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ÖZET 

Konya ili 2.617.908 hektar tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisinin  % 10’nu 
kaplayan çok önemli bir tarım şehridir. Ülkemizdeki bitkisel üretimin önemli bir kısmı Konya 
ilinde yapılmaktadır. Tarla bitkilerinden şeker pancarı, buğday, arpa, mısır, patates, ayçiçeği, 
yonca, fiğ, nohut, kuru fasulye, sebze türlerinden havuç, domates meyve türlerinden elma, 
kiraz, vişne ve çilek  bitkisel üretimde Konya ilinin söz sahibi olduğu belli başlı ürünlerdir. 
Bitkisel üretimin ana unsuru olan tohumluk üretiminde de Konya çoğu tarla bitkisinde birinci 
sırada yer almaktadır ve şu anda ülkemizin tohumluk üretim merkezi haline gelmiştir.  Konya 
bölgesinin bitkisel üretimde en önemli sorunlarından biri monokültür tarımından dolayı sınırlı 
sayıda bitki türünün tarım alanlarını kaplamasıdır. Bölgede tahıl mono kültürü yaygın olup, 
tarla bitkileri ekim alanının yaklaşık % 85’i gibi büyük bir bölümünde tahıl tarımı 
yapılmaktadır. Bölgede bitkisel üretimi ve çeşitliliğini artırmak için alternatif bitki türlerinin 
tarımının gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak gerek 
tarla bitkileri gerekse bahçe bitkileri alanında son yıllarda “alternatif ürün projeleri” 
uygulanmaya konulmuştur. Konya’da sulanabilir arazilerin henüz % 20’si sulamaya 
açılmıştır.  KOP’un bitirilmesi durumunda ise yaklaşık 250.000 hektar alan daha sulamaya 
açılacaktır. Bu alanlara ekonomik getirisi daha yüksek olan tanelik ve silajlık mısır, ayçiçeği, 
kolza, patates, fasülye nohut, yonca , bölgeye uygun sebze ve meyve türleri gibi bitki 
türlerinin ekimi yapılarak ürün çeşitliliği artırılabilir ve tahıl mono kültür tarımının 
oluşturduğu olumsuzluklar giderilerek ve ilde yapılan bitkisel üretim miktarı önemli ölçüde 
artırılabilir. Konya ili aynı zamanda organik tarım ürünleri üretme konusunda da son yıllarda 
önemli merkez haline gelmekte ve bu konuda her geçen gün gelişme kaydetmektedir. Konya 
ili; sulanan alanları, güçlü resmi ve sivil tarım kurumları, içinde barındırdığı üç büyük tarım 
işletmesi,  tarım alet ve makine sanayii, bitkisel üretimi değerlendiren sanayii tesisleri ve konu 
ile ilgili bilimsel araştırma düzeyi ile çok daha büyük ölçekte bitkisel üretim yapabilecek  
potansiyele sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, bitkisel üretim, tohum, ürün deseni 
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IMPORTANCE OF KONYA PROVINCE IN AGRICULTURAL PRODUCTION  

ABSTRACT 

Konya is a very important agricultural city covering the 10 % agricultural area of 
Turkey with its 2.617.908 hectar land.  The most considerable plant cultivation of our country is 
held in Konya. Sugarbeet, wheat, barley, corn, patato, sunflower, clover, common vetch, 
chickpea, bean among field crops; carrot, tomato among vegetables; apple, cherry, sour cherry 
and   strawberry among fruits are the main crops that are highly produced in Konya. Konya 
comes first in the production of seeds of many field crops also the city is the center of seed 
production of our country. One of the most important problems in agricultural production of 
Konya province is the dominance of limited number of plant types in the field due to 
monoculture cereal agriculture. Grain monoculture is widespread in the region and about 85 % of 
the field is covered by cereal agriculture. There is a requirement of agriculture of alternative 
plant types to improve the plant production and diversity. ‘Alternative crop projects’ are applied 
in the fields of horticultural and field crops to solve the so called problems. Only the 20% of 
irrigable field of Konya is being irrigated yet. After the KOP project is finished, 250.000 hectar 
more field will be open to irrigation. Sowing corn, sunflower, oilseed rape, patato, bean, 
chickpea, clover, suitable vegetable and fruit varieties, improving crop diversity will eliminate 
the problems developed due to monoculturing and crop amount in the city may be enhanced 
significantly. Konya city becomes an important center of organic agricultural crops in the last 
years  and is developing about the subject day by day. Konya has a big scale capacity of 
agricultural production with its fields under irrigation, big civil and official agricultural 
foundations, its three big agricultural managements, agricultural machinery industry, industrial 
facilities which value crops and research level related to the area.       

Key words: Konya, agricultural  production, seed, crop profile 

 

1.GĐRĐŞ 

Konya ili sahip olduğu geniş tarım alanları , farklı agro ekolojik alt bölgeler, sulama 
imkanları, coğrafi konumu ile ülkemizin tarım başkenti olarak kabul edilmektedir. Konya sahip 
olduğu potansiyelleri tam olarak değerlendirmemekle birlikte başta buğday, arpa, şeker pancarı, 
kuru fasülye, patates, ayçiçeği, haşhaş, kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla 
bitkisi yanında, çok sayıda sebze ve meyve türlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tarım 
bölgesidir. Bölgemizde özellikle son on yıldır çiftçi bilgi seviyesinin artması ve çeşitli tarımsal 
projelerin devreye girmesi ile ürün deseninde önemli değişimler yaşanmaktadır. Geçmiş yıllarda 
kuru tarım sisteminde buğday, arpa- nadas sistemi, sulu tarımda ise buğday-şeker pancarı üretim 
ve münavebe sistemine sahip bölgede, bugün mısır, patates, ayçiçeği, fasülye gibi tarla 
bitkilerinin yaygın olarak tarımı yapılmakta ve ekim nöbetinde yer almaktadır. Tarla bitkileri 
yanında son zamanlarda bölgede çok sayıda sebze ve meyve türünün üretimine olan talep artmış 
ve bölgede bitkisel üretim çeşitliliği artmıştır. 
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Konya’da 100 dekarın üzerinde araziye sahip işletme sayısı toplam işletmelerin ancak % 
30,4 ünü oluştururken, bunların sahip olduğu arazi toplam arazinin % 77,9’ una tekabül 
etmektedir. Bitkisel üretim yapan işletmelerde işletme başına arazi büyüklüğü ortalaması 98 
dekardır. Bu ortalama işletme büyüklüğü Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ve muhtemel 
iller sıralamasında birinci sırada yer almaktadır (Anonim 2004). Bu yapı Konya’nın tarımsal 
üretimde söz sahibi olmasının nedenlerinden biridir.  Bitkisel üretimde verimliliği sınırlandıran 
ön önemli husus sudur. Konya ili işlenen tarım arazilerinin %61.97’si sulanabilir niteliktedir. 
Ancak sulanabilir arazilerin henüz %20.70’i sulamaya açılmıştır.  WWF’nin 2006 yılında   
yayınlanan ‘Akdeniz’de Kuraklık’ raporunda; küresel iklim değişikliğinin ülkemizin de içinde 
bulunduğu Akdeniz Havzası’nı kuraklıkla vuracağı öngörülmektedir. Tüm Akdeniz Havzası’nda 
yağışların son 25 yılda %20 azaldığı görülmektedir. 2050 yılında; Türkiye’nin özellikle kurak-
yarı kurak iklim bölgeleri olan Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’da yağışlarda ciddi azalmalar 
beklenmektedir (Giannakopoulos ve ark., 2005). Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre 2030 
yılında Avrupa’da kuraklıktan en çok etkilenecek kesim Akdeniz Havzası olacaktır. Türkiye’de 
Marmara, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri, özellikle Konya Kapalı Havzası ciddi su sıkıntısıyla 
baş etmek zorunda kalacaktır. Bölgemizde tarımsal verimliliği artırmak ve çevre duyarlılığını 
geliştirmek, tüm canlılar için en önemli doğal hazinelerden birisi olan kısıtlı su kaynaklarının 
akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sağlayarak, tarımsal faaliyetlerin her safhasında bilinçli ve 
kontrollü bir üretim ile doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini korumak, etkin bir 
fertigasyon programı ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, sertifikalı tohum 
kullanımını yaygınlaştırmak ve bilinçli zirai ilaç kullanımı ile insan sağlığını, çevreyi ve biyo-
çeşitliliği tehdit eden zararlı ilaç kullanımını önlemek gerekmektedir (Soylu ve ark. 2010). 

Konya ili sahip olduğu özellikler ile sadece bitkisel üretimde değil aynı zamanda bitkisel 
üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bölgede son 
yıllarda tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma ve kurumların artması bölgeyi tohumculuk 
merkezi haline getirmiş ve buğday, arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, haşhaş, yem 
bitkileri, yemeklik tane baklagiller, aspir gibi tarla bitkileri ile bazı  sebze türleri tohumluğu ve 
meyve fidanı üretimi bölgede çok yayılmıştır.  

Bu makalede ülke tarımının gerek üretim ve tohumculuk potansiyeli, gerekse yetiştirme 
teknikleri yönünden lokomotifi olan Konya ilinin bitkisel üretime yaptığı katkılar, sorunlar ve 
çözüm yolları özetlenerek ifade edilmeye çalışılmıştır. 

2. BĐTKĐSEL ÜRETĐMDE KONYA ĐLĐNĐN TARIM  ALANI  YÖNÜNDEN  
POTANSĐYELĐ 

Konya’nın yüzölçümü 41.694 km2 dir. Bu alanı ile Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne 
sahip ilidir. Ortalama yüksekliği 1.016 m dir. Konya ili , sosyo-ekonomik yapı, iklim, toprak 
yapısı ve coğrafi yapı dikkate alındığında ,bölgeler arasında önemli farklılıklar arz etmektedir. 
Konya ili 5 Agro-ekolojik alt bölgeye ayrılmıştır. Agro-ekolojik bölgelendirme; arazinin çevresel 
özellikleri , potansiyel verim ve arazi uygunluğu benzer olan özelliklere sahip alt alanlara 
bölünmesini ifade etmektedir. Tarım Bakanlığının yaptığı tarım havzaları uygulamasında da 
Konya ili üç ayrı tarım havzası içinde yer almaktadır. Konya ili Tarım master planı kapsamında 
oluşturulan Agro-ekolojik alt bölgeler Çizelge 1.’de verilmiştir (Anonim 2004). 
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Çizelge 1. Konya ilinde Đklim, toprak yapısı ve coğrafi yapı dikkate alınarak oluşturulan farklı agro ekolojik bölgeler 

Bölgeler 

 
 
 
Bölgede yer alan ilçeler 

Alan 
(ha) 

Konya 
içindeki 
payı (%) 

Yıllık 
Yağış 
(mm) 

I. Bölge 
 

Çumra,Karatay,Meram,Selçuklu 704649 
 

%16,9 < 400 

II.Bölge 
 

Akören,Ahırlı,Bozkır,Güneysınır, 
Hadim,Taşkent,Yalıhüyük 

525234 
 

%12,6 >400 

III.Bölge 
 

Akşehir,Ereğli,Halkapınar,Ilgın,Tuzlıkçu 597982 
 

%14,3 >400 

IV.Bölge 
 

Beyşehir,Derbent,Derebucak,Doğanhisar, 
Hüyük,Seydişehir 

589385 
 

%14,2 >400 

V.Bölge 
 

Altınekin,Cihanbeyli,Çeltik,Emirgazi, 
Kadınhanı,Karapınar,Kulu,Sarayönü,Yunak 

1752150 
 

%42 <400 

 Toplam 4169400    

 

Çizelge 1’ de görüleceği üzere tarımsal üretim alanı çok geniş olan ilçelerde  yıllık 
yağışın yetersizliği dikkati çekmektedir, bu durum özellikle sulama yapılamayan bölgelerde 
üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Konya ilindeki 31 ilçeden bitkisel üretim alanı yönünden 250.000 dekardan daha yüksek 
ekim alanına sahip ilçeler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’den görüldüğü üzere 18 ilçede 
250.000 dekarın üzerinde tarım alanı mevcuttur. Bu durum tarımsal üretim alanı yönünden 
Konya ilinin potansiyelini göstermektedir.  Bu ilçelerden özellikle Çumra, Altınekin, Karapınar, 
Karatay, Ereğli, Kulu ve Cihanbeyli  ilçeleri sulama imkanları ve işletme büyüklüğü  nedeni ile 
bu tarımsal potansiyeli daha yüksek ilçeler olarak ön plana çıkmaktadır. Konya ili'nde tarım 
alanlarının büyük kısmında yıllık yağışın yetersiz oluşu nedeni ile bitkisel üretimin miktarı ve 
çeşitliliğinde su anahtar bir rol almaktadır. Konya ilinde  resmi olarak sulamaya açılan saha (DSĐ, 
Đl Özel Đdaresi, Halk Sulamaları) 377 000 ha (%15)'dır.  Ruhsatsız kuyulardan kayıt dışı sulama 
alanı tahmini yaklaşık 200 000 ha olup fiili olarak sulanan alan yaklaşık 577 000 ha'dır. Bu 
durumda ancak tarım alanlarının yaklaşık % 20 lik bir kısmında sulu tarım yapılabilmektedir. 
Konya ili'nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla 750 000 ha'dır. Bu alana ancak 
mevcut projelerin tamamlanması ve suyun tasarruflu kullanımıyla ulaşılabileceği açıktır (Anonim 
2008). 
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Çizelge 2. Konya ilinde 250.000 Dekarın Üzerinde Bitkisel Üretim Ekim Alanı Olan Đlçeler  
Đlçe adı Ekilen 

alan 
(da) 

Đlçe adı Ekilen 
alan 
(da) 

Karatay     1.005.576 Ereğli        656.685 
Meram        418.740 Ilgın        746.724 
Selçuklu        469.119 Kadınhanı     1.239.404 
Akşehir        291.968 Karapınar        950.316 
Altınekin        751.975 Kulu     1.126.441 
Beyşehir        605.189 Sarayönü        772.823 
Cihanbeyli        957.650 Seydişehir        366.866 
Çeltik        306.927 Yunak     1.076.979 
Çumra        901.611 Diğer Đlçeler  
Emirgazi        292.478 TOPLAM   14.028.924 

 
 
Çizelge 3. Türkiye, Konya ve Alt Bölgelerinde Arazi Kullanım Durumu (ha) 

Arazi Kullanım Şekli Türkiye Konya 
A l t       B ö l g e l e r 

I II III IV V 

Tarım Alanı 
(Đşlenen Alan) 

26.968.000 
% 35 

2.659.890 
% 63,8 

519.153 
% 73,7 

114.432 
%21,8 

374.345 
% 62,6 

211.917 
% 36,0 

1.440.043 
%82,2 

Çayır Mera 
20.500.000 
% 26 

709.894 
%17,0 

105.863 
%15,0 

190.171 
% 36,2 

89.520 
%15,0 

88.692 
% 15,0 

235.648 
%13,5 

Orman 
20.703.000 
% 26 

506.426 
% 12,2 

56.098 
% 8,0 

186.565 
% 35,5 

45.848 
% 7,7 

204.816 
% 34,8 

13.099 
% 0,7 

Diğer 
10.184.700 
% 13 

293.190 
% 7,0 

23.535 
% 3,3 

34.066 
% 6,5 

88.269 
% 14,7 

83.960 
% 14,2 

63.360 
% 3,6 

Toplam 78.355.700 4.169.400 704.649 525.234 597.982 589.385 1.752.150 

 
 

Đlin toplam yüzölçümü 4.169. 400 ha olup, bunun 2.659.890 ha’ı işlenen tarım alanı 
(%63.8), 709.894 ha’ı çayır-mera arazisi (% 17.0),  506.426 ha’ ı orman arazisi (%12.2) ve 
293.190 ha’ı ürün getirmeyen arazi (% 7.0)’dir.  Konya ilinin arazi yapısının bölgelere ve 
Türkiye geneline göre kıyaslandığı değerler Çizelge 3.’de verilmiştir (Anonim 2004). 

Türkiye geneli ile kıyaslandığında Konya ili’nde işlenen tarım alanı oranının (%63.8) 
oldukça yüksek olduğu görülür.  Konya ili’nde ürün getirmeyen arazinin toplam alana oranı , 
Türkiye oranlarına göre daha düşüktür . Bu durum Konyanın bitkisel üretim potansiyelinin 
yüksek olmasının ve Türkiye’ de tarım merkezi olmasının belli başlı nedenlerinden biridir.  

3. KONYA ĐLĐNDE BĐTKĐSEL ÜRETĐM 

Konya’ da toplam 2.659.890 hektar tarım arazisi mevcut olup, bunun % 55’inde tarla 
bitkileri üretimi yapılmaktadır. Konya ilindeki mevcut tarım alanın yaklaşık % 40’ında nadas 
uygulaması yapılmaktadır.   Nadas alanlarının fazla olması yıllık yağış toplamının yetersizliği ve 



390 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

yağışların dağılımının düzensiz olmasından kaynaklanmaktadır.  Diğer kalan tarım alanlarında ise 
sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Konya ilinde 2010 yılı itibari ile üretimi yapılan ekim alanı 
15.000 dekardan yüksek olan tarla bitkileri ve yaygın üretilen bazı sebze  ve meyve türlerinin 
ekim alanı, üretim değerleri ve Türkiye üretimi ile kıyaslaması Çizelge 4.’de verilmiştir (Anonim 
2010). Çizelge 4’ün incelenmesinden görüleceği gibi Konya ili Türkiye’de buğday üretimin % 
7.7’sini, arpa üretiminin 9.02’sini, şeker pancarı üretiminin % 27.50’sini, ayçiçeği üretiminin % 
42’sini, fasülye üretiminin % 32.50’sini, patates ve yonca üretiminin yaklaşık % 7.0’sini, mısır 
üretiminin yaklaşık % 3’ünü gerçekleştirmektedir (Anonim 2010).  Bu bitkilerin yanı sıra nohut, 
haşhaş, fiğ, aspir, yulaf, kimyon, yeşil mercimek ve çavdar üretiminde de Konya ili hatırı sayılır 
bir yere sahiptir (Çizelge 4). Konya ili sebze ve meyve üretiminde de ülke üretiminde önemli 
yere sahiptir. Havuç üretiminin % 66.20’si, vişne üretiminin % 15.51’i,  kiraz üretiminin % 
6.59’u, elma üretiminin % 2.58’i, çilek üretiminin ise 3.65’i Konya ilimizde gerçekleşmektedir. 
Özellikle son yıllarda sebze ve meyve üretimine ilgi artmış, ekim alanı ve üretimde önemli 
artışlar gerçekleşmiştir.  

Bölgede 2000’li yılların başında başta mısır ve ayçiçeği ekim alanları artmaya başlamış, 
daha sonra Niğde ve Nevşehir yörelerinde patates üretiminde yaşanan sıkıntılar patates üretiminin 
Konya bölgesine doğru kaymasına neden olmuştur (Sade ve ark. 2007). Bölgede hayvancılık 
alanında yapılan yatırımların artması başta yonca, fiğ ve silajlık mısır gibi ürünlerin artışına 
neden olmuştur. Bölgede meyvecilik üzerine (özellikle elma, kiraz ve vişne) ilginin artması fidan 
üretim alanına ilgiyi artırmıştır.  

Son yıllarda Đl Özel Đdaresinin destekleri ile  Konya'nın  Dağlık Kırsal Alanlarda küçük 
araziye sahip üreticiler köy bazında damlama sulama temelli organik meyve-sebze üretimine 
yönlendirilmiş ve bu bölgelerde gerek bitkisel üretim gerekse bölgesel kalkınma anlamında 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle organik çilek ve patates üretiminde ülke genelinde söz 
sahibi olmuştur. Konya ilinde Ereğli, Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir gibi yıllık yağışı diğer 
ilçelerden yüksek olan ve iklim yapısı meyve ve sebze üretimine uygun olan ilçelerde tarla 
bitkilerinden ziyade bahçe bitkileri üretimi potansiyeli yüksektir. 
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Çizelge 4. 2010 yılı itibari ile Konya ilinde yaygın ekimi yapılan tarla bitkileri ve bunların Türkiye üretimindeki payları 
 

 
KONYA 

 
TÜRKĐYE 

Konya ilinin 
Türkiye 
üretimindeki 
payı (%) 
 Bitki Türü Ekim alanı 

(da) 
Üretim 
(ton) 

Verim 
(kg/da) 

Ekim alanı 
(da) 

Üretim (ton) Veri
m 
(kg/d

 

Buğday 
(ekmeklik) 

4.744.651 1.027.260 217 67.694.000 16.224.000 241 6.33 

Buğday 
(makarnalık) 

2.013.054 488.043 243 13.340.000 3.450.000 260 14.14 

T.Buğday 6.757.705 1.515.303 - 8.103.400 19.674.000 - 7.70 

Arpa 2.539.846 554.870 219 27.997.000 6.650.000 240 8.33 

Arpa (Biralık) 420.784 99.108 241 2.403.000 600.000 252 16.51 

T.Arpa 2.960.630 653.978 - 3.040.000 7.250.000 - 9.02 

Şeker pancarı 773.061 4.935.320 6.384 3.291.669 17.942.112 5.459 27.50 

Ayçiçeği 
(yağlık) 

234.032 46.764 200 5.514.000 1.170.000 212 4.0 

Ayçiçeği 
(çerezlik) 

24.967 5.165 207 900.000 150.000 167 3.4 

Mısır (dane) 154.817 103.430 668 5.940.000 4.310.000 726 2.39 

Mısır (silaj) 97.869 433.602 4.442 2.844.728 12.446.450 4.398 3.48 

Yonca(yeşil 
ot) 

189.074 918.113 - 5.688.107 11.676.115 3.251 7.86 

Patates 85.950 321.482 3.740 1.388.860 4.513.453 3.251 7.12 

Kuru Fasülye 204.291 69.446 340 1.033.811 212.758 206 32.64 

Nohut 213.958 28.843 137 4.556.900 530.634 119 5.43 

Haşhaş 
(kapsül) 

78.849 6.734 78 518.970 33.555 65 20.0 

Aspir 15.875 4.199 265 135.000 26.000 193 16.15 

Kimyon 45.548 4.152 91 171.242 12.587 74 32.98 

Çavdar 172.352 48.275 280 1.410.000 365.560 259 13.20 

Yulaf 63.535 14.212 224 883.900 203.870 233 6.97 

Mercimek 
(yeşil) 

19.607 2.682 137 228.922 25.400 111 10.55 

Fiğ (yeşil ot) 67.378 94.502 - 4.288.400 4.018.984 - 2.35 
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Çizelge 5. Konya ilinde üretimi yaygın olan bazı sebze ve meyve türlerinin 2010 yılı üretim miktarı ve Türkiye 
üretimi ile kıyaslanması 
 

Bitki Türü Üretim Miktarı (ton) Konya ilinin Türkiye 
üretimindeki payı  Konya Türkiye 

Havuç 353.020 533.253 66.20 
Domates 118.555 10.052.000 1.17 
Kavun 41.917 1.611.695 2.60 
Karpuz 44.601 3.683.103 1.21 
Hıyar 26.310 1.593.844 1.65 
Elma 67.217 2.600.000 2.58 
Vişne 30.257 194.989 15.51 
Kiraz 27.570 417.905 6.59 
Üzüm 29.181 4.255.000 0.68 
Çilek 10.976 299.940 3.65 

 

4.KONYA ĐLĐNĐN TOHUMCULUK AÇISINDAN YERĐ VE ÖNEMĐ 

Konya ili sadece bitkisel üretimde değil aynı zamanda bitkisel üretimin ana unsuru olan 
tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi 
doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülkemizde ekim alanları 
giderek daralmaktadır. Günümüzde ekim alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün 
gözükmemektedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edilerek çiftçiye sunulmasıdır. Şüphesiz bu 
kombinasyondaki en önemli unsur, kaliteli tohumluk kullanımıdır. 

Konya ili tohumculukta sahip olduğu önemli yeri 2011 yılında Konya’da tohumculuk 
fuarı düzenleyerek taçlandırmıştır. Yüz dolayında yerli ve yabancı tohumculuk firması ve kamu 
sektörü bu fuara katılmış ve Konya’nın tohumculuk sektörünün merkezi olduğu bu 
organizasyonla tescillenmiştir. Konya ilinde önceleri sadece Altınova, Konuklar ve Gözlü Tarım 
Đşletme Müdürlüklerinde hububat tohumluğu üretimi yapılırken, özel sektörün tohumculuğa 
girmesi ile son 10 yıl içerisinde tohumculuğun en fazla yapıldığı il olarak, Konya tohumculukta 
önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir.   Buğday, arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, 
haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, aspir, bazı  sebze türleri ,meyve fidanı , lale 
soğanı gibi bitki türlerinin tohumluk üretiminde Konya ilk sıralarda yer almaktadır. Konya ili 
Türkiye tohumluk üretiminde buğdayın % 20.10’u, arpanın   % 32.80’i, patatesin  % 43.60’ı, 
hibrit ayçiçeğinin % 75,00’i, hibrit mısırın % 3.5’i yem bitkilerinin   % 26.30, haşhaşın % 
13’’ünü gerçekleştirmektedir.  Konya ilinde tohumluk üretimin çok yaygın olmasının sebepleri 
şunlardır (Yıldız 2011). 

*Ekolojinin özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için uygun olması, 

*Özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için izole ve temiz alan potansiyeli, 

*Kamu ve özel sektör ıslah Ar-Ge birikimi, 
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*Coğrafi konumu, 

*Geniş ve sulanabilir arazilerin çok olması, 

*Modern tohumluk işleme tesisleri ve tohumluk üretim organizasyonları, 

Konya’da Tigem’e bağlı Konuklar, Gözlü ve Altınova tarım Đşletmesi Müdürlükleri 
bulunmaktadır. Bunlar  bölgedeki üreticilerini tohumluk ihtiyacını karşılamakta ve uyguladıkları 
modern tarım tekniklerini il genelinde yayılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Đlde Tarım 
Đşletmesi Müdürlükleri de dahil yaklaşık 50 tohum üretici firma alanda, tohumluk üretimi 
yapmaktadır. Özel Tohumculuk Şirketlerinin Đlimizde yoğun olarak sözleşmeli tohumluk 
üretiminde bulunmalarının nedeni yukarıda sıralanan ekolojik avantajların yanı sıra, yabancı 
döllenen ayçiçeği, mısır, yonca, şeker pancarı gibi bitkilerde izole alan bulma kolaylığının da 
büyük payı bulunmaktadır. Yeni tohumculuk kanununda “izole tohumluk üretim alanlarının” 
belirlenmesinin hükme bağlanması ile birlikte, Konya ilinin geniş üretim alanlarına sahip ilçeleri 
ayçiçeği, mısır, yonca gibi izole alan isteyen yabancı döllenen bir çok bitkinin tohumluk üretim 
merkezi haline gelecektir. Đlimizde ayrıca bir üretici örgütleri olan Tarım Kredi Kooperatifleri 
Konya Bölge Müdürlüğü ve Pankobirlik de sözleşmeli buğday ve arpa tohumluğu üretimi 
yapmaktadır. 

5.KONYADA BĐTKĐSEL ÜRETĐMĐN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Konya ili sahip olduğu çok farklı ekolojik bölgeler, geniş tarla arazisi, arazilerinin büyük 
kısmının tarla tarımına uygun olması, sulama imkanlarının giderek artacak olması, ilde bitkisel 
üretim konusunda yeterli deneyime sahip insan kaynağı ve bunu değerlendirecek tesislere sahip 
olması gibi faktörlerden dolayı çok büyük bir potansiyele sahiptir. Fakat bu potansiyeli bu gün 
itibari ile yeterince kullandığını söyleyemeyiz. Bu potansiyeli kısıtlayan sebeplerin bir kaçı 
aşağıda sıralanmıştır. 

*Konya ilinde bugün 800.000 ha dolayında nadas alanı mevcuttur. Bu alanları üretime 
kazandırdığımız zaman ülke tarımına çok büyük katkı yapacaktır. Türkiye yağış ortalamasının da 
643 mm olmasına karşın ilin 60 yıllık yağış ortalaması 323 mm dolayındadır (Anonim 2008). Bu 
yağış zorunlu olarak nadas-tahıl münavebesi uygulanan kuru tarım alanları için artık yeterli 
olmaktan çıkmıştır. Düşen yağışın tamamı tahılların yüksek su talebi olduğu Ekim-Haziran 
aylarında değil yılın tümüne aittir. Bu alanları üretime kazandırmanın en kolay yolu bu alanların 
sulama imkanına kavuşturulmasıdır. KOP ile gelecek suyun bir kısmı bu alanlara geldiğinde veya  
bu bölgelerdeki mevcut su kaynaklarının doğru kullanımı ile daha fazla alanda sulama yapmak ve 
dolayısı ile üretim yapmak mümkün olacaktır. Nadas alanlarında kuru koşullarda 
yetiştirilebilecek alternatif bitkilerin ekimini teşvik etmekte bir başka çözüm yoludur. 

*Özellikle buğday üretiminde ve üretimin değerlendirildiği işletmeler yönünden çok 
önemli yere sahip Konya ilindeki un fabrikalarına her yıl 500 – 600 bin ton ithal buğday 
gelmektedir. Bu durumun önüne geçmek için sertifikalı tohumluk kullanımını yaygınlaştırma, 
doğru çeşit seçimi, ekimden hasata kadar doğru yetiştirme tekniklerini uygulama konusunda 
çiftçi bilincini geliştirmek gerekmektedir. 2011 yılı itibari ile Toprak Mahsülleri Ofisinin kaliteye 
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dayalı alım politikasını başlatması nedeni ile üretimde kaliteye yönelme mecburiyeti ortaya 
çıkmıştır. Bölgemizde çiftçi bilincini ve kaliteyi artırma yönünden Altınekin ilçesinde S.Ü. Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri ve Altınekin kaymakamlığı ortaklığı ile uygulanan, Cumhurbaşkanlığı 
makamından ödül alan ve Konya valiliği tarafından  her ilçede uygulanması önerilen projeler 
yaygınlaştırılmalıdır (Soylu ve ark. 2010). 

*Konya’daki sulanan alanların yaklaşık %50’sinde  serin iklim  tahılı tarımı 
yapılmaktadır. Bu alanlara ekonomik getirisi daha yüksek olan mısır, ayçiçeği, fasulye, patates, 
yem bitkileri ve sebze türleri gibi alternatif ürünlerin ekiminin sağlanması için çiftçi 
bilinçlendirilmesine ve eğitimlerine ağırlık verilmelidir. Meyvecilik yönünden uygun iklim ve 
konuma sahip Ereğli, Beyşehir ve Akşehir gibi ilçelerde meyvecilik teşvikleri artırılmalıdır. 

*Bölgede yoğun tarımı yapılan her ürün grubu için yetiştirici ve üretici birliklerinin 
olmaması önemli bir sorundur. Bu tip örgütlenmeye gidilmesi her ürün grubu için üretim miktar 
ve kalitesini artırma yanında çiftçilerin ekonomik gelirlerini de artıracaktır. 

*Bölgede sulanabilir arazilerin henüz %20.70’i sulamaya açılmıştır. Konya ilinde 
sulanabilir arazilerin yaklaşık 1.300.000 ha’ı sulanmayı beklemektedir. Burada yeni su kaynakları 
ile birlikte sulanan alan miktarını artırmak yanında suyun doğru kullanımını sağlayarak da 
sulanan alan miktarını artırmak mümkündür. Bölgede son yıllarda özellikle mısır, ayçiçeği ve 
fasülye gibi bitkilerde olmak üzere sıraya ekilen ürünlerde damla sulama yöntemine ilgi artmış ve 
buğün yaklaşık 100.000 dekar alanda damla sulama yöntemi kullanılmaktadır. Hububatta 
yağmurlama, sıraya ekilen ürünlerde damla sulama sistemine geçiş konusunda projelere ağırlık 
verilmeli sadece parasal destek değil aynı zamanda sulama yöntemlerinin kullanımına yönelik 
çiftçi eğitimine de ağırlık verilmelidir.  

*Bölge topraklarının en önemli sorunu organik madde yetersizliği ve buna bağlı toprak 
verimliliğinin düşüklüğü bitkisel üretimi olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için uzun 
vadede bölgede çiftçiler ekim nöbeti ve organik maddeyi artırıcı uygulamalar konusunda 
bilgilendirilmelidir. Bunun yanında yörede gübreleme amaçlı toprak örnekleme ve analiz 
sonuçlarına dayalı gübreleme programlarının uygulanması konusunda çiftçilerle yakından 
ilgilenilmelidir. 

*Bölgede daha çok tahıl ve yem sanayi tesisleri ağırlıklı yer almaktadır. Bölgede giderek 
üretimi artan alternatif ürünleri işleyen sanayi tesislerinin artması, alternatif ürünlerin üretim 
miktarının artmasına yol açacaktır. 

* Bölgede tohumculuk faaliyetlerinin çok artması nedeni ile buna dayalı sanayinin 
gelişmesi teşvik edilmelidir. 

*KOP çerçevesinde başlamış projelerin tamamlanması ile yaklaşık 250 000 ha alan daha 
sulamaya açılacaktır. Komşu havzalardan temin edilecek su ile KOP çerçevesinde sulanacak alan 
900 000 ha’a çıkarılabilir. KOP idaresi 2011 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamak 
üzeredir. Daha önce Konya Valiliği başkanlığında hazırlanan KOP eylem planında öngörülen 
hedeflerin gerçekleşmesi için projelerin ivedilikle hazırlanıp hayata geçirilmesi bölgede bitkisel 
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üretim miktar ve kalitesini çok artıracaktır.  

*Konya'nın  Hüyük, Taşkent, Hadim, Beyşehir, Doğanhisar, Akşehir, Seydişehir gibi 
ilçelerinde küçük araziye sahip üreticilerin sözleşmeli model çerçevesinde organik tarıma 
yönlendirilmesi ve üretilen ürünlerin değerlendirilmesi konusunda girişimler ve teşvikler 
artırılmalıdır. 

Bölgemizde bitkisel üretimi geliştirirken, tarımsal verimliliği artırmak ve çevre 
duyarlılığını geliştirmek, tüm canlılar için en önemli doğal hazinelerden birisi olan kısıtlı su 
kaynaklarının akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sağlayarak, tarımsal faaliyetlerin her 
safhasında bilinçli ve kontrollü bir üretim ile doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini 
korumak, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, sertifikalı tohum kullanımını 
yaygınlaştırmak ve bilinçli zirai ilaç kullanımı ile insan sağlığını, çevreyi ve biyo-çeşitliliği tehdit 
eden zararlı ilaç kullanımının önlenmesi hususları göz ardı edilmemelidir. 
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