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1.İLÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

TARİHÇESİ 

 

Bozkır, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Bozkır ilçesi ve civarında bulunan eserlerden de 

anlaşılacağı üzere,  kentin tarihini antik çağlara hatta;  kent içindeki kule ve Hisar tepelerindeki kaya 

içine oyulmuş tek odalık evlerle bu tarihi ilk çağlara kadar götürmek mümkündür. Bu kaya evlerin 

yapılışı ve kullanılan teknik burada ileri bir medeniyetin varlığının kanıtı olmaktadır. Halk arasında 

"İki Delik" diye adlandırılan Hisar Tepesindeki çift kaya evinin hemen, altında ilkçağ inanışlarında 

görülen tanrılara insan kurban edilen adak taşına benzer bir taşın bulunması; kent tarihinin daha 

yukarılara çıkabileceğinin kanıtıdır. 

 

       Bozkır, bölge olarak eski çağda İSAURİA bölgesi içindedir. Bizans (Roma) döneminde 

LEONTOPOLİS olan bugünkü şehrin güney doğusunda, daha sonra yeni İsauri denilen (İsauria 

Nova) büyük bir kale yapılmıştır. (Bugünkü adı Zengibar) kalede yirmiyedi adet kilisenin olduğuna 

bazı Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Kalenin bugün birkaç burca ayakta kalabilmiş, daha çok 

amatör define arayıcılarının tahribine uğramıştır. 'Büyük Selçuklu (Anadolu) Sultanı Alaaddin 

Keykubat Alaiye (Alanya) yi fethe giderken buradan geçtiği tahmin edilmektedir.(Çünkü Alanya'ya 

en kısa karayolu buradan geçmektedir. (162.5 km.) 

 

    Bölge ve çevresinde simli kurşun madeni işletildiği için kente Tiris-Maden, daha sonra çevre 

köyler maden filizlerini hayvanları ile kente getirirken Ser-Ustaya gidiyorum anlamına gelen Sırıstad 

demeye başlamışlardır. Bozkır adının ise bölgeyi fetheden Bozkır beyden geldiği 

anlaşılmıştır.(Türkler Anadolu'yu fethederken fethedilen yerlere genellikle o yerlerin fatihinin 

unvanını ad olarak vermişler dir.) Bozkır XVI. Yüzyıl ortalarından sonra (Karamanoğluları 

Beyliğinin ortadan kaldırılmasından sonra ) Osmanlıların eline geçmiştir. Daha önce Çelebi Sultan 

Mehmet'in Karamanoglu Beyi ile yaptığı anlaşmada kentin içinden geçen Çarşamba suyunun kuzeyi 

Osmanlılara, Güneyi de Karamanoğlu Beyliğine bırakılmıştır. 
 

 

  COĞRAFİ DURUMU VE İKLİMİ   

 

 Bozkır ilçesi 37-38 enlem,32-33 boylam daireleri arasında yer almaktadır. Konya iline bağlı 31 

ilçeden biri olan Bozkır'ın rakımı 1140 metredir. İlçenin kuzeyinde Çumra ve Akören güneyinde 

Hadim ve Antalya, doğusunda Güneysınır, batısında Antalya ve Ahırlı ilçe ve illeriyle  çevrilmiştir. 

Güney sınırı ve bölgelerinde arazi çok yüksek tepe ve dağlardan meydana gelmektedir. Torosların en 

yüksek kısımları bu bölgededir. Geniş ve yüksek yaylalar ve bağ sahaları bu bölgede hakimdir. 

Hububat ve meyvecilik sahaları çok azdır. Batı sınırı bölgesinde yine aynı duruma rastlanmakla bera-

ber, tarıma müsait düzlükler bulunmaktadır  Tarım arazisi genellikle kuzey, kuzey- batı ve doğu 

bölgelerindedir. İlçe arazisini daha ziyade ardıç, karaçam, köknar ve meşe ağaçlarının  bulunduğu 

ormanlar ve taşlık araziler oluşturmaktadır. Bağ sahaları ise çok meyilli dağ etekleri ile tepeler üze-

rinde yer almıştır. Belirli akarsularından olan Çarşamba Çayı ilçe sınırları içinden doğarak_Çumra 

ilçesi sınırlarına kadar ulaşarak Apa Barajına dökülür. İlçenin diğer akarsularından Göksu'nun bir kolu 

Gökdere, Hadim İlçesi hudutları içinden doğar. Dereiçi-Söğüt, Hisarlık ve Hamzalar köylerinin 

arazilerinden tekrar Hadim İlçesi sınırlarına girer. Beyşehir Gölünün tahliye kanalı olarak yapılan 

Beyşehir Kanalı Apa Barajını besleyerek Konya Ovasının bir kısmının sulanmasına yarar. Osmanlılar 

zamanında yapılan Beyşehir Kanalı Yalıhüyük ilçesi sınırlarından geçerek Saray, Balıklava, Bağyurdu 

ve Avdan köyü sınırlarını takip ederek Apa Barajına dökülür. İçerisinde bulunan bu akarsular 

vadilerden geçmesi nedeniyle ancak kenarlarında şerit halinde bulunan tarım arazilerini sulamaktadır. 
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 İlçenin iklimi karakteristik bir özellik arz etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz iklimlerinin 

arasında geçit bir iklim özelliği taşır. Kışlar kısmen ılık, kısmen sert ve yağışlı, İlkbahar ılık ve yağışlı, 

yazlar kurak ve sıcak, Sonbahar ılık ve yağışlı geçer. Genel olarak yıllık yağış miktarı metrekareye 

640-650.kg civarındadır           

İlçemiz Konya İl merkezine 116 km, Seydişehir’e 52 km, Hadim’e 47 km, Ahırlı’ya 15 km, 

Yalıhüyük’e 20 km, Akören’e 45 km uzaklıktadır. 

 

Akarsular, Göller, Barajlar 

İlçenin belirli akarsularından olan Çarşamba Çayı ilçe sınırları içinden doğarak, Çumra ilçesi 

sınırlarına kadar ulaşır ve Apa Barajına dökülür. İlçenin diğer akarsularından Göksu'nun bir kolu 

Gökdere, Hadim İlçesi hudutları içinden doğar. Dereiçi, Söğüt, Hisarlık ve Hamzalar Mahallelerinin 

arazilerinden tekrar Hadim İlçesi sınırlarına girer. Beyşehir Gölünün tahliye kanalı olarak yapılan 

Beyşehir Kanalı Apa Barajını besleyerek Konya Ovasının bir kısmının sulanmasına yarar. Osmanlılar 

zamanında yapılan Beyşehir Kanalı Yalıhüyük ilçesi sınırlarından geçerek Saray, Balıklava, Bağyurdu 

ye Avdan sınırlarını takip ederek Apa Barajına dökülür. İlçede bulunan bu akarsular vadilerden 

geçmesi nedeniyle ancak kenarlarında şerit halinde bulunan tarım arazilerini sulamaktadır. 

Çağlayan Göleti 

Bozkır İlçesi’nin 12 km. güney batısında Yayla Deresi üzerinde sulama amaçlı inşa edilmiştir. 

Sulama alanı 713 ha. dır. Göl alanı 4 ha’dır.Depolama hacmi 3.85 hm3’tür.Yıllık ortalama akım 

3.02hm3, regüle edilen su 3.53 hm3’tür. 

Sarıot Gölü 

Bozkır İlçesi, DereköyMahallesi, Sarıot Yaylasındadır. Aygır Mevkiinden doğan Çarşamba 

Çayına 4 adet düdenle bağlantısı vardır. Yaz aylarında kurumaktadır. Alanı yaklaşık 100 hektardır. 

Angıt, dağ ördeği, balıkçıl kuşları görülmektedir. Derinliği 1-2m. Arasındadır. Alanı 1 km2’dir. 

Dipsiz Göl 

Bozkır İlçesi, Sülek Yaylası Mevkiinde bulunan gölün çevresi yaklaşık 500 m, derinliği 33 m. 

olup alanı yaklaşık 2 ha’dır.Gölün dibinde volkanik bir akıntı vardır.Gölde sazan, yağ balığı, yaban 

ördeği yaşamaktadır. Ahırlı’nın ilçe olması ile dipsiz göl Ahırlı ilçesi sınırları içinde kalmıştır. 

Ayrıca KOP projesi kapsamında yer alan 12 proje içinde Bozkır ve Bağlarbaşı barajları 

yapılmaktadır. Sulama amacıyla yapılacak olan barajlarda toplanan suyun Çumra ve Karaman ovasına 

aktarılması planlanmaktadır.  

 

Depremsellik 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Deprem Araştırma Dairesi 

tarafından 1996 yılında hazırlanan harita olasılık yöntemleri ve yer ivmeleri esas alınarak 

hazırlanmıştır. Deprem haritasına göre Bozkır ilçesi 4. derece deprem bölgesinde bulunmakta olup, 4. 

derece yerleşmeler, yer ivmesi 0,10 – 0,20 g arasında olması beklenen yerleşimler şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

           NÜFUS VE YERLEŞİMİ 

 

     Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre 2016 yılı 

merkez mahallelerin nüfusunun 7696 olduğu belirtilmiştir. Bozkır’a bağlı 51 mahallenin 2016 yılına 
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ait genel toplam Nüfusu 26.437 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusun 12.912’ini erkekler, 13.525’sini de 

kadınlar oluşturmaktadır. 

 

Mahallelerin Nüfusu : 

 

  Bozkır, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Konya Merkez, İzmir, Antalya ve çevre İlçelerden 

Seydişehir İlçesine göç vermektedir. İlçenin dışarıdan aldığı göç genel olarak yoktur. İlçe nüfusunun 

büyük bölümünü 0-34 yaş grubu oluşturmaktadır. Nüfusun yaklaşık % 30 u 20 yaşın altındadır. İlçede 

dini nikahlı evlenmeler yok denecek kadar azdır. İlçe Merkezinde 4 veya 5 nüfuslu, köylerde ise 6-7 

nüfuslu aileler çoğunluktadır. Hanelerin %15 herhangi bir konuta sahip bulunmamakta, bu oran İlçe 

merkezinde %20 ye ulaşmaktadır. 

 

 

Yaş Grupları  : Bozkır İlçesi Yaş Piramidi 
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İlçede 15-19 yaş grubunda nüfusun fazla olduğu görülmektedir. Ancak 15-19 yaş grubundaki 

nüfus üniversitede okumak ya da çalışmak için göç etme eğiliminde olan bir gruptur. 20 yaşından 

küçük kuşaklarda doğum oranının azalma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Bundan dolayı da nüfus 

azalmaktadır. 80 yaş üstü nüfus ise ölüm sebebiyle hızla azalmaktadır.15-64 yaş grubunda bulunan 

çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 60.88ini oluşturmaktadır. Ayrıca 30-34 yaş grubunda 

erkeklerde göç oranının fazla olduğu göze çarpmaktadır. 

 

Sosyal Yapı: 
Bozkır’ın dışarı ile ilişkisi fazla olduğundan kapalı toplum özelliği hiçbir yerleşim yerinde 

görülmez. Bu nedenle halk sosyal yönden ileridedir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Toplum da kadınlar 

çoğu konularda söz sahibidirler. Aile içinde kadın erkek işbirliği vardır. Kadın aile ekonomisine her 

zaman katkıda bulunur. Erkek bulunmadığı zaman kadın ailenin her şeyidir. Giyim kuşam modern 

çağın gerektirdiği şekildedir. Belli bir giyim çeşidi yoktur. Çevre şartları ve ekonomik duruma göre 

giyim ayarlanır. 

Spora son derece düşkün Bozkır Halkı ve Gençliği’nin spor yapabilmeleri için Bozkır 

Belediyesi tarafından spor alanları oluşturulmuştur. Özellikle Bozkır ilçe merkezinde bulunan Kapalı 

Spor Salonu ile bitişik nizamdaki futbol sahası ve Bozkır Belediyesince 2000 yılında yapılan halı saha 

tesislerinde spor yapılabilmektedir. İlk kuruluşu 1938 yılına dayanan Bozkır Gençlerbirliği Futbol 

Takımı ilçeyi İlde ve ülkemizde başarı ile temsil etmektedir.  
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
 

 SGK Merkez Müdürlüğünce hizmet verilen Bozkır İlçemize ait sigortalı sayıları aşağıda 

belirtilmiştir.  

 

Tarım  Sigortalı Sayıları 

Aktif Sigortalı Sayısı 3850 

 

Esnaf Sigortalı Sayısı 

Aktif Sigortalı Sayısı 1708 

 

 

Özel İşyeri Sayısı 450 

 

 

Resmi İşyeri Sayısı 15 

 

 

Genel Sağlık Sigortalı Sayısı 32.727 

 

 Sigortalı sayıları böyle olmakla birlikte sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarında Genel Sağlık 

Sigortasına kayıt edilmesi ile birlikte Bozkır Nüfusunun yaklaşık % 100’üne hizmet 

verilmektedir.(SGK kayıtlarında çevre ilçelere de hizmet verildiği bilinmelidir.) 

 

 EKONOMİK YAPISI 

Bozkır'ın coğrafi konumu dağlık, taşlık ve engebeli bir saha üzerindedir. Ekonomisi eskiden beri 

tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım eski yıllardan beri pazar için üretime geçilmemiş hatta tüketimini 

bile karşılayacak düzeye erişmemiştir. Üretim kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmuş, yakın 

zamana kadar bu kapalı ekonomik yapı varlığını devam ettirmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tütün üretimi ile barut yapımı halkın yaygın uğraşları olmuştur. Son 

yıllarda meyvecilik alanı ön plana çıkmıştır. 

Ekonomisi eskiden beri tarım ve hayvancılığa dayalı olan Bozkır, 90483,33 hektar’lık bir arazi 

yüzölçümüne sahiptir.  İlçenin tarım arazisi içinde meyvecilik büyük yer kaplar.  Dağlık kesimde 

bağcılık ve arıcılık yapılmaktadır.  İlçede Ziraat Bankası ve Halk Bankası olmak üzere iki devlet 

bankası vardır. İlçede hayvancılık daha çok yerli ırklara dayanmaktadır.  

İlçe nüfusu içerisinde iktisaden faal olmayan nüfus ilçe toplam nüfusunun %19,94’üdür. Bu 

nüfusu ev kadınları, öğrenci kesimi ve emekli kesim oluşturmaktadır. Bu değerin düşük olması ilçede 

çalışma çağındaki nüfusun fazla olduğunu doğrulamaktadır. 

İlçeye bağlı köy sayısının fazlalığı,  tarıma elverişli arazilerin yetersizliği,  topraksız çiftçi aile 

sayısının fazla olması sebebiyle ailelerin erkek fertleri işçi ve seyyar satıcı olarak büyük İllere 

çalışmaya gitmektedir. Her hafta Cuma günleri kurulan pazar, çevre İlçe, Kasaba ve Köylerin ve 

Bozkırlıların can damarı gibidir. 
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İlçe İstihdam Dağılımı 

 

 1990 2000 

SEKTÖRLER SAYI SIRA SAYI SIRA 

TARIM ve HAYVANCILIK 26.560 1 25.652 1 

TOPLUM HİZMETLERİ 1.315 2 1.713 2 

İNŞAAT 487 5 502 4 

İMALAT SANAYİ 598 4 406 5 

TİCARET 833 3 763 3 

MALİ KURUMLAR İŞ HİZM. 148 7 150 7 

ULAŞTIRMA HABERLEŞME VE DEPOLAMA (UHD) 483 6 270 6 

ELEKTRİK GAZ VE SU (EGS) 49 8 33 8 

MADEN 26 9 9 9 

İYİ TANIMLANMAMIŞ FAALİYETLER 70 - 5 - 

TOPLAM 30.569  29.503  

 

İlçe İstihdam Dağılımı 
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Şekilde de görüldüğü gibi, 1990 ve 2000 yılları arasında Bozkır’ da işgücünde azalma 

yaşanmıştır. 1990 yılında olduğu gibi 2000 yılında datarım sektörü 1. sektör, toplum hizmetleri sektörü 

ise 2. sektör konumundadır. Toplum hizmetleri ve inşaat sektörlerinde 1990-2000 yılları arasında 

işgücü artışı yaşanırken diğer sektörlerde işgücü kaybı gözlenmektedir. 

İlçedeki 2000 Yılı İşgücü Büyüklükleri 

 

SEKTÖRLER SAYI YÜZDE 

TARIM ve HAYVANCILIK 25.652 86,95 

TOPLUM HİZMETLERİ 1.713 5,81 

İNŞAAT 502 1,70 
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İlçedeki 2000 Yılı İşgücü Büyüklükleri 
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Şekilden de görüldüğü gibi, çalışan kesimin %86,95 i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 

Bölgedeki öncü sektör tarım ve hayvancılıktır.  

 

       TARIMSAL YAPISI ve HAYVAN VARLIĞI DAĞILIMI 

  

Tarımsal Yapısı  

  İlçemiz ekonomisinde tarım baş sırayı almakta olup 2016 ÇKS verilerine göre 993 kişi 

sistemimize kayıtlıdır ve çiftçilik yapmaktadır. İlçemizin tarımsal yapısını aşağıdaki gibi 

tanımlayabiliriz. 

 

Bozkır İlçesi Tapu Kayıtlarına Göre Arazi Varlıkları 

Vasfı 

Toplam Alan 
(da,m2) 

2016Çks Başvurulan 
Alan (da) 

2016Çks 
Başvurulmayan 

Alan (da) 

Tarla 224.300,00 34.843 189.450 

Bağ 46.146,00 8.750 37.396 

Bahçe 20.872,00 5.869 15.003 

Ham Toprak 68.705,00   

Orman 452.510,00     

mera-yaylak 77.669,00     

İMALAT SANAYİ 406 1,38 

TİCARET 763 2,59 

MALİ KURUMLAR İŞ HİZM. 150 0,51 

ULAŞTIRMA HABERLEŞME VE DEPOLAMA (UHD) 270 0,92 

ELEKTRİK GAZ VE SU (EGS) 33 0,11 

MADEN 9 0,03 

İYİ TANIMLANMAMIŞ FAALİYETLER 5 0,02 
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*Takbis ve Orman Şefliği kayıtları ve *2016 Yılı Ç.K.S verileri dikkate alınmıştır. 
2016 Ç.K.S Verilerine Göre İlçemizde Yetiştirilen Önemli ürünler Miktarları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 Ç.K.S Verilerine Göre İlçemizde Yetiştirilen Önemli Meyve Üretim Miktarları 

Ürün Üretim Alanı 

Üzüm Sofralık  7.642 

Elma  5.327 

Kiraz 751 

 
 

2016 Ç.K.S Verilerine Göre İlçemizde Yetiştirilen Önemli Tarla Ürünleri Üretim Miktarları 

Ürün Üretim Alanı 

Buğday  20.008 

Nohut 7.571 

Arpa 3.370 

Korunga 277 

Mercimek 473 
 

2016 Ç.K.S Verilerine Göre İlçemizde Yetiştirilen Önemli Sebze Ürünleri Üretim Miktarları 

Ürün Üretim Alanı 

Patates(Tatlı)                          358 

Lahana(Beyaz) 0 

Patlıcan 0 

Karışık Sebzelik 135 
  
 

Bozkır ilçesinde yetiştirilen tarım ürünleri incelendiğinde, tarla bitkileri içerisinde başta buğday 

ekilişi olmak üzere buğdaygil ve baklagil alanlarının en önemli paya sahip olduğu görülmektedir. 

Meyve ürünleri içerisinde sofralık üzüm en geniş alana sahip olup, bu ürünü elma, kiraz ve armut 

izlemektedir. Sebze ürünleri içerisinde ise en fazla patates ekimi görülmektedir. Son dönemlerde çilek 

yetiştiriciliğinde yaygınlaşmaya başlamıştır. İlçemizde su kaynaklarının yetersizliğinden dolayı sebze 

ürünleri yetiştiriciliği kısıtlı imkânlarla yapılmaktadır. 

İlçemizde alan bakımından en fazla tarımsal üretim buğday ve ardından nohut ile 

yapılmaktadır. Ancak İlçenin asıl zirai geliri elma ve bağ yetiştiriciliği ile elde edilmektedir. Arazinin 

Ürün Üretim Alanı (da) 

Buğday (Ekmeklik) 20.008 

Üzüm Sofralık 

(Çekirdekli) 

7.642 

Nohut 7.571 

Elma (Diğer) 5.327 

Arpa 3.370 

Nadas 3.100 

Korunga 277 

Mercimek  473 

Kiraz 751 

http://www.bozkir.bel.tr/
mailto:bozkir.tarim.gov.tr


   
 

 

-9- 
 

www.bozkir.bel.tr - bozkir.tarim.gov.tr  

2017 

engebeli olması meyveciliği öne çıkarmaktadır. Tarla ürünlerinde buğday, nohut ve arpa, meyvecilikte 

elma, üzüm ve kiraz en çok yetiştirilenlerdir.  

İlçemizde sebze yetiştiriciliği esasen aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Satılan ürünlerin 

tamamına yakını Bozkır pazarında değerlendirilmektedir. İlçe dışına satılan ürün azdır. İlçe dışına 

satışı yapılan ve ekonomik değeri olan ürünler elma, üzüm ve çilektir.  

 

Ürün Bazında Dekara Verim 

Ürün 

2016 2015 2014 

Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu 

Buğday(Ekmeklik) 240 450 250 450 240 450 

Buğday(Makarnalık) 230 450 240 450 230 450 

Arpa 240 340 250 350 240 340 

Çavdar 200 - 220 - 200 - 

Yulaf 200 380 220 390 200 380 

Kuru Fasulye 110 380 120 390 110 380 

Nohut 140 240 150 250 140 240 

Mercimek 70 90 80 100 70 90 

Bağ 550 - 450 450 550 - 

Elma 1350 - 1250 - 1350 - 
                                                                                                                                   

Arazi Sulama Durumu 

Sulama Durumu Tarla Bitkileri Açıkta Yetiştirilen Sebze Meyve Alanları 

Sulu Arazi (da) 558 165 2.591 

Kuru Arazi (da) 34.284 335 11.998 

Toplam    (da) 34.842 500 14.589 
 
                                                                                                                                                              

Soğuk Hava Depoları Bilgi 

Soğuk Hava Deposu Sayısı Toplam Depolama Kapasitesi  (m3) 

1 3200 

Soğuk hava deposu atıl durumdadır. Kullanılmamaktadır. 

 

 

Tarımsal İşletme ve Tesis Varlığı  

          

 Mevcut Tarımsal İşletme ve Tesisler                           

Ziraat Odası ( 1Adet)    Tarım Kredi Kooperatifi(1 Adet)    

Süt Üreticileri Birliği  (1 Adet)  Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (3 Adet) 

Tarımsal Sulama Kooperatifi (1 Adet)  Üzümsü Meyveler Birliği (1 Adet) 

Yem Bayii ( 9 Adet)    Kimyevi Gübre Bayii (1 Adet)  

Özel Veteriner Kliniği( 8 Adet)  Zirai İlaç Bayii (5 Adet) 

         Tahin Üretme İşletmesi (7 Adet )  Ekmek Fırını (15 Adet) 

         Pastane (3 Adet)    Bal İşletmesi (2 Adet) 

           

 

http://www.bozkir.bel.tr/
mailto:bozkir.tarim.gov.tr


   
 

 

-10- 
 

www.bozkir.bel.tr - bozkir.tarim.gov.tr  

2017 

 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı 

 

İlçemiz ekonomisinde hayvancılık da önemli bir potansiyele sahiptir. 2016 HİBS kayıtlarına 

göre ilçemizde 10820 adet büyükbaş, 31400 adet küçükbaş, 15900 adet yeni usul kovan,280 adet kütük 

kovan ve 2376 adet kanatlı hayvan vardır. 

 

Hayvancılık 

Büyükbaş Hayvan Sayısı (baş) : 10820                            Küçük baş Hayvan Sayısı : 31400 

Kanatlı Hayvan Sayısı (adet): 2376           Arı Kovanı Sayısı             :    16180 

 

          Arıcılık ve Ürünleri 

  

            İlçemizde 15 köyde arıcılıkla uğraşmaktadır. İlçemiz genelinde 280 eski usul kovan 

bulunmaktadır. Bununla beraber, 15.900 adet de yeni usul (Fenni) kovan bulunmaktadır. Gezginci 

arıcılık yapan aile sayısı 128 olup, Gezginci arıcılara ait arılı kovan sayısı 10.400 adettir. Yıllık 

üretilen ortalama bal miktarı 125 bin kg kadardır. 

 

 Bozkıra Bağlı Mahallelerin Tarımsal Yapısı ve Hayvan Varlığı Dağılımı 

 

1-Akçapınar Mahallesi: Mahallenin adı toprağının ak’a yakın bir rengi olduğundan AKÇA 

köy merkezinde bulunan çeşmelerin eskiden pınar olmasıyla AKÇAPINAR dendiği kanaati mevcuttur. 

Mahalleye eskiden Akçamınar denirdi. Anadolu şivesiyle, daha sonra İstanbul şivesine uyularak 

Akçapınar denmiştir. 

Mahalle 15. yüzyılın sonlarında, 16. yüzyılın başlarında (1481-1512 yılları arası) 16 hane ile 

başlar. Mahallenin yerleşim yeri şu andaki camii ve çeşmesinin çevresidir. Halk müse-lleman (harp 

zamanlarında gönüllü seferlere katılan) unvanıyla tanınır. Sultan Fatih Mehmet devrinden sonra köy ve 

de Bozkır çevresi yerleşik bir hayata geçiyor. Kadı beleni ve Emlersin mevkiinde yaşayan sekizer onar 

hanelik halk 16. yüzyılın sonlarında Akçapınar’ a katılıyor. 

Mahalle, Konya ilinin Bozkır ilçesine bağlıdır. İlçenin batısında Seydişehir kara yolu üzerinde 

dört Km. uzaklıktadır. Köyün güneyinde Çağlayan(Çat) batısında Harmanpmar(Meyre), Kuzeyinde 

Karacaardıç, doğusunda ilçeye sınırdır. Sırdaş dağı, Pamukluk tepesi, Musluk beleni dağlarıyla 

çevrilidir. Mahallenin toprağı, killi, humuslu ve kumlu olarak karışıktır. Tabii bitki örtüsü çam, meşe 

ağaçları ve dağ otlarıdır. Yolu asfalttır. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

459,46 59,215 397,155 6,542 

  

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

16 62 --- 10 

 

 

2-Armutlu Mahallesi: Armutlu Mahallemizin adı eskiden bu yana Armutlu adını taşımaktadır. 

Adı değişikliğe uğramayan köylerimizden birisidir. Armutlu, Farsça “ermut” veya “ermud” ile, 

Türkçe’deki “lı-lu” ekinin birleşmesinden meydana gelmiş bir isimdir. Bozkır Armutlu Mahallesinde 

oturanlar, Bozulus Türkmenleri’nden Armutlu Aşireti’nin bir kolu olup, Anadolu Selçukluları 
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döneminde, XIII. yüzyıl başlarında Türkistan ve Horasan taraflarından gelmişlerdir. Armutlu 

Güzellemesi: “Okuyan, yazıp bileni hep umutlu, Kültürde birlikte öncüdür Armutlu.” 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Nohutda) Çilek(da) 

5308,635 1668,693 311,927 1482,372 26,439 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

605 1429 --- 98 

 

 

3-Ayvalıca Mahallesi: Ayvalıca Mahallesi’nin Ayvalılı kelimesinden geldiği söylenebilir. 

Aslında hiç değişikliğe uğramamış bir köyümüz olan Ayvalıca’ya, köylülerimiz arasında “Ayvalca” 

olarak söylenişi de bulunmaktadır. Orta Anadolu’nun fethinde en büyük rolü oynayan Yıvalar’ın 

adına, Konya İli’nde pek az rastlanmaktadır. Yerleşme sırasında Yıvalar, belki de Kınıklar kadar 

çokluk idiler. Fakat zamanla bunların adını taşıyan köylerle yerler kaybolmuşlardır. Yıva adının Ayva 

veya Ova şekillerinde bozulduğu tahmin edilmektedir. Bozkır İlçesi Belviran Nahiyesi’ne bağlı 

Ayvalılı köyü bu köylerden birisidir. Ayvalıca Güzellemesi: “Altın ışık gönderir güneş doğunca, Kendi 

yağıyla kavrulur Ayvalıca.” 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 Yılı ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) Nohut(da) 

1.646,688 862,822 56,423 19,867 316,02 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

226 593 --- 35 

 

 

4-Boyalı Mahallesi: Mahallemiz olan Boyalı, adını mahallemizin güneybatısında bulunan 

Hüyük mevkisinin eteklerinde yetişen kırmızı boyalı bir bitkiden almıştır. Yaklaşık 5 yıl öncesine 

kadar Bozkır İlçesi Belviran Nahiyesi'ne bağlı Boyalı Köyü iken Bozkır İlçesi Sarıoğlan Belediyesi 

Mahallesi Boyalı Köyü olmuştur. Şimdi ise Bozkır İlçesine bağlı Boyalı Mahallesidir.  Mahalleye ilk 

yerleşim günümüzden yaklaşık 200 yıl önce bir Yörük ailesinin köy çeşmesinin (PINARIN) yanına 

yerleşmesi ile başlamıştır. Daha sonra Bozkır ve Hadim'in köylerinden göçenlerle kalabalıklaşarak köy 

olmuştur.  

 

Tarımsal Yapısı: 2017 Yılı ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) Nohut 

3455,011 1860,157 212,148 211,181 513,835 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

475 646 --- --- 
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5-Kayacılar Mahallesi: Mahallenin ne zaman kurulduğu bilinmemektedir ama bazı taşlardaki 

resim ve yazılar çok eski uygarlıkların yaşadığı bir yer izlenimi vermektedir. Kayacılar Mahallesi’nin 

bulunduğu coğrafya hep kayalardan oluştuğundan adını da bu kayalardan aldığı söylenmektedir. Hatta 

insanlar kayaların bolluğundan tarla oluşturmakta bile zorlanmışlar. 

 Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

990,018 599,258 13.241 50,107 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

407 400 --- 14 

 

 

6-Kızılçakır Mahallesi: Kızılçakır Mahallesi’nin adı, eskiden de aynı idi. Ancak gerek bu 

köyümüz, gerekse çevre halkı Gızılcağır şeklinde söyleyişi de kullanılmaktadır. Türkler, bir boyun en 

küçük bölümü olan klanın (aralarında kan bağı bulunan aileler, sop), ata tanıdığı bir bitki veya bir 

hayvana totem (ongun=sembol) derler. Bir soydan inenler ve bir soydan olanlar bu totemi kendilerinin 

atası sayarlardı. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

4432,084 1.824,037 44,494 436,484 

  

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

351 62 --- 103 

 

  

7-Kildere Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı Bültende, bu 

mahallemizin adı Kildere olarak yazılmış olup, önceki adının da Kildere olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. Kildere isminin, Türklerdeki su kültüründen kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Arpa(da) Nohut(da) 

2.729,354 1.431,278 328,895 569,957 

  

 Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

494 310 --- 30 

 

 8-Belören Merkez (Sarıoğlan) Mahallesi: Büyükşehir Yasasından önce Sarıoğlan 

Kasabası Bozkır İlçesi’ne bağlı üç nahiye merkezinden birisi olan mahalle eskiden Belviran veya 

Belören isimleri ile de bilinirdi. Eskiden köy statüsünde iken, Sarıoğlan Kasabası’na bağlanan eski adı 

Kuzviran olan Kuzören mahallesi bu adını 26.10.1961 tarihinde almıştır. Sarıoğlan Kasabası 

mahallelerinden birisi olan ve eskiden köy statüsündeki Koçaş ismi hiç değişikliğe uğramamıştır.  
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 Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

11.861,161 6.318,316 166,792 603.139 

 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

981 1788 --- 190 

 

 

 9-Taşbaşı Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

köyümüzün adı Taşbaşı olarak yazılmış olup, önceki adının da Taşbaşı olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Kiraz(da) Üzüm(da) 

181,21 58,786 10,724 66,388 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı : 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

164 1352 33 20 

 

 

10-Yeniköy Mahallesi: Yeniköy’ün adı eskiden beri aynı olup, ismi değişikliğe uğramayan 

köylerimizdendir. Oğuz Türkleri tarafından acı, tatlı, yeni, eğri gibi vasıf bildiren adlar da yerleşilen 

köylere ad olarak verilmiştir. Bozkır İlçesi Belviran Nahiyesi’ne bağlı Yeniköy, bu köylerden birisidir. 

 

Tarımsa Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Çilek(da) Üzüm(da) 

617,059 356,744 6,151 97,484 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

190 2051 --- 117 

 

 

11-Hamzalar Mahallesi: Hamzalar Mahallesi’nin adı eskiden de aynı idi. Yirmi dört Oğuz 

boyundan biri olan Bayatlar, çokluk bakımından Konya İli’nde diğer boylara göre ikinci sırayı alırlar. 

Bayatlar; Doğanlı, Doğanlar ve Hamzalar adlı üç oymağa ayrılırlar. Bozkır İlçesi’ne bağlı Hamzalar 

Mahallesi de bu boydandır. Bayat, mutlu yiyeceği bol anlamında bir kelime olup, onkunu yani 

sembolü ise Şahindir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

4775,642 570,24 383,237 772,459 

 

http://www.bozkir.bel.tr/
mailto:bozkir.tarim.gov.tr


   
 

 

-14- 
 

www.bozkir.bel.tr - bozkir.tarim.gov.tr  

2017 

 Hayvan Varlığı Dağılımı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

434 3209 --- 138 

 

 

 

  

 12-Arslantaş Mahallesi: Arslantaş Mahallesi’nin adı eskiden beri hep aynıdır. İsim 

değişikliğine uğramamıştır. Arslantaş Mahallesi, adını bir şahıstan, muhtemelen bir Bey’den almıştır. 

Bu tespit aslen Akçapınarlı olan merhum Prof. Dr. Faruk SÜMER tarafından yapılmıştır. Bu tespite 

dayanarak adını bir beyden aldığı kanaati hâsıl olan Arslantaş Köyümüzün ismi ile ilgili olarak 

yaptığımız araştırmalarımızda Bozkırlılara, tarihçilerimize ve halkbilimcilerimize bir fikir verebilmek 

amacıyla dikkatimizi çeken bir hususu da burada açıklamak isteriz; Süleyman-şah, Anadolu’daki 

fetihlerini yanında yer alan Türk Beyleri ve onların süvarileri ile birlikte yapmış, 1079 yılında üç yüz 

süvarisi ile Arslan-taş adlı bir Türk Beyi Süleyman-Şah’ın yanında yer almıştır. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre Arslantaş Mahallesinin kayıtlı arazisi 

bulunmamaktadır. 

 Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

154 --- 110 25 

 

  

 13-Aydınkışla Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita 

Genel Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

köyümüzün adı Aydınkışla olarak yazılmış olup, önceki adının da Aydınkışla olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Nohut(da) Üzüm(da) 

196,595 66,473 25,416 25,707 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

94 459 --- 20 

 

 

 14-Bağyurdu Mahallesi: Bağyurdu Mahallesinin eskiden adı Sopran idi. 1500 yılından 

önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir Defteri’nde Sobran ismi geçmektedir. 26.10.1961 

tarihinde Sopran adı Bağyurdu olarak değiştirilmiştir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

 

Armut(da) 

1163,941 - 380,111 84,684 42,515 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 
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172 73 --- 25 

 

 

15-Bozdam Mahallesi: Bozdam Mahallesi, uzun zamandan beri aynı isimle anılan bir köy 

olmasına rağmen, önceki adının Bozdoğan olması muhtemeldir. Bozdoğan kelimesi halk arasında 

Bozdam şekli ile telâffuz edile edile bugünkü adını almış olabilir. Afşarların XIII. Asırda Anadolu’da 

bulunan Karaman ve diğer Türkmen Boyları’yla birleşerek, Karaman Oğulları Devleti’ni kurmuş 

olmaları muhtemeldir. 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

804,971 464,462 264,885 --- 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

19 --- --- 15 

 

 

16-Hacılar Mahallesi: Hacılar Mahallesi, uzun zaman Acılar ismi ile söylenmiştir. 

Günümüzde bile aynı köy insanları ile çevredeki vatandaşlarımız tarafından Acılar şeklinde söylenen 

bir isme sahiptir. Oğuz Türkleri tarafından acı, tatlı, eğri, boyalı gibi vasıf bildiren adlar da yerleşilen 

köylere ad olarak verilmiştir. Bozkır İlçesi’ne bağlı Acılar Köyü bu köylerden birisidir. Büyükşehir 

Yasası ile Hacılar Mahalle olmuştur. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

979,72 467,67 111,216 164,281 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

226 1424 315 80 

 

 

17- Işıklar Mahallesi: Işıklar Mahallesi’nin eskiden beri adı Işıklar idi. Adı değişikliğe 

uğramamıştır. Ermenek dağlarında yaylayan aşiretlerden birini adı Işıklı idi. Bozkır İlçesi’ne bağlı 

Işıklar Mahallesi bu aşiretin adını almıştır. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

99,093 11,967 25,902 32,153 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı : 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

265 218 --- 20 

 

 

18-Karacaardıç Mahallesi: Karacaardıç Mahallesi’nin adı eskiden de aynı olup, adı hiç 

değişikliğe uğramamış bir mahallemizdir. Kuruluş tarihi çok eski olan bu mahallemizin Horasan Erleri 
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tabir edilen Alperenler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Karacaardıç Mahallesi’nde “Horasan Evi” 

adlı sembolik bir ev yapılmıştır. 

 

Tarımsal Yapısı : 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

1.848,814 767,549 536,558 47,685 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

40 781 --- 17 

19-Karacahisar Mahallesi: Karacahisar Mahallesi’nin adı eskiden beri aynı idi. Adı 

değişikliğe hiç uğramamıştır. Bu mahallemiz önceden Medreseleri ile tanınan, birçok Âlimin yetiştiği 

bir köy olarak bilinmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre Karacahisar köyünün kayıtlı arazisi 

bulunmamaktadır. 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

147 125 --- 60 

 

 

20-Karayahya Mahallesi: Karayahya Mahallesi’nin adı eskiden beri aynı idi. Merv şehri 

ile Endhoy arasında, Ceyhun Irmağı’nın sol kıyısında oturan Türkmenlerden Er Sarı boyunun bir 

oymağının adı Kara’dır. Danişmend Oğulları’na karışmış olan on boydan birinin adı Karalı’dır. Oğuz 

Han’ın cariyelerinden doğan altı oğlundan üremiş yirmi dört boydan birinin adı da Karacık’tır. Kara 

aynı zamanda renklerden birisidir. Türkler renkleri yön olarak da kullanmışlardır. Kara renk kuzey, 

kızıl renk güney, gök renk doğu, ak renk de batı yönünü gösterir. Kara ismi ile başlayan köylerden 

birisi de, Bozkır İlçesi Karayahya Köyü, Büyükşehir Yasasıyla birlikte Karayahya Mahallesidir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre  

 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

295,117 139,141 54,523 14,873 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı : 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

17 1085 --- 20 

 

 

21-Kayapınar Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Kayapınar olarak yazılmış olup, önceki adının da Kayapınar olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. Kayapınar isminin, Türklerin su kültürü anlayışından 

kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Üzüm(da) 

28,125 17,50 9,311 
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Hayvan Varlığı Dağılımı : 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

151 287 --- 16 

 

 

22-Kınık Mahallesi: Kınık Mahallemizin adı eskiden beri aynı idi. Adı hiç değişikliğe 

uğramamıştır. Yirmi dört Oğuz boyundan, Konya İli’nde çokluk bakımından birinci derecede gelen 

boy, Kınıklardır. Konya İli’nin ağzı da Kınık ağzıdır. Diğer ağızlara üstün gelen Kınık ağzı Konya’dan 

sonra Kayseri, Sivas, Ankara İlleri’ne de geçmiş; bütün batı Anadolu’ya kadar genişlemiştir. Kınık 

adını almış mahallelerden birisi de Bozkır İlçesi’ne bağlı olan Kınık Mahallesi’dir. 

 

Tarımsal Yapısı : 2017 ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Arpa(da) Üzüm(da) 

588,067 351,146 69,342 62,048 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı : 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

336 655 112 22 

 

 

23-Kozağaç Mahallesi: Kozağaç Mahallesi’nin adının önceden Bozağaç olduğu, bu kelimenin 

halk arasında Kozağaç’a dönüştüğü tahmin edilmektedir. Haymana Ovası’nda yerleşmiş bulunan 

Haymana Aşireti birçok boy ve oymakların birleşmesinden oluşmuştur. Bunlardan biri Bozcalı’dır. 

Boz, aynı zamanda renklerden birini adıdır. Bozkır İlçesi’ne bağlı Bozağaç Köyü bu köylerden 

birisidir. Lügatlar ve kitaplara göre manâlandırılan Koz, kelimesi gölge ve kuytu demektir. Bozkır 

Kazası’na bağlı Kozağaç Köyü de bu tanımlamaya uymaktadır. 1500 yılından önce yazıldığı şüphesiz 

olan Karaman İli Tahrir Defteri’nde Koz Ağaç ismi geçmektedir. 1967 yılında Konya Valiliği’nce 

hazırlanmış olan İl Yıllığı’nda Bozağaç’ın yeni isminin Kozağaç olduğu yazılıdır. Resmi olarak 

günümüzde bu mahallemizin adı Kozağaç olarak kullanılmaktadır. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Ceviz(da) 

105,113 18,176 73,026 6,348 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

39 422 64 10 

 

 

24-Kuşça Mahallesi: Kuşça Mahallesi’nin adı eskiden bu yana aynı ad olup, değişikliğe 

uğramamıştır. Kuşça Mahallesi, XVIII. asır içlerinde kurulmuştur. Bu mahalleyi buraya gelen Afşar 

Türkmenleri kurdular. Daha sonra Kargıcılar, Piriler, Ayşalar ve Bozalan Cemaatleri’nin gelmesiyle 

bu mahalle daha da genişledi. 

 

Tarımsa Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

 Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Mercimek(da) Nohut(da) 

399,199 211,707 104,33 25,6 
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Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

115 445 --- 25 

 

 

25-Küçükhisarlık Mahallesi: Küçükhisarlık Mahallesi, ilçede en fazla adı değişen veya 

değiştirilen mahalle olarak dikkat çekmektedir. Mürüvetli (> Mürüvvetli) adı atılmış ve mahalleye 

Yazılıyurt adı konmuştur. Mürüvvet, Arapça insanlık duygusuna sahip, mertlik ve hatta iyilik 

demektir. Mürüvvet; Hasan, Hüseyin, Kerim, İhsan gibi bir isimdir ve eskiden beri halkımızca şahıs 

adı olarak kullanılır. Bu sebeple Mürüvvetli adının değiştirilmesi hayret vericidir. Çünkü Arapça 

Farsça asıllı köylerin adları değiştirilmemektedir. Mürüvet (>Mürüvvet) adlı bir Bozkırlı bu mahalleyi 

kurduğu için oraya Mürüvetli denilmiştir. Hal ve huy bildiren adlar da köylere ad olarak verilmiştir. 

Mürüvvetli Köyü de bu köylerden birisidir. 26.10.1961 tarihinde Mürüvvetli adı, Yazılıyurt olarak 

değiştirilmiştir. Kasım 1991 de muhtarının müracaatı üzerine Yazılıyurt adı, Küçükhisarlık olarak 

yeniden değiştirilmiştir.  

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

261,536 88,498 51,554 22,627 

  

Hayvan Dağılımı Varlığı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

41 --- --- 10 

 

 

26-Bozkır Merkez (Demirasaf- Cumhuriyet-Yukarı): M.Ö. İsauria Bölgesi'nin başkenti 

olan Bozkır; İsauria Vetus (Eski İsauria), İsauria Nova (Yeni İsauria), Tris-Maden ve Leontopolis 

(Arslanlar Kenti) isimleri ile bilinmektedir. Bozkır aslında kasabanın (değil, yörenin, yani çay 

(Çarşamba Çayı) ile Seydişehir arasındaki toprakların adıdır. Kasabanın adı “Siristad” idi. Siristad 

Türklerden önce yörede yaşayan kavimlerden birine ait bir isim olduğundan, kısaca Türkçe asıllı 

olmadığı için, atılarak kasabaya da Bozkır adı verilmiştir. Anlaşılacağı üzere yöre kasabanın adını 

değil, kasaba yörenin adını almıştır. Bozkır adına gelince bu, arazinin coğrafi yapısı ile ilgili değildir. 

Yörenin adı olan Bozkır, bu yöreyi feth veya idare etmiş bir Bey'den gelmektedir. Bozkır Bey, en 

kuvvetli ihtimal ile XIV. y.y.'da bu yöreyi idare etmiştir. O, Karamanoğulları'nın bir valisi olabilir. 

Bozkır Beyi belki daha az muhtemel olarak Selçukluların da valisi olabilir. Fransızca “steppe” 

mânâsında şimdi kullandığımız bozkır yeni bir deyim olup, yüzyılımızın birinci yarısında kullanılmaya 

başlanmıştır. Esasen bozkır adını taşıyan yer, gerçek mânâsında, bozkır karakterinde de değildir. 

Bozkır adının boz ve kır fiillerinden emir ikinci şahıs ile yapılmış bir ad olduğu anlaşılmış bulunur. 

Yani Bozkır, anlaşılacağı üzere Boz + kır = “yen ve saf dışı bırak” demektir. Bozkır Merkezde 

Büyükşehir yasası sonrası üç adet merkez mahalle yer almaktadır. Bunlar Cumhuriyet, Demirasaf ve 

Yukarı Mahalleleridir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Şeftali(da) 

704.465 91.787 322.477 42.218 

 

Hayvan Dağılımı Varlığı: 

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 
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1074 14.926 839 214 

 

 

27-Pınarcık Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

köyümüzün adı Pınarcık olarak yazılmış olup, önceki adının da Pınarcık olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. Pınarcık isminin, Türklerdeki su kültüründen kaynaklanarak 

verildiği tahmin edilmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

662,332 156,964 295,826 36,311 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

6 725 --- 10 

 

 

28-Sazlı Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Sazlı olarak yazılmış olup, önceki adının da Sazlı olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. 1500 yılından önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir 

Defteri’nde Sazlı ismi geçmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

656,678 270,003 237,034 45,365 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

21 1341 --- 5 

 

 

29- Tarlabaşı Mahallesi: Tarlabaşı Mahallesi’nin eski adı Bekele idi. 26.10.1961 tarihinde 

Bekele adı Tarlabaşı olarak değiştirilmiştir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

15,700 11,540 2,143 2,017 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

76 537 --- 10 

 

 

30- Tepearası Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Tepearası olarak yazılmış olup, önceki adının da Tepearası olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. 
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Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

2,100 --- 2,100 --- 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

2 280 --- 10 

 

 

31- Ulupınar Mahallesi: Ulupınar Mahallesi adı değişmeyen Bozkır İlçesi’ne bağlı 

mahallelerden birisidir. Ulupınar isminin, Oğuz Türkleri’nin; uzun, kısa, büyük, küçük, ulu gibi 

sıfatları mahalle ismi olarak vermeleri geleneğinden gelen bir isim olduğu muhtemeldir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Kiraz(da) 

31,19 19,502 1,259 2,194 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

51 472 --- 30 

 

 

32- Yalnızca Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

köyümüzün adı Yalnızca olarak yazılmış olup, önceki adının da Yalnızca olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

21,847 21,847 --- --- 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

21 --- --- 10 

 

 

 33- Yazdamı Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita 

Genel Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

köyümüzün adı Yazdamı olarak yazılmış olup, önceki adının da Yazdamı olduğu ve adının değişikliğe 

uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

52,944 14,987 10,968 7,413 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 
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83 224 --- 15 

 

 

 34- Yelbeği Mahallesi: Yelbeği adı eskiden beri kullanılmakta olan bir isim olup, 

değişikliğe uğramamıştır. Yelbeği: Rüzgâr manasındaki yel kelimesi ile zengin, ileri gelen, efendi veya 

boy, aşiret gibi insan topluluklarını yöneten kimse manasında bir kelimedir. Yelbeği köyü, 

muhtemelen Bozulus Türkmen teşekkülü içerisinde Karaman Beyliği’ne katılan İlbeğli Oymağı 

tarafından kurulmuştur. 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Arpa(da) Üzüm(da) 

168,954 74,086 8,285 66,269 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

227 486 --- 20 

 

 

 35- Yolören Mahallesi: Yolören Mahallesi eskiden Fart ismi ile tanınmakta idi. 1500 

yılından önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir Defteri’nde Fard (Fart) ismi geçmektedir. 

26.10.1961 tarihinde Fart adı, Yolören olarak değiştirilmiştir. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Nohut(da) 

913,739 372,568 141,262 220,015 

  

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

15 1142 --- 70 

 

 

 36- Çağlayan Mahallesi: Çağlayan Mahallesi’nin adı eskiden Çat idi. “Çat: XI. yüzyılın 

büyük Türk müellifi Kaşgarlı Mahmud, Çat sözünün Oğuzca (yani Türkiye Türkleri’nin babalarının 

lehçesinde) kuyu demek olduğunu yazmıştır. Anlaşıldığına göre kuyu kelimesini bilen Oğuzlar bir tür 

kuyuya da Çat demişlerdir. Hatta Çat sözünün Oğuzlar arasında yaygın bir şekilde kullanılmış olduğu 

da görülür. Bunun en önemli delili Türkiye’de Çat adını taşıyan 29 köyün bulunmuş olmasıdır.” “Çat 

isminin Türk Boyları’ndan Çepni ile ilgisi bulunmaktadır. Çepni savaşçı anlamında bir kelime olup, 

sembolü sungur (bir çeşit kartal)’dur. Çepnilerin boy adı olan Çepni’nin, Çatmı veya Çatlı olarak 

söylenip daha sonra kısaltılarak Çat kelimesine çevrilmiş olması muhtemeldir.” İçişleri Bakanlığı İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü’nce 1962 yılında yayınlanan Konya İli adlı 

bültende Çatköy olarak isimlendirilen bu beldemiz daha sonra Çağlayan ismini almıştır. Çağlayan 

Mahallesi’nde Çat ve Ahmetli adında iki ayrı eski mahalle bulunmaktadır. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

324,735 34,851 150,57 37,905 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

336 486 3.818 125 
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 37- Dereköy Mahallesi: Dere Mahallesinin adı eskiden de aynı idi. Eskiden kasaba olan 

Mahalleyi ikiye bölüp içinden akmakta olan Çarşamba Çayı sebebiyle Dere ismini alan beldemizin adı 

değişikliğe uğramamıştır. Kasabanın resmi olarak adı “Dereköy” olarak geçmektedir. Dere Mahallesi 

Kasaba iken Aşağı, Demirci, Kuzyaka ve Orta Mahalle adlarında dört mahalle bulunmaktaydı. Şimdi 

ise bu dört mahallenin de tamamı Dere Mahallesi olarak geçmektedir. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Elma(da) Ceviz(da) Kiraz(da) 

23,465 5,073 10 8,392 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

126 1224  145 

 

 

 38- Harmanpınar Kasabası: Harmanpınar Mahallesinin eski adı Meyre idi. M.Ö.2000 

yıllarında Hititler adlı bir kavmin etkisi altında bulunan bölgede bulunan Meyre adı, Hititler Birliği’ne 

girmiş olan prensliklerle ilişkilidir. 1500 yılından önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir 

Defterinde Meyre ve Gündüğün ( Harmanpınar Kasabası’na bağlı bir mahalledir) isimleri geçmektedir. 

26.10.1961 tarihinde Meyre adı, Harmanpınar olarak değiştirilmiştir. Harmanpınar daha önceden 

Kasaba iken Gündüğün, Ferhatlar ve Merkez mahalle olarak üç mahalleden oluşmaktaydı. Şimdi ise 

Büyükşehir Yasasıyla içerisindeki bu üç mahalle ile birlikte sadece Harmanpınar Mahallesi olarak 

adlandırılmıştır. 

  

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

930,218 390,173 445,036 29,852 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

198 659 --- 60 

 

 

 39- Hisarlık Mahallesi: Hisarlık daha önceden kasaba idi ve kasabanın eskiden de adı 

aynı idi. Halkımız arasında “Asarlık” şeklinde söylenişi bulunmakla birlikte, resmiyetteki adı 

Hisarlık’tır. 1500 yılından önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir Defteri’nde Hisarlık ismi 

geçmektedir. Hisarlık Kasaba iken Aydınlık, Büyük ve Orta Mahalle adlarında üç mahalle 

bulunmaktaydı.  

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre Hisarlık Mahallesinin kayıtlı arazisi 

bulunmamaktadır. 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

587 820 60 94 
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 40- Sorkun Mahallesi: Sorkun Mahallesi’nin eskiden adı yine Sorkun idi. Ebul Gazi 

Bahadır Han’ın Şecere-i Türki adlı kitabında, yirmi dört Oğuz Boyu’ndan başka, Oğuz Han’ın 

cariyelerinden doğan altı oğlundan üreyen diğer yirmi dört boyun da adı yazılıdır. Bu boylardan birinin 

adı da “Sorku”dur. Sorku kelimesi, sonraları Sorkun olarak söylenmeye başlamıştır. 1500 yılından 

önce yazıldığı şüphesiz olan Karaman İli Tahrir Defteri’nde Sorkun ismi geçmektedir. Sorkun Kasaba 

idi ve Çarşamba ve Güney adlı resmi isimli mahallelerden oluşmaktaydı. Şimdi ise Sorkun Mahallesi 

olarak Bozkır İlçesine bağlıdır. 

 

 Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre Sorkun Mahallesinin kayıtlı arazisi 

bulunmamaktadır. 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

605 2065 530 191 

 

 

 41-Bayboğan Mahallesi: Bayboğan Mahallesi’nin eskiden beri adı değişikliğe 

uğramamıştır. Bir Bey tarafından bu mahallemizin kurulduğu tahmin edilmektedir. Bayboğan ismi 

halk arasında “Baybağan” olarak telaffuz edilmesine rağmen, resmiyetteki adı Bayboğan’dır. Oğuz 

Türkleri, Bey, Bay, Gazi, Fakih gibi unvan bildiren adları yerleştikleri yerlere ad olarak vermişlerdir. 

Bozkır İlçesi’ne bağlı olan Bayboğan Mahallesi unvan bildiren ad almış bir mahalledir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

27,605   7,837   

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

51 127 440 20 

 

 

 42- Elmaağaç Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita 

Genel Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Elmaağaç olarak yazılmış olup, önceki adının da Elmaağaç olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

13,257   12,257   

 

Hayvan Varlığı Dağılımı :  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

18 229 --- 15 

 

  

43- Hacıyunuslar Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Hacıyunuslar olarak yazılmış olup, önceki adının da Hacıyunuslar olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. Hacıyunuslar isminin Oğuz Türkleri’nde görülen 
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Bey, Bay, Gazi, Fakih gibi unvan veya dini inançlar tesirinden kaynaklanan isim verme geleneğinden 

dolayı verildiği tahmin edilmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 ÇKS verilerine göre Hacıyunuslar Mahallesinin kayıtlı arazisi 

bulunmamaktadır. 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

18 --- --- --- 

 

 44- Karabayır Mahalle: Karabayır Mahallesi’nin adı eskiden beri aynı idi. Merv şehri 

ile Endhoy arasında, Ceyhun Irmağı’nın sol kıyısında oturan Türkmenlerden Er Sarı boyunun bir 

oymağının adı Kara’dır. Danişmend Oğulları’na karışmış olan on boydan birinin adı Karalı’dır. Oğuz 

Han’ın cariyelerinden doğan altı oğlundan üremiş yirmi dört boydan birinin adı da Karacık’tır. Kara 

aynı zamanda renklerden birisidir. Türkler renkleri yön olarak ta kullanmışlardır. Kara renk kuzey, 

kızıl renk güney, gök renk doğu, ak renk de batı yönünü gösterir. Kara ismi ile başlayan köylerden 

birisi de, Bozkır İlçesi’ne bağlı Karabayır Mahallesi’dir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

38,122 10,635 7,486 5,354 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

122 --- 100 13 

 

 

 45- Kovanlık Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita 

Genel Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Kovanlık olarak yazılmış olup, önceki adının da Kovanlık olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir.  

 

Tarımsal Yapısı: 2011 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Yonca(da) Elma(da) Nohut(da) 

46,405 8,581 10,814 11,15  

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

116 407 --- 15 

 

 

  46- Üçpınar Mahallesi: Üçpınar Mahallesi, önceden kasabaydı ve daha öncelerde ise 

Hocaköy ismi ile tanınırdı. Sonradan Üçpınar adını alan kasaba da, Hocaköy mahallesi adında yine bir 

mahalle ismi bulunmaktaydı. Üçlü, beşli, kırklı gibi sayı bildiren kelimeler de köylere, kasabalara isim 

olarak verilmiştir. Bunlardan birisi de Bozkır İlçesi’ne bağlı Üçpınar’dır. Üçpınar Kasaba iken 

Hocaköy ve Babuşçular adlı mahalleler bulunmaktaydı. Büyükşehir Yasası ile Üçpınar Mahallesi 

olarak anılmaktadır. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  
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Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

9,167  3,287  5,000 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

185 1108 5354 40 

 

  

 47- Soğucak Mahallesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 

Müdürlüğü’nün müştereken hazırladıkları 1962 tarihinde yayınlanan Konya İli adlı bültende, bu 

mahallemizin adı Soğucak olarak yazılmış olup, önceki adının da Soğucak olduğu ve adının 

değişikliğe uğramadığı muhtemel görülmektedir. 

 

  Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Arpa(da) 

330,048 157,11 13,752 69,661 

 

 Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

730 1882 145 45 

 

 

 48- Tepelice Mahallesi: Tepelice Mahallesi’nin adı öz itibarıyla değişikliğe uğramamış, 

ancak halkımız arasında Tepelce olarak söylenme şekli olan bir mahallemizdir. Oğuz Türkleri 

tarafından acı, tatlı, yeni, eğri gibi vasıf bildiren adlar da yerleşilen köylere ad olarak verilmiştir. 

Bozkır İlçesi’ne bağlı Tepelice bu mahallelerden birisidir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Elma(da) Üzüm(da) 

2,728 2,728 --- --- 

  

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

25 380 --- 15 

 

 49- Dereiçi Mahallesi: Dereiçi daha önce kasabaydı ve daha eski adı ise Gederet idi. 

26.10.1961 tarihinde Gederet adı Dereiçi olarak değiştirilmiştir. Mahalle civarından akmakta olan 

Gökdere Çayı ve Bolat Deresi arasında kalan bölgede kurulmuş olması sebebiyle Dereiçi ismini aldığı 

söylenmektedir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre  

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Üzüm(da) Kiraz(da) 

1794,488 586,698 412,425 338,219 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

243 1615 50 96 
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 50- Söğüt Mahallesi: Söğüt Mahallesi Bozkır İlçesi’nin en genç kasabasıdır. Eskiden 

beri Söğüt Köyü ile bilinen belde, 18.Nisan.1999 tarihindeki mahalli seçimlerden sonra Söğüt 

Kasabası resmi adıyla tescil edilmiştir. Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiştir. 

 

Tarımsal Yapısı: 2017 yılı ÇKS verilerine göre 

Toplam Üretim Alanı(da) Buğday(da) Kiraz(da) Üzüm(da) 

28,003  11,873 7,123 

 

Hayvan Varlığı Dağılımı:  

B.Baş Hayvan Sayısı K.Baş Hayvan Sayısı Arı Kovanı Sayısı Kümes Hayvanı S. 

202 37 --- 15 

 

 

 

 

PROJE ÇALIŞMALARI 

 

2010 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Konya iki Bozkır ilçesinde 2010 yılında uygulanan projeler şöyledir; 

1 çiftçiye 63m² mantar üretim tesisi (SYDV kaynaklı) 

50 çiftçiye 50 dekarlık organik çilek bahçesi tesisi. Bu proje SYDV’ye sunulmuş kabul edilmiş ve 

gerçekleşmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan projelerimizden 2 tanesi başarılı bulunmuş ve uygulanmıştır. 

 

Proje 1. Bağcılık Eğitim Projesi 

  

Mevlana Kalkınma Ajansının finanse ettiği Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hibe 

desteği almaya hak kazanan “Bağcılık Eğitim Projesi” 20/07/2010 tarihinde sözleşme imzalanması ile 

başlamış olup 20/05/2011 tarihinde sona ermiştir. 

 Proje Başvuru Sahibi Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğüdür. Proje Ortağı Bozkır Kaymakamlığı 

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Proje iştirakçileri ise Konya İl Tarım Müdürlüğü, Bozkır Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bozkır Belediye Başkanlığı, Diyanet Vakfıdır. 

Bağcılıkta yeni çeşit ve anaçların tanıtılması, yüksek sistem bağ tesisi usulünün öğretilmesi, 

budama, damla sulama gibi işlerde işgücü kalitesinin ve girdi kullanımı etkinliğinin arttırılmasına 

katkıda bulunmaya yönelik teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. 

Projenin uygulandığı birimler Bozkır Merkez, Hisarlık, Hamzalar kasabaları ile Armutlu, 

Ayvalıca Işıklar, Kayacılar, Kızılçakır, Kildere, Taşbaşı ve Yelbeyi köyleridir.  

Projenin toplam maliyeti 78.030 TL, Mevlana Kalkınma Ajansının Destek Tutarı ise 49.230 

TL.’dir.  

Projenin Hedef Grubu 18-55 yaş arası 60 çiftçi ve 3 teknik personeldir. Hedef grubun aileleri 

120 kişi, Hedef grubun akraba ve komşuları 400 kişi, Eğitimlerde seyahat için kullanılacak araç 

sahipleri 5 kişi, Eğitimlerde verilecek yemek ve ikram işlerini yapacak kişiler 5 kişi, Eğitimin başarıya 

ulaşması ile artan kaliteli ürünü alacak tüccarlar, Üzüm, pekmez ve diğer şıra mahsulleri tüketicileri. 

Proje Performans Göstergeleri 

No Gösterge Mevcut Durum Gerçekleşen 

1 60 çiftçinin 6 ayrı konuda eğitilmesi 2 60 

2 3 teknik personelin 6 ayrı konuda eğitilmesi 1 4 

2 11 yerleşim biriminden katılım sağlanması Yok 11 
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3 5 konuda 60 saat teorik ders yapılması Yok 5 

4 3 konuda 54 saat uygulamalı ders yapılması Yok 3 

5 Bağcılıkla ilgili 2 konuda 2 ayrı gezi yapılması Yok 2 

6 200 katılımcı ile bir konferans yapılması Yok 1 

7 200 katılımcı ile bir seminer yapılması Yok 1 

 

 

Proje 2. Bölgemizdeki Kaliteli Süt Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Örnek Süt Soğutma 

Tankları Kurulması Yolu İle Katkıda Bulunmak Projesi 

 

 Mevlana Kalkınma Ajansının finanse ettiği Bozkır Süt Üreticileri Birliği tarafından hibe 

desteği almaya hak kazanan “Bölgemizdeki Kaliteli Süt Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Örnek Süt 

Soğutma Tankları Kurulması Yolu ile Katkıda Bulunmak” projesi 20/07/2010 tarihinde sözleşme 

imzalanması ile başlamış olup 20/04/2011 tarihinde sona ermiştir. 

 Proje Başvuru Sahibi Bozkır Süt Üreticileri Birliğidir. Proje Ortakları Bozkır İlçe Tarım 

Müdürlüğü, S.S Sarıoğlan Beldesi Kalkınma Kooperatifi,  Proje iştirakçileri ise Bozkır Belediye 

Başkanlığı, Sarıoğlan Belediyesi, Kayacılar Köyü Muhtarlığı, Armutlu Köyü Muhtarlığıdır. 

 

Bölgemizdeki mevcut sütlerin kaliteli olarak muhafazasını sağlamak ve yetiştiricilerimizin 

rekabet gücünün arttırılarak gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda 

bulunmaya yönelik süt soğutma tankları kurulumu projesi gerçekleştirilmiştir. 

 

Projenin uygulandığı birimler Bozkır Sarıoğlan Kasabası ve Koçaş, Boyalı ve Kuzören 

mahalleleri ile Kayacılar ve Armutlu köyleridir. Projenin toplam maliyeti 133.926 TL, Mevlana 

Kalkınma Ajansının Destek Tutarı ise 100.444,50 TL.’dir.  

 

Projenin Hedef Grubu ; Belirlenen 5 bölgede toplam 450 süt işletmesi, Hedef grubun aileleri 

2000 kişi, Hedef grubun akraba ve komşuları 3500 kişi, Soğutucu süt tankı ve kullanılacak ekipmanı 

ile süt izolasyon tankının nakliyesi ve kurulumu için kullanılacak personeller 5 kişi, Süt soğutma 

tanklarının koruma, muhafaza ve ölçümünde görevli personeller 6 kişi, Projenin başarıya ulaşması ile 

artan kaliteli ürünü alacak süt fabrikaları, Süt, peynir, yoğurt ve diğer süt mahsulleri tüketicileri. 

 

Proje Performans Göstergeleri 

No Gösterge Mevcut 

Durum 
Gerçekleşen 

1 5 bölgede süt soğutma tankının kurulması 0 6 

2 5 bölgede elde edilen süt muhafazasının sağlanması 0 lt 5000 lt 

2 5 bölgedeki tüm işletmelerden katılım sağlanması Yok 450 

3 4 bölgeden ana süt toplama merkezine süt izolasyon 

tanklı kamyonet ile iletimin sağlanması 

Yok 1 

4 1 seminer yapılması Yok 1 

 

Mevlana Kalkınma ajansına 6 köy ve 1 kasabanın faydalanacağı 1 adet alt yapı projesi 

sunulmuştur. Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan alt yapı projesi kabul edilmiştir. Bu projenin proje 

ortağı olan kurumumuz alt yapı projesini başarıyla yürütmüştür. Bu proje sayesinde ilçemize 6 adet 

1000 litrelik, 1 adet 5000 litrelik süt soğutma tankı ve 1 adet 2000 litrelik süt izolasyon tankı 

kazandırılmıştır. 

 

2011 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 
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Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan 2 adet teknik destek projesi kabul edilmiş ve gerçekleşmiştir. 

 

Proje 1. Proje hazırlama, uygulama ve yürütme eğitimi : 
 

Projenin amacı ve yeri: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması 

Projenin sonuçları: Kamu kurum ve kuruluşlardaki teknik personelin eğitilmiştir. 

Kurumumuzun Projedeki rolü: Müdürlüğümüz proje koordinatörlüğünü yapmıştır.Eğitimler İlçe 

Tarım Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Projenin maliyeti:7.000 

Projeye finansman katkısı sağlayanlar: MEVKA  

 

Proje 2. Çilek hastalık ve zararlılarıyla mücadele eğitimi 
 

Projenin amacı ve yeri: Çilek hastalık ve zararlılarının mücadelesi hakkında çiftçilerin 

bilinçlendirilmesi amacıyla Armutlu Köyünde gerçekleştirilmiştir. 

Projenin sonuçları: Çilek hastalıklarının tanınmaları ve bu durumdan kaynaklanan ekonomik 

kayıpların minimize edilmesine katkı sağlanılmıştır. 

Kurumumuzun Projedeki rolü: Müdürlüğümüz proje koordinatörlüğünü yapmıştır. 

Projenin maliyeti:3.500 

Projeye finansman katkısı sağlayanlar: MEVKA  

 

2012 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Mevlana Kalkınma Ajansına 2012 Yılında yapılan bir proje başvurumuz başarılı bulunarak 

uygulanmıştır. 

 

Proje 1. Süt Kalitesini Eğitimle Yakala Projesi 

 

 Mevlana Kalkınma Ajansının finanse ettiği Bozkır Gıda, Tarım ve İlçe Müdürlüğü tarafından 

hibe desteği almaya hak kazanan “Süt Kalitesini Eğitimle Yakala Projesi” 01/02/2012 tarihinde 

sözleşme imzalanması ile başlamıştır ve tamamlanmıştır. 

 Proje Başvuru Sahibi Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüdür. Proje Ortağı 

Bozkır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı ve Bozkır Süt 

Üreticileri Birliğidir. Proje iştirakçisi ise Bozkır Belediye Başkanlığıdır. 

Sütün kalitesinin artırılması için Yetiştiricilik Teknikleri, Hayvan Sağlığı ve Modern Süt Sağım 

ve Depolama Sistemleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. 

Projenin uygulandığı birimler Bozkır Merkez ve bu merkeze bağlı Sarıoğlan Kasabası Koçaş 

Mahallesi, Sarıoğlan Kasabası Boyalı Mahallesi, Hisarlık, Çağlayan, Sorkun ve Dere Kasabaları, 

Armutlu, Yeniköy ve Hacılar Köyleridir. 

Projenin toplam maliyeti 74.783 TL, Mevlana Kalkınma Ajansının Destek Tutarı ise 50.852 

TL.’dir.  

Projenin Hedef Grubu 18 - 55 Yaş Arası 20 Kadın 20 Erkek 40 Yetiştiricidir. Hedef grubun 

aileleri 80 kişi, Hedef grubun akraba ve komşuları 200 kişi, Eğitimlerde seyahat için kullanılacak araç 

sahipleri 2 kişi, Eğitimin başarıya ulaşması ile artan kaliteli ürünü alacak tüccarlar, süt, peynir yoğurt 

ve diğer süt mahsulleri tüketicileri. 

 

Proje Performans Göstergeleri 

http://www.bozkir.bel.tr/
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No Gösterge Mevcut 

Durum 
Gerçekleşen 

1 40 çiftçinin 10 ayrı konuda eğitilmesi 0 31 

2 10 yerleşim biriminden katılım sağlanması 0 7 

3 8 konuda 32 saat teorik ders yapılması 0 32 saat 

4 5 konuda 10 saat uygulamalı ders yapılması 0 10 saat 

5 2 konuda 2 ayrı gezi ve fuar organizasyonu yapılması 0 1 

6 1 Panel yapılması 0 1 

7 1 Kapanış Semineri 0 1 

 

 

Proje 2. Bozkırda Meyve Kurutma Potansiyelinin Araştırılması ve Yatırımcı Analizi 

 

         Bölgemizde kurutulmuş ürün potansiyelini belirleyerek, yatırım yapabilecek yatırımcıların 

belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Bozkır Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğünün Bozkır bağlı Meyvecilik ve Kurutmacılık yapılan köylerin vermiş olduğu çiftçi listeleri 

ile çalışılmaya başlanılıp 27 köy 25 Anketör 2 Süpervizör ile köylere gidilerek çiftçilerle köylerinde 

görüşülerek anketler uygulandı.18 yaş üzeri Kurutmacılık ve Meyve üretimi yapan 27 Köydeki 

çiftçilerle, 25 Köy Muhtarı, ve 5 Üretici ile Basit Tesadüfi Örneklem türü kullanılmıştır. Bu 

araştırmada, kantitatif araştırma yönteminin yüzyüze anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 27 

köyden 250 çiftçi denekle görüşülerek yapılmıştır. Bu Araştırma Bozkıra bağlı 27 köy 250 çiftçi 25 

Köy Muhtarı, 5 Üretici denekle, 25 Anketör 2 süpervizör gözetiminde, 5 gün saha çalışması yapılarak 

anketler yapıldı. Ayrıca kurutulmuş ürün alan ve işleyen firmalarla da görüşmeler yapılarak piyasanın 

beklentisi belirlenmiştir. Tüm verilerin derlendiği bir kitap hazırlnamıştır. 

 

 Projemizin başvuru sahibi Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Proje 

Ortağımız ise Bozkır Ziraat Odası Başkanlığıdır. Proje finans kaynağı Mevlana Kalkınma Ajansıdır. 

 

 Bozkırda Meyve Kurutma Potansiyelinin Araştırılması Projesi 1 ay süreyle uygulanmış 

ve bu işe toplam 13.500TLbütçe ayrılmıştır. 
 

2013 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Proje 1. Bozkırın Toprak Haritasının Oluşturulması 

Bölgenin mevcut toprak kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi ve İlçe Müdürlüğünün 

çalışmalarında kaynak niteliğinde olması amacıyla planlanan proje ile; 

 

 10.1” Android, 16 Gb disk kapasitesi bulunan 1Gb Ram kapasiteli Corteks A9 İşlemciye sahip 

Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri olup çift kamerası bulunan bir tablet alarak arazide yapılan 

çalışmalar bu tabletle fotoğraflamıştır.  

 Tüm fotoğraflar tablet içerisinde mevcut olup www.bozkirtoprakharitasi.com sayfasına 

eklenmiştir.  

 Tablet iş bitiminde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

 www.bozkirtoprakharitasi.com sitesinin Hosting alanı 500 Mb tır ve iş bitiminde Domain ve 

Hosting e ait tüm yönetim şifreleri Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.  

 Bozkırın Toprak Haritasını Oluşturmak için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

belirlediği 24 köyden toprak numuneleri alınmıştır.  

http://www.bozkir.bel.tr/
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 Numunelerin alınacağı araziler köy muhtarları ile belirlenmiştir. Firma arazide gezerken 

muhtar ya da belirlenen arazileri bilen kişilerle birlikte gezmiş ve numune alındığını bir 

tutanakla belgelemişlerdir. 

 Her köyden 10ar numune alınmıştır.  

 24 köyden de numune alınan 2şer arazide şahit numune alınarak İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğüne 48 adet şahit numune teslim edilmiştir.  

 240 numune analiz yapılmak için 48 tanede şahit numune olmak üzere toplam 288 numune 

alınmıştır.  

 Toprak numuneleri Mevka, Kalkınma Bakanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

logolarının yer aldığı proje için özel dikilmiş olan bez torbalara alınmıştır. Torbanın 

hazırlandığı bez delikli olduğu için ayrıca bir havalandırma deliği açılması toprağın dökülmesi 

riskini ortaya çıkartacağından gerek duyulmamıştır. 

 Numune alımı Ziraat Mühendisi Niyazi AKÇALIK başkanlığındaki bir ekiple 

gerçekleştirilmiştir. Özgeçmişleri sunulmuştur. 

 Toprak numuneleri tarla bitkisi ekili araziden alınıyor ise 30 cm derinlikten tek numune 

Müdürlüğümüzün belirlediği köylerde numune bahçe bitkisi dikili bir araziden alınıyor ise 30 

cm ve 60cm derinliklerden 2 numune şeklinde alınmıştır. Numune alımlarında bitki örtüsüne 

göre numune alınacak alanların vasıfları İlçe Müdürlüğümüzün muhtarlarla görüşme yaparak 

aşağıdaki gibi belirlemiştir.  

 

Köy adı Tarla  Bahçe*2 numune (30-60cm) 

Bağyurdu 2 4 

Sazlı - 5 

Bozdam 4  3 

Harmanpınar   2 4 

Pınarcık 2 4 

Karacaardıç 4 3 

Yolören 4 3 

Akçapınar - 5 

Bozkır Merkez - 5 

Çağlayan - 5 

Kozağaç - 5 

Karabayır 2 4 

Kovanlık 2 4 

Söğüt - 5 

Dereiçi - 5 

Yelbeyi 2 4 

Hacılar 6 2 

Kildere 10 - 

Boyalı 6 2 

Sarıoğlan 6 2 

Yeniköy 6 2 

Kızılçakır 6 2 

Armutlu 4 3 

Hamzalar 2 4 

 

 Toprak numune tutanağının bir nüshası kurşun kalemle doldurularak numune torbası 

içerisine eklenmiştir. 

http://www.bozkir.bel.tr/
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 Numuneler toprak gübre birikintisi olmayan, tümsek ya da çukur olmayan, yol kenarı ve ya 

arazi sınırı olmayan yerlerden alınmış ve gerekli nem ve sıcaklık muhafazası sağlanarak 

laboratuara nakliyesi gerçekleştirilmiştir. 

 Laboratuara numunelerin ulaştırıldığına ve teslim alındığına dair bir belge düzenlenerek 

Müdürlüğümüze ibraz edilmiştir.  

 Laboratuar ortamında makro ve mikro besin elementleri bakımından toprak numuneleri 

incelenmiştir. Her bir toprak örneği için pH, EC, Organik Madde, CaCO3, Bünye, Sınıfı, 

Tuz, P2O5, K2O, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn bakımından analizler gerçekleştirilmiştir. 

 Numunelerin alındığı arazideki bitki örtüsüne göre gübre tavsiyesinin de yer aldığı 240 adet 

rapor düzenlenerek Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Bu raporlar web sitesine de 

yüklenmiştir. 

 Her bir köyden alınan 10ar numune ortalaması ile köy raporu oluşturulmuş olup toplam 24 

adet köy raporu elde edilmiştir. Besin elementlerinin ortalama sonuçlarına göre 3 er adet 

bitki için incelenmesi ve gübre tavsiyelerin yapılması gerçekleştirilmiştir.  

 Müdürlüğümüz ve muhtarların ortak belirledikleri köyde en fazla yetiştirilen 3 er adet bitki 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabloda yer alan bitkilere göre raporlamalarda gübre tavsiyelerine yer verilmiştir. 

 Bozkır haritası üzerinde toprak kaynaklarının nitelik ve nicelik bakımından mevcut durumunun 

görülebileceği haritalar düzenlenmiştir. Bu haritalar web sayfasından da görülebilmektedir. 

 Teknik şartnamede 15 ayrı haritalandırma yapılacağından bahsedilmiş olmasına rağmen EC ve 

Tuzluluk verileri aynı şeyi ifade edeceğinden 14 ayrı harita düzenlenmiştir. 

KÖY ADI  BİTKİ DESENLERİ 

Bağyurdu Buğday, Elma, Üzüm, 

Sazlı Elma, Üzüm, Kiraz, 

Bozdam Buğday, Elma, Üzüm, 

Harmanpınar Buğday, Elma, Üzüm, 

Pınarcık Buğday, Kiraz, Elma, 

Karacaardıç Buğday, Elma, Üzüm, 

Yolören Patlıcan, Taze fasülye, Salatalık, Buğday, 

Akçapınar Elma, Armut, Kiraz, 

Bozkır Merkez Elma, Üzüm, Kiraz, 

Çağlayan Elma, Üzüm, Kiraz, 

Kozağaç Elma, Üzüm, Kiraz 

Karabayır Buğday, Kiraz, Elma, 

Kovanlık Buğday, Elma, Çilek, 

Söğüt Elma, Üzüm, Kiraz, 

Dereiçi Üzüm, Kiraz, Erik, 

Yelbeyi Buğday, Elma, Üzüm, 

Hacılar Buğday, Kiraz, Elma, Üzüm, Fiğ, 

Kildere Buğday, Elma, Üzüm, 

Boyalı Buğday, Elma, Nohut, 

Sarıoğlan Buğday, Elma, Üzüm, 

Yeniköy Buğday, Elma, Nohut, 

Kızılçakır Buğday, Elma, Üzüm, 

Armutlu Buğday, Üzüm, Çilek, 

Hamzalar Buğday, Elma, Üzüm, 
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 Oluşturulan haritaların ve elde edilen analiz sonuçlarının yer aldığı 83 sayfalık ve renkli baskı, 

birinci sınıf hamur kağıda basılmış kitap hazırlanmıştır.  

 Kitap 6 adet çoğaltılarak biri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

 

Bozkırın Toprak Haritasının Oluşturulması İçin Hizmet Alımı İşi KDV hariç 14.570,00 TL 

(ondörtbinbeşyüzyetmiş) bedelinde Kamu İhale Kanunu Yönetmeliğinin 22/d Maddesi gereğince 

Doğrudan Temin Yoluyla Ak-ko Tarımsal Analiz Gıda Medikal İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

firmasından alınmıştır.  
 

Proje finans kaynağı Mevlana Kalkınma Ajansı olup MEVKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği 

kapsamında desteklenmiştir. Proje faaliyetleri 3 ay içerisinde tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

Proje 2. Netcad Eğitimi 

 Net-Cad Eğitimi projesinin başvuru sahibi Bozkır İlçe GTHM olup bu projeye ortak Ahırlı İlçe 

GTHM, Yalıhüyük İlçe GTHM, Hadim İlçe GTHM dir. 4 kurumun ortaklığının bulunduğu projede 20 

personel eğitimden faydalanmıştır. Projemiz ile 

     İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde mevcut çalışan personellerimizin bir kısmı eğitim hayatlarında 

ölçme bilgisi dersleri almış almasına rağmen cad programlarını kullanmaya yönelik bir eğitim 

almamışlardır.  

 Birbirine komşu olan Bozkır, Hadim, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlükleri personellerinin 2 hafta boyunca (10 iş günü) Cad yapısında veri üretimi, yönetimi 

ve analizleri, CBS-GIS yapısında veri üretimi, yönetimi ve analizleri, tarımsal sulama 

projelendirme ve uzaktan algılama programları eğitimi almaları sağlanmıştır.  

 Eğitimler; eğitim materyallerinin (bilgisayar, projeksiyon aleti, derslik sandalyeleri vb.) mevcut 

olduğu Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait Toplantı salonunda 

gerçekleştirilmiştir. 

 Proje sahibi ve ortakları olan İlçe Müdürlüklerinden toplam 20 kişinin katılımı sağlanmıştır. 

 Eğitimler günde 6 saat olmak üzere toplam 60 saat sürmüştür. 

 Proje ortağı olan İlçe Müdürlüklerinin personelleri, kendi İlçe Müdürlüğünün imkanları ile 

eğitimler süresince eğitim yerine ulaşmış, katılımcılara herhangi bir ulaşım ya da yemek 

ödemesi yapılmamıştır. 

 Teorik ve uygulamalı eğitimler için uzman desteği eğitim müfredatına uygun olacak ve toplam 

10 iş günü sürecek şekilde sağlanmıştır. 

 Eğitim sonunda katılım belgesi personellere katılım belgesi verilmiştir. 

 

Projenin finansman kaynağı Mevlana Kalkınma Ajansıdır. Bu projenin uygulanması için Net-Cad 

firmasından hizmet alımı yapılmış ve proje 10.000TL hibe ile desteklenerek uygulanmıştır. 

 

Proje 3. Mevcut Kurulu Bağları Yüksek Sisteme Alma Projesi 

 

http://www.bozkir.bel.tr/
mailto:bozkir.tarim.gov.tr


   
 

 

-33- 
 

www.bozkir.bel.tr - bozkir.tarim.gov.tr  

2017 

Bölgemizdeki Klasik Bağcılıktan Modern Bağcılığa Geçiş Yapmak Amacı ile Uygulanmıştır. 

Bozkır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bozkır Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin finansman kaynağı Bozkır Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliğidir. 

 

Projemiz 3 ay süre ile uygulanmış olup harcanan toplam bütçe- hibe tutarı 19.500 TLdir. 10 kişiye 

10 dekarlık bağ için yüksek sistem araç-gereçleri dağıtılmıştır 

 

2015 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Proje 1. Bozkırda Kamu Personellerine Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi 

 

Bozkır Kaymakamlığına bağlı birimlerde çalışan personellerden eğitimlere katılacak olanların 

belirlenmesi için yazışmalar yapılmıştır. Eğitimlere Bozkır Kaymakamlığına bağlı kurum ve 

kuruluşlardan; 

 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 

 İlçe SYDV Müdürlüğü 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 İlçe Müftülüğü 

 İlçe Nüfus Müdürlüğü 

 Bozkır Mal Müdürlüğü 

 Bozkır Tapu Müdürlüğü 

 İlçe Emniyet Müdürlüğü 

 İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 Sağlık Grup Başkanlığından personelleri katılım sağlamıştır. 

 

 Eğitimlerden faydalanacak olan kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılarak kursiyerlerin 

bilgileri proje koordinatörüne bildirilmiştir. 11 ayrı kurumdan toplam 27 kursiyer belirlenmiştir. 

Belirlenen kursiyerlerle irtibata geçilerek eğitim yeri eğitim tarih ve saatleri kursiyerlere proje 

koordinatörü tarafından ulaşılarak bildirilmiştir. 

 

 Eğitimler proje ortağı olan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

yapılacağı için toplantı salonunda gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Projeksiyon aleti, perdesi, yazı 

tahtası, leptop bilgisayar, sandalye ve masa düzenleri eğitimler için hazırlanmıştır. Eğitimlerde 

kursiyerlere anlatılması gereken konular, eğitim müfredatı içeriği ile ilgili verilecek olan bilgiler proje 

koordinatörü, yüklenici firma ve eğitmen ile birlikte görüşmeler yapılarak düzenlenmiştir. 

Kursiyerlerin eğitimler sırasında not alabilmeleri ve uygulamalar yapılırken kullanmaları için yüklenici 

firma tarafından boş dosya kağıtları ve kalemler eğitim salonuna bırakılmıştır. Görünürlük sağlaması 

için MEVKA logolu kırlangıç bayrak eğitim salonuna asılmıştır. 27 kişinin eğitim alabileceği bir salon 

düzenlenmiş ve gerekli materyaller hazırlanmıştır. 

 

 Bozkır Kaymakamlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 22 erkek 5 kadın toplam 27 

personele bilgi ve belge yönetimi adı altında resmi yazışma kuralları ve teknikleri, rapor hazırlama 

teknikleri ve raporlama ve sunu hazırlama teknikleri konularında 5 gün süreyle eğitim verilmiştir. 27 

kursiyere resmi yazışma kuralları ve teknikleri hakkında 12 saat eğitim verilerek bu konuda bilgi 

sahibi olmaları sağlanmıştır. 27 kursiyere rapor hazırlama teknikleri ve raporlama hakkında 12 saat 

eğitim verilerek bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 27 kursiyere sunu hazırlama teknikleri 

hakkında 16 saat eğitim verilerek sunu hazırlama noktasında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 
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Kursiyerlerin eğitimlerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri için grup çalışmaları ve uygulamalar 

yapılmıştır.  

 
 

Bozkırda Kamu Personeline Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Projemizin başvuru sahibi Bozkır 

Kaymakamlığı ve proje ortağı ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüdür. Proje faaliyetleri 1 

ay sürmüştür. Proje bütçe finansman kaynağı Mevlana Kalkınma Ajansı olup toplam hibe tutarı 

8.800TL’dir. 

 

Proje 2. Hamzalar Bölgesinde Organik Ürünlerin Pazarlama Altyapısının Geliştirilmesi 

 

Faaliyetimiz, Hamzalar Bölgesinde Organik Tarım Pazarlama Altyapısının Geliştirilmesi işi 

için eğitim ve etkinlik faaliyetleri KONDES Danışmanlık Bilişim ve Organizasyon firmasından 

hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 Bozkır Hamzalar Mahallesinde toplam 43 üretici ile 3 gün süreli toplam 24 saat eğitimler 

gerçekleştirilmiştir. Pazarlama, girişimcilik ve ürün geliştirme konularında 16 saat boyunca 43 

üreticiye eğitim gerçekleştirilmiştir. Pazarlama, girişimcilik ve ürün geliştirme, girişimcilik 

özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, üretim planı, yönetim planı, finansal plan 

hazırlanması, markalaşma ve tanıtım, pazar araştırmasında yapılması gerekenler konusunda eğitimler 

gerçekleştirilmiştir. Pazarlama planı hazırlanması, organik üzümde pazarlama planı hazırlanması, 

Tüketici Odaklı Ürün yönetimi ve ürün geliştirme konusunda eğitimler verilmiştir. Organik üzüm 

üretiminin güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Eğitimler sırasında ikramlar(su, 

meyve suyu, kuru pasta) yüklenici firma tarafından karşılanmıştır. Eğitimler sırasında ders notları 

eğitimci tarafından sağlanmıştır. 

 

 Bozkır ilçesinde organik üretimin daha fazla üretici tarafından benimsenmesine katkı 

sağlanmıştır. Hamzalar Mahallesinde organik üzümün pazarlama altyapısının güçlenmesine katkı 

sağlanmıştır. Uzman eğitici ile birlikte üreticiler Hamzalar organik üzümünün pazarlama planını 

oluşturmuşlardır. Birlikte hareket etmeleri gerektiğini gören üreticiler pazarlama noktasında ortak bir 

paydada buluşmaları gerektiğini anlamışlardır. Hamzalar organik üzümünün SWOT analizi 

çıkartılmıştır. En az 20 sayfalık Hamzalar Organik Üzüm Pazarlama Planı Raporu elde edilmiştir. 

 

Konya ve civar illerdeki pazarlama aktörlerinin üreticilerle bir araya getirilmiştir. Üretici, kamu 

ve pazarlama ağındaki bireylerin bir araya gelerek organik üzüm konusunda ortak bir paydada 

buluşturulmuştur. 70 kişilik bir ekip 4 saat süreli bir etkinlik için Konya ilinde biraraya getirilmiştir. 

Hamzalar Mahallesinden üreticilerin Konya iline taşınması için yüklenici firma tarafından 50 kişilik 

bir otobüs tedarik edilmiştir. 22 üreticinin katılım sağladığı etkinliğe pazarlama ağında yer alan 

yetkililer ve kamu çalışanları da katılmıştır. 4 saat süren etkinlik sonunda katılımcılara yemek ikramı 

yapılmıştır. Üreticiler eğitimlerde öğrendikleri bilgiler ışığında pazar aktörleri ile iletişim kurmuş ve 

pazarlarını oluşturmuşlardır. 

 

Eğitimler Hamzalar Mahallesinde gerçekleştirildiğinden eğitimlere katılım 50 kişiyi aşkın bir 

şekilde değişim gösterse de devamlılık sağlayan üretici 43 kişidir. Gerçekleştirilen organizasyona 

toplam 70 birey katılmıştır. Üreticilerin ve Pazar aktörlerinin iş yoğunluğu sebebiyle Konyada yapılan 

etkinliğe katılım beklenenden daha düşük olmuştur. Etkinlik ve eğitimler boyunca basılı ve görsel tüm 

malzemelerde görünürlük kuralları kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı Kalkınma Bakanlığı ve 

Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü logolarının yer alması sağlanmıştır. 
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 Planlanan faaliyet programa uygun tamamlanmış olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Katılımcıların bağ ve bahçelerindeki iş yoğunluğunun olduğu aktif 

sezon olması sebebiyle etkinliğe katılım düşük olmuştur. Ancak katılamayan üreticiler adına da kendi 

içlerinde seçtikleri önder üreticilerin Pazar bağlantılarını kurdukları görülmüştür. Proje faaliyetleri 

sonrasında etkinlik kapsamında biraraya geldikleri firmalara geçmiş üretim sezonlarına göre daha 

yüksek fiyattan ürün tedariki yapan üreticilerimiz, projemizden faydayı kısa süre içerisinde görmüştür. 

 

Proje başvuru sahibi Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Hamzalar 

Mahallesinde uygulanan proje 1 ay sürede gerçekleştirilmiştir. Proje bütçesi finansman kaynağı 

Mevlana Kalkınma Ajansı olup hibeye esas proje bütçesi 13.000TL’dir. 
 

 

Proje 3. Bozkırda Hayat Kaynağını Bilinçli Kullanıyoruz 

 

Bitkisel üretimde su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım 

faaliyetleri gerçekleştirerek çiftçilerin beşeri kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır. 

Kırsal Kalkınmaya destek sağlanarak bölge halkının gelir düzeyi, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin 

arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca tarımda sürdürülebilirlik açısından doğal kaynakların 

korunmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bozkır bölgesinde yaşayan önder çiftçi niteliğindeki 50 

üreticinin modern sulama teknikleri konusunda bilinç düzeyini arttırmak amaçlanmıştır. 

 

1 adet bilgisayar alınmıştır. 1 adet binek araç kiralanmıştır. 7 kişilik proje ekibi 

oluşturulmuştur. 3 adet kırlangıç bayrak, 1 adet roll-up ve50 adet afiş basılmıştır. Bez afiş ve parsel 

başı tabelaların hazırlanmıştır. Ders notlarından oluşan100 adet kitapçık hazırlanmıştır. 400 adet liflet-

broşür hazırlanmıştır. Eğitim duyuruları yapılmıştır. Eğitime katılımcılar belirlenmiştir. Eğitimci ile 

anlaşma sağlanmıştır. 

 

65 çiftçi tarımsal sulama ve modern sulama sistemleri konusunda eğitilmiştir. Her üretici 

toplam 48 saat teorik eğitim almıştır.  Proje kapsamında 14 üretici ve 4 teknik personelden oluşan 18 

kişilik ekip Muğla iline teknik geziye götürülmüştür. Teknik gezi esnasında arazide serili olan 

damlama sulama sistemleri, gübreleme ve ilaçlama işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği, sulama ile 

ilgili kurulmuş ve aktif çalışan kooperatif ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 2 gece konaklama, ulaşım ve 

yemek ihtiyaçları proje kapsamında karşılanan ekip birçok konuda kendileri gibi üretici olan ve işin 

uygulamasındaki her aşamaya hakim olan bireylerle görüşmeler yapmıştır. Eğitimler esnasında 

kullanılmak, demonstrasyon oluşturmak ve eğitim sonunda başarılı üreticilere verilmek üzere 10 adet 

tansiyometre ve 10 adet damlama sulama sistemi satın alınmış ve kurulmuştur.  Bilgilendirme amaçlı 

olan toplam 55 afiş ve 5 adet parsel başı tabelası hazırlanmıştır.   İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışan 

bir teknik personel proje koordinatörü, bir teknik personel koordinatör yardımcısı ve Kursiyerlerin 

belirlenmesi için 4 teknik personelden oluşan bir mülakat ekibi görevlendirilmiştir. Proje faaliyetleri 

24 ay süreyle devam etmiş Kasım ayı içerisinde tamamlanacaktır. 

 

Projemizde eğitimler Çağlayan, Dereiçi, Kızılçakır, Akçapınar, Sorkun ve Harmanpınar 

Mahallelerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler esnasında üreticilere hazırlanan Bozkırda Hayat 

Kaynağını Bilinçli Kullanıyoruz kitapçıkları dağıtılmıştır. 

 

 Bozkırda Hayat Kaynağını Bilinçli Kullanıyoruz Projesinin başvuru sahibi İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğüdür. Bu projenin finansman kaynağı KOP Bölge İdaresi Başkanlığı olup proje 

bütçesi hibe tutarı 45.233,00TL dir. 
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2016 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Proje 1. Bozkır Balı 

 

KOP İdaresi Bölge Başkanlığının TEYAP 2016 Mali Destek Programı kapsamında 

desteklenmeye hak kazanan projemiz Aralık 2016 da taraflarca sözleşme imzalanarak kaynak aktarımı 

yapılmıştır. Proje kapsamında oluşturulan proje ekibi ile birlikte ilçemizde ikamet eden genç ve önder 

nitelikli 4 arıcı belirlenerek Veteriner Hekim Kamil KİBAR tarafından 5 hafta süreli toplam 40 saat 

teorik eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

 

 Proje faydalanıcısı ve hedef grubu olan 4 üreticinin teorik eğitimlerde öğrendikleri bilgi ve 

becerileri uygulamaları ve pekiştirmeleri amacıyla demonstrasyon uygulamaları yapılmıştır. 

Demonstrasyon uygulaması olarak deneme arılıkları kurulmuş ve her bir üreticiye 20 şer adet 8 çıta 

arılı polen tuzaklı ve ilaveli kovanlar tedarik edilmiştir. Üreticilere demonstrasyonlarında yaptıkları 

üretimler süresince teknik bilgi verilmiş, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri kullanmaları sağlanmıştır.  

 

Proje kapsamında üreticiler arı ürünleri üretiminde artış sağlamıştır. KOP İdaresi Başkanlığı 

yetkililerinin de katıldığı Bal Hasat Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Her bir üretici proje 

kapsamında kurulan arılıklarından ortalama 600kg bal hasadı, ortalama 5kg polen hasadı 

gerçekleştirmiştir. Ortalama 30TL birim fiyattan pazarladıkları ürünlerinden 18.000,00TL kazanç 

sağlamıştır.  

 

Bozkır Balı Projesinin başvuru sahibi olan Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

proje faaliyetlerini tamamlamış olup nihai raporlama sürecindedir. Proje toplam süresi 12 aydır. Proje 

bütçe finansman kaynağı KOP Bölge Kalkınma İdaresi projemizi toplam 39.258,00TL bütçeyi hibe 

olarak sağlamıştır.  

 

Projenin pozitif yöndeki çarpan etkileri proje uygulamaları devam ederken bile gözlenmiş olup 

üreticilerin ürünlerindeki verim ve kalitelerinde yaşadıkları artış maddi kazanca yansımıştır. 

 

2017 Üretim Döneminde Uygulanan Projeler 

 

Proje 1. Bozkırda Ana Arı Üretimi ve Arı Ürünleri 

 

Bozkırda ana arı üretimi ve arı ürünleri adındaki projemiz KOP Bölge İdaresi Başkanlığının 

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı 2017 dönemi başvurusu yapılmış ve kabul 

edilmiş projemizdir. Proje kapsamında 10 üreticiye kazandırılacak olan ana arı üretim ve arı ürünleri 

üretim materyallerini kullanmaları ve bölgenin arıcılık konusunda geliştirilmesine katkı sağlanmış 

olacaktır.  

 

Proje bütçesi 145.500,00TL olarak belirlenen projemizin Protokol Sözleşmesi imzalanma 

aşamasındadır. Uygulamalar 2017- 2018 üretim sezonu içerisinde 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. 
 

Proje 2. Bozkır Peynir Üretimine Başlıyor. 

 

Bozkırda Bozkır peynir üretimine başlıyor adındaki projemiz KOP Bölge İdaresi Başkanlığının 

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı 2017 dönemi başvurusu yapılmış ve kabul 

edilmiş projemizdir. Proje kapsamında 120 üreticiye peynir yapımı ile ilgili eğitimler verilecek olup 
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teknik gezi faaliyetleri ile bu bilgileri pekiştirilecektir. Bozkıra bağlı mahallelerde verilecek olan 

eğitimlerle peynir üretiminin arttırılması amaçlanmıştır.  

 

Proje bütçesi 25.500,00TL olarak belirlenen projemizin Protokol Sözleşmesi imzalanma 

aşamasındadır. Uygulamalar 2017- 2018 üretim sezonu içerisinde 12 ay süreyle gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE TARIMININ GÜÇLÜ – ZAYIF YÖNLERİ,  FIRSATLAR VE TEHDİTLER ANALİZİ 

 

İlçemizde alan bakımından en fazla tarımsal üretim buğday ve ardından nohut ile 

yapılmaktadır. Ancak İlçenin asıl zirai geliri elma ve bağ yetiştiriciliği ile elde edilmektedir. Arazinin 

engebeli olması meyveciliği öne çıkarmaktadır. 

 

Tarla ürünlerinde buğday, nohut ve arpa, meyvecilikte elma, üzüm, çilek ve kiraz en çok 

yetiştirilenlerdir. 

 

SEBZECİLİK 

 

Toplam 1.200 dekar civarı sebze ekilişi vardır. Sebze yetiştiriciliği esasen aile ihtiyacını 

karşılamaya yöneliktir. Satılan ürünlerin tamamına yakını Bozkır pazarında değerlendirilmektedir. İlçe 

dışına satılan ürün azdır. 

 

İlçe dışına satışı yapılan ve ekonomik değeri olan yegâne ürün çilektir. Armutlu köyünde İlçe 

Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi işbirliği ile 2008 yılında 8 çiftçiye 1’er dekar çilek bahçesi kurulması 

ile başlayan üretimler diğer mahallelerde de üreticilerin ilgisini çekmiştir. Plastik malçlı ve damla 

sulamalı olan modern usuldeki çilek bahçelerinin karlılığı yüksektir.  Üreticiler desteklenerek en iyi 

şartlarda 500 dekara kadar ekim yapılabilir.  

 

TARLA BİTKİLERİ 

 

30.000 dekar buğday, 11.000 dekar nohut ve 6.000 dekar arpa ekilmektedir. Pazar sorunu 

yoktur. Ülke şartlarında oluşan fiyatlarla satış yapılmaktadır. TMO’nin belirledi taban fiyat ile yaptığı 

dengeleme alımları ve Konya hububat borsasının etkisi ile fiyatlar oluşmaktadır. 

 

Sorunlar 
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Yeni ve yüksek verimli çeşitlerin ekilişi çok azdır. Çiftçilerin kendi elde ettikleri veya 

piyasadan aldıkları tohumlar düşük verimli, hastalıklara dayanıksız ve piyasanın istediği vasıfta 

olmamaktadır. 

 

Çözümler 

Yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması için yayım faaliyetleri artmalı, deneme tarlaları kurulmalıdır. 

 

MEYVECİLİK 

BAĞ 

 

İlçemizde ve yurdumuzda bağcılığı derinden etkileyen Filoksera zararlısı yurdumuzda ilk kez 

1880 yılında görüldü. 1950 – 1970 yıllarda en büyük zararı vererek birçok bağı etkiledi. Yerli çeşitleri 

yok etti. Bağ alanları dörtte bire düştü. Halk kurumasından korktuğu için yeni bağ dikmedi. Pekmezin 

hane sofrasındaki yerinin azalması, meyve çeşitliliğinin artması üzüme olan ilgiyi azalttı. Ancak son 

yıllarda üzümün şıra olarak gıda sanayisinde kullanımının artması üzüme olan ilgiyi arttırmıştır. 

İlçemizde mevcutta 10.000 dekar bağ alanı bulunmaktadır. Tesviye yapılmaksızın üzüm dikilebilecek 

8.000 dekar daha arazi vardır. Tesviye yapılması halinde 12.000 dekar alan daha değerlendirilebilir.  

 

Bağcılık İlçede çok köklüdür. 100 yıllık bağlara rastlanmaktadır. Çiftçiler üzüm yetiştiriciliğini 

iyi bilmektedir. Pekmez yapma, üzüm kurutma gibi işler geleneksel olarak yapılmaktadır.  

Bağ dikiminin avantajları ve Bağcılığın Güçlü Yönleri 

a) İlk yıl haricinde sulama yapılmadan yetiştirilebilir 

b) Engebeli arazilere dikilebiliyor. 

c) Depolanması gerekmiyor. Tüm ürün satılabiliyor.  

d) Üzüm tarımının bölgede çok köklü bir geleneğe sahip olması ve bölge ekolojisine uygunluğu 

e) Bölgede değişik amaçlara yönelik olarak kullanılabilen yerli çeşitlerin (ağüzüm ve kecimen) 

mevcudiyeti,  

f) Üretimi konusunda geniş bir deneyimin bulunması, 

g) Bölge yaygın bir organik üzüm üretiminin yapılması, 

h) Bölgenin büyük pazarlara olan yakınlığı 

 

Bağcılığın Zayıf Yönleri 

a) Dünyada üzüm işleme sanayinde en yüksek katma değer, şaraptan elde edilmektedir. Bölge bu 

alanda bir rekabet gücüne sahip değildir. 

b) Bölgedeki işletmelerin çoğu küçük ölçekli olup, araziler çok parçalıdır, 

c) Geleneksel ürün işleme sisteminde, ürün kalitesi düşüktür, markalaşma yoktur, geleneksel 

ürünler bölge dışında tanınmamaktadır. 

d) Bağların çoğu ekonomik ömrünü doldurmuş olup, yenileme çabaları sınırlıdır, bu bağlamda 

girdi fiyatları ve üretim maliyetleri yüksektir. 

e) Bölgede üreticiler arasında etkin bir örgütlenme ve bu bağlamda etkin bir pazarlama ağı yoktur, 

f) Organik ve iyi tarım ürünleri dış pazar taleplerine hitap etmemektedir. 

 

Bağcılığın Fırsatları 

a) Değişik tat, aroma ve görünümlü yerel çeşitlerle bölge kuru üzüm pazarında yer edinme 

şansına sahiptir, 

b) Yerli çeşitlerin bölge dışında tanıtılması özellikle kuru üzüm ve işlenmiş mamuller için önemli 

fırsatlar doğurabilir, 

c) Yeni teknolojilerin adaptasyonu ile verim ve kalite yükseltilebilir, maliyetler düşürülebilir ve 

rekabet gücü artırılabilir. 
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d) Üzümde takviye sulamanın yapılması, ürün verimini artırarak rekabet gücünü geliştirebilir, 

e) Devreye girecek olan ürün işleme tesisleri ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırarak iç ve dış talep 

oluşturabilir, 

f) Örgütlenme ile güç birliğine gidilerek ürün dağıtım ve pazarlama ağı güçlendirilebilir, 

g) Sanayi tesislerine ilave olarak, geleneksel işleme ve kurutma tekniklerinin muhafaza edilmesi 

hem ürün pazarlaması, hem de ekolojik turizmin gelişmesi açısından önemli fırsatlar sunabilir, 

 

Bağcılığın Tehditleri 

a) Yaşlanan nüfusla birlikte birçok işletme üretim dışı kalma riski ile karşı karşıyadır. 

b) Geleneksel üzüm işleme ve kurutma sistemi günden güne azalmaktadır. 

c) Küçük işletmelerde üretim ve hasat işlemleri büyük ölçüde iş gücüne dayandığından, artan 

maliyetlerle birlikte bölgedeki işletmeler rekabet şansını büyük ölçüde kaybedebilir. 

d) İklim değişikliği nedeniyle çevresel riskler artış gösterebilir. 
 

Yapılması gerekenler; 

a) Bağ alanları arttırılmalı 

b) Sertifikalı ve verimli çeşitler dikilmeli 

c) Yüksek sistem bağ tesisi öğretilmeli 

d) Şıra tesisleri kurulmalı 

e) Salamura yaprak tesisleri kurulmalı 

f) Üzüm suyu ve sirke üreten üzümü işleyip paketleyen tesisler kurulmalıdır. 

ELMA 
 

İlçemizde yaklaşık 13.000 dekar elma alanı bulunmaktadır. Bu bahçelerden bakımsızlık ve ürünün 

gelir getirmediği için toplanmaması sebebiyle 5.000 dekardan elde edilebilecek kadar gelir elde 

edilmektedir.  

 

Güçlü Yönleri: 

Elma tarımının köklü bir geleneğe sahip olması, 

• Üretim hacmi açısından Türkiyenin dünyada 3.sırada yer alması, 

• Elma tarımına uygun ekolojik bölgelerin mevcudiyeti, 

• Bölgenin büyük pazarlara olan yakınlığı, 

• Pazarda kabul gören çeşitlerin üretiminin yapılması, 

• Türkiye genelinde kişi başı tüketim değerinin sürekli yükselmesi. 

 

Zayıf Yönleri: 

Bölgedeki işletmelerin çoğu küçük ölçekle olup, çok sayıda bahçe ekonomik ömrünü doldurmuştur, 

• Etkin bir pazarlama ağı yoktur, 

• Üreticiler arasında etkin bir örgütlenme yoktur, 

• Pazarda ürün çeşitliliği yetersizdir, 

• Ürün işleme sanayi yeterince gelişmemiştir, 

• Organik ve iyi tarım gibi dış Pazar şansını artıracak uygulamalar yaygın değildir. 

 

Fırsatlar 

• Kapalı bahçe sitemlerinin uygulanması ve yeni sulamaya açılan alanlarda verimli bodur çeşitlerine 

geçilmesi ile üretim maliyetini düşürebilir, 

• Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, etkin bir tanıtım ve Gümrük Birliğinin yeniden yapılandırılması 

ile iç ve dış pazar potansiyeli harekete geçirilebilir, 
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• Örgütlenme ile güç birliğine gidilerek ürün dağıtım ve pazarlama ağı güçlendirilebilir, yeni 

pazarlama ağları oluşturulabilir, 

• Nitelikle ve yüksek kapasiteli soğuk hava deposu kurulması ile pazarın bütün yıla yayılması ve fiyat 

istikrarının sağlanması mümkün olabilir, 

• İhracatın ivme kazanması ile devlet destekleri artabilir. 

• Ürün işleme sanayisinin gelişmesi ve ürün çeşitliliğinin artması iç ve dış talebi artırabilir. 

 

Tehditler: 

Elmanın geniş bir adaptasyon kabiliyeti olduğundan yurt içinde kurulacak büyük işletmelerle bölgeye 

yeni rakipler çıkabilir, 

• Yurt dışı ticarette de yeni rakipler çıkabilir ve pazarın genişleme trendi durabilir, 

• Yurt dışından yeni ülkeler elma pazarına girebilir. 

• İklim değişikliği nedeniyle çevresel riskler artış gösterebilir. 

• Yeraltı kaynaklı sulama yapılan alanlarda su temini ve yüksek maliyet açısından sorunlar yaşanabilir. 

• Elma tarımına verilen destekler azalabilir. 

 

Elma Yetiştiriciliğinde Yapılması Gerekenler: 

 

Erken vadede 

Erken vadede elmada ekim alanlarının arttırmasına gerek yoktur. Seleksiyon, depolama gibi 

usullerle pazar değeri arttırılıp kilo başına fiyat artışı sağlanması halinde atıl durumda olan bahçeler 

ekonomiye kazandırılabilir. Bunun için; 

 

a) Seleksiyon yapılmalı. Elmalar ebatlarına göre tasnif edilmelidir. 

b) Depolama. Ürün fiyatının düşük olduğu dönemde depoya konmalı, kış aylarında fiyat 

yükseldiği zaman satılmalıdır. 

c) Bakım ile kalite artmalı. Yayım ve eğitim faaliyetleri düzenlenmeli. Budama ve ilaçlama 

üzerine arazide çalışma yapılmalıdır. 

d) Sulanabilir olup meyvecilikte kullanılmayan alanlar bodur elmacılığa yönlendirilmeli. 

 

Orta vadede 

Mevcut depolar İlçe dışından girişimciler tarafından işletilmektedir. Bu durum maliyeti 

arttırmaktadır. Ayrıca meyvede depo zararları oluşmaktadır. Meyve suyuna giden elmalar çok düşük 

fiyatla satılmaktadır. Aracı sayısı çoktur. 

 

a) Yaşlı bahçeler sökülmeli, yerine yarı bodur veya tam bodur anaçlı verimli çeşitler dikilmeli. 

b) Markalaşma faaliyeti yapılmalı, mevcut olan Bozkır elması imajı kuvvetlendirilmeli. 

c) Elma yetiştiricileri birliği oluşturulmalı. 

d) Depoların işletilmesi ve meyve suyuna giden elmaların alımı oluşturulacak birlikçe yapılmalı. 

 

Uzun vadede 

a) Meyve suyuna giden elmalar yerinde değerlendirilmeli ve şıraya işlenmelidir. 

b) Sulama tesisleri kurulmalıdır. 

c) Tam bodur elmacılık geliştirilmelidir. Uygun köylere örnek bahçeler kurulmalıdır. 

 

Markalaşma ve Coğrafi İşaret 

 

Konya’da ve komşu illerde elmacılık tamamen sulak alanlarda yapılmaktadır. Bozkırda ise kıraç 

arazide elma yetiştirilmektedir. Kıraçta yetişen elma lezzet bakımından daha üstün olmaktadır. Bu 
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özellik yeterince tanıtılmamıştır. “Gerçek elma renginde, doğal elma, kıraç elması, Bozkır elması” gibi 

temalar üzerinden tanıtım yapılmalıdır. Bunun için yerel televizyonlarda reklâm çalışması ve fuarlara 

katılım gibi faaliyetleri yapılabilir. 

 

Elma üzerinde teknik ölçümler yapılarak suluda yetişen elmaya göre lezzet üstünlüğü olduğu 

oluşturulacak skalalarda gösterilmeli ve bu skalalar reklâmlarda kullanılmalıdır. 

Yörelere özgü markalar ve coğrafi işareteler tarım işletmeleri için önemli bir kalkınma politikası 

aracıdır. Coğrafi işaretler, özellikle yerel üreticilerin pazara yönelik üretim yapmaları konusunda 

cesaretlendirilmesi, daha kaliteli üretimde bulunmaları için teşvik aracı olarak kullanılması ve yerel 

dinamiklerin canlandırılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle coğrafi işaret taşıyan 

yerel markaların, üretici açısından yüksek kaliteli ürün üretmenin getirdiği fiyat avantajı nedeni ile 

gelirde bir artış, tüketici açısından ise bahse konu olan ürünün üretiminin belirli bir metotla 

yapıldığının ve kalitenin garantisi açısından güven oluşturması bakımından farklılık yarattığı 

görülmektedir. Yerel ürünlerin ve özellikle coğrafi işaret almış ürünlerin markalaşması, genel anlamda 

yerel ürün potansiyeli zengin olan bölgelerde, özellikle yerel kalkınma aracı olarak kullanılabileceği 

olgusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda markalaşma ve coğrafi işaret, ürünün pazardaki imajını, 

şöhretini ve profilini olumlu yönde etkileyen bir pazarlama aracı; yerel işletmelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, kültürel mirasın ve biyo çeşitliliğin korunmasına yönelik kırsal 

kalkınma aracı, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasındaki ekonomik farklılığın giderilmesinde denge 

oluşturma aracı ve üretici ile tüketici arasında bilginin ve kültürün paylaşımını sağlayan önemli bir 

bilgi aracı olarak görülmektedir.   

 

 

KİRAZ 

Kiraz yetiştiriciliği komşu ilçe olan Hadimde yaygın olarak yapılmaktadır. Yetiştirdikleri 

ürünler ihracata gitmektedir. Hali hazırda satış kanalı oluşmuş durumdadır. Bundan yararlanmak 

mümkündür. İlçemizin güney köyleri Hadim ilçesinin ile aynı zirai özellikleri göstermektedir. 

Buralarda kiraz alanları artırılabilir. İlçemizde 1.100 dekar kiraz alanı vardır. Uygun alanlar 

değerlendirilerek ekilişin 3.000 dekara kadar çıkarılması mümkündür. İlçemizin güney köylerinde 

kiraz yetiştiriciliği hiç yapılmayan köylere örnek bahçeler kurulmalıdır. Bunun için ihracata yönelik 

çeşitlerin alımı yapılarak çiftçilere diktirilmelidir. 

 

Güçlü Yönler 

Türk kirazı dış pazarda geniş kabul görmektedir, 

• Kiraz tarımı bölgede köklü bir geleneğe sahiptir. 

• Proje ilçelerinde kiraz tarımına uygun ekolojik üretim bölgelerinin mevcudiyeti ve yörenin iklim 

yapısına, tüketici taleplerine uygun kaliteli yeni çeşitlerin geliştirilmesi, 

• Bölgenin büyük pazarlara olan yakınlığı, 

• Bölgede geç dönemde (15 Temmuz-15 Ağustos) hasat yapılabilecek üretim bölgelerinin 

mevcudiyeti, 

• Türkiye kişi başı kiraz tüketim verilerinin düzgün bir artış göstermesi. 

 

Zayıf Yönler 

• Bölgedeki işletmelerin çoğu küçük ölçekli olup, ekonomik ömrünü doldurmuştur, 

• Bölgedeki bahçelerin çoğu klasik sistem olduğu için, girdi maliyetleri, bahçe yönetimi ve hasat 

giderleri yüksektir, 

• Kiraza katma değer katacak ürün işleme tesisleri yoktur, 

• Organik ve iyi tarım gibi dış pazarlama imkânını genişletecek uygulamalar henüz yaygın değildir, 

• Bölgede üreticiler arasında etkin bir örgütlenme ve bu bağlamda etkin bir pazarlama ağı yoktur, 
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• Bölgedeki hasat sezonu diğer üretim bölgeleri ile çakıştığından fiyatlar oldukça düşük kalmaktadır, 

 

Fırsatlar 

Etkin bir tanıtımla iç ve dış pazar potansiyeli genişletebilir, 

• Yeni teknolojilerin adaptasyonu ile verim ve kalite artırılabilir, maliyetler düşürülebilir ve rekabet 

gücü artırılabilir, 

• Sulanabilir arazilerin devreye girmesi ile kiraz tarımına uygun mahallelerde yeni üretim alanları 

açılabilir, 

• Ürün işleme sanayisinin gelişmesi ve ürün çeşitliliğinin artması iç ve dış talebi artırabilir, ürün arzı 

döneme yayılabilir ve fiyat istikrarı sağlanabilir 

• Örgütlenme ile güç birliğine gidilerek ürün dağıtım ve pazarlama ağı güçlendirilebilir, 

• Yeni üretim tekniklerinin yaygınlaşması üretim maliyetini düşürebilir. 

• Dünyada büyük çiftliklerden gelen yoğun tarım ürünlerine karşı bir antipati oluşmaktadır. Bu trend 

küçük aile işletmelerinin yurt içinde ve yurt dışında şansını artırabilir. 

 

Tehditler 

Küçük işletmelerle üretim ve hasat işlemleri mekanize edilemediğinden yüksek maliyetler nedeniyle 

bölgedeki işletmeler rekabet şansını büyük ölçüde kaybedebilir. 

• İklim değişikliği nedeniyle çevresel riskler artış gösterebilir. 

• Yeraltı suyu ile sulama yapılan alanlarda su temini ve maliyet açısından sorunlar yaşanabilir. 

• Kiraz Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetiştirilebildiğinden, yeni üretim alanlarının açılmasına 

paralel olarak iç pazarda fiyatlar daha da düşebilir. 

 

ARMUT 

 

İlçemizde 110 dekar civarında armut alanı vardır. Kapasitenin çok altındadır. Son yıllarda armut iyi 

gelir getirmektedir. Özellikle Santamaria, Ankara ve Williams çeşitleri yöremizde yetiştirilmesi 

mümkün olan ve gelir getiren çeşitlerdir. 

İlçemizin özellikle batı köylerinde armut yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için uygun yerlerde 

bodur armut, diğer yerlerde çöğür anaç üzeri armut yetiştirilmelidir. Örnek kapama armut bahçeleri 

kurulmalıdır. Çeşitli yayım faaliyetleri ve konferanslarla armut yetiştiriciliği gündeme getirilmelidir. 

 

ÇİLEK 

 

İlçemizde 100 dekar civarında olan çilek üretimi 500 dekara kadar çıkartılabilir. 

Güçlü Yönler 

Bölgenin sahip olduğu ekolojik varyasyonlar ve örtü altı üretim, tüm yıl boyunca pazara çilek sunmayı 

mümkün kılmaktadır, 

• Raf ömrü oldukça kısa olmakla birlikte işlemeye elverişli bir ürün olması, 

• Bölgede yeni çeşitlerin üretime girmesi ile birlikte verim ve buna bağlı olarak karlılığın artması, 

• Belli alanlarda geniş çaplı üretimlerle maliyetler düşürülerek bölgesel rekabette avantaj 

sağlayabilmesi, 

• Bölgede kurulan meyve işleme tesislerinin ürün talebini karşılayabilecek potansiyelde olması, 

• Bölgede organik çilek üretiminin yaygınlaşması, 

• Diğer meyvelerle kıyasla çevresel risklere karşı daha avantajlı olması, 

• Bölgenin büyük pazarlara olan yakınlığı, pazarda kabul gören çeşitlerle üretimin yapılması, 

Zayıf Yönler 

• Bölgede ürün işleme tesis eksikliğinin olması, 

• Bölgedeki işletmelerin ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmeler olması, 
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• Yerleşim yerlerine uzak mahallelerde ürün pazarlama imkânlarının kısıtlı olması, 

• Üretim girdi maliyetlerinin yüksek olması, 

• Üreticilere teknik bilgi desteğinin yetersizliği, 

• Bölgede üreticiler arasında etkin bir örgütlenme ve bu bağlamda etkin bir pazarlama ağının 

olmaması, 

• Organik ve iyi tarım çilek üretiminin yeterince yaygın olmaması. 

Fırsatlar 

Çilek konusunda en büyük üretim potansiyeline sahip Silifke’de hasat sezonu bittikten sonra bölgede 

hasadın başlaması ve Ekim sonuna kadar devam ederek pazar açısından önemli bir fırsatı oluşturması, 

• Sulanabilir arazilerin sulanır hale gelmesi, sulama projelerinin devreye girmesi ile dağlık alanlarda 

yer alan mahallelerde son turfanda üretim için fırsatların oluşması, 

• Devreye girecek olan ürün işleme tesisleri ile ürün çeşitliliği ve kalitesinin artırarak iç ve dış pazar 

taleplerinin karşılanabilmesi, 

• Örgütlenme ile güç birliğine gidilerek ürün dağıtım ve pazarlama ağının güçlendirilebilmesi, 

• Ürün işleme sanayinin gelişmesi ile çileğe olan talebin artması, 

• Küçük işletmelerin organik tarıma dönmesi teşvik dilerek iç ve dış pazarlarda rekabet güçleri 

artırılabilmesi. 

Tehditler 

Bölge dışında üretim alanlarının genişlemesine paralel olarak Çilek ülkemizde ve bölgede Pazar 

açısından çok riskli bir ürünü oluşturmaktadır, 

• Çilek tarımının ovalık alanlarda entansif üretime dönüşmesiyle birlikte dezavantajlı bölgelerdeki 

küçük üreticilerin rekabet gücü zayıflayabilir, 

• İklim değişikliği nedeniyle çevresel riskler artış gösterebilir. 

 

HAYVANCILIK 

 

İlçemiz ekonomisinde hayvancılık da önemli bir potansiyele sahiptir. 2016 HİBS kayıtlarına 

göre ilçemizde 10820 adet büyükbaş, 31400 adet küçükbaş, 15900 adet yeni usul kovan,280 adet kütük 

kovan ve 2376 adet kanatlı hayvan vardır. 

 

Hayvancılık 

Büyükbaş Hayvan Sayısı (baş) : 10820                            Küçük baş Hayvan Sayısı : 31400 

Kanatlı Hayvan Sayısı (adet): 2376           Arı Kovanı Sayısı             :    16180 

 

 

İlçemiz arazilerinin engebeli ve taşlık olması sebebiyle meralar koyundan ziyade keçilere 

uygundur. Ancak keçilerin kıl keçisi olması ormanlara zarar verme ihtimali sebebiyle Orman 

idaresince hoş karşılanmamaktadır. 

 

Büyükbaş hayvancılık 

 

İlçemizde ev altı ahırcılık yaygındır. Bu sebeple ekonomik getirisi az olmaktadır. Elde edilen 

sütü çiftçiler kendi imkânlarıyla değerlendirmektedir. Uygun köylerde ortak ahırlar kurulmalıdır. Bu 

ahırlar 50 – 100 baş kapasitede yarı açık, modern usulde olmalıdır. Yapılacak projelerde bu durum her 

zaman göz önüne alınmalıdır. Sütün değerlendirmesi için süt toplama ve soğutma üniteleri 

kurulmalıdır. Tahıl yetiştiriciliği olan alanlarda saman elde edilmektedir. Samanı için tahıl ekimi 

yerine yem bitkileri ekimi yapılması sağlanmalıdır. Yem bitkileri ekilişi artmış olmakla beraber 

istenilen seviyede değildir. Yem bitkileri ekilişi arttırılmalı ve meralar ıslah edilmelidir. İlçemizin 
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kırsal ve dağlık yapıda olması önemli bir gider olan yem maliyetini arttırmaktadır. Ucuz yem temini 

için İlimizin geniş alanlara sahip ilçelerinden toplu alımlar yapılmalıdır.  

 

Son 3 yıldır faaliyette ola Süt Birliği çiftçilerin desteklemelerden yararlanmasını sağlamaktadır. 

Süt toplanması ve pazarlanması işi için bu Birliğin güçlenmesi sağlanmalıdır.  

 

Küçükbaş hayvancılık 

 

İlçemizde küçükbaş hayvancılıkta keçiler önemli bir yer tutmaktadır. Keçi yetiştiriciliğinin 

olduğu köylerde orman alanları çoktur. Keçi dolaşımının cezalandırılması sebebiyle keçi 

popülâsyonunda ciddi boyutta (%75 civarı) azalma olmuştur. Orman idaresi ile birlikte projeler 

üretilmelidir. Genç ve yaşlı ormanlar farklı yoğunlukta olmak üzere ormanların münavebeli otlatılması 

sağlanmalıdır. İlçemizde kıl keçileri yaygındır. Bunlar uzun vadede azaltılarak daha yüksek verimli ve 

ormana az zarar veren çeşitler yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için belirlenecek keçi türlerine ait erkek 

damızlıkların çiftçiler dağıtılmalıdır. Bu damızlıklar kullanılarak kan katma usulüyle orta vadede kıl 

keçilerinin dönüşümü sağlanmalıdır. 

 

Güçlü Yönler: 

• Ülke genelinde kırmızı et açığı vardır, pazarlama sorunu yoktur, 

• Küçükbaş hayvancılık konusunda yetiştiriciler geniş deneyime sahiptir, 

• Geniş mera alanlarının bulunduğu mahalleler küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygundur. 

• Büyük pazarlara yakınlık açısından bölge avantajlı bir konumdadır, 

• Hayvansal ürünleri işleyen işletmelere ulaşım imkanı vardır, 

 

Zayıf Yönler: 

• Bölgedeki ırkların verimsiz olması ve dış pazarda rekabet edebilecek yerli ırkların olmaması, 

mevcut yerli ırkların tek yönlü olmalarından dolayı ekonomik üretim yapamamaları, 

• Yerli ırkların et, süt ve yapağı verimliliklerinin çok düşük olmasından dolayı üretim değerlerinin 

düşük olması, 

• Düşük verim kapasitelerinin yanında meraların bitki kompozisyonunun ve yem kalitesi açısından da 

çok kötü durumda olması, 

• Üretim sisteminde teknolojik dönüşümler yetersiz kaldığından küçükbaş hayvancılık girişimcileri 

44cezp etmemektedir, 

• Küçükbaş hayvan üreticilerinin kırsaldaki sosyal statüsü düşüktür ve dolayasıyla sürü yöneticisi 

bulmak güçleşmektedir. 

 

Fırsatlar: 

• Tek yönlü ve düşük verimli yerli ırklar, yüksek verimli kombine ırklara dönüştürülerek kısa sürede 

verimlilik artışı sağlanabilir, 

• Tekstil endüstrisi ihtiyaç duyduğu kaliteli yapağıyı ithal etmektedir. Sistemde yapılacak dönüşümle 

bu Pazar değerlendirilebilir, 

• Hayvan ırklarında değişime gidilmesi ve meraların ıslah edilmesi halinde çok karlı bir sektör haline 

dönüşebilir, 

• Küçükbaş hayvancılığa önemli oranda destekler sağlanmaktadır. Artan ürün açığına paralel olarak bu 

destekler artırılabilir, 

• Bölgede çok geniş ovalık meralar tuzlanma nedeniyle atıl durumdadır. Bu alanlar tuza dayanıklı yem 

çalıları ile üretime kazandırılabilir. Böylelikle hayvanlara ucuz ve kaliteli yem sağlanırken diğer 

yandan çevre gelişimine katkı sağlanabilir. 
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 Tehditler: 

• Irk değişimi ve ıslahı konusunda yeterli siyasi ve finansal destek sağlanamayabilir, 

• Geniş otlatma alanlarına sahip olmasına karşın, çok zayıf olan mera kalitesini ve verimliliğini 

geliştirme çabaları yetersiz kalabilir, 

• Meraların ıslah edilerek yeniden üretime kazandırılması, teknik bazı zorluklar beraber, sorun teknik 

olmaktan çok sosyaldir. Orta malı meraların ıslahının başarısı, bütün üreticiler ve kamu birimlerinin 

ortak bir konsensüs oluşturarak uygulama yapmasına bağlıdır. Böyle bir iş birliği tesis edilemeyebilir, 

• Sistemin karlı hale dönüştürülmesi, radikal değişimlere bağlıdır ve bu değişimler de güçlü ve tutarlı 

siyasi desteklerle mümkündür, 

• Beklenmeyen iklim koşulları nedeniyle mera ıslah çalışmaları sekteye uğrayabilir, 

• Üretim alanı çok geniş ve ulaşılabilirliği zor olduğu için veteriner hizmetleri yetersiz kalabilir. 

 

ARICILIK 

Güçlü yönler 

• İlçemiz arıcılık açısından ülke içerisinde önemli bir konuma sahip olmamakla birlikte, bu alanda 

önemli bir üretim potansiyeline sahiptir, 

• Bölge ideal kışlama ve üretim alanlarına (Mersin, Muğla, Antalya) çok yakındır, 

• Diğer alt sektörlere göre yatırım ve işletme giderleri düşüktür, 

• İlçe genelinde yoğun tarım yapılmadığı için genel anlamda, tarımsal ilaç zararı açısından daha 

avantajlıdır, 

• Büyük pazarlara yakınlık açısından ilçemiz avantajlı bir konumdadır, 

• Ballı bitki varlığımız arıcılığa geniş polen ve nektar kaynağı oluşturmaktadır, 

• Ormanlık alanların yer alması bal üretimi açısından avantajlar sağlamaktadır, 

• Bölgede arıcılıkta örgütlenme diğer eksenlere göre daha güçlü potansiyele sahiptir. 

Zayıf Yönler 

• Bölgedeki meralar aşırı derecede dejenere olduğundan mevcut bitki kompozisyonu arıcılığa fazla 

destek olacak nitelikte değildir, 

• Arıcılığın önemli bir bölümünü emekliler ve yan üretim ihtiyacı olanlar tarafından yürütülen küçük 

işletmelerden oluşturmakta, büyük çaplı ticari işletme sayısının düşük oranda kalmaktadır, 

• Arı ürünleri ile ilgili, tüketicilerde genel bir güvensizlik yanında, arı ürünleri ile ilgili standartlar ve 

denetim mekanizması yetersizdir. Piyasadaki ürünlerin kalitesini tescil edip etiketleyecek bir sistem 

mevcut değildir, 

• Bölgedeki bal verimi Türkiye ortalamasına yakın olmakla birlikte, arıcılığa daha elverişli olan 

bölgelerin oldukça altındadır. 

• Mevcut arı ırkları çoğunlukla melez ırklardan oluşmakta, bu nedenle verim düşmektedir. 

Fırsatlar 

• Bölgede arıcılığın gelişmesini sağlayacak yeterli alan mevcuttur, 

• Kaliteli ürünler için ihracat alanları genişletilebilir, 

• Bölgede genişleyen meyve alanları arıcılık için uygun bir altyapı oluşturmaktadır, 

• Teknolojik gelişmeler arı ürünlerinin hızlı ve ucuz olarak analiz edilmesini ve sertifikalandırılmasını 

sağlayacaktır. Böylece tüketici güveni artırılabilir ve iç ve dış pazarda yeni fırsatlar doğabilir, 

• Tarımsal ilaç kullanımının sınırlı olduğu alanlarımızda organik üretime dönülerek ürün değeri 

artırılabilir, 

• Gezginci arıcılık yapılarak, koloni kayıpları azaltılırken, verimler yükseltilmektedir. 

Tehditler 

• Bölgede sabit arıcılıkla verimliliği artırmak çok güçtür, 

• Bölgede genişleyen meyve alanlarındaki yoğun ilaç kullanımı arılar için hem fırsat hem de büyük 

tehdit oluşturmaktadır, doğru tarımsal ilaç kullanımı konusunda halk bilinçlendirilmelidir. 
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• Bölge alan olarak arıcılar için yeterli olmakla birlikte, işletmelerin dağılımının homojen olmaması 

üretimi sınırlamaktadır, 

• Pazarlama sisteminde sıkça rastlanan tağşişler dürüst üreticilerin pazarlamada sorunları yaşamalarına 

neden olmaktadır, 

• Çiftçi kayıt ve izleme sisteminin geliştirilmemesi ürünlerin denetimini zorlaştırmaktadır. 

 

SONUÇ 

 

İlçe Müdürlüğümüzde tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri bu şekilde özetlenmiştir. Her 

ayrı yetiştiricilik türü için önde gelen çiftçilerin katılacakları toplantıların yapılmasının yararlı olacağı 

görüşündeyiz. 

 Parçalanmış arazi yapısı 

 Kalite ve üretim kapasitesinin yetersizliği 

 Depolama ve ürün işleme tesislerinin olmaması 

 Paketleme ve ambalajlama tesislerinin olmaması 

 Eğitim yetersizliği 

 Tanıtım ve enformasyon eksikliği 

 Birlik ve kooperatif eksikliği 

 Sulama yetersizliği 

 Ev altı hayvansal işletme sayısının fazlalığı 

 Et ve süt ürünlerinin işleme tesislerinin azlığı 

 Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ile ilgili tesis olmaması 

 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin az olması ve mevcut sürülerin hayvan sayısının düşük 

olması 

 

Sanayi 

 

İlçede tahin değirmenleri dışında sanayi tesisi bulunmamaktadır. Dere köy Mahallesinde 4 adet, 

Sorkun Mahallesinde ise 2 tane tahin değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenler mevsimlik 

çalışmaktadır. 

 

Turizm 

 

İlçede turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işgücü bulunmamaktadır. Ancak ilçede tarihi ve 

kültürel değerler bulunmaktadır. 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Tarafından Tescili 

Yapılan Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanları 

 

ADI MAHALLE SiT TÜRÜ DERECE 

Isaura (Zengibar Kalesi) Ulupınar  Arkeolojik 1 

İkidelikli Mevkii, Örenyeri Merkez Ark.-Doğal 1 

TosuntaşıÖrenyeri Dere Arkeolojik 1 

SarıotyaylasıÖrenyeri Dere Arkeolojik 1 

Çataloluk Yaylası Örenyeri Sorkun Arkeolojik 1 
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TibektaşıÖrenyeri Dere Arkeolojik 1 

Abdal Damı Tepesi Örenyeri Hamzalar  Arkeolojik 1 

Kışla Tepesi Öreni Hamzalar Arkeolojik 1 

Başören Hamzalar  Arkeolojik 1 

Kale Hamzalar  Arkeolojik 1 

 

 

İsaura (Zengibar Kalesi), Konya- Bozkır Kara yolunun üzerinde Bozkıra 16 km uzaklıktadır. 

Bu günkü Zengibar Kale olarak bilinen yerdir. İsaura, 1860 metre yükseklikte hâkim bir tepe üzerine 

kurulmuştur. Sarp uçurumlarla çevrilmiş olan tepe, Konya ve Torosları kontrol altında tuta bilen bir 

yerdir. Özellikle seçilmiş olan bu dağ tepesi, ayrıca Seydişehir, Karaman, Hadim yörelerini de kontrol 

altına almaktadır. Bol su kaynaklarının bulunduğu, Toroslar dağ sıralarının, Seydişehir ve Suğla 

Gölünün, hatta Konya’nın birçok yöresinin görüle bildiği bu hâkim tepe, İsauralılar tarafından bilinçli 

olarak seçilmiştir. 

 

Sarıot yaylası Dere Mahallesine bağlı bir yayladır. Yayla turizmi için uygun bir değer olmasına 

rağmen turizm amaçlı herhangi bir faaliyet ve yatırım bulunmamaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZKIR İLÇESİNE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 

 

Bölgede özel sektör yatırımlarının yeterli seviyede olmadığı; bu sebeple, üretilen ürünlerin 

yeterince katma değer sağlamaksızın bölge dışına çıktığı, hatta bazı ürünlerin işleme tesisleri 

bulunmaması sebebi ile değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede 

kooperatifler vasıtasıyla yürütülebilecek çok kademeli olmayan ürün işleme ve pazarlama faaliyetleri 

ile de yatırım yapacak özel iştirak sahiplerine de girdi maliyetleri açısından avantaj sağlayacağı gibi 

bölge üreticilerine ürünlerini alternatif bir değerlendirme imkânı yaratacaktır. Bu sebeple bölgede 

kamu-özel sektör karmasından oluşan bir yatırım modeline ihtiyaç vardır. 

Küçük ölçekli üreticilerin kooperatif etkinliğinde pazarlama ve dağıtım fonksiyonlarını üstlenmeleri, 

üreticilere pazarlama aşamasında rekabet avantajı sağlayacaktır. Kamu ve özel hukuk tüzel kişi 

statüsünde olan kurumların, kurulacak olan bu kooperatiflere katılım sağlaması ile kooperatiflerin 

etkinliği artırılacak ve dolayısıyla güçlendirecektir. Kurulacak olan kooperatiflere yöredeki ürün 

işleme ve pazarlama şirketleri sahiplerinin de ortak edilmesi ile sistemin profesyonel yönetilmesine 

katkı sağlayacaktır. 

 İlçemizde yapılacak olan arazi toplulaştırma çalışmaları parçalı tarım arazisi yapısını 

değiştirecektir. Bu durum girdi masraflarını azaltacaktır. 

 Üretim hattında kapasiteyi ve verimi arttırmaya yönelik iyileştirme/geliştirme projeleri 

yapılmalıdır. 

 Entegre tesisleşmeyi sağlayacak uygulama projeleri yapılmalıdır. 

 Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için yenilikçi kapasite arttırma ve modernizasyon 

projeleri yapılmalıdır. 
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 Tarımsal ürünlerin depolanması, soğutulması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik projeler 

yapılmalıdır. 

 Tarımsal ürün atıklarının işlenip değerlendirilmesine yönelik projeler yapılmalıdır. 

 Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesine yönelik projeler yapılmalıdır. 

 Tarımsal ürünlerin katma değerlerini ve Pazar paylarını arttırmaya yönelik projeler yapılmalıdır 

 İzlenebilirlik sistemlerinin (etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler 

yapılmalıdır. 

 Yem bitkileri ekilişi arttırılmalı ve meralar ıslah edilmesine yönelik projeler yapılmalıdır. 

 Ucuz yem temini için İlimizin geniş alanlara sahip ilçelerinden toplu alımların yapılabileceği 

projeler yapılmalıdır. 

 Yem ve gübre üretimine yönelik projeler yapılmalıdır. 

 Entegre süt ve süt ürünleri tesisi projeleri değerlendirilmelidir. 

 İlçemizin özellikle batı köylerinde armut yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için uygun 

yerlerde bodur armut, diğer yerlerde çöğür anaç üzeri armut yetiştirilmelidir. Örnek kapama 

armut bahçeleri kurulmalıdır. 

 İlçemizin güney köylerinde kiraz yetiştiriciliği hiç yapılmayan köylere örnek bahçeler 

kurulmalıdır. Bunun için ihracata yönelik çeşitlerin alımı yapılarak çiftçilere diktirilmelidir. 

 Elma üzerinde teknik ölçümler yapılarak suluda yetişen elmaya göre lezzet üstünlüğü olduğu 

oluşturulacak skalalarda gösterilmeli ve bu skalalar reklâmlarda kullanılmalıdır. 

 “Gerçek elma renginde, doğal elma, kıraç elması, Bozkır elması” gibi temalar üzerinden 

tanıtım yapılmalıdır. Bunun için yerel televizyonlarda reklâm çalışması ve fuarlara katılım gibi 

faaliyetleri yapılabilir. 

 Meyve suyuna giden elmalar yerinde değerlendirilmeli ve şıraya işleneceği tesisler 

kurulmalıdır. 

 Sulama tesisleri kurulmalıdır. 

 Tam bodur elmacılık geliştirilmelidir. Uygun köylere örnek bahçeler kurulmalıdır. 

 Yaşlı bahçeler sökülmeli, yerine yarı bodur veya tam bodur anaçlı verimli çeşitler dikilmeli. 

 Markalaşma faaliyeti yapılmalı, mevcut olan Bozkır elması imajı kuvvetlendirilmeli. 

 Elma yetiştiricileri birliği oluşturulmalı. 

 Depoların işletilmesi ve meyve suyuna giden elmaların alımı oluşturulacak birlikçe yapılmalı. 

 Seleksiyon yapılmalı. Elmalar ebatlarına göre tasnif edilmelidir. 

 Depolama. Ürün fiyatının düşük olduğu dönemde depoya konmalı, kış aylarında fiyat 

yükseldiği zaman satılmalıdır. 

 Bakım ile kalite artmalı. Yayım ve eğitim faaliyetleri düzenlenmeli. Budama ve ilaçlama 

üzerine arazide çalışmalar yapılmalıdır. 

 Sulanabilir olup meyvecilikte kullanılmayan alanlar bodur elmacılığa yönlendirilmelidir. 

 Bağ alanları arttırılmalı, Sertifikalı ve verimli çeşitler dikilmeli 

 Yüksek sistem bağ tesisi öğretilmeli 

 Şıra tesisleri kurulmalıdır. 

 Salamura yaprak tesisleri kurulmalı 

 Üzüm suyu ve sirke üreten üzümü işleyip paketleyen tesisler kurulmalıdır. 

 Sulanabilir arazilere aile tipi seralar kurulmalı ve seracılık canlandırılmalıdır. 

 Alternatif ürün deseni belirlenmelidir. 

 Tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili bölgenin mevcut durumu ortaya çıkarılmalı ve yetiştirilmesi 

muhtemel tıbbi aromatik bitkiler yaygınlaştırılmalıdır. 

 Arıcılığa (üretim, malzeme ve teçhizatları, paketleme vb.) yönelik projeler planlanmalıdır. 

 Yayla turizmi, ekoturizm ve agro turizmi geliştirmeye yönelik projeler hayata geçirilmelidir. 
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 Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler planlanmalı ve halk bu konuya yönlendirilmelidir. 

 Orman ürünleri işleme projeleri yapılmalıdır. 

 Yöresel el sanatlarının üretim ve pazarlaması projeleri yapılmalıdır. 

 Bozkır Kaşık Oyunları ile ilgili çalışmalar yürütülmelidir. Bu işi yapanların genç nesile 

öğretebileceği kurslar düzenlenmeli, Kaşık oynayan bebek hediyelikleri üretilmeli ve turistik 

projelerde bölgeye ait yöresel hediyelikler oluşturulmalıdır. 

 Bölgemize ait tahin üretimi yapan işletmelerin markalaşma ve coğrafi işaretleme noktasında bir 

araya getirilmeleri ve daha modern tesislerle pazara ürün sunmalarının sağlanması  

 İlçe merkezine caydırıcı nitelikte olan Mobese sisteminin kurulması 

 Bozkırda Sabit araç muayene istasyonunun kurulması 

 Kamu kurumlarının kapasite ve işgücü kalitesinin arttırılması 

 Bozkır İlçesine yakışır bir Öğretmen Evinin yapılarak cinsiyet eşitliği gözeten bir sosyal tesis 

oluşturulması 

 İçme suyu, kanalizasyon, yol gibi mahallelerin eksiği olan altyapı sorunlarının çözülmesi 

 Bozkır Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yapılması 

 Bozkırın içerisinde yer alan Bayrak Tepesi ve Zirve dediğimiz iki yüksek noktaya seyir terası, 

çay bahçesi, tırmanma yolu gibi halkın ve yaz aylarında memleketine gelen yerli turist olarak 

saydığımız Bozkırlı hemşehrilerimizin kullanabileceği bir sosyal alan inşa edilmesi 

 Piknik ve mesire alanlarının düzenlenmesi ve bu alanların temizlik, bakım gibi faaliyetlerinin 

düzenli halde yapılması 

 Mavi boğaz olarak bildiğimiz Bozkırın kuzeyinde yer alan ve Akören ilçesi ile sınırımızı 

oluşturan Kanyonun turizme kazandırılmasının sağlanması 

 Bozkır Turizm Rehberinin hazırlanması ve Turizm Haritalarının Oluşturularak uygun yerlerde 

sergilenmesi 

 Bozkır ilçesine kazandırılan Baraj ve Göletlerde su sporları ile ilgili projelerin hayata 

geçirilmesi 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi 

 Geri dönüşüm projelerinin(çöplerin enerjiye dönüşümü, atık piller, kağıt ve yağ atıklarının 

toplanması, kompost üretim tesisi vb.) yapılarak atıkların üretime kazandırılması sağlanmalıdır. 

 Teknik gezilerle kırsalda kalkınma sağlamış olan bölgelerin üreticilerimize tanıtılması ve 

buralarda yürütülen çalışmaların bölgemizde de yapılabileceği noktasında güven sağlanmalıdır. 

 Gençlerin suça yönelim oranlarının azalması ve daha aktif sosyal ve girişimci bireyler 

olmalarına katkı sağlayacak olan sportif faaliyet gerçekleştirebilecekleri sosyal alanların tesis 

edilmesi 

 Tanıtım ve reklamasyon faaliyetlerinin geniş kapsamlı bir şekilde planlanması ve bunun için 

gerekli fuar, sempozyum, şenlik gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik projeler 

yapılmalıdır. 

 Bölge tanıtım filmlerinin çekilerek ulusal yayın organlarında yer almasını sağlayacak projeler 

yapılmalıdır. 

 Okuma bayramları, kitap şenlikleri, fuar gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

 Bozkır Çarşamba Çayı üzerinde uygun alanlarda işletmeciliğin yapılabileceği kısa mesafe su 

kayıkları, yaz aylarında aktif olabilecek su üzerinde çay evi vb gibi etkinlik alanlarının 

yapılması 

 Önemli geçim kaynaklarından biri olan arı ve arı ürünleri ile ilgili dünyada gelişmekte olan ve 

birçok hastalık tedavisi için umut vadeden Apiterapi Merkezi kurularak ciddi bir potansiyeli 

olan Sağlık Turizminin ilçemize kazandırılması 

http://www.bozkir.bel.tr/
mailto:bozkir.tarim.gov.tr


   
 

 

-50- 
 

www.bozkir.bel.tr - bozkir.tarim.gov.tr  

2017 

 Sağlık Turizmi- Ekoturizm- Yayla Turizmi gibi birbiriyle örtüşebilir alanları kapsayan bir 

turizm destinasyonu oluşturmak 

 Bölge halkının ve vatandaşların mevcut durumlarının değerlendirilmesi, şikayet, dilek ve 

istekleri ile ilgili istişarelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, imece usulünü de canlandıracak 

olan ortaklaşa ‘Kahvaltı Organizasyonlarının’ idari ve yerel yönetimlerin katılımıyla 

mahallelerde hayata geçirilmesi gereklidir. Yapılacak olan bu tarz organizasyonlar ile 

birliktelik olgusunu pekiştirecek ve her mahalle sakininin buluşabileceği ortak paydalar 

oluşturulmuş olacaktır. Organizasyon neticesinde ortak akıl toplantıları ile yereldeki ihtiyaç ve 

talepler daha doğru planlanabilecektir.  

 

 

         Hazırlayan 

Seda YAMAN ÖZER 
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