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ÖNSÖZ

Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından
büyük önem taşımaktadır.
Ereğli İlçesinde tarım sektörü istihdam ve üretim bakımdan en önemli sektördür. Ereğli’de tarım sektörünün
istihdam ve geçim kaynağı olması yanında başta süt, meyve suyu ve şeker olmak üzere önemli tarıma dayalı sanayi
dallarının da başlıca hammadde kaynağıdır.
Ereğli bölgesinde yüksek katma değerli bitkiler ve bu bitkilerden yüksek katma değerli ürünler üretimiyle ilgili
kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılarak eylem planının oluşturulması ve bu sayede bölgenin rekabetçilik düzeyinin
artırılması, bölgenin yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkez haline getirilerek yerli ve yabancı yatırımlar için
bir cazibe noktası haline getirilmesini sağlamak, ilçenin kalkınmasına katkıda bulunmak açısından çok önemlidir.
Ereğli İlçesinin sahip olduğu tarımsal kaynakların ve problemlerin belirlenmesi, kaynak ve potansiyelin
değerlendirilerek verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, tarımın sanayi ile entegrasyonu, doğal kaynakların ve
çevrenin korunması açısından önem taşımaktadır.
Gelecekte önemini daha da artırması beklenen tarım sektörü için ülkemizde; 9. Kalkınma Planı (2007-2013)
belgesinde belirlenen beş Ekonomik ve Sosyal Gelişme Ekseninden biri olan "Rekabet Gücünün Artırılması"
kapsamındaki on stratejik amaçtan biri "Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi" olarak belirlenmiş ve bu amaca yönelik
hedefler konulmuştur. Bu hedeflerden yola çıkarak Ereğli Ticaret Borsası ülkemizin önemli bir tarım merkezi olan Ereğli
ilçesinde tarım alanında rekabetçilik düzeyinin artırılması kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede
ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılmasına
yönelik stratejiler belirlemiştir.
Ereğli İlçesi için, Ereğli Ticaret Borsası aracılığı ile hazırlanan bu raporun amacı, bölgenin tarımsal potansiyelini
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda kullanmak için bölgenin mevcut kaynaklarının (doğal, fiziki sermaye,
işgücü ve finans kaynakları), fırsatlarının ve kısıtlarının analiz edilmesi suretiyle tarımsal anlamda alternatif ve katma
değeri yüksek ürünler ve buna dayalı sanayi tesisleri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölge potansiyelinin optimal düzeyde
kullanılmasına yönelik amaç ve stratejiler geliştirmektir.
Bu rapor Ereğli Ticaret Borsasının koordinatörlüğünde, Mevlana Kalkınma Ajansının katkıları ve Konya
Teknokent aracılığı ile konu uzmanı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Bölgenin tarımsal alan ve bitkisel ürün
envanterinin ve bitkisel üretim verilerinin belirlendiği raporumuzun ilçemizde yaşayan tarım ve tarıma dayalı sanayi ile
uğraşan insanların yaşam standardını yükseltmeye yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi, bunların en kısa yoldan çözüme
kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasına ışık tutması ve faydalı olması en büyük temennimizdir.
Amil Acar
Konya-Ereğli Ticaret Borsası Başkanı
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1.GİRİŞ
Küreselleşme sonucu yeniden şekillenen piyasa koşullarında, ülkeler ve işletmeler
kıt olan kaynakları daha etkin kullanarak milli geliri ve işletme düzeyinde kȃrı ve
dolayısıyla rekabet edebilirliği artırmak zorunda oldukları bir ortamla karşı karşıya gelmiş
bulunmaktadırlar. Ülkelerin ekonomilerini oluşturan sektörlerin kârlılık-verimlilik ve buna
bağlı olarak rekabet edebilirlik düzeyleri, sağlıklı kalkınma stratejileri geliştirebilmelerine
bağlı olmaktadır. Sağlıklı ve rasyonel kalkınma stratejileri de sektörel bazda doğru,
güvenilir makro ve mikro düzeyde verilere dayalı planlı çalışmalarla mümkün olmaktadır.
Türkiye’de makro düzeyde tarımsal planlama çalışmaları Ulusal Beş Yıllık Kalkınma
Planları (BYKP) kapsamında yapılmış ve bu çerçevede günümüze kadar yapılan tarımsal
planlamalar merkezi planlama şeklinde olmuştur. Ancak, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında
(1996-2000), bir strateji değişikliğine gidilerek yerinden planlama yaklaşımının ve yerel
kurumlar ile il idarelerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 8. Beş Yıllık
Kalkınma Planında (2001-2005) ise bölgesel kalkınma girişimlerine verilen önem daha da
artmış, bunun yanı sıra kırsal kalkınma proje alanlarının yerel gruplar tarafından
belirlenmesinin gerekliliği belirtilmiştir (Anonim, 2007).
Sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşılması,
potansiyellerin tüm sektörlerde en üst derecede değerlendirebilmesi ile mümkün
olabilmektedir. Sektörlerin ayrı ayrı GSMH’ya katkısı ile oluşan toplam ekonomi büyüklüğü
önemlidir. Ancak günümüz ve gelecek ekonomisinde sektörlerin kendi toplamları yanında
diğer sektörlerle oluşturdukları sinerji ve çarpan etkileri daha da önem kazanmıştır. Hatta
sektörel faaliyetlerin iç içe girdiği alanlar markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin yeni
genişleme alanları olacaktır (Anonim, 2012).
Ülkeler, ülke ekonomilerine katkıları ve daha da önemlisi insanların gıda
gereksinimlerini garanti altına alma istekleri nedeniyle tarım sektörüne özel bir önem
vermektedirler. Tarım sektörüne yönelik alınacak politika kararlarının sektörde istenen
ekonomik, teknik ve sosyal gelişimi sağlayabilmesi bakımından, sektörün durumunu,
güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri ortaya koyacak yeterli planlama çalışmalarının
yapılması önem arz etmektedir.
Ulusal kaynakların en yüksek sosyal ve ekonomik faydayı sağlayacak şekilde
kullanılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi kalkınma planlarımızın
temel amaçlarındandır. Planlı kalkınmanın mekan boyutunun yerel, bölge ve ülke
basamaklarından oluştuğu dikkate alındığında, il ve ilçeler bazında planlama ve strateji
geliştirme çalışmaları yerel düzeyde kalkınmanın en önemli basamaklarıdır. Günümüz
koşullarında yerinden yönetimin kaynak kullanımında daha etkin olacağı ve bu kapsamda
yerel birimlerin kalkınma stratejilerinin oluşturularak uygulamaya konulması gerektiği ve
bu amaçla kurumsal yapıların da oluşturulma çalışmalarının sürdüğü dikkate alındığında,
yerel gelişme planlarını hazırlama çalışmalarının bu sürece birçok açıdan katkısı olacaktır.
Ülkemizde milli gelirin en önemli kısmını sanayi ve hizmet sektöründe üretilen mal
ve hizmetlerin değeri oluşturmakla birlikte, hızla artan nüfusun sağlıklı beslenme
ihtiyaçlarını karşılayabilmek bakımından tarımın yeri ve önemi vazgeçilmezdir. Tarım
sektöründe üretilen ve insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan malların üretimini devamlı
kılmak için, tarımsal kaynakların rantabl ve aynı zamanda sürdürülebilir kullanımı
gerekmektedir. Ülkemizde tarımsal kaynaklardan arazinin maksimum kullanım sınırında
olması ve diğer taraftan işletme başına düşen arazi miktarının gelişmiş ülkelere göre düşük
düzeyde olması (60 da) nedeniyle, arazinin bir taraftan etkin ve diğer taraftan da
sürdürülebilir kullanımı önem arz etmektedir. Tarımda kıt kaynakların sürdürülebilir
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kullanımının şartlarından biri de planlı çalışmadır. Ülkemizde gerek mikro düzeyde işletme
yönetiminde ve gerekse makro düzeyde sektör yönetiminde planlamanın en zayıf olduğu
sektör tarımdır.
Ülkemiz medeniyet tarihinde çok eski dönemlere kadar giden tarihsel bir sürece
sahip olması nedeni ile topraklarımız, insanlar tarafından binlerce yıllardan beri kullanılan
ve yer yer yorulma, tükenme belirtileri gösteren özellik arz etmekte ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımının son derece önemli olduğu bir konumda bulunmaktadır.
Ülkemiz, dünyada tarıma ilk olarak başlanan yöre olan ve uluslararası deyimi ile
Fertilkrissent “Verimli Ay” denen bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle topraklarımız
yaklaşık 10.000 yıldır sürekli olarak kullanılmış ve her ürünle kaldırılan bitki besin maddeleri
tekrar toprağa verilmemiştir. Aynı nedenle toprakların yüzünü örterek, erozyona karşı
koruyan bitki örtüsü binlerce yıldan bu yana yok edilmiş ve bu alanlar, tarım arazisine
dönüştürülmüştür. Bu alanlarda erozyonun şiddetlenmesi sonucu en elverişli koşullarda
2.5 cm’lik tabakasının oluşması için 250-1000 yıl gereken toprak tabakası çok kısa sürede
erozyonla kaybolmuştur (Aydeniz, 1985). Bütün bu hususlar, toprak kaynaklarımızın
hassas bir konumda olduğunu, sürdürülebilir ve bilinçli kullanıma gereksinim duyulduğunu
göstermektedir.
Ereğli ilçesi, Konya ilinin sosyo-ekonomik potansiyeli yüksek olan ilçelerinden
birisidir. İlçede en önemli ekonomik sektör tarımdır. Bu nedenle ilçede sürdürülebilir yerel
kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşmada, mevcut tarımsal kaynakların
etkin kullanımına yönelik yapılacak çalışmalar ve üretilecek politikalar büyük önem arz
etmektedir.
1.1. Amaç ve Kapsam
Bu çalışmanın amacı, Ereğli ilçesinin tarımsal kaynaklarını ve üretim potansiyelini
ortaya koymak ve buna dayalı olarak ilçenin tarım sektörü kapsamında bitkisel üretim için
gelişme hedef ve stratejilerini belirleyerek, kaynakların etkin ve daha verimli
kullanılmasına katkı sağlamaktır.
Ereğli ilçesinin tarımsal potansiyelinin iyi anlaşılabilmesi ve tarımsal gelişmenin
temel dinamiklerini ortaya koyabilmek için mevcut durumun çok iyi şekilde ortaya
konması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizlerde, proje konusunun Ereğli
ilçesinde bitkisel üretim ve bitkisel ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşüm
imkanlarını ortaya koymak olsa da, bitkisel ve hayvansal üretimi birbirinden tamamen
bağımsız düşünmek mümkün değildir. Çünkü hayvansal üretimin hammaddesi büyük
ölçüde bitkisel üretimdir. Hayvansal üretim faaliyetinin varlığı ve sürdürülebilmesinin ön
koşulu bitkisel üretimdir. Bu nedenle bitkisel üretim için yapılan analizlerin bir yönü ile
eksik kalmaması için, aynı zamanda ilçede hayvancılık faaliyetleri de mevcut durum
itibariyle değerlendirilmiştir.
Bitkisel üretimin dünyada ve ülkemizde büyük oranda açık alanlarda yapılması
nedeniyle bitkisel üretimin temel değişkeni arazi olmaktadır. Dolayısıyla, bitkisel üretimde
verimlilik düzeyi diğer faktörler yanında doğrudan toprak yapısı ve toprağın kullanım
potansiyeli ile de yakından ilişkili olmaktadır. Bu nedenle ilçede arazi varlığı ve arazinin
kullanım durumu incelenerek, sorunlar ve çözüm önerileri ortaya koyulmuştur.
Mevcut istatistiki verilerden yararlanılarak ilçede tarımsal ürünlerin ekim alanları,
üretim durumları ve verimleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda bitkisel üretimde
karşılaşılan temel sorunlar ortaya konmuştur. Diğer taraftan ilçede üretim potansiyeli
yönünden iyi durumda olan tarımsal ürünlerden, katma değeri yüksek ürünler üretme
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olanakları araştırılmıştır. Yine, ülkemizde ithal edilen ürünler ve bu ürünlerin ilçede
üretilme olanakları incelenerek, üretim açığı olan ürünlerin ekonomik kalkınmaya katkısı
tartışılmıştır.
İlçede tarımsal yapının swot analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yönler ortaya konmuş,
fırsatlar ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan yapılan bu incelemeler
sonucunda ilçedeki, tarımsal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için temel stratejiler ve bu
stratejiler doğrultusunda eylem planı hazırlanmıştır.
2. EREĞLİ İLÇESİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. Tarihi ve Coğrafi Konumu
Ereğli, genel itibari ile bir ova görünümünde olması, önemli yerleşim yerlerinin
kavşağında olması, İvriz Çayı’nın su olanakları ve buna bağlı olarak tarıma elverişliliği
nedeniyle Konya ilinde önemli yerleşim alanları arasında yer almaktadır. Toros Dağları’nın
ilçeye yakın olması (20 km) ilk dönemlerde insanların dış etkilerin zararlarından
korunmasına olanak veren bir konum sağlamıştır. Ayrıca İvriz Çayı da ilçeye yakın
mesafedeki Toroslar’dan doğup, ilçeden geçerek bu bölgeyi yerleşim için daha olanaklı
kılmıştır. İlçe ilk çağlardan günümüze değin önemli bir yol kavşağında olma özelliğini
yitirmemiştir. Bu durum etnik yapının farklılaşmasına, bölgenin sosyo-ekonomik ve
kültürel açıdan zenginleşmesine, buna nazaran da sürekli olarak istila ve savaş alanı
olmasına neden olmuştur. Bu şartlara bağlı olarak her devirde önemli bir yerleşim yeri
olmuş; kimi dönem site, başkent, ordugâh olmuş; bugün ise il görünümüyle Konya ilinin en
önemli ilçelerinden biri konumuna gelmiştir.
Ereğli ilçesi coğrafi olarak, İç Anadolu yaylasının Konya Ovası ile güneye doğru
uzanan ve Toroslar’da nihayet bulan bir ova görünümündedir (Şekil 1). Gerçekte bu düzlük
alan Konya Ovası’nın devamıdır. Ereğli’nin kuzeyinde sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı,
kuzey batısında ise Karacadağ bulunur. Toros Dağları ise şehrin yaklaşık 20 kilometre
güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Ulukışla ve Bor, batısında Karaman, kuzeyinde
Aksaray, kuzeybatısında Karapınar ilçeleri vardır. Denizden 1054 metre yüksekliktedir. İlçe
37–38 kuzey enlemi ile 35,5–34,5 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü ise
5060 km2’dir.

Şekil 1. Ereğli İlçesinin Coğrafi Konumu
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Ereğli ilçesinin en önemli su kaynağı Toros Dağlarının bir parçası olan Bolkar
Dağlarında çıkan ve çıktığı köyün adını alan İvriz Çayı’dır. İvriz çayı gibi Çayhan Deresi de
sulama suyu sağlamada önemli bir akarsudur. Ayrıca bu su kaynaklarından tarımsal
üretimde daha fazla yararlanılabilmesi için baraj ve göletler yapılmıştır. İlçede bunların
dışındaki akarsular mevsimliktir. Özellikle güneydeki dağlık ve güneydoğudaki platoluk
alanda çok sayıda mevsimlik akarsu kaynağı bulunmaktadır. Bu akarsular doğdukları
yerlerden yükseltinin azaldığı ovaya doğru akarak burada kaybolur. Güneyden akanlar
Çimencik ve Sarıca köyleri arasında birikinti konisi oluşturmuştur. Bunların dışında önemli
bir su varlığı da Akgöl’dür.
Ereğli ilçesi kırsal bir alanda kuruludur. İlçenin kuzeyi her ne kadar Toroslara dayansa da
ilçede orman alanı bulunmamaktadır. Fakat yeni ağaçlandırma sahaları oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
2.2. İklim ve Bitki Örtüsü
Yaz aylarında çoğunlukla kurak ve sıcak, kış aylarında ise oldukça soğuk geçen
Ereğli ilçesi iklimi, İç Anadolu'nun tipik karasal iklimini andırır. Bununla birlikte Orta
Anadolu ile Güney Anadolu’nun dağlık bölgesi arasında bir geçit iklimi karakterini
gösterdiği de söylenebilir. Ereğli ilçesi coğrafi konumu itibariyle Akdeniz’e yakın olmasına
rağmen, dağların denize paralel olarak uzanması nedeniyle deniz etkisinden uzak
kalmaktadır. Akdeniz’in nemiyle dolan hava kütleleri dağları aşamadan yağışını
Çukurova’ya bırakmakta ve bu sebeple Ereğli ilçesi; Adana, Mersin gibi Çukurova illerinin
yıllık yağışının ancak yarısını alabilmektedir. İlçenin iklim verilerine ilişkin uzun yıllar
ortalaması Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1’den de görüldüğü gibi, Ereğli ilçesinde yıllık ortalama sıcaklık 11.67 oC olup,
en soğuk aylar Ocak (-0.1oC), Şubat (1.5oC) ve Aralık (1.6oC); en sıcak aylar ise Temmuz
(23.5oC), Ağustos (22.7oC) ve Haziran’dır (20.3oC).
İlçede yıllık toplam donlu gün sayısı 102.2’dir. En fazla don olan aylar Ocak (25.0
gün), Aralık (22.3 gün) ve Şubat (20.6 gün) olup, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında don meydana gelmemektedir.
İlçede yıllık ortalama nem % 61.8 olup, nemin en düşük olduğu aylar sırasıyla
Temmuz, Ağustos ve Haziran; en yüksek olduğu aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat’tır.
Ereğli, ülkemizde yıllık yağışın en düşük olduğu merkezlerden olup uzun yıllar yağış
ortalaması 299 mm’dir. İlçede her ay yağış görülmekle birlikte, yağışın en fazla olduğu
aylar sırasıyla Nisan, Aralık ve Mayıs; en düşük olduğu aylar ise Ağustos, Temmuz ve
Eylül’dür.
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İlçede kar yağışı fazla görülmemektedir. Yıllık karla örtülü gün sayısı 28.9’dur.
Çizelge 1. Ereğli İlçesine ait Uzun Yıllar Ortalaması (1970-2011) Meteorolojik Verileri (Anonim, 2012a)
Parametre

Ocak

Şub.

Mart

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kas.

Ara.

Ort.

Ort. Sıcaklık
(oC)
Maksimum
Sıcaklık Ort.
Minimum
Sıcaklık Ort.
Donlu Gün
Sayısı
Ortalama
Nem (%)
Toplam Yağış
(mm)
Kar Örtülü
Gün Sayısı
Ort. Rüzgar
Hızı (m/sn)
Günlük
Güneşlenme
Süresi (sa-dk)

-0.1

1.5

6.3

11.6

16.0

20.3

23.5

22.7

18.2

12.4

6.1

1.6

11.67

5.3

7.3

12.7

18.2

23.0

27.6

31.4

31.2

27.2

20.8

13.2

7.1

18.75

-4.7

-3.6

0.0

4.8

8.4

11.9

14.4

13.5

9.4

5.2

0.2

-3.0

4.71

25.0

20.6

14.6

2.4

0.1

-

-

-

-

3.0

14.2

22.3

102.2*

74.9

70.4

63.1

59.1

57.8

52.4

48.7

51.2

55.4

63.7

69.6

75.2

61.8

30.8

26.6

29.7

44.8

35.6

26.1

6.9

4.2

7.1

23.7

27.8

35.7

299

10.1

7.9

2.8

0.2

-

-

-

-

-

-

1.4

6.5

28.9*

1.6

1.9

2.2

2.3

2.0

1.9

1.9

1.7

1.7

1.6

1.6

1.6

1.83

3.04

4.10

5.55

7.13

9.01

10.56

11.39

11.31

10.59

7.09

4.51

2.53

7.20

*; Toplam gün sayısı

2.3. Ulaşım
Ereğli İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Güneydoğu sınırında, önemli yerleşim
birimlerinin kavşak noktasında olup, Güneyinde Adana ve Mersin, Batısında Konya ve
Karaman, Doğusunda Niğde, Kuzeyinde Aksaray yer almaktadır. Bu konuma bağlı olarak
Türkiye'nin Batı-Doğu ve Güney-Kuzey ana ulaşım arterinin önemli bir kesiti Ereğli sınırları
içerisinde yer almaktadır. Karayolları açısından bu özel konumu yanında özellikle DoğuBatı Demiryolu ağının merkezinde yer alması nedeni ile Ereğli stratejik bir ulaşım hattı
özelliklerini taşımaktadır. Konya, Adana, Kayseri, Mersin gibi büyük yerleşim ve ticaret
merkezlerinin tamamına, karayolu ile yaklaşık 2 saatlik mesafededir.
2.4. Eğitim- Öğretim Durumu
Ereğli ilçesinin TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 yılı verilerine göre
toplam nüfusu 135.071 kişi olup, bu nüfusun % 70,82’si ilçe merkezinde ve % 29,18’i ise
belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfusun 2010 yılı verilerine göre okuma yazma oranı %
91,40’dır (Şekil 2). Türkiye genelinde okuma yazma oranı % 90,00, Konya ilinde ise %
92,17’dir. Bu verilere göre ilçede okuma yazma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde iken,
Konya ortalamasının biraz altındadır.
6,22,4
Okuma Yazma
Bilen
Okuma Yazma
Bilmeyen
91,4

Bilinmeyen

Şekil 2. Ereğli İlçesinde Okuma-Yazma Oranı (%) (Anonim, 2010)
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Ereğli ilçesinde okuma yazma bilen nüfusun % 39’u ilkokul, % 21’i ilköğretim okulu,
% 7’si ortaokul veya dengi okul, % 22’si lise veya dengi okul, % 10’u yüksek okul ve fakülte, %
1’i yüksek lisans ve doktora mezunudur (Şekil 3). İlçede lise ve dengi okul mezunu oranı
Konya (% 13,15) ve Türkiye (% 15,52) değerlerinden yüksektir. Türkiye genelinde yüksek
lisans mezunları oranı % 0,39 ve Konya’da %0,29 iken, Ereğli’de bu oran % 1,00
düzeyindedir. Ereğli ilçesinde yüksek lisans mezunu oranı da Türkiye ve Konya
ortalamasının üzerindedir.
1%

0%

İlkokul mezunu

10%
İlköğretim mezunu
39%

22%

Ortaokul veya dengi okul
mezunu

7%

Lise veya dengi okul mezunu
21%
Yüksekokul veya fakülte
mezunu

Şekil 3. Ereğli İlçesinde Nüfusun Eğitim Durumu (Anonim,2010)

2.5. Tarımsal Yapı
2.5.1. Ereğli İlçesinde İşlenebilir Tarım Arazisi Varlığı ve Kullanım Durumu
Tarımsal üretimin büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle bir bölgenin
işlenebilir arazi varlığı o bölgenin tarımsal potansiyelini de belirleyen temel faktörlerden
biri olmaktadır. Sahip olunan arazi varlığının alternatif ürün veya ürün gruplarına
tahsisinde ise bölgenin toprak, iklim özellikleri ve pazar koşulları, çiftçi tercihleri, tarım
politikaları gibi faktörler etkili olmaktadır. Konya ili Ereğli ilçesi sahip olduğu 1.263.524
dekar işlenebilir tarım arazisi varlığı ile önemli bir arazi potansiyeline sahiptir. Ereğli,
gerek coğrafi konumu ve gerekse sosyo-ekonomik yapısı nedeni ile arazi kullanımını
etkileyen faktörler açısından iyi koşullara sahip bir ilçedir. İlçede mevcut işlenebilir tarım
arazilerinin % 52,14 gibi büyük bölümü tarla bitkilerine tahsis edilmektedir. Diğer taraftan
ekilebilir alanların % 3,46’sını meyve ve bağ alanları, % 1,41’ini ise sebze alanları
oluşturmaktadır (Çizelge 2). İlçede özellikle kuru tarım yapılan alanlarda nadas
uygulamasının yaygın olması nedeni ile ekilebilir arazinin % 42,99’u nadasa bırakılmaktadır.
İlçede çok yüksek düzeyde gerçekleşen bu oranın azaltılması için kuru tarım alanlarında
alternatif ürün çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.
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Çizelge 2. Türkiye Geneli, Konya İli ve Ereğli İlçesinde Tarım Alanlarının Kullanım Şekilleri
Ürün Grubu

EREĞLİ
Ekim Alanı (ha) Oran (%)

Ekilen Tarla Alanı
Nadas Alanı
Sebze Alanı
Meyve ve Bağ Alanı

65.875
54.320
1.783
4.374

52,14
42,99
1,41
3,46

Toplam Alan

126.352

100,00

KONYA
Ekim Alanı
Oran (%)
(ha)
1.217.431
58,62
806.484
38,83
17.242
0,83
35.764
1,72
2.076.921

100,00

TÜRKİYE
Ekim Alanı
Oran
(ha)
(%)
16.333.002
66,84
4.249.026
17,39
801.598
3,28
3.052.748
12,49
24.436.373

100,00

Çizelgeden de görüleceği gibi Ereğli ilçesinde işlenebilir tarım alanlarının yaklaşık %
95 gibi büyük bir bölümünü tarla bitkileri ve nadas alanları oluşturmaktadır. Geri kalan
yaklaşık % 5’lik bölümde ise bahçe bitkileri üretimi yapılmaktadır. Bu durum yıllık yağışın ve
sulama imkanlarının çok düşük olduğu bozkır alanların genel karakteridir. İlçede yakın
gelecekte sulama imkanlarının iyileşmesi beklenmediğinden tarla bitkileri-bahçe bitkileri
üretim oranlarının da fazla değişmesi beklenmemektedir. Konya ili tarım arazilerinin
kullanım durumları incelendiğinde de, Ereğli’ye benzer bir durumla karşılaşılmaktadır.
Ancak iki merkez arasındaki en önemli fark Ereğli ilçesinde bahçe bitkileri üretimine ayrılan
arazi oranının (% 5), Konya ilinin (% 2,5) iki katı olmasıdır. Nitekim, Ereğli ilçesi sınırlı yağış
sulama imkanlarına rağmen Konya ilinde bahçe bitkileri üretiminin en fazla yapıldığı
ilçelerdendir. Bu da bize ilçenin bahçe bitkileri üretimi bakımından potansiyelini açık bir
şekilde

göstermektedir.

Ereğli

ilçemizde

arazi

kullanımı

oranlarını

ülkemizle

karşılaştırdığımızda ise tarla bitkileri ekim alanı oranının ülke ortalamasının üzerinde,
bahçe bitkileri üretim alanı oranının ise ülke ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu
görmekteyiz. Bu durum Ereğli ilçemizin ülkemizin en az yağış alan merkezlerinden
olmasının tabii bir sonucudur.
İlçenin 126.352 hektar olan toplam tarım arazisinin yaklaşık 50.000 hektarı
sulanabilir arazidir (Anonim, 2011).
Şekil 4 incelendiğinde; ilçenin arazi varlığının büyük bir kısmının kuru tarım arazisi
ile mera arazisinden oluştuğu görülmektedir. İlçenin kuzey bölgelerindeki arazilerin büyük
kısmı kuru tarım arazileri ile mera arazilerinden oluşmaktadır. İlçede nadas alanlarının
yüksek olma nedenlerinden birinin de ilçedeki verim düzeyi düşük kuru tarım arazilerinin
fazla olmasıdır. Sulu tarım yapılan alanlar ise Ereğli ilçe merkezi etrafında yoğunlaşmıştır.
Kayalık

çıplak

arazilerin

ise

genellikle

görülmektedir.
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ilçenin

güney

kesimlerinde

bulunduğu

Şekil 4. Ereğli İlçesinde Arazinin Niteliksel Dağılım

2.5.2. Ereğli İlçesinde Tarla Ürünleri Ekiliş Durumu
Konya ili ve Ereğli ilçesinde üretilen tarla ürünlerinin ekim alanları ve tarla ürün
gruplarının ekim alanı içindeki payları Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi
658.755 dekar olan tarla ekim alanlarının 525.299 dekar (% 79,74) gibi büyük bölümü tahıl
grubu ürünlere tahsis edilmektedir. Ereğli ilçesinde tarla ürünleri ekiliş alanlarının Konya ili
ekim alanlarındaki payı % 5,77 düzeyindedir. Ereğli ilçesinde tarla ürünleri gruplarının,
Konya ili ekim alanlarındaki payı, tahıllarda % 5,42, baklagillerde % 2,63, endüstri
bitkilerinde % 3,42, yağlı tohumlarda % 11,63, yumru tohumlu bitkilerde % 7,13, yem bitkileri
ekim alanında % 15,61 oranındadır (Şekil 5).
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Çizelge 3. Ereğli İlçesi Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Konya İli Ekim Alanı İçindeki Payı
Ürün Grubu

Ereğli
Ürün adı

Tahıllar

Konya
Ekilen alan (dekar)

Çavdar

Ereğli’nin Payı (%)

Ekilen alan (dekar)

62.511

172.352

36,27

Yulaf (Dane)

757

63.535

1,19

Mısır (Dane)

26.990

154.817

17,43

32

4.042

0,79

91.979

2.013.054

4,57

Buğday (Diğer)

163.030

4.744.651

3,44

Arpa (Diğer)

180.000

2.539.846

7,09

525.299

9.692.297

5,42

Nohut

5.500

213.958

2,57

Fasulye (Kuru)

5.800

204.291

2,84

Mercimek (Yeşil)

130

19.607

0,66

Burçak (Dane)

90

190

47,37

11.520

438.046

2,63

27.865

773.061

3,60

150

45.548

0,33

28.015

818.609

3,42

3.183

15.875

20,05

Ayçiçeği (Yağlık)

11.000

234.032

4,70

Ayçiçeği (Çerezlik)

17.793

24.967

71,27

31.976

274.874

11,63

1.100

6.954

15,82

Hayvan Pancarı

35

103

33,98

Patates (Diğer)

5.500

85.950

6,40

6.635

93.007

7,13

26.690

189.074

14,12

Fiğ (Yeşil Ot)

4.000

67.378

5,94

Mısır (Silajlik)

24.620

97.869

25,16

Top. Yem Bit.

24.620

97.869

15,61

Toplam Tarla
Ürünleri Ekiliş
Alanı

658.755

-

-

Tritikale (Dane)
Buğday (Durum)

Toplam Tahıl
Baklagiller

Toplam Bak.
Endüstri Bitk.

Şekerpancarı
Kimyon

Toplam End.
Yağlı Tohum.

Aspir

Toplam Yağlı.
Yumru Bitkiler

Soğan (Kuru)

Toplam Yum.
Yem Bitkileri

Yonca (Yeşil Ot)

20
15
10
5
0

15,61
2,63 3,42 5,42 7,13 11,63

Şekil 5. Ereğli İlçesi Tarla Ürünleri Ekim Alanlarının Konya İli Ekim Alanı İçindeki Payı (%)
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Ereğli ilçesinde tarla ürünleri ekim alanlarının, Konya ili tarla ürünleri ekim alanı
içindeki payı incelendiğinde, en yüksek paya sahip ürün grubunun yem bitkileri olduğu
görülmektedir. Ereğli ilçesinde özellikle hayvansal üretim kapsamında sütçülük
işletmelerinin yaygınlığı, yem bitkileri ekim alanının artmasını da beraberinde getirmiştir.
Yem bitkilerini, yağlı tohumlu ve yumru bitkiler grubu izlemektedir. İlçede özellikle yağlı
tohumların yaygın olarak üretilme durumu ilçede bu alana yönelik tarıma dayalı sanayi
işletmelerinin gelişme potansiyelini oluşturmaktadır. Yine ilçede toprak yapısının
uygunluğu nedeniyle yumru bitkiler grubunda patates ve soğanın üretilme durumu da
özellikle patatesin alternatif kullanımlarda değerlendirilmesine yönelik yatırım fırsatları
oluşturmaktadır. Ereğli ilçesinde 2010 yılı verilerine göre, toplam 658.755 dekar tarla
bitkileri ekim alanının % 79,73’ünde tahıl, % 1,74’ünde baklagiller, % 4,25’inde endüstri
bitkileri, % 4,85’inde yağlı tohum bitkileri, % 1,01 oranında yumru bitkiler, % 8,4’ünde ise
yem bitkileri ekimi yapılmaktadır (Çizelge 4).
Çizelge 4. Ereğli İlçesinde Tarla Ürünleri Ekiliş Durumu
Grup adı

Ürün adı

Tahıllar

Çavdar

Ekilen alan
(dekar)

11,90

9,49

Yulaf (Dane)

757

0,14

0,11

Mısır (Dane)

26.990

5,14

4,10

32

0,01

0,00

91.979

17,51

13,96

Buğday (Diğer)

163.030

31,04

24,75

Arpa (Diğer)

180.000

34,27

27,32

Buğday (Durum)

Toplam Tahıllar

525.299

47,74

0,83

Fasulye (Kuru)

5.800

50,35

0,88

Mercimek (Yeşil)

130

1,13

0,02

Burçak (Dane)

90

0,78

0,01

11.520

100,00

1,74

27.865

99,46

4,23

150

0,54

0,02

28.015

100,00

4,25

3.183

9,95

0,48

Ayçiçeği (Yağlık)

11.000

34,40

1,67

Ayçiçeği (Çerezlik)

17.793

55,64

2,70

31.976

100,00

4,85

Soğan (Kuru)

1.100

16,58

0,17

Hayvan Pancarı
Patates (Diğer)

35
5.500

0,53
82,89

0,01
0,83

6.635

100,00

1,01

26.690

48,26

4,05

Fiğ (Yeşil Ot)

4.000

7,23

0,61

Mısır (Silajlık)

24.620

44,51

3,74

55.310

100,00

8,40

Şekerpancarı

Toplam End. Bit.
Aspir

Toplam Yağlı Toh.
Yumru Bitkiler

Toplam Yumru Bit.
Yem Bitkileri

Toplam Yem Bitkileri
GENEL TOPLAM

79,73

5.500

Kimyon

Yağlı Tohumlar

100,00

Nohut

Toplam Baklagiller
Endüstriyel Bitkileri

Toplam İçinde
Oran (%)

62.511

Tritikale (Dane)

Baklagiller

Alt Grup İçinde
Oran (%)

Yonca (Yeşil Ot)

658.755
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100,00

Ereğli ilçesinde tarla bitkileri ürün grubunda yer alan ürünlerin, ürün grubu içindeki
yeri ve önemini ve ilçede öne çıkan ürünleri tespit etmek amacıyla aşağıdaki şekillerde de
görüldüğü gibi ürünlerin ürün gruplarındaki payı incelenmiştir.
Ereğli ilçesinde tahıl grubunda üretilen ürünlerin ekim alanları ve tahıl ekim alanı
içindeki payı Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi Ereğli ilçesinde 525.299 dekar
alanda ekimi yapılan tahılların, % 48,55’ini buğday, % 34,27’sini arpa, % 11,90’ının çavdar, %
5,14’ünü mısır ve % 0,14’ünü yulaf oluşturmaktadır.
40,00
35,00

34,27

31,04

30,00
25,00
17,51

20,00
11,90

15,00
10,00

5,14

5,00

0,14

0,00
Yulaf (Dane) Misir (Dane)

Çavdar

Bugday
(Durum)

Bugday
(Diger)

Arpa (Diger)

Şekil 6. Ereğli İlçesinde Tahıl Ürünlerinin Oransal Dağılımı (2010, %)

Ereğli ilçesinde baklagil grubunda üretilen ürünlerin ekim alanları ve toplam
baklagil ekim alanı içindeki payı Şekil 7’de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi Ereğli
ilçesinde 11.520 dekar alanda ekimi yapılan baklagillerin, % 50,35’ini fasulye, % 47,74’ünü
nohut, % 1,13’ünü yeşil mercimek, % 0,78’ini burçak oluşturmaktadır.

60,00
50,00
40,00
30,00

47,74

50,35

20,00
10,00
0,00

0,78
Burçak (Dane)

1,13
Mercimek
(Yesil)

Nohut

Fasulye (Kuru)

Şekil 7. Ereğli İlçesinde Baklagil Bitkileri Ekiliş Alanlarının Oransal Dağılımı

Ereğli ilçesinde 28.015 dekar olan endüstri bitkileri ekim alanlarının % 99,46 gibi çok
büyük bir kısmında şeker pancarı ekimi yapılmaktadır. Diğer taraftan bu ürün grubunda %
0,54 gibi düşük bir oranda da kimyon ekimi yapıldığı görülmektedir (Şekil 8).
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0,54

Kimyon
Sekerpancari

99,46

Şekil 8. Ereğli İlçesinde Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanlarının Oransal Dağılımı

İlçede 31.976 dekar olan yağlı tohum ekim alanlarının % 55,64’ünde çerezlik
ayçiçeği, % 34,40’ında yağlık ayçiçeği ve % 9,95’inde ise aspir ekimi yapıldığı görülmektedir
(Şekil 9). İlçede yağlı tohumlar ürün grubunda önemli düzeyde ayçiçeği ekim alanı
bulunmaktadır.
60,00

55,64

50,00
40,00

34,40

30,00
20,00
9,95

10,00
0,00

Aspir

Ayçiçegi (Yaglik)

Ayçiçegi (Çerezlik)

Şekil 9. Ereğli İlçesinde Yağlı Tohum Bitkileri Ekiliş Alanlarının Oransal Dağılımı

Ereğli ilçesinde 55.310 dekar olan yem bitkileri ekim alanlarının % 48,26 gibi büyük
bir kısmında yonca ekimi yapılmaktadır. Yonca ekim alanlarını % 44,51 oranı ile silajlık mısır
ve % 7,23 oranı ile de fiğ izlemektedir (Şekil 10).
48,26

44,51

50
40
30
20

Seri 1
7,23

10
0
Fig (Yesil Ot)

Misir (Silajlik)

Yonca (Yesil Ot)

Şekil 10. Ereğli İlçesinde Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Oransal Dağılımı (2010, %)
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Ereğli ilçesinde tarla bitkilerinin ekiliş alanları sıralaması incelendiğinde, ilçede tarla
bitkileri ürünleri itibariyle en fazla buğday ve arpa ekimi yapıldığı görülmektedir (Çizelge
5). İlçede alternatif önemli düzeyde ekimi yapılan çavdar ve yağlı tohumlardan ayçiçeği
ürünleri öne çıkan ürünler olarak görülmektedir.

Çizelge 5. Ereğli İlçesinde Tarla Bitkilerinin Ekiliş Alanları Bakımından Sıralaması
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ürün

0ran (%)

Arpa (Diğer)
Buğday (Diğer)
Buğday (Durum)
Çavdar
Şekerpancarı
Mısır (Dane)
Yonca (Yeşil Ot)
Mısır (Silajlık)
Ayçiçeği (Çerezlik)
Ayçiçeği (Yağlık)
Fasulye (Kuru)
Nohut
Patates (Diğer)
Fiğ (Yeşil Ot)
Aspir
Soğan (Kuru)
Kimyon
Mercimek (Yeşil)
Burçak (Dane)
Hayvan Pancarı

27,32
24,75
13,96
9,49
4,23
4,10
4,05
3,74
2,70
1,67
0,88
0,83
0,83
0,61
0,48
0,17
0,02
0,02
0,01
0,01

2.5.3. Ereğli İlçesinde Tarla Bitkileri Üretim Durumu
Ereğli ilçesinde 2010 yılı verilerine göre tarla bitkileri üretim durumu Çizelge 6’da
verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 2010 yılında ilçede 115.563 ton tahıl, 1.890 ton
baklagil, 151.992 ton endüstri bitkileri, 6.281 ton yağlı tohum, 24,340 ton yumru bitkiler,
302.218 ton yem bitkileri üretimi yapılmıştır. İlçede üretilen tarla bitkileri ürün grupları
üretiminin Konya ili üretimindeki payı incelendiğinde, ilçede tahıl üretiminin Konya ili
üretiminin % 5,16’sını, baklagil üretimi % 1,87’sini, endüstri bitkileri üretimi %3,08, yağlı
tohumlar üretimi % 11,19, yumru bitkiler üretimi % 7,25 ve % yem bitkileri üretimi ise %
20,90’ını oluşturmaktadır. Konya ilinin 32 ilçesinin olduğu göz önüne alınırsa ilçede
özellikle üretilen yem bitkileri, yağlı tohumlar, yumru bitkiler ve tahılın, Konya üretiminde
önemli düzeyde yeri olduğu ortaya çıkmaktadır.
19

Çizelge 6. Ereğli İlçesinde Tarla Ürünleri Üretim Durumu ( ton)
Ürün Grubu

Tahıllar

Ürün adı

Çavdar

Ereğli
Üretim
(ton)

Üretimin
Ürün Grubu
İçinde Payı
(%)

Ereğli
Verim
(kg/da)

Konya
İli
Üretim

Ereğlinin
Üretimde
ki Payı (%)

Konya
Verim

20.000

17,31

320

48.275

280

41,43

Yulaf (Dane)

76

0,07

100

14.212

224

0,53

Mısır (Dane)

12.731

11,02

472

103.430

668

12,31

8

0,01

250

1.343

332

0,60

Buğday (Durum)

19.489

16,86

212

488.043

243

3,99

Buğday (Diğer)

31.941

27,64

196

1.027.260

217

3,11

Arpa (Diğer)

31.318

27,10

174

554.870

219

5,64

115.563

100,00

-

2.237.433

-

5,16

825

43,65

150

28.843

137

2,86

1.044

55,24

180

69.446

340

1,50

16

0,85

123

2.682

137

0,60

5

0,26

56

15

79

33,33

1.890

100,00

-

100.986

-

1,87

151.983

99,99

5.454

4.935.320

6.384

3,08

9

0,01

60

4.152

91

0,22

151.992

100

-

4.939.472

-

3,08

781

12,43

245

4.199

265

18,60

1.612

25,66

147

46.764

200

3,45

Ayçiçegi
(Çerezlik)
Toplam Yağlı Tohumlar

3.888

61,90

219

5.165

207

75,28

6.281

100,00

-

56.128

Yumru Bitkiler

2.200

9,04

2.000

13.411

1.931

16,40

Hayvan Pancari

140

0,58

4.000

707

6.864

19,80

Patates (Diger)

22.000

90,39

4.000

321.482

3.740

6,84

Toplam Yumru Bitkiler

24.340

100,00

-

335.600

-

7,25

Yem Bitkileri

181.492

60,05

-

918.113

-

19,77

Fiğ (Yeşil Ot)

6.000

1,99

-

94.502

-

6,35

Mısır (Silajlık)

114.726

37,96

4.660

433.602

4.442

26,46

302.218

100,00

-

1.446.217

-

20,90

Tritikale (Dane)

Toplam Tahıl Üretimi
Baklagiller

Nohut
Fasulye (Kuru)
Mercimek (Yesil)
Burçak (Dane)

Toplam Baklagiller
Endüstriyel
Bitkiler

Şekerpancarı
Kimyon

Top.End.Bit.
Yağlı Tohumlar

Aspir
Ayçiçegi (Yağlık)

Toplam Yem Bitkileri

Sogan (Kuru)

Yonca (Yeşil Ot)

11,19

Ereğli ilçesinde tahıllar grubunda yer alan bitkilerin, ilçe tahıl üretimindeki payları
Şekil 11’de oransal olarak verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi ilçede ekmeklik veya TÜİK
sınıflamasında ifade edildiği şekli ile diğer buğday çeşit üretimi toplam tahıl üretiminin %
27,64’ünü, arpa üretimi % 27,10’unu, çavdar üretimi % 17,31’ini, makarnalık buğday %
16,86’sını, mısır % 11,02’sini, yulaf % 0,07’sini, tritikale % 0,01’ini oluşturmaktadır. İlçede tahıl
grubunda genel anlamda buğday ve arpa üretimi yüksek düzeydedir. Fakat ilçede çavdar
üretimi de tahıl grubunda önemli düzeyde bulunmaktadır. Ayrıca, ilçede üretilen çavdar,
Konya il çavdar üretiminin % 41,43’ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla tahıl grubunda yer alan
çavdar, Konya çavdar üretimi bakımından öne çıkan bir konum arz etmektedir.
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30,00

27,10

27,64

Arpa
(Diger)

Buğday
(Diger)

25,00
20,00
15,00

16,86

17,31

Buğday
(Durum)

Çavdar

11,02

10,00
5,00
0,01

0,07

Tritikale
(Dane)

Yulaf
(Dane)

0,00
Misir
(Dane)

Şekil 11. Ereğli İlçesinde Tahıl üretiminde Ürünlerin Payları (%)
Ereğli ilçesinde baklagil ürün grubundan ürünlerin üretim miktarları Çizelge 7’de ve
bu ürünlerin ilçe baklagil üretimindeki payları ise Şekil 12’de verilmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi ilçede baklagil grubunda ağırlıklı olarak kuru fasulye ve nohut üretimi
yapılmaktadır. Kuru fasulye üretimi baklagil üretiminin % 55,24’ünü, nohut üretimi ise %
43,65’ini oluşturmaktadır. Diğer taraftan ilçede az miktarda da olsa dane burçak ve yeşil
mercimek üretimi de yapılmaktadır.

55,24

60,00
43,65

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

0,85

0,26

0,00
Mercimek
(Yesil)

Burçak (Dane)

Nohut

Fasulye (Kuru)

Şekil 12. Ereğli İlçesinde Baklagil Üretiminde Ürünlerin Payları (%)

Ereğli ilçesinde yumru bitkiler ürün grubundan ürünler ve bu ürünlerin ilçe yumru
bitkiler üretimindeki payları Şekil 13’de verilmiştir. İlçede yumru bitkilerin % 90,39 gibi çok
büyük bölümünü patates üretimi oluştururken, % 9,04’luk kısmını ise soğan üretimi
oluşturmaktadır. İlçede üretilen soğan miktarı yumru bitkiler üretimi içinde oransal olarak
düşük olmakla beraber, Konya ili soğan üretiminde % 16,40 oranında pay alması ilçede
soğan üretiminin önemini ve gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır.
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90,39

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

9,04

0,58

0,00
Hayvan Pancari

Sogan (Kuru)

Patates (Diger)

Şekil 13. Ereğli İlçesinde Yumru Bitkiler Üretiminde Ürünlerin Payları (%)

Ereğli ilçesinde hayvancılığın ve özellikle sütçülük faaliyetinin yaygın olması nedeni
ile ilçede yem bitkileri üretimi, Konya ili yem bitkileri üretiminin % 20’sini oluşturmaktadır.
İlçede üretilen 302.218 ton yem bitkilerinin % 60,05 gibi çok büyük bölümünü yeşil yonca
oluştururken, bunu % 37,96 oranı ile silajlık mısır ve % 1,99’unu ise yeşil fiğ oluşturmaktadır
(Şekil, 14).

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

60,05
37,96

1,99
Fig (Yesil Ot)

Misir (Silajlik)

Yonca (Yesil Ot)

Şekil 14. Ereğli İlçesinde Yem Bitkileri Üretiminde Ürünlerin Payları (%)

2.5.4. Ereğli İlçesinde Tarla Ürünleri Üretiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar
Ereğli ilçesindeki tarım alanlarının çok büyük bir kısmını tarla bitkileri
oluşturmaktadır. Bölgede ürün desenine yeni ürünlerin katılımı sağlanması ilçe
ekonomisine yeni katma değerler katacaktır. Bununla birlikte mevcut ürün deseninde yer
alan ürünlerde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi de ilçe ekonomisine önemli oranda
katkı sağlayacaktır.
Ereğli ilçesinde toplam 658.755 dekar tarla bitkileri ekim alanının % 79,73’ünde tahıl,
% 1,74’ünde baklagiller, % 4,25’inde endüstri bitkileri, % 4,85’inde yağlı tohum bitkileri, % 1,01
oranında yumru bitkiler, % 8,4’ünde ise yem bitkileri ekimi yapılmaktadır. Bölgede ayçiçeği,
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patates gibi ülkemiz açısından önemli bitkilerin ekim alanı son derece düşüktür. Bu durum
bölgede tarla bitkileri açısından bir ürün çeşitliliği sorunu olduğunun göstergesidir.
Bölgede ürün desenini incelerken özellikle Ereğli ilçesinin sulama imkanı olan geniş tarım
alanları ile sulama imkanı olmayan kuru tarım alanlarını ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir.
Bölgede tarım alanlarında, ağırlıklı olarak şeker pancarı – buğday ekim sisteminin
yaygın olması, sulu koşullarda çiftçinin alternatif ürünlere yöneltilmesi gerektiği sonucunu
ortaya koymaktadır. İlçede özellikle sulama imkanı olan tarım alanlarında tahıl mono
kültür tarımının oluşturduğu olumsuzluklar giderilerek, bölgeye katma değeri yüksek
bitkiler ürün desenine sokularak ilçede yapılan bitkisel üretim miktarı önemli ölçüde
artırılabilir.
Bu alanlara ekonomik getirisi daha yüksek olan ayçiçeği, tane ve silaj mısır, soya
fasülyesi, patates, kanola, kuru fasülye ve yonca gibi bitki türlerinin ekim alanlarının
artırılarak ürün çeşitliliği sağlanıp mono kültür tarımının oluşturduğu olumsuzluklar
giderilebilir. Fakat bölgede az miktarda yetiştirilen bu bitkilerle ilgili bilgilendirme ve teşvik
çalışmaları yapılmalıdır. Ülkemizin her yıl 2-3 milyar dolar ithalat yaptığı yağlı tohumlu
bitkilerle ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Ereğli ilçesinde tarla bitkileri açısından verimliliğin ve kalitenin artırılması
uygulanacak stratejiler bitki bazında ayrı başlıklar altında ele alınmış ve her biri için farklı
stratejiler önerilmiştir.

2.5.4.1. Tahıl Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Buğday, Arpa ve Çavdar; Ereğli ilçesindeki tarla bitkileri ekim alanının % 38’ini
buğday, % 27’sini arpa,

% 9’unu çavdar oluşturmaktadır.

Türkiye’de her yıl üretilen buğday miktar olarak yeterli olmasına rağmen, kalite
yönünden yeterli olmadığından yurt dışına döviz ödeyerek kaliteli buğday ithal
edilmektedir. Ereğli ilçesinde üretilen buğdayın kalite seviyesinin artırılması da önemli
katma değer oluşturacaktır. Ülkemizde verim ve kaliteyi artırmanın iki yolu vardır.
Bunlardan birincisi yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştirilmesi, ikincisi uygun
yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıdır.
TMO buğday alım stratejisinde 2011 yılında yenilik yapmıştır. Alım grubu ve kot
değişikliği ile proteine dayalı alım sistemine geçmiştir. Ekmeklik buğdaylar 6 alım gurubu
yerine 4 alım grubuna düşürülmüştür. Alım esnasında ürünler kalitesine göre
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depolanacaktır. Üreticiye proteine göre ilave fiyat verilecektir. %12 ve üzeri proteine %1-3
ilave fiyat verilirken, %11,5 ve altı proteinde fiyat %1-2 daha düşük fiyat verilecektir. %10,5
altında proteine sahip ürünler yemlik olarak değerlendirilecektir. Ereğli ilçesinde
uygulanan bu buğday alım politikasından etkin bir şekilde yararlanılması için ekimi yapılan
buğdayda kaliteyi artırma çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde buğdayda üretim artışında üstün nitelikli yeni bitki çeşitlerinin ve kaliteli
tohumluğun payı büyüktür. Tohumluk başlangıçta yalnızca üretimin bir aracı olarak
görülmüşken, sonraları tohumlukla ürün, verim ve kalite arasındaki ilişkilerin anlaşılmasıyla
iyi çeşit ve iyi tohumluk kavramları gündeme gelmiştir.
Ereğli ilçesinde çiftçimizin buğdayda sertifikalı tohumluk kullanım oranını
yükseltmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Ereğli çiftçisine sertifikalı tohumluk kullanımının önemi ve nereden nasıl temin
edeceği, doğrudan teşvik uygulanması (2011 yılında 6 TL/da) hakkında yeterli bilgilendirme
yapılmalıdır.
Ereğli Bölgesine uygun yeni yüksek verim ve kaliteli çeşitlerin çiftçilere tanıtımının
yapılarak bu çeşitlerinin yeterli tohumluğunun üretimi ve dağıtımının yapılması
sağlanmalıdır.
Bölgede tohumluk dağıtımı ve pazarlanmasında kurumlar arası koordinasyonun
daha iyi sağlanması ve özel sektörün dağıtım aşamasında devreye sokulmalıdır.
Sadece Ereğli ilçesi için değil tüm ülke genelinde doğrudan gelir desteği yeniden
düzenlenerek, doğrudan gelir desteği, sertifikalı tohumluk kullanımının bir ön destek şartı
haline getirilmelidir.
Ereğli ilçesinde hem tohumluk üretimi için hem de kaliteli ürün üretimi için sözleşmeli
üretim modeli yaygınlaştırılmalıdır.
Ülkemizde bugün buğday tarımı için yeterli sayıda taleplere cevap verebilecek
tescilli çeşit mevcuttur. Geliştirilen çeşitlerin verim ve kalite potansiyelleri yeterli
seviyededir. Fakat bu çeşitler tam olarak değerlendirilememektedir. Bunun temel sebebi
yetiştirme tekniği konusunda yapılan yanlışlıklardır. Hiçbir alanda kalitesiz hammaddeden
kaliteli ürün elde edilemeyeceği gibi hububat tarımında da kaliteli tohumluk kullanımını
yaygınlaştıramayacağımız sürece ülkemizin buğday konusunda kaliteli ürün sorunu devam
edecek ve bu açığı ithalatla giderme zorunluluğu yaşanacaktır.
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Çeşit seçimiyle ilgili önerimiz, üreticimizin yıllardan beri ekmeyi alışkanlık haline
getirdiği çeşitlerin yanında yeni çeşitlere de fırsat verip, birlikte yetiştirerek potansiyelini
belirlemeleridir. Ekeceği buğday çeşidini belirlerken mutlaka bölgenin iklim ve toprak
koşulları dikkate alınmalıdır. Yazlık karakterli düşük sıcaklıklara dayanamayan çeşitlerin
ekiminden kaçınılmalıdır. Kuru ve sulu koşullara göre ekeceği çeşidi farklı olarak
belirlemelidir. Her üretici yeniliklere açık, yeni çeşitlere uygulama şansı veren iyi bir
denemeci olmalıdır.
Mısır; Konya ilinde 50 civarında olan Yem fabrikalarının yıllık mısır kullanımı 150.000 200.000 ton civarındadır. Sadece Konya ilindeki yem fabrikalarının tane mısır ihtiyaçlarının
karşılanması için 30.000 ha mısır ekim alanına ihtiyaç vardır. Kaba yemler çiftlik
hayvanlarına taze olarak, kurutulmuş ve silaj yapılarak yedirilen bitkisel materyallerdir.
Kesif yemler ise tahıl taneleri, yağlı tohumlu bitkiler ve bunların yan ürünleri olan enerji
seviyesi yüksek ve selüloz seviyesi düşük olan yemlerdir (Bahtiyarca ve Cufadar, 2003). Süt
ineklerinin kuru madde tüketimlerinin en az % 40’ı kaba yemlerden sağlanmalıdır. Gerek
kaba yem gerekse kesif yem kaynağı olarak mısır en önde gelen bitkilerden biridir. Konya
ilinin mevcut hayvan varlığı dikkate alındığında yıllık yaklaşık 2.500.000 ton mısır silajına
ihtiyaç duyduğu tahmin edilebilmektedir. Bu miktar üretimin gerçekleşebilmesi için
yaklaşık 50.000 hektar silaj mısır ekim alanına ihtiyaç vardır (Sade ve ark. 2007)
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere mısır bitkisi gerek Konya gerekse
Ereğli için katma değeri giderek yükselen bir üründür. Bölgenin temel direği olan Süt
Endüstrisinin kaynağı olan süt inekçiliğininin en temel besin kaynağı tane ve silaj mısırdır.
Bölgede üretilen mısır hem ürün olarak hem de bölgedeki işletmelerde değerlendirilerek
çifte katma değer oluşturmaktadır.
Ereğli ilçesinde 2001 yılında 400 da tanelik ve 5000 da silajlık mısır ekim alanı varken
bu ekim alanları 2006 yılında 7110 da tanelik ve 15.000 da silajlık ekim alanına ulaşmıştır.
2011 yılı itibari ile ise Ereğli ilçesinde bugün ise yaklaşık 27.000 da tanelik ve 25.000 da
silajlık mısır ekim alanı bulunmaktadır. Bu artışta son yıllarda Tarım Bakanlığının
uygulamaya koyduğu silaj ve tanelik mısır teşvikleri özellikle silaj mısır ekim alanı ve
üretimini olumlu yönde etkilemekle birlikte en büyük neden ise çiftçilerin mısır bitkisinin
önemine ve oluşturduğu katma değerinin farkına varmasıdır. Ereğli ilçesi; sulanan alanları,
güçlü resmi ve sivil tarım kurumları, tarım alet ve makine varlığının mısır tarımı için
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yeterliliği, mısırı hammadde olarak kullanacak yem fabrikaları ile bu üretimi çok daha
yukarılara taşıyacak potansiyele sahiptir.
Bölgede katma değeri yüksek alternatif bitki türlerinin tarımının gelişmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak bölgedeki yem sanayinin ve
hayvancılık sektörünün en önemli hammaddesi olan mısır ilk uygulama olmuş ve başarılı
olmuştur. Fakat bölgenin hayvan varlığı ve hayvancılığa dayalı sanayi dikkate alındığında
mısır ekim alanlarının artırılmasına ve bölgede ürün deseninde daha fazla yer almasına
ihtiyaç vardır. Doğru çeşitleri tespit için her yıl adaptasyon denemeleri yapılarak, yöreye
uygun çeşitler tespit edilerek, tatminkar verim veren çeşitlerin seçilmesi önerilebilir. Genel
olarak bölgemizde FAO 500 -550 olum grubundan orta-erkenci çeşitler veya fizyolojik
olumdan sonra hızlı nem kaybetme özelliğinde FAO 600 olum grubundan çeşitler tanelik
olarak, FAO 650-700 olum grubundan çeşitler silajlık olarak uygun olmaktadır.
Ülkemizde üretilen mısır ülke ihtiyacının % 80’ni karşılamakta ve her yıl yaklaşık
500.000 ton dolayında mısır ithal edilmektedir. Bu miktarın bir kısmının Ereğli İlçesinde
üretilmesi ülke ve bölge çiftçisine katma değer oluşturacaktır.

2.5.4.2.Yağlı Tohumlar Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Konya ilinde en fazla tarımı yapılan yağ bitkisi ayçiçeğidir. Ayçiçeğinin yanı sıra son
zamanlarda bölgede aspir ve kanola ekim alanları artmaya başlamıştır. Ayrıca, esas
yetiştiriliş amacı tıbbi olmakla beraber, kapsülleri alındıktan sonra kalan tohumları yağ
elde etmek amacıyla da kullanılan haşhaşın ekimi de söz konusudur. Ereğli ilçesinde bu
bitkilerden ekonomik olarak yalnızca ayçiçeği bitkisinin üretimi yapılmakta olup, son
yıllarda aspir bitkisi ile ilgili demostrasyon ekimleri bulunmaktadır.
Ayçiçeği; Ayçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde 1. sırayı
almaktadır. Türkiye bitkisel ham yağ üretiminin %50'si ayçiçeğinden karşılanmaktadır.
Ülkemiz her yıl önemli miktarda yağlı tohum ve ham yağ ithal etmektedir. Bu açığın
kapatılması için ayçiçeği ekim alanlarında da önemli artışlar gerekmektedir. Bu sebeple
Tarım Bakanlığı tarafından ayçiçeği, prim ödenen bitkiler arasına alınarak ayçiçeği
üreticisine kilogram başına destekleme primi ödenmektedir.
Türkiye 2011 yılı itibari ile 911.000 ton ayçiçeği yağlı tohumu ithal etmiştir. Yurt içi
üretimin 950.000 ton olduğuna göre ülkemiz ürettiği kadar ayçiçeğini ithal etmek zorunda
kalmış ve milyar dolarları aşan döviz ödemiştir. Bunun yanı sıra hayvancılık sektöründe
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yem fabrikalarında kullanılan yağlı tohumlu bitkilerin küspesine de 406 milyon döviz
ödemiştir.
Türkiye’deki ayçiçeği ekiliş alanlarının çoğunluğu Trakya Bölgesi olmasına rağmen
Konya Bölgesinde özellikle son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Konya bölgesi gerek
yağlık gerekse tohumluk ayçiçeği tarımının yapılabilmesi açısından önemli avantajlara
sahiptir. Konya ilinde 2011 yılında 234.000 da alanda yağlık ayçiçeği ekimi varken bu alan
Ereğli ilçesinde 11.000 da olmuştur. Yağlık ayçiçeği için kg başına 2011 yılı için 23 Kr devlet
desteği mevcuttur. Ayçiçeği yetiştiriciliği için çok uygun bir ekolojiye sahip Ereğlide katma
değeri yüksek bir ürün olan yağlık ayçiçeği ekim alanlarını artırmak gereklidir.
Ereğli bölgesinde özellikle çerezlik ayçiçeği ekim alanı yağlık ayçiçeği üretiminden
daha fazladır. Fakat çerezlik ayçiçeğinin sanayinde kullanımı yoktur ayrıca ürün fiyatında
bir istikrar yoktur. Bu yüzden bölgede daha çok yağlık ayçiçeği üretimi üzerinde yönelmek
ve buna dayalı tesislerin oluşumuna öncelik vermek gerekmektedir.
Kanola; Kanola bitkisi Ereğli ilçesinde gerek kışlık gerekse yazlık olarak yetişme
potansiyeli olan önemli alternatif yağ bitkisidir. Ülkemizdeki ekim alanı 30.000 hektar
dolayındadır. Bu bitkinin çiftçiye tanıtımı ve yetiştirme teknikleri konusunda çalışmalar
yapılmalıdır. Tarım Bakanlığının 2011 yılında kanola için kg başına 40 kuruş desteği vardır.
Aspir; Aspir, bitkisi Konya bölgesinde ekim alanı artmaya başlayan yetiştiriciliği
mekanizasyona uygun özellikle sulama imkanı kısıtlı olan alanlarda katma değer
üretebilecek bir yağ bitkisidir. Tarım Bakanlığının 2011 yılında aspir için kg başına 40 kuruş
desteği vardır.
Haşhaş; Haşhaş bitkisi üretimi izne tabii olan Konya’nın Beyşehir, Akşehir gibi
ilçelerinde ekimi yaygın olan hem yağ hem de tıbbi bir bitkidir. Bakanlık yetkilileri ile
gerekli temasın yapılarak hem kışlık olarak hem de kuru veya kısıtlı sulama imkanı olan
tarım alanlarında yetiştirme imkanı olan bu bitki bölge ürün desenine kazandırılabilir.
2.5.4.3.Endüstri Bitkileri Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Şekerpancarı; Ülkemizde şeker pancarı tarımı yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir
ifadeyle 3 milyon insanın yanı sıra; tarım, yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet
sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Konu, tarım, tarımsal sanayi, işlenmiş temel gıda
ürünleri ve istihdam gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük teşkil etmektedir. Ereğli
ilçesinde bulunan şeker fabrikası Ereğli için çok önemli bir fırsattır. Ereğli şeker fabrikası
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şeker pancarı dışında farklı ürünlerin bölge ürün deseninde yer alması için Pankobirlik
aracılığı ile önemli katkı yapabilecek bir kuruluştur.
Ayrıca bölgede üretilen şeker pancarının kalitesini yükseltmekte bölge çiftçisine
katma değer sağlayacaktır. Şeker pancarında verim kadar kalite de çok önemlidir. Çünkü
ürün fiyatının tespiti pancardaki şeker oranına göre tespit edilmektedir. Yüksek verim ve
kalite şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, hastalık ve
zararlılarla mücadele, sulama, hasat ve silolamaya kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman
yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilmesi ile mümkündür.
Bölgede şeker pancarının yan ürünlerini işleyen ve değerlendiren tesislerin
yapılmasıda bölgede üretilen şeker pancarının katma değerini artıracaktır.
Patates;Niğde ve Nevşehir yörelerinde patates üretiminde yaşanan sıkıntılar
patates üretiminin Konya bölgesine doğru kaymasına neden olmuştur. Konya bölgesi 2010
yılı itibari ile Türkiye patates üretiminin %7-8’ini üretmekte ve ortalama 3.7 ton/da verim ile
ülke ortalamasının üzerinde bir verim değerine sahiptir. Ereğli ilçesinde patates üretim
merkezleri olan Niğde ve Nevşehir illeri ile sınır olmasından dolayı gerek normal üretim
gerekse patates tohumculuğu konusunda önemli potansiyele sahiptir fakat bu potansiyeli
ise bugüne kadar kullanmamıştır.
Patates içerdiği nişasta, protein, B1, B2 ve C vitaminleri ile bazı mineral maddeler
nedeniyle tahıllardan sonra en fazla insan beslenmesinde ve endüstri ham maddesi olarak
tüketilen bir bitkimizdir. Patates çeşitli iklim koşullarına kolayca adapte olabilmesi,
ucuzluğu, alternatif bitkilerle kıyaslandığında birim alandan fazla verim alınması, besin
değerinin yüksek oluşu gibi nedenlerden dolayı ülkemizde değişik bölgelerde
üretilmektedir. Üretimde yüksek ve kaliteli üretim için yetiştirilecek bölge seçiminden
toprak hazırlığına, çeşit seçiminden gübreleme ve sulamaya, hastalıklarla mücadeleden
münavebeye kadar pek çok yetiştirme tekniğini doğru uygulamak gerekmektedir.
Hastalıklardan ari başlangıç materyali patates tarımının en önemli kısmıdır.
Yetiştirilecek patates çeşitlerinde bölge, iklimsel faktörler, pazar durumu gibi birçok unsur
etkili olmaktadır. Yetiştirici, nasıl bir ürün elde etmek istediğine önceden karar vermeli,
üretim amacını önceden belirlemelidir. Bu kararı verirken üretim yapılan bölgenin şartları
dikkate alınmalıdır. Sanayilik, yemeklik veya tohumluk üretim durumuna göre ekilecek
çeşide karar verilmelidir.
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Patates hastalıkları genellikle yumrularla taşınmakta ve hastalıkların belirtilerini
yumru üzerinde çıplak gözle görmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle dikimde
kullanılacak tohumluk yumruların sertifikalı olmasına büyük özen gösterilmelidir.
Türkiye’de patateste elit ve orijinal tohumluk üretimleri yeterli seviyelerde olmayıp
bu durum tohumluk üretim zincirinde kopmalara neden olmaktadır. Ülkemizde patates
ekim alanları için 2010 yılı için 450.000 ton sertifikalı tohumluk ihtiyacı varken üretilip,
dağıtılan miktar ise 70.000 ton olmuştur.
Genel olarak ülkemizde verimi kısıtlayan ana faktör çeşitten ziyade tohumluktur.
Türkiye önemli bir patates üreticisi konumunda olmasına rağmen ıslah edilmiş yerli
çeşitlerin azlığı, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden getirtilen çeşitlerin kullanılıyor
olması, adaptasyon kabiliyeti yüksek bile olsa iklimsel farklılıklar sebebiyle patateste
verimi düşürebilmektedir. Ereğli bölgesi topraklarının temizliği ile tohumluk üretimi
açısından değerlendirilebilir.
2.5.4.4. Baklagiller Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Bölgede en fazla ekimi yapılan baklagil türleri fasulye ve nohuttur. Çok az miktarda
mercimek ekimi de vardır. Bölgede fasulye sulu, nohut ise kuru tarım alanlarında
yetiştirilmektedir.
Fasulye hem katma değeri yüksek olan, hem de münavebe sisteminde yer aldığında
toprak verimliliğini artıran önemli bir baklagil bitkisidir. Kuru fasulye insan beslenmesinde
önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. Kuru fasulye bölgemizde yaygın ekilen şeker pancarı
ve buğday için mükemmel bir ön bitkidir. Kuru fasulyeden sonra ekilen şeker pancarı ve
buğdayda önemli verim artışı görülmektedir.
Baklagiller sahip oldukları protein, kalori, vitamin ve minerallerden dolayı insan
beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Baklagiller aynı zamanda iyi mineral
kaynağıdırlar. Baklagiller kalsiyum bakımından tahıllardan daha zengindir Baklagiller
önemli miktarlarda fosfor da ihtiva etmektedir. Fasulyenin kuru taneleri yanında, sebze
olarak olgunlaşmamış meyve ve taneleri de kullanılmaktadır. Taze meyve ve tanelerinde
%90 dolaylarında su bulunmaktadır. Kuru tanelerinde ham protein oranı çeşit ve yetiştirme
tekniğine göre değişmekle birlikte ortalama %22 dolayındadır.
Nohut ve mercimek bitkisi özellikle sulama imkanı olmayan alanları değerlendirme
açısından çok önemli bitkilerdir. Bu bitkilerin bölgede ekim alanını artırmak özellikle kuru
tarım alanlarını daha ekonomik değerlendirmemizi sağlayacaktır.
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Soya fasulyesi ülkemizin en fazla döviz ödediği bitkilerin başındadır. 2011 yılında
Türkiye 1.300.000 ton soya ithal etmiştir. Bölgede yetiştirilebilecek soya fasulyesi çeşitleri
vardır. Bu bitkinin çiftçilerimize tanıtıp ekim alanlarını artırmak önemli oranda katma
değer oluşturacaktır. Tarım Bakanlığının 2011 yılında soya için kg başına 50 kuruş desteği
vardır.
Ülkemiz baklagiller konusunda önemli ihracatçı ülke olmasına rağmen zaman
zaman üretim istikrarsızlığından ithalat da yapmaktadır. Bölgede baklagillerin üretim alanı
artırılmalıdır. Soya fasulyesi konusunda araştırmalar artırılarak bölgeye uygun çeşitler
getirilerek soya fasulyesi ekiminin teşvik edilmesi önemli miktarda katma değer
oluşturacaktır.
2.5.4.5.Yem Bitkileri
Ereğli ilçesinde hayvancılıkta verim düşüklüğünün temel nedenlerinden biri, kaliteli
yem yetersizliği olup bu durum yem bitkileri üretimi ile yeterince sağlanamamasından
kaynaklanmaktadır. Süt inekçiliği işletmelerine sürdürülebilir bir süt üretimi için ihtiyaçları
kadar kaba ve kesif yem bitkileri yetiştirme alışkanlığı kazandırılmalıdır.
Bölgede en yaygın yetiştiriciliği yapılan yem bitkileri yonca, silajlık mısır ve fiğdir.
Ereğli bölgesinde yem bitkileri ekim alanını artırmak, hayvancılık işletmelerinin karlılığını
artırarak önemli katma değer oluşturacaktır. Bu yüzden bölgede kaliteli kaba yem açığının
giderilmesi ve meralar üzerindeki baskıyı azaltmak için yem bitkileri ekilişleri teşvik
edilmelidir. Ayrıca meraların ıslah edilmesi hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Bölgede yonca ve silaj mısır sulu koşullarda üretimi yapılmaktadır. Bu bitkilerin yanı sıra
bölgede kuru koşullarda yetiştiriciliği mümkün olan Macar fiği, yem bezelyesi ve korunga
gibi bitkilerin ekimi teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca sulu koşullarda arpa ve
buğday hasadından sonra yetiştirme şansı bulunan sorgum sudan otu melezi bitkisi
çiftçilere tanıtılıp daha fazla kaba yem üretimi sağlanmalıdır.

Bölgede yem bitkileri

üretimini artırmak ve katma değer oluşturmak için kaliteli kaba ve kesif yem bitkileri
üretimi yapmayı süt inekçiliği yapan işletmelere ilk şart olarak öne sürülmelidir. Havza
bazlı üretim sisteminde bölgede teşvikler diğer bitki türlerine göre yem bitkilerine daha
yüksek tutulmalı ve yem bitkileri tohumculuğuna verilen teşvik ve destekler artırılmalıdır.
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2.5.5. Ereğli İlçesinde Sebze Üretim Durumu
Ereğli ilçesi sahip olduğu toprak ve iklim özellikleri itibariyle sebze yetiştiriciliği
açısından da önemli potansiyele sahiptir. İlçede 2010 yılı itibariyle üretilen sebzelerin
miktarları ve Konya ili sebze üretimindeki payları Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Konya İli ve Ereğli İlçesinde Sebze Üretim Durumu (Ton)
Grup adı

Ürün adı

Yaprağı Yenen Sebzeler

Marul (Göbekli)
Maydanoz
Marul (Aysberg)
Tere
Nane
Pırasa
Ispanak
Lahana (Kırmızı)
Marul (Kıvırcık)
Lahana (Beyaz)

Ereğli
Üretimi

Ürünlerin
ürün
Gruplarında
Payı (%)

336
336

Toplam Yap. Yenen Sebzeler

Konya
Üretimi

0,44

649
374
540
17
9
2.361
1.608
1.352
144
1.415

0,44

Ereğli
İlçesinin
KonyaÜretim
de Payı (%)
89,84
3,96

8.469
Baklagil Sebzeler

Toplam Baklagil Sebzeler
Meyvesi Yenen Sebzeler

Bezelye (Taze)
Fasulye (Taze)
Bakla (Taze)
Barbunya Fasulye (Taze)

400
400
15.550

Hıyar (Sofralık)
Patlıcan
Biber (Sivri)
Balkabağı
Kabak (Çerezlik)
Kavun

4,61
-

8.841
26.310

4,52
59,10

90

0,12

1.817

4,95

1.530
400
2.450

2,00
0,52

3.972
678
1.160
41.917

38,52
59,00
0,00
5,84

3,21

-

125

-

Domates (Salçalık)

-

43.620

-

5.811

87,76

303

0,00

5.100

Bamya

6,68

-

Domates (Sofralık)
Karpuz

24.400

31,96

74.935

32,56

2.100

2,75

44.601

4,71

Biber (Dolmalık)

-

680

0,00

Hıyar (Turşuluk)

-

150

0,00

Toplam Meyvesi Yenen Sebzeler

51.620

67,60

246.079

20,98

Soğan (Taze)

-

-

676

-

Turp (Bayır)

-

-

39

-

Turp (Kırmızı)

-

-

457

-

Sarımsak (Taze)

-

-

430

-

Şalgam

-

-

60

-

24.000
24.000

31.43
31.43

353.020
354.682

6,80
6,77

-

-

1.937

-

76.356

100.00

620.008

Havuç
Toplam Soğansı-Kök Sebzeler
Diğer Sebzeler

0,52
20,36

29
8.673
14
125

Acur

Kabak (Sakız)

Soğansı-Yumru Kök Sebzeler

0,52

Mantar (Kültür)

TOPLAM
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Ereğli ilçesinde 2010 yılında toplam 76.356 ton sebze üretimi yapılmıştır. Aynı yıl
Konya ilinin toplam sebze üretimi 620.008 ton olup, Ereğli ilçesi bunun yaklaşık % 12 gibi
önemli bir bölümünü karşılamıştır. Çizelgeden de görüldüğü gibi ilçede en fazla 51.620 ton
ile meyvesi yenen sebzeler üretilmektedir. Bu sebze grubunu 24.000 ton ile soğansıyumru kök sebzeler, 400 ton ile baklagil sebzeler ve 336 ton ile yaprağı yenen sebzeler
izlemiştir. Konya ilinde meyvesi yenen sebzeler üretiminin % 21 gibi önemli bir kısmını
Ereğli ilçesi üretimi oluşturmaktadır. Üretilen meyvesi yenen sebzelerden birçoğu Konya il
üretiminin % 50’sinden fazlasını oluşturmaktadır. Örneğin bu grupta yer alan kabak (sakız)
Konya üretiminin % 87,76’sını, hıyar (sofralık) % 59,10’unu, balkabağı % 59’unu, sivri biber
% 38,52’sini, domates (sofralık) % 32,56’sını oluşturmaktadır.
Yaprağı yenen sebzelerden maydanozun ilçedeki üretimi, Konya maydanoz
üretiminin % 89,84 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan TÜİK
tarafından çeşit sınıflaması yapılmadan verildiği için oransal önemi Çizelgede görülmeyen
siyah (mor) havucun tamamı Ereğli ilçesinde üretilmektedir.
Ereğli ilçesi toplam sebze üretimin sebze grupları itibariyle oranları Şekil 15’de
verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi ilçede sebze üretiminin % 67,60’ını meyvesi yenen
sebzeler, % 31,43’ünü soğansı-yumru-kök sebzeler % 0,52’sini baklagil sebzeler ve %
0,44’ünü yaprağı yenen sebzeler oluşturmaktadır.
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Şekil 15. Ereğli İlçesinde Sebze Üretiminde Sebze Gruplarının Payı (%)
2.5.6. Ereğli İlçesinde Meyve ve Bağ Alanları
Tarım sektöründe üretilen ürünlerin üretildiği bölgede ilgili sektörde etkili olması
veya katma değeri yüksek ürünlere dönüşebilmesi için bir kümelenmenin olması veya bu
ürünlerin belli bir uzmanlaşma düzeyinde yürütülmesi gerekir. Bahçe bitkilerinin de ilçede
gelişmesi ve belli bir üretim düzeyine ulaşması için bu ürünlere ilişkin ekim alanlarının
uzmanlaşmaya imkan verecek şekilde planlanması gerekir. Bu kapsamda meyvecilik ve
bağcılıkta toplu veya kapama meyve bahçelerinin düzeyi, o bölgede meyve üretim
potansiyelinin de göstergesi olmaktadır.
Konya ili Ereğli ilçesinde toplu meyve ve bağ alanları Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelgeden de görüldüğü gibi ilçede toplam 43.738 hektar toplu meyve ve bağ alanı
mevcuttur. Ereğli ilçesi toplu meyve ve bağ alanlarının Konya ili içindeki payı % 14,01
düzeyindedir. Konya ilinin 32 ilçesi olduğu dikkate alındığında, ilçede meyve ve bağ üretim
alanlarının önemli düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Çizelge 8. Konya İli ve Ereğli İlçesinde Meyve ve Bağ Alanları (Hektar)

Grup adı

Yumuşak
Çekirdekliler

Ürün adı

Ereğli
İlçesindeToplu
Meyve ve Bağ
Alanı (Ha)

75,95

96.357

34,47

Ayva

-

-

271

0,00

650

1,49

4.213

15,43

33.870

77,44

100.841

33,59

1.100

2,51

26.210

4,20

0

-

2.750

0,00

Vişne
Erik
Şeftali ve
Nektarin
Kayısı

230

0,53

2.069

11,12

2.000

4,57

3.730

53,62

Kiraz

3.450

7,89

59.419

5,81

6.780

15,50

94.178

7,20

0

0

410

0

80

0,18

7.040

1,14

0

-

3.216

0

80

0,18

10.666

0,75

3.000

6,86

100.469

2,99

Çilek

8

0,02

5.855

0,14

Dut

0

5

0

Nar

0

75

0

Toplam
Antep Fıstığı
Ceviz
Badem
Toplam
Üzüm ve Üzümsü
Meyveler

Ereğli İlçesinin
Konya Dikim
Alanındaki Payı
(%)

33.220

Toplam

Sert Kabuklular

Konya İli
Toplu Meyve
ve Bağ Alanı
(Ha)

Elma

Armut

Sert Çekirdekliler

Ereğli
Meyve ve
Bağ
Oranları (%)

Üzüm

Toplam

TOPLAM

3.008

6,88

106.404

2,83

43.738

100,00

312.089

14,01

Ereğli ilçesinde yumuşak çekirdekli meyve üretim alanları 33.870 hektar olup,
Konya yumuşak çekirdekli meyve üretim alanlarının % 33,59’unu oluşturmaktadır. İlçede
sert çekirdekli meyveler üretim alanı 6780 hektar olup, Konya ilinin % 7,2’sini, üzüm ve
üzümsü meyveler üretim alanı 3.008 hektar olup, Konya ilinin % 2,83’ünü ve sert kabuklu
meyveler üretim alanı da 80 hektar olup, Konya ilinin % 0,75’ini oluşturmaktadır (Şekil 16).
Bu veriler, Konya ili yumuşak çekirdekli meyve üretim alanlarının üçte birinin Ereğli
ilçesinde olduğunu göstermektedir.
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Şekil 16. Ereğli İlçesi Meyve Dikim Alanlarının Konya İli Dikim Alanı İçindeki Payı (%)

Ereğli ilçesinde toplam meyve ve bağ dikim alanı içinde, meyve gruplarının payları
Şekil 17’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi ilçede toplam meyve ve bağ dikim
alanlarının % 77,44 gibi büyük bölümü yumuşak çekirdekli meyveler dikim alanından
oluşmaktadır. Bu meyve grubunu % 15,50 oranı ile sert çekirdekli meyve grubu, % 6,88 ile
üzüm ve üzümsü meyveler grubu, % 0,18 ile de sert kabuklu meyveler grubu
oluşturmaktadır. Bu veriler ilçede ağırlıklı olarak yumuşak çekirdekli meyvelerin üretildiğini
göstermektedir.
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Şekil 17. Ereğli İlçesi Meyve ve Bağ Dikim Alanları İçinde Meyve Gruplarının Payı (%)

Ereğli ilçesinde en fazla üretim alanına sahip olan meyve türü elma olup, toplam
meyve-bağ alanının % 75,95’ini oluşturmaktadır. Bunu % 7,89 ile kiraz, % 6,86 ile üzüm ve %
4.57 ile de kayısı takip etmektedir. Dolayısıyla, ilçenin elma üretiminde yoğunlaştığı ve
elma yetiştiriciliğinde bir kümelenmenin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ilçede
meyve özellikle elma işleme ve elmadan katma değeri yüksek ürünler üretme olanağı
sunmaktadır.
2.5.7. Ereğli İlçesinde Meyve Üretim Durumu
Son verilere göre Ereğli ilçesinde toplam meyve üretimi 30.950 ton olup, bu miktar
Konya ili toplam meyve üretiminin % 14.35’idir. Bu veriden de ilçenin Konya ili meyve
üretiminde ne denli öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. İlçede üretim alanlarına
paralel olarak en fazla üretimi yapılan meyve türü elmadır (22.482 ton). Bu üretim miktarı
ilçenin toplam meyve üretiminin % 72.64’ünü oluşturmaktadır. Elmayı 2.125 ton ile kiraz,
2.007 ton ile kayısı ve 1.500 ton ile de üzüm takip etmektedir. İlçe toplam değerlerde
olduğu gibi bazı meyve türlerinin üretiminde de Konya ilinde ön sıralarda yer almaktadır.
Örneğin, Konya ili toplam elma üretiminin % 33.44, toplam kayısı üretiminin % 37, armut
üretiminin % 18 ve şeftali üretiminin % 11’i Ereğli’de yapılmaktadır (Çizelge 9).
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2.5.8. Ereğli İlçesinde Meyve ve Sebze Üretiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar
Ereğli Konya ilinde bahçe bitkileri üretiminin en fazla yapıldığı ilçelerdendir. İlçede
uzun yıllara dayanan bir bahçe bitkileri yetiştiriciliği kültürü mevcuttur. Genel olarak ilçede
bahçe bitkileri üretiminde geleneksel tarım teknikleri kullanılmaktadır. Son yıllarda ilçeden
büyük tarım arazileri satın alan şirket ve şahıslar tarafından modern meyvecilik işletmeleri
de kurulmuştur.
İlçede yaygın olarak geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bahçe bitkileri üretiminde
önemli problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların başında miras yoluyla arazilerin çok küçük
parsellere bölünmüş olması gelmektedir. Bilindiği üzere tarımsal üretimde arazi büyüklüğü
arttıkça birim maliyetler düşmekte, dolayısıyla gelir artmaktadır. Arazi büyüklüğü
azaldıkça çiftçiler kapama meyve bahçesi yerine karışık bahçeler kurmaktadır. Bu
bahçelerde kullanılan farklı meyve türlerinin istekleri birbirinden farklı olduğundan yeterli
verim ve kalite elde edilememektedir. Aynı şekilde arazi büyüklüğünün azalması ile
yetiştiriciler meyve ağaçlarını normalden sık bir şekilde dikmekte, bu da verim ve kaliteyi
düşürmektedir.
Çizelge 9. Ereğli İlçesinde Meyve Üretimi ve Konya Üretimindeki Payı
Grup adı

Ürün adı

Yumuşak
Çekirdekliler

Elma

22.482

72.64

67.227

33.44

Ayva

23

0.07

875

2,63

1.065

3.44

5.918

18,00

-

74

0,00

23.570

74.094

Armut
Muşmula
Toplam
Sert Çekirdekliler

İğde

31,81
9,95

1.188

3.84

30.257

3,93

Erik

125

0.40

4.136

3,02

Şeftali ve Nektarin

207

0.67

1.874

11,05

Kayısı ve Zerdali

2.007

6.48

5.423

37.01

Kiraz

2.125

6.87

27.570

7,71

5.694

69,682

8,17

-

285

0,00

Antep Fıstığı

Badem
Toplam

TOPLAM

Konya
Üretimindeki
Payı (%)

422

Ceviz

Toplam

Konya İli
Üretimi (ton)

0.14

Toplam

Üzüm ve Üzümsü
Meyveler

İlçenin
Meyve
Üretiminde
Payı (%)

42

Vişne

Sert Kabuklular

Ereğli
Üretimi

160

0.52

4.542

3,52

8

0.03

1.165

0,69

5.992

2,80

168
Üzüm

1.500

4.85

54.474

2.75

Çilek

16

0.05

10.976

0,15

Dut

2

417

0,48

Nar

-

6

0,00

1.518

65.873

2,30

30.950

215.641

14.35

-
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İlçede bulunan meyve bahçelerinin önemli bir bölümünde bakım işleri ideal bir
şekilde yerine getirilmemektedir. Bu da verim ve kalitede düşmeye sebep olmaktadır.
Bahçelerin bir bölümü ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu bahçelerin derhal sökülerek
yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bahçelerde kullanılan meyve çeşitlerinin büyük bir
bölümü önemini kaybetmiş olup, pazar değerleri düşmüştür. Bunların da halen piyasanın
istediği çeşitlerle değiştirilmesi gereklidir. Eski çeşitlerle kurulu, yaşlanmış ve bakımı
gerektiği gibi yapılmayan meyve bahçelerinden çok az ve kalitesiz ürün elde edilmekte, bu
ürün de ya çiftçi ailesi tarafından tüketilmekte veya düşük fiyatla meyve işleme tesislerine
satılmaktadır. Bunların sonucunda ise çiftçilerin meyveciliğe olan ilgisi de giderek
azalmaktadır.
İlçede sulanabilir arazi varlığının ve yıllık yağış miktarının azlığı bahçe bitkileri
üretimin sınırlandırmaktadır. Bunlara rağmen Ereğli’nin Konya ilinin en fazla bahçe bitkileri
üretilen ilçelerinden olması dikkat çekmektedir. Bu da ilçe halkının bahçe bitkileri üretim
tekniğini bilmesi, bu ürünleri tanıması ve sevmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla sulanabilir
tarım arazilerinin artması ile ilçede bahçe bitkileri üretimi artabilecektir.
İlçede beyaz kiraz üretimi özel bir öneme sahiptir. Ereğli ilçesi dünyada beyaz
kirazın en fazla ve kaliteli üretildiği merkezlerdendir. Beyaz kiraz diğer kiraz çeşitlerinin
aksine sanayide kullanım alanı fazla olan bir çeşittir. Bu özelliği nedeniyle ilçede üretilen
beyaz kirazın tamamına yakını ihraç edilmektedir. Ancak, ilçede beyaz kiraz üreticileri
birim fiyatın, dolayısıyla gelirin her geçen yıl azalmasından şikayetçidirler. Bu da beyaz
kirazı satın alan tüccar ve şirketlerin fiyat politikalarından kaynaklanmaktadır. İlçede beyaz
kiraz üretiminde de diğer meyve türlerinde karşılaşılan yetiştiricilik problemleri mevcuttur.
Bahçelerin çoğu ekonomik arazi büyüklüğünün altında alana sahiptir. İlçede beyaz kiraz
uzun yıllardır üretildiğinden bazı bahçeler yaşlanmıştır. Bu bahçelerde gerekli bakım
tedbirleri uygulanmamaktadır. Uzun yıllar önce kurulmuş olan bu bahçelerde beyaz kiraza
anaç olarak genellikle kuş kirazı kullanılmıştır. Kuş kirazı üzerindeki ağaçlar büyük taç
oluşturur. Bu ağaçlarda budama, ilaçlama ve en önemlisi hasat gibi kültürel işlemlerin
yapılması zor olup, bu zorluklar maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle yeni
kurulacak kiraz bahçelerinde yarı bodur anaçların kullanımı teşvik edilmelidir.
İlçenin diğer bir önemli ürünü siyah (mor) havuçtur. Bu sebze türü de Ereğli
ilçesinde özel bir yetişme alanı bulmuştur. İlçe ülkemizde siyah (mor) havucun yetiştiği tek
merkez konumundadır. Siyah (mor) havuç üretim alanlarında çiftçiler ürün münavebesini
yeteri kadar yapmamaktadır. Bu durumda üründe verim ve kalite düşmekte ve arazilerde
bazı hastalık ve zararlıların yoğunluğu artmaktadır. Siyah (mor) havuç üretiminde standart
çeşit ve tipler halen tespit edilmemiştir. Geleneksel yöntemlerle tohum üretimine devam
edilmekte, bu da standart ve yüksek kaliteli ürün elde edilmesini zorlaştırmaktadır.
2.5.9. Ereğli İlçesinde Hayvansal Üretim Durumu
1-Koyun Yetiştiriciliği: Ereğli ilçesinin hemen hemen tüm köylerinde koyunculuk
yapılmaktadır. İlçede toplam koyun sayısı 155.000’dir. Koyunculuğun yoğun olduğu yerler;
Yellice, Karaburun, Mellicek, Adabağ, Tatlıkuyu, Servili, Pınarözü, Acıpınar, Yeniköy,
Acıkuyu, Aşağıgöndelen, Yukarıgöndelen, Çiller, Akhüyük, Kamışlıkuyu, köyleri ile Çayhan,
Kutören, Sazgeçit kasabalarıdır. En fazla yetiştirilen koyun cinsleri Akkaraman, İvesi ve
bunların melezleridir. İlçede 3 adet et kombinası bulunması nedeniyle besi için üretilen
koyunların pazarlanmasında herhangi bir zorlukla karşılaşılmamaktadır. Hatta diğer
illerden kuzu getirilerek ilçede yoğun besi yapılmaktadır. İlçede meralar oldukça geniş bir
alan kaplamaktadır. Mera ıslahı ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaların neticelenmesi sonucu
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koyunculuğun kapasitesi 2-3 katına kadar artırılabilecektir. Bunun yanında mevcut koyun
ırklarına paralel olarak Tahirova gibi ikizlik oranı ve süt verimi yüksek koyun ırklarının
ilçede artması için çalışmalar sürdürülmektedir.
2-Keçi Yetiştiriciliği: Keçi yetiştiriciliğinin bölgede en yoğun olduğu yer Pınarözü
köyü olup, diğer köylerde küçük aile işletmesi şeklindedir. İlçe keçi varlığını büyük bir
oranda kıl keçisi teşkil etmektedir. Çok az oranda tiftik keçisi de mevcuttur. İlçede yaklaşık
olarak 3.000 adet keçi bulunmaktadır.
3-Sığır Yetiştiriciliği: İlçede en gelişmiş hayvancılık sektörüdür. İlçede hem süt, hem
de besi sığırcılığı gelişmiştir. İlçede 71.000 adet kültür ırkı sığır bulunmaktadır. Sığırcılığın
gelişmesinde ilçede bulunan süt işleyen fabrikaların büyük etkisi vardır. Süt sığırcılığı ile
birlikte yem bitkileri ekim alanı genişlemiş, yem fabrikaları gibi hayvancılığı destekleyen
tarımsal sanayi kolları da ilçede gelişmiştir. Bu sektörde ilçede 5 adet yem fabrikası, 83
adet yem bayisi, 16 adet süt işleyen fabrika, yüzlerce süt toplayan şahıs ve binlerce aile
çalışmaktadır. İlçede 25.460 adet sağılır inekten elde edilen günlük süt miktarı 460 tondur.
Çevre il ve ilçelerden toplanan 200-250 ton civarındaki sütle birlikte ilçede bulunan
fabrikalarda günde 650-700 ton süt işlenmektedir. Bu fabrikalarda başta beyaz peynir
olmak üzere tereyağı, kaşar, UHT süt üretimi yapılmaktadır. Ereğli ilçesinde üretilen belli
başlı süt ürünleri Çizelge 10’da verilmiştir.
Çizelge 10. Ereğli İlçesinde Süt ve Süt Mamülleri Üretimi (ton/gün)
UHT SÜT
Beyaz Peynir
Kaşar Peynir
Eritme Peyniri
Lor Peynir
Tulum Peynir
Yoğurt
Ayran
Süt Kreması
Tereyağı
Süt Tozu
Peynir altı suyu tozu
TOPLAM

180
50
15
2
2
4
7
1
4
1,5
7,5
28
302

4-Kümes Hayvancılığı: İlçede 3 adet tavuk yumurtası üreten işletme bulunmaktadır.
Bu işletmelerde 323.694 adet tavuk bulunmaktadır.
5-Arıcılık: İlçede arıcılık faaliyetleri daha çok aile işletmeciliği şeklindedir. İlçede
toplam 22 adet üreticiye ait 4.675 adet arı kovanı bulunmaktadır.
İlçede hayvancılık potansiyelini daha da iyileştirmek amacıyla Hayvancılık Organize
Sanayi Bölgesinin yapımı devam etmektedir.
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3. EREĞLİ İLÇESİNDE EKONOMİK DURUM
Ereğli ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir yapıya sahip olup, toplam nüfusun
% 52’sinden fazlası tarımla uğraşmaktadır. Ereğli ilçesinde 1990 yılına kadarki süreçte elde
edilen gelirin büyük bölümü tarım ürünlerine bağlı iken, 1990 yılından sonra sanayide bir
atılım yaşanarak ilçede tarıma dayalı sanayi sektörü hızla gelişmeye başlamıştır. 1990 yılına
kadar Sümerbank bez dokuma fabrikası, Ersu meyve suyu fabrikası, Ereğli şeker fabrikası
olmak üzere üç büyük sanayi kuruluşu olan ilçede, 1996 yılından sonra Konya yolu
üzerinde 100 hektarlık alanda 71 sanayi parseli olan Ereğli Organize Sanayi Bölgesi
kurulmuştur.
Ereğli ilçesinde meyveciliğin gelişmesi ile birlikte yabancı girişimciler tarafından
ilçeye yatırım yapılmış olup 2 İtalyan fabrikası beyaz kiraz işlemekte, işlenen kirazın
tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. 3 adet siyah (mor) havuç fabrikası Fransa'ya siyah
(mor) havuç ihraç etmektedir. Ülkemizde üretilen beyaz peynirin %35'i Ereğli'de
üretilmektedir. Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ve dışında bulunan tarıma dayalı
sanayi işletmeleri Çizelge 11’de verilmiştir.
Çizelge 11. Ereğli İlçesinde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri
Üretim Yeri
Süt ve Süt Ürünleri
Ekmek Üretimi
Un ve Unlu Mamuller
Meyve ve Sebze İşleme
Şekerli Ürünler
Et Kombinası
Et Ürünleri
Gıda Ambalajı
Yemek Fabrikası
Yem Fabrikası
Bulgur Fabrikası
Şeker Fabrikası
Bitkisel Ürünler (Çay, Baharat)
Yumurta Üretim ve Paketleme
Kuru Yemiş ve Bakliyat Paketleme
Diğer
TOPLAM
Kaynak: Anonim, 2011.

Sayısı (adet)
24
28
26
12
7
3
2
2
1
5
1
1
1
5
10
10
138

Personel Sayısı (Kişi)
409
161
54
383
21
40
45
11
13
85
15
990
2
20
28
15
2292

Çizelgeden de görüldüğü gibi ilçede en fazla bulunan tarıma dayalı sanayi işletmesi
süt ve süt ürünleri fabrikasıdır. Süt işleme sanayisini, ekmek, un ve unlu mamuller sanayi
işletmeleri izlemektedir. İlçede yine 12 adet meyve ve sebze işleme tesisinin olması,
meyve ve sebze sanayinin önemli bir düzeyde olduğunun göstergesidir.
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İlçede işlenmeyip taze olarak satılacak özellikle meyve ve sebzeleri muhafaza
etmek amacıyla soğuk hava depoları kurulmuştur. İlçede bulunan soğuk hava depoları
Çizelge 12’de verilmiştir.
Çizelge 12. Ereğli İlçesinde Bulunan Soğuk Hava Depoları
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İşyeri Adı

Kapasite (ton)
10.000
10.000
65
1.500
100
1.000
5.000
800
100
500
29.065

Er-Buz
Sökerler
Aşiretoğulları
Gülsoylar
Elmas
Kuzucu
Maç
Tuana
Mustafa İşeri
Tekbirkoç
Toplam
Kaynak: Anonim, 2011.

Ereğli ilçesinde tarımsal üretim içerisinde önemli yeri olan meyve ve sebze ilçede
tarıma dayalı sanayi işletmelerinde işlenerek hem yurt içi hem de yurtdışı piyasalara
satılmaktadır. İlçeden 2011 yılı itibariyle ihraç edilen meyve ve sebze miktarı Çizelge 13’de
verilmiştir.
Çizelge 13. Ereğli İlçesinde İhraç Edilen Gıda Ürünleri
Ürün Adı

Miktarı (ton)

Solüsyonda Kiraz
282
Meyve Suyu
496
Siyah (Mor)Havuç Konsantresi
864
Elma
188
Elma Konsantresi
2264
Ayva Konsantresi
138
Nar Konsantresi
2
Kırmızı Pancar Konsantresi
10
Vişne Konservesi
47
Meyve Aromalı İçecek
38
Vişne Konsantresi
112
Alkolde Kiraz
94
Kiraz Kompostosu
164
Solüsyonda Kavun
8
Solüsyonda Portakal Kabuğu
51
TOPLAM
4.758
Kaynak; Anonim, 2011. *;Kasım ve Aralık Ayları hariç
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İlçede
kamu kuruluşları tarafından
çok önemli ekonomik yatırımlar
yürütülmektedir. Bu yatırımlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir (Anonim, 2011).
Kuzukuyusu köyü II. Kısım yas yağmurlama sulama tesisi: Konya İl Özel
İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca ihale edilmiştir.
İvriz Barajından Sulanan Tarım Alanlarının Damla ve Yağmurlama Sistemi
ile Sulanması ve Akgöl’ü Kurtarma Projesi: Ereğli’deki İvriz barajı Karaman’daki Ayrancı
barajı kuruluncaya kadar Akgöl sazlıkları ve sulak alanları bölgenin iklim dengesini
sağlayan, yağışını besleyen, bölgenin mikroklima iklime sahip olmasını sağlayan, aynı
zamanda dünyada ender kuş türlerine barınaklık yapan bir sulak alan iken, bu gün bu
fonksiyonlarını yerine getiremediğinden bölgenin önümüzdeki yıllarda çölleşmesine dahi
sebep olabilecek bir duruma gelmiştir. İlçe Kaymakamlığı ve Ereğli Sazlıklarını Koruma
Derneği girişimi ile Ereğli sazlıkları Ulusal Sulak Alanlar Komisyonunun gündemine
getirilmiş, Uluslararası RAMSAR sözleşmesine teklifi aşamasına getirilmiştir.
Çölleşme ile mücadele Ereğli eylem planı hazırlanarak “Çölleşme ile
mücadele ulusal eylem planına alınması: Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisi
Konya ili olup, Konya ilinin de en az yağış alan yeri Ereğli ilçesidir. Bunun sonucu olarak
ilçede giderek artan rüzgar erozyonu sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle, ilçede kum
fırtınasına karşı eylem planı oluşturma fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
Ereğli ilçesi ekonomisinde, tarım sektörünün yeri ve önemi diğer sektörlere göre
daha yüksek düzeydedir. İlçede tarım sektörünün ilçe ekonomisine katkısını artırmak
amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ereğli İlçe Müdürlüğü tarafından tarımla
ilgili hazırlanan ve yürütülen projeler bulunmaktadır. Ereğli ilçesinin tarımsal potansiyeli
dikkate alınarak, İlçe Müdürlüğü tarafından ilçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek
ve mevcut sorunlara çözüm üretmek amacıyla öncelikli çalışma alanları belirlenerek
projelendirilmiştir. İlçede tarımın geliştirilmesi için yürütülen ve yürütülmesi önerilen konu
ve proje başlıkları aşağıya çıkarılmıştır (Anonim, 2011a).
1-İlçede mevcut sulanan arazinin basınçlı sulama sistemlerine geçirilmesi,
2-Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi,
3-İlçede Organik Tarım Bölgesi oluşturulması ve Organik Tarımın Yaygınlaştırılması
Projesi,
4- Sanayiye Yönelik Tarla Sebzeciliğini Geliştirme Projesi,
5-Kıraç Alanların Değerlendirilmesi Amacıyla Korunga ve Aspir Üretimi Projesi,
6-Tarımsal Faaliyette Bulunan Mahalli Birlik ve Kuruluşlara Ortak Makine Parkı
Oluşturulması Projesi,
7-Tarla Bitkilerinde Alternatif Ürün Geliştirme Projesi ,
8-Yüksek Sistem Bağcılık Projesi (Sanayi ve Sofralık Üzüm Üretiminin Arttırılması),
9-Modern Tarımsal Sulama Sistemlerinin (Damlama, Yağmurlama) Geliştirilmesi ve
Yaygınlaştırılması Projesi,
10-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması.
Yukarıda belirtilen proje ve yatırımların tamamlanması durumunda ilçenin tarımsal
potansiyeli daha iyi değerlendirilecek ve katma değeri yüksek ürünler üretme imkanı
sağlanacaktır.
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4. EREĞLİ İLÇESİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ
Bu çalışmada Ereğli ilçesinde üretilen veya üretilebilmesi mümkün olan bitkisel
ürünlerden katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilme imkanları incelendiğinden, ilçede
tarım sektörünün swot analizinin yapılacak olması bu kapsamda belirlenecek katma değeri
yüksek ürün üretme kararlarına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla ilçe tarımının SWOT analizi
aşağıda verilmiştir.
Ereğli İlçesinde Tarımı Güçlü Yönleri
























Ereğli İlçesinde Tarımı Zayıf Yönleri


İlçede tarım arazilerinin önemli bir kısmının
sulanma olanağına sahip olması,
İlçede uzun yıllara dayanan bir bahçe bitkileri
üretim kültürünün varlığı,
İlçede Beyaz kiraz ve Siyah (Mor) havuç gibi
rekabet üstünlüğü olan ürünlerin üretilmesi,
İklim şartları nedeniyle ilçede bitki hastalık ve
zararlıları populasyonundaki düşüklük,
İlçede tarım ürünlerini işleyen tarıma dayalı
sanayi işletmelerin varlığı,
İlçede kurulmuş büyük ölçekli modern meyve
bahçelerinin bulunması,
Meyve ve asma fidanı üretimine uygun ekoloji
koşulların bulunması,
İç Anadolu Bölgesinin bahçe bitkileri üretim
merkezi olma potansiyeli,
İç Anadolu Bölgesinin meyve ve asma fidanı
üretim merkezi olma potansiyeli,
Beyaz kiraz ve siyah havucun ilçede işlenerek
yurtiçi ve yurtdışına pazarlanması,
İlçenin ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi patates
tohumculuğu gibi ülkemizin ithal ettiği
ürünleri üretebilme ekolojisine sahip olması,
Süt endüstrine dayalı bir hayvancılık üretim
faaliyetinin bulunması,
Bölgenin kaliteli kaba ve kesif yem
üretebilecek miktarda tarım alanı, bilgi
birikimi ve gerekli teknolojiye sahip olması,
Bölgede özellikle nadas alanlarını daraltma
imkanı veren, kışlık ekimi yapılabilecek
kanola, Macar fiği, kışlık mercimek, erken
ilkbaharda ekimi yapılan aspir, çemen gibi
bitki türlerinin yetiştirilebilme imkanının
olması,
İlçenin demir ve karayolları kavşağında yer
alması,
İlçede kırsal turizm alanlarının bulunması.
İlçenin nüfusu fazla olan bazı illere yakınlığı
İlçe ekolojisinin kaliteli bahçe ürünleri
üretimine uygunluğu
İlçe nüfusunda tarımda istihdam edilebilecek
genç nüfus oranının yüksekliği
Yeni tarım tekniklerinin yaygınlaşması
bakımından ilçede okuma yazma oranı ve
eğitimli insan sayısının yüksekliği























41

İlçe tarım arazilerinin büyük kısmında, kuru
tarımın yapılması,
İlçede kuru tarım alanlarında nadas
uygulamasının yaygınlığı,
Yıllık yağış ve sulama imkanlarının
yetersizliği,
İlçede sulu tarım alanlarında ağırlıklı olarak
şeker pancarı – buğday ekiminin yapılması,
çiftçilerin alternatif ürünlere yeterince yer
vermemesi,
Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı olması,
Tarımsal üretim faktörlerini etkin kullanma
ve
üretilen
ürünleri
değerlendirme
konusunda çiftçilerin işletmecilik bilgilerinin
yeterli düzeyde olmaması,
Kaliteli ürün üretme konusunda çiftçilerin
bilgi eksikliği,
Özel sektörün çiftçiyi tatmin etmeyen fiyat
politikası nedeniyle, Beyaz kiraz üretiminin
azalması,
Üretici, işleyici ve tüketicilerin haklarını
koruyacak piyasa düzenleyici kurum ve
kuruluşların
ilçede
yeterli
düzeyde
bulunmaması,
Katma değeri yüksek sertifikalı bitkisel
tohum ve fidan üretme ve kullanma
düzeyinin düşük olması,
Araştırma Enstitütüleri ve üniversitelerle
ilişki ve işbirliğinin düşük olması nedeniyle
yeni üretim tekniklerinin çiftçiye etkin bir
şekilde ulaştırılamaması,
İlçede toprak envanterinin tüm özellikleri
ile tespit edilmemiş olmaması,
Çiftçilerin çiftlik kayıtlarını tutmaması,
Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları
konusunda çiftçilerin bilgi ve uygulama
eksikleri,
Ereğli ilçesinde toprakların organik madde
düzeyinin düşük olması,

Fırsatlar

Tehditler

 Çiftçilerin alternatif katma değeri
yüksek ürünler üretme eğilim ve
farkındalıklarının her geçen gün
artması,
 İlçenin, nüfusu yoğun Konya,
Kayseri,
Ankara
illerine
ve
Çukurova’ya yakın olması,
 İlçede, yeni tarım tekniklerini
öğrenip, benimseyen, okur-yazar
oranı yüksek insan kaynaklarının
varlığı,
 Arazi
toplulaştırılmasının
KOP
idaresi ile birlikte hızlandırılacak
olması,
 Tarımsal ürünleri üretme ve işleme
konusunda ulusal ve uluslar arası
destek ve hibelerin olması,
 Gıda üretim ve pazarlamasına büyük
sermaye şirketlerinin her geçen gün
artan ilgisi,
 İlçede Selçuk Üniversitesine bağlı
Fakülte
ve
Yüksek
okulların
bulunması nedeniyle üniversitesanayi
işbirliği
fırsatlarının
bulunması
 KOP projesi ile sulama yatırımlarının
artacak olması

 Mor havuç, Beyaz kiraz ve elma
üretiminde
uzmanlaşmanın,
üreticileri piyasa dalgalanmalarına
açık hale getirmesi,
 Alternatif tarla bitkileri ürünlerinin
fiyatlarındaki istikrarsızlık
 İlçeye farklı bölgelerden gelen
meyve ve asma fidanlarıyla yeni
hastalık ve zararlıların getirilmesi risk
ve belirsizliği,
 Genç nüfusun tarım dışı sektörlere
ilgisinin artması,
 Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı,
 Üreticilerin
gübre
kullanımı
konusunda
yeterince
bilgili
olmayışından doğan olumsuzluklar.
 Üreticilerin
sulama
konusunda
yeterince bilgili olmayışından doğan
olumsuzluklar.
 Üreticilerin zararlılarla mücadele
konusunda
bilgi
eksikliğinden
kaynaklanan tehditler,
 Üreticilerin olumsuz hava koşullarına
karşı
alınabilecek
önlemlerden
habersiz olmasından doğabilecek
tehditler (don zararı vb.)
Su, toprak ve havanın kirletilmesinin
oluşturacağı tehditler.
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5. EREĞLİ İLÇESİNDE ALTERNATİF KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETME
İMKANLARI
Ereğli ilçesinde tarım sektörünün ilçe ve ülke ekonomisine katkısını artırmak için
öncelikle ülkemizde ithal edilen ürünler ve bu ürünlerin ilçede üretilme imkanları
incelenmiştir. Daha sonra ilçede mevcut durumda üretilen ürünler ve üretilebilecek
alternatif diğer ürünlerden elde edilebilecek katma değeri yüksek ürünler belirlenmiştir.
5.1. Türkiye’de İthal Edilen Bitkisel Ürünler ve Bu Ürünlerin Ereğli İlçesinde Üretilme
İmkanları
Türkiye 2011 yılı itibari ile 1.298.000 ton soya, 122.000 ton kanola, 911.000 ton
ayçiçeği yağlı tohumu ithal edilmiş ve bunun karşılığında 1milyar 358 bin dolar döviz
ödemiştir. Bunun yanı sıra hayvancılık sektöründe yem fabrikalarında kullanılan yağlı
tohumlu bitkilerin küspesine ise 406 milyon dolar, doğrudan ham yağ ithalatına ise toplam
1 milyar 338 milyon dolar olmak üzere yağlı tohumlu bitkilere toplamda 2011 yılında 3
milyar 102 milyon dolar yurt dışına döviz ödemiştir. Yine bölgede yetiştirilebilecek
ürünlerden tane mısır konusunda ülkemiz kendine % 80 oranda yeter bir ülkedir ve her yıl
yaklaşık 500.000 ton dolayında ithalat yapmaktadır (Çizelge 12 ve 13) .
Çizelge 14. Türkiye Yağlı Tohum İthalatı (Bin Ton)
Yıllar
Ürünler
Soya Fasulyesi
Kolza Tohumu
Ayçiçeği Tohum
Pamuk Tohumu
TOPLAM

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
613
831
682 1.154 1.016 1.230 1.239
974 1.756 1.298
1
2
6
65
185
245
216
158
307
122
129
541
482
499
390
613
474
586
662
911
55
4
84
126
70
7
20
5
20
0
798 1.378 1.254 1.844 1.661 2.095 1.949 1.723 2.735 2.331

Çizelge 15.Yıllar İtibariyle Yağlı Tohum ve Türevleri İthalatı (Milyon Dolar)
Ürünler
Yağlı
Tohum
İthalatı
Hamyağ İthalatı
Küspe İthalatı
Toplam

2002 2003

2004

2005

Yıllar
2006 2007

223

424

464

597

525

340
88
650

415
429
115
205
954 1.098

626
175
1.398

797
113
1.435

2008

2009

2010

2011

1.304

910

1.393

1.358

648 1.456
944
801
171
234
204
296
1.693 2.994 2.058 2.490

1.338
406
3.102

874

Bölgede başta ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi, kanola gibi ülkemizin ithal ettiği
ürünlerin bölgede üretilme imkanı vardır. Bu ürünlerden ayçiçeği ve mısır konusunda
bölgede bir tarım kültürü oluşmaya başlamıştır, soya fasulyesi ve kanola konusunda
bölgede araştırma ve çiftçi eğitim çalışmalarına ağırlık verilerek katma değeri yüksek bu
ürünlerin bölgede yetiştirme potansiyeli vardır.
Ayrıca ülkemizde kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacının da zaman zaman bir kısmı
ithalatla karşılanmaktadır. Bölgede üretilen buğdayın kalitesini yükselterek de ülkeye
döviz girdisi sağlanmış olacaktır.
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Ülkemizin yıllık sertifikalı patates tohumluğu ihtiyacı 450.000 ton, ülkemizin üretimi
ise 70.000 ton dur. Bunun da büyük kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Ereğli bölgesinin
patates tohumluğu üretimi konusunda teşvik edilmesi önemli katma değer oluşturacaktır.
5.2. Ereğli İlçesinde Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretme Potansiyeli
5.2.1. İlçede Katma Değeri Yüksek Meyve Türleri Üretim Potansiyeli
Ereğli ilçesi için tavsiye edilebilecek katma değeri yüksek tarım ürünleri arasında
meyve türlerinin özel bir yeri vardır. İlçe ekolojisi ılıman iklim meyve türlerinin büyük bir
kısmının en iyi yetişebileceği özelliklere sahiptir. Bu özelliği fark eden yatırımcılar son
yıllarda ilçede geniş araziler satın alarak modern meyve bahçeleri kurmaktadırlar. Bu
bahçelerden elde edilen ürünler yüksek kaliteleri nedeniyle ihraç edilmektedir. İç Anadolu
Bölgemiz için sulanabilir veya kısıtlı sulama imkanlarına sahip alanlarda en verimli ve
getirisi yüksek tarımsal faaliyet meyveciliktir. Nitekim Ereğli ilçesi ile benzer ekolojik
şartlara sahip Konya ve Karaman illerinde yürütülen bir araştırmada buğday, arpa, şeker
pancarı ve elmada üretim maliyetleri ve karlılık durumları incelenmiştir. Çalışma
sonuçlarına göre buğday ve arpada birim alana kar elde edilmezken, en yüksek kar elde
edilen ürün elma olmuştur (Anonim, 2001).
Çizelge 9’dan da görüleceği üzere ilçede en fazla üretilen meyve türleri elma, kiraz,
kayısı, üzüm, vişne ve armuttur. İlçenin özellikle sulama imkanı kısıtlı olan alanlarında
kayısı, vişne, armut ve asma gibi kurağa dayanıklı meyve türlerinin üretimi artırılabilir. Bu
meyve türlerinden kayısı ve vişne meyve suyu sanayininde en fazla tercih edilen
meyvelerdir. Yine son yıllarda gerek iç ve gerekse dış pazarlarda üzüm suyuna ilgi
artmıştır. İlçede bu ürünlerin üretiminin artırılması ile ilçede mevcut meyve işleme
tesislerine kaliteli ve uygun fiyatlı hammadde de sağlanmış olacaktır. Zira, ilçedeki meyve
suyu fabrikaları, ihtiyaçları olan ürünleri genellikle ilçe dışından temin etmektedirler. İlçede
üretilen kayısının büyük bir bölümü sofralık olarak değerlendirilmekte, az bir kısmı ise
meyve suyuna işlenmektedir. İklim verileri dikkate alındığında ilçenin kurutmalık kayısı
üretimine ağırlık vermesi tavsiye edilebilir. Kuru kayısı üretimi katma değeri oldukça
yüksek bir faaliyettir. Bilindiği üzere ülkemize üretilen kuru kayısının tamamına yakını ihraç
edilmektedir. Nitekim ilçede tabii şartlarda meyve kurutma yapılabilecek Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarında gerek yağış, gerekse nispi nem oldukça düşüktür. Armut birim
fiyatı yüksek meyve türlerindendir. Ereğli ilçesi yıllık 1.065 ton armut üretimi ile Konya ili
üretiminin % 18’ini karşılamaktadır. Ancak bu üretim miktarı ilçe ekolojisinin armut
yetiştiriciliğine uygunluğu düşünüldüğünde çok düşük bir değerdir. Kurağa nisbeten
dayanıklı armut ilçede özellikle sulama imkanlarının sınırlı olduğu alanlarda
yaygınlaştırılabilir.
İlçenin bağcılık kültürünün çok eskilere dayandığı yapılan arkeolojik kazılarda
bulunan eserlerden de anlaşılmaktadır. Ancak ilçede üzüm üretimi son yıllarda ciddi
miktarlarda azalarak 1.500 tona kadar düşmüştür. Asma gerek bitki gerekse meyvesi ile
çeşitli şekillerde değerlendirilmeye uygun ve iklim şartları bakımından fazla seçici olmayan
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bir bitkidir. Bu haliyle ilçenin özellikle verimsiz ve sulama imkanları sınırlı olan alanlarında
asma yetiştiriciliği artırılmalıdır. İlçede asma yetiştiriciliğinin artması değişik şekillerde
işlenebilme potansiyeline sahip olan üzüm üretimi ile ilçedeki meyve işleme tesisleri için de
iyi bir hammadde olacaktır. Yine üretilecek üzüm pekmez, pestil vb. ürünlere işlenerek ve
kurutularak küçük aile işletmelerine önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca Tarım Bakanlığı ve
İl Özel İdarelerinin asma fidanı ve telli dayanak sistemlerine destekleri bulunmaktadır.
İlçenin sulanabilir alanlarında çok düşük miktarda (16 ton) çilek üretimi
yapılmaktadır. Çilek de çok değişik şekillerde değerlendirilebilen katma değeri yüksek bir
meyve türüdür. Diğer meyve türlerinden farklı olarak dikim yılı veya takip eden yılda ürün
verebilir. Dolayısıyla ekonomik verime en erken gelen meyve türlerindendir. Ayrıca diğer
meyve türleri yetiştiriciliği için fazla uygun olmayan küçük arazilerde de ekonomik olarak
yetiştirilebilir. Bu özellikleriyle çilek üretiminin ilçede yaygınlaşması yararlı olacaktır. Yine
çilekle benzer özelliklere sahip ahududu ve böğürtlen türleri de Ereğli ilçesinde sulama
imkanı olan yerlerde yetiştirilebilir. Bu meyve türlerinin de katma değerleri oldukça
yüksektir. Ülkemizin büyük bir bölümünde olduğu gibi Ereğli ilçesinde de tarım arazileri
miras yoluyla çok küçük parçalara ayrılmıştır. Bu alanlarda ekonomik olarak
yetiştirilebilecek en önemli ürünler çilek, ahududu ve böğürtlendir. Bu türler ilçede
bulunan meyve işleme tesislerine önemli bir hammadde de sağlayabilir. Nitekim bu meyve
türleri reçel, marmelat, meyveli süt, yoğurt, dondurma, şekerleme ve pasta sanayisinin
önemli hammaddelerdir.
İlçede erik ve şeftali üretimi de çok düşük seviyededir. İlçe ekolojisi kaliteli orta
mevsim ve geççi erik ve şeftali çeşitleri için uygundur. Bu meyve türleri gençlik kısırlığı
sürelerinin kısalığı ve birim alandan fazla ürün vermeleri gibi avantajlara sahiptir. Bu türler
sofralık olarak tüketildiği gibi işleme sanayisinde de kullanılmaktadır. İlçede ilkbaharda
nispeten geç çiçek açan çeşitlerin kullanımı ile bu meyve türlerinin üretimlerinin artırılması
ile önemli gelir sağlanabilir.
Ereğli ilçesinin rakımı yüksek olan bazı köylerinde kiraz yetiştiriciliği
yaygınlaştırılabilir. Rakımı yüksek yerlerde kiraz meyvelerinde olgunlaşma gecikmekte ve
piyasada kiraz azaldığı bir dönemde yüksek fiatla satılabilmektedir. Bu dönemde dünyada
da kiraz üreten bölgeler çok az olduğundan ürünün tamamına yakını dış pazarlarda alıcı
bulmaktadır. Konya ilinin Hadim, Bozkır ve Taşkent ilçelerinin rakımı yüksek kesimlerinde
yapılan kiraz üretimi buna en iyi örnektir. Bu yetiştiricilik sayesinde bölge çiftçisi uzun
yıllardır ilk kez tarımdan yüksek gelir elde etmiş, bölgenin sosyo ekonomik yapısı değişmiş
ve sürekli dışa göç veren bu ilçelerde tersine göç başlamıştır.
Ereğli ilçesi meyve ve asma fidanı üretimi bakımından da önemli avantajlara
sahiptir. İlçede son yıllarda bu yönde faaliyetler başlamıştır. Fidancılık tarımsal üretimde
katma değeri en yüksek olan sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde meyveciliğe olan
ilgi her geçen gün artmaktadır. Aynı durum Konya ve çevre iller için de geçerlidir.
Dolayısıyla her yıl milyonlarca adet meyve ve asma fidanına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak
ülkemizde sağlıklı, ismine doğru ve sertifikalı fidan üretimi ihtiyacı karşılayacak seviyede
değildir. Konya ve çevre illerde de meyve fidanı üretimi bölge ihtiyacını karşılamamakta,
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fidanların büyük bir bölümü Ege ve Marmara bölgesindeki fidanlıklardan sağlanmaktadır.
İç Anadolu bölgesine Ege ve Marmara bölgelerinden getirilen fidanlarda önemli uyum
problemleri görülmektedir. Ayrıca ilçeye dışarıdan getirilen fidanlarla daha önce ilçede
bulunmayan bazı bitki hastalık ve zararlıları da getirilmektedir. Bu nedenle bölgenin
meyve fidanı üretimini kendi karşılaması gerekmektedir. Ereğli ilçesi bu bakımdan bir
merkez olabilir. İlçenin çok eski bir geçmişe dayanan meyve yetiştiriciliği kültürü bu
konuda önemli bir avantaj durumundadır. Üretilecek fidanlar ilçe ihtiyacını karşıladığı gibi,
Konya, Niğde ve Karaman illerinin de ihtiyacını karşılayabilir.
5.2.2. İlçede Katma Değeri Yüksek Sebze Türleri Üretim Potansiyeli
Çizelge 7’de görüleceği üzere ilçede yaprağı yenen sebze üretimi oldukça düşüktür.
İlçede yaprağı yenen sebzelerden sadece maydanoz üretimi yapılmaktadır. İlçenin iklim
verileri incelendiğinde yaprağı yenen sebzelerden marul, tere, nane, ıspanak ve lahana
üretiminin rahatlıkla yapılabileceği söylenebilir. Bu ürünler yılın tamamına yakın bir sürede
alıcı bulabilir. Bu ürünlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile ilçe ihtiyacı karşılandığı gibi
yakında bulunan illere de satış yapılabilir. İlçede meyvesi yenen sebzelerden en fazla
sofralık domates ve hıyar ile sakız kabağı üretimi yapılmaktadır. İlçe iklim verilerine göre
sulanabilen alanlarda patlıcan, salçalık domates, kavun ve karpuz üretimi artırılabilir. Bu
ürünler taze olarak tüketildiği gibi, salça, konserve ve turşu gibi sanayi ürünlerine de
işlenebilir. İlçede bulunan işleme tesisleri mevcut durumlarıyla veya çok küçük ilavelerle
bu ürünleri işleyebilir. İlçenin iklim verilerine göre Mayıs ayından Ekim’e kadar yaklaşık 5 ay
don meydana gelmemektedir. Bu süre sıcak iklim sebzelerinden olan domates, biber,
patlıcan, kavun ve karpuz yetiştiriciliği için yeterlidir. Bu ürünlerin birim alana getirisi
oldukça yüksektir. Nitekim Ereğli ilçesi ile benzer ekolojik şartlara sahip Ankara ili Polatlı
ilçesinde yapılan bir çalışmada buğday, arpa, şeker pancarı, kuru soğan, kavun ve
karpuzda üretim maliyetleri ve karlılık durumları incelenmiştir. Çalışma sonucunda buğday
ve arpada birim alana kar elde edilmezken, en karlı ürünler kuru soğan, karpuz ve kavun
olarak bulunmuştur (Anonim, 2001). İlçede üretilecek bu ürünler yaklaşık 150.000 nüfuslu
ilçe ihtiyacını karşılayacağı gibi, yakın mesafede bulunan Karaman ve özellikle
1.000.000’un üzerinde nüfusa sahip Konya il merkezinde rahatlıkla pazar bulabilir. Ayrıca,
Ereğli ilçesinde bu ürünler ülkemizde üretimlerinin yoğun olarak yapıldığı merkezlerde
üretim hemen hemen tamamlandıktan sonra üretildiğinden yüksek gelir sağlayabilir.
Ayrıca ilçede sulama imkanlarının nispeten sınırlı olduğu alanlarda çerezlik kabak üretimi
de yaygınlaştırılabilir. Yine ilçenin iklim yapısı son yıllarda fazla ilgi gören ve ihraç
potansiyeli de bulunan sebze kurularının üretimine de son derece uygundur. Sebze
kuruları son yıllarda ülkemizde olduğu kadar dış pazarlarda da büyük ilgi görmektedir. Bu
nedenle sebze kuruları ihracatımız her yıl artmaktadır. Ereğli bu yönde büyük ekolojik
avantaja sahiptir. Nitekim ilçede tabii şartlarda sebze kurutma yapılabilecek Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarında gerek yağış, gerekse nispi nem oldukça düşüktür.
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5.2.3. İlçede Katma Değeri Yüksek Tarla Ürünleri Üretim Potansiyeli
Ereğli ilçesindeki tarım alanlarının çok büyük bir kısmını tarla bitkileri
oluşturmaktadır. Ereğli ilçesinde toplam 658.755 dekar tarla bitkileri ekim alanının %
79,73’ünde tahıl, % 1,74’ünde baklagiller, % 4,25’inde endüstri bitkileri, % 4,85’inde yağlı
tohum bitkileri, % 1,01 oranında yumru bitkiler, % 8,4’ünde ise yem bitkileri ekimi
yapılmaktadır. Bu tablo bize özellikle sulama imkanı olan tarım alanlarında dengeli bir
münavebe sisteminin uygulanmadığını göstermektedir. Bölgede ürün desenine yeni
ürünlerin katılımı sağlarken, mevcut tarım alanlarında da verimlilik ve kalitenin
yükseltilmesi de önemli oranda katma değer sağlayacaktır.
Bölgede katma değeri yüksek tarla bitkileri üretimini kısıtlayan en önemli faktör
sudur. Bu yüzden bölgede katma değeri yüksek tarla bitkileri konusunda planlama
yaparken birincisi kuru tarım alanları ikincisi ise toplamı 50.000 hektar olan sulu tarım
alanları için planlama yapmak gerekmektedir. Ereğli ilçesinde 54.320 ha dolayında nadas
alanı mevcuttur. Bu arazi toplam tarım arazisinin yaklaşık % 43’ünü oluşturmaktadır. Bu
oran gerek Konya’daki gerekse Türkiye genelindeki nadas arazi oranının çok üstündedir.
Bu alanları üretime kazandırdığımız zaman ilçe ve ülke tarımına çok büyük katkı
yapacaktır. Ayrıca kuru tarım yapılan alanlarda buğday ve arpa dışında, kışlık macar fiği,
kanola, kışlık mercimek, haşhaş gibi kışlık ekimi yapılabilecek ürünler yanında, yazlık olarak
nohut, aspir gibi tarla bitkileri bölgede yetişme potansiyeli olan ve kuru tarım alanlarında
katma değer üretebilecek bitkilerdir.
Sulu tarım alanları ise katma değeri yüksek tarla bitkileri üretimi açısından en şanslı
alanlardır. İlçede sulu tarım alanların yarısından fazlasının buğday ve arpa ekim alanı
oluşturması sulu tarım alanlarının potansiyelini tam olarak kullanılmadığını
göstermektedir. Bölgede sulu taımda en yaygın yetiştirilen bitki şeker pancarıdır. Fakat
bölgede şeker pancarı yanısıra katma değeri yüksek olan ve bölgenin iklim yapısı uygun
olan ayçiçeği, mısır, patates,soya fasülyesi, kuru fasülye, yonca gibi tarla bitkileri açısından
geliştirilebilecek çok önemli potansiyel vardır. Bu bitkilerin yanısıra tarla alanlarında
yetiştirilebilecek kimyon, haşhaş, çemen, çörekotu vb. tıbbi aromatik bitkilerde bölgede
potansiyel oluşturabilecek katma değeri yüksek bitkilerdir. Bölgede ürün desenine yeni
ürünlerin katılımı sağlarken, mevcut tarım alanlarında da verimlilik ve kalitenin
yükseltilmesi de önemli oranda katma değer sağlayacaktır.
5.2.4. Ereğli İlçesinde Katma Değeri Yüksek Sertifikalı Tohum Üretme Potansiyeli
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. Bir ürünün
normal üretimi yerine tohumluk, fide veya fidan üretimini yapmak katma değerini önemli
ölçüde artıracaktır.
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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 (Soylu, 2011)
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 İşletme Müdürlüklerinde hububat tohumluğu üretimi yapılırken, özel sektörün
tohumculuğa girmesi ile son 10 yıl içerisinde tohumculuğun en fazla yapıldığı il olarak,
Konya tohumculukta önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Buğday, arpa, patates,
hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, aspir, bazı
sebze türleri, meyve fidanı, lale soğanı gibi bitki türlerinin tohumluk üretiminde Konya ilk
sıralarda yer almaktadır. 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. Ereğli ilçesi yukarıda
bahsedilen bitki türlerinin hepsi için tohumculuk alanında yeterli potansiyele sahiptir.
Fakat tohumculuk alanında en geride olan ilçelerimiz arasında yer almaktadır.
Gerek Ereğli gerekse Konya ilinde tohumluk üretimin çok uygun 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,
*Coğrafi konumu,
*Geniş ve sulanabilir arazilerin çok olması,
*Modern tohumluk işleme tesisleri ve tohumluk üretim organizasyonları,
Konya’da Tarım İşletmesi Müdürlükleri de dahil yaklaşık 50 tohum üretici firma
alanda, tohumluk üretimi yapmaktadır. Özel Tohumculuk Şirketlerinin ilimizde 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 birçok bitkinin tohumluk üretim merkezi haline gelecektir. İlimizde ayrıca
bir üretici örgütleri olan Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü ve Pankobirlik
de sözleşmeli buğday ve arpa tohumluğu üretimi yapmaktadır. Ereğli ilçesinde mevcut
üretimin tohumculuk alanına kayması bölgedeki üretimin katma değerini artıracaktır.
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5.3. Ereğli İlçesinde Üretilen veya Üretilebilecek Ürünlerden Elde Edilebilecek Katma
Değeri Yüksek İşlenmiş Gıda Ürünleri
İlçede üretilen bitkisel ürünlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürmek, ekonomik olarak bir taraftan istihdam alanı oluştururken diğer taraftan da
ürünlerin ekonomik değeri artmaktadır. Bu amaçla ilçede üretilen ürünlerin işleneceği
temel alanlara aşağıda verilmiştir.
Tarla Ürünlerinden Üretilebilecek Katma Değeri Yüksek Ürünler
Ereğli’de Üretilen veya
Üretilebilecek Tarla Ürünleri
Tahıllar
Buğday
Arpa
Mısır
Şeker mısır
Cin mısır (patlak mısır)
Karabuğday
Yulaf

Bu ürünlerden Elde Edilebilecek Katma Değeri Yüksek
Ürünler
Tüketici Tercihlerine Uygun Un ve Unlu Mamüller
Yem fabrikaları ve malt sanayisinde hammadde olarak
Yem Fabrikalarında muhtelif yem üretimi, nişasta üretimi
Taze tüketim ve konserve sanayi
Çerezlik amaçlı olarak paketlenerek
Diyabet ürünleri üretiminde
Bisküvi ve yem üretimi

Baklagiller
Soya Fasülyesi
Kuru Fasülye
Nohut
Kışlık mercimek

Gıda ve yem sanayinde çok sayıda (300’ün üzeri üründe)
ürün üretiminde
Baklagil işleme tesislerinde kuru bakliyat olarak
paketleme

Endüstri Bitkileri
Ayçiçeği
Kanola
Aspir
Şeker pancarı
Patates
Kimyon
Çemen
Tıbbi aromatik bitkiler
Yem Bitkileri
Yonca
Silaj mısır
Adi Fiğ ve Macar Fiği
Sorgum-Sudan otu melezi
Yem bezelyesi
Dallı darı (Swithcgrass)
Yukarıda ifade edilen tüm tarla
bitkileri tohumculuğu
Ayçiçeği, buğday ve mısır sapları

Yağlı tohumları Konya ilinde bulunan yağ işleme tesisleri,
küspesi yem fabrikalarında
İlçede yer alan şeker fabrikasında şeker üretimi
Seydişehir patates işleme tesislerinde parmak patates ve
yemeklik tüketim
Tıbbi aromatik bitki işleme tesisleri

Bölgedeki süt işletmelerinde kaba yem, paketleme
işleminden geçirilerek paket yem üretimi

Biyotetanol ve yem üretimi
Sertifikalı tohumluk üretimi
Enerji ve yem amaçlı pelet üretimi
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Meyve ve Sebze Ürünlerinden Üretilebilecek Katma Değeri Yüksek Ürünler
Ereğli’de Üretilen veya
Üretilebilecek Meyve ve Sebzeler

Bu ürünlerden Elde Edilebilecek Katma Değeri Yüksek
Ürünler

Meyveler
Elma

Çocuk maması
Meyve Suyu
Konsatre
Elma kurusu
Elma Sirkesi
Konserve
Konsatre
Reçel
Şekerleme ve Pasta imalatı
Erik kurusu
Marmelat
Kayısı kurusu
Reçel
Marmelat
Konserve
Meyve suyu
Konsantre
Reçel
Marmelat
Konserve
Meyve suyu
Konsantre
Vişne kurusu
Reçel
Marmelat
Konserve
Meyve suyu
Konsantre
Dondurma
Dondurulmuş meyve
Meyveli yoğurt
Reçel
Dondurma
Dondurulmuş meyve
Pasta ve şekerleme imalatı
Meyveli süt
Meyveli yoğurt
Reçel
Dondurma
Dondurulmuş meyve
Pasta ve şekerleme imalatı
Meyveli yoğurt
Kuru üzüm
Meyve suyu
Pekmez
Sirke
Salamura yaprak
Kurutulmuş Sebze
Konserve
Siyah havuç suyu
Renk maddeleri üretimi
Salça

Kiraz

Erik
Kayısı

Şeftali

Vişne

Çilek

Ahududu ve Böğürtlen

Üzüm

Sebzeler
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6. EREĞLİ İLÇESİNDE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETME HEDEF, STRATEJİ VE
EYLEM PLANI
6.1.Ereğli İlçesinde Katma Değeri Yüksek Tarım Ürünleri Üretme Hedef ve Stratejisi
Bölgede tarımsal potansiyelden en üst seviyede faydalanmak, üreticilerin başta
katma değeri yüksek alternatif ürünler, hayvancılık, sulama teknikleri olmak üzere tarımsal
eğitim yayım hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı ve modern üretim
tekniklerini benimsemelerini ilgili teşvik ve destekleme araçlarıyla desteklemeyi
gerektirmektedir. Bu konuda yerel düzeyde bu tür faaliyetlerde tamamlayıcılığın
sağlanarak faaliyetlerin izlenmesi ve tecrübeler ışığında uygulamaların yönlendirilmesi
önem arz etmektedir. Bölgede tarımsal üretim ve kaliteyi yükseltirken; dokuzuncu
kalkınma planında da yer alan aşağıdaki hedefler dikkate alınmalıdır.
Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulması
önem arzetmektedir. Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza
temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik
sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal
bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma
çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına
önem ve öncelik verilmesi önemlidir. Konya Ovaları Projesi (KOP) kapsamında yatırımlar
hız kazanmıştır; Ayrıca proje kapsamında detaylı bir eylem planı ile bölgede yapılması
gereken detay çalışmalara yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Tarımsal üretimin rekabet
gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri
üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım
işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak
toplulaştırma yatırımlarının yaygınlaştırılması çok önemlidir.
Ereğli ilçesinin tarım alanlarının küçük ve kısıtlı olduğu bölgelerde kırsal kesimin
kaynak ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uygun finansman araçlarının geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması bu bölgeler için alternatif kalkınma modellerinin geliştirilmesi
öncelikli hedefler olmalıdır. Bölgeye has ürünlerin ve biyoçeşitliliğin korunması, bölgeye
has ürünlerin markalaşması (Beyaz Kiraz, Siyah Havuç vb.) büyük önem arzetmektedir.
Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin yanı sıra, mevcut
yetiştiriciliği yapılan ürünlerde de verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik eğitim ve
yayım hizmetleri, bitkisel üretimde verimliliğin arttırılması, sulu ve kuru tarımın rehabilite
edilmesi, organik ve iyi tarımın yaygınlaştırılması ve coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan
algılama sistemlerinin tarımsal faaliyetlerinde kullanılması hedefleri bölge için öncelikli
görülmektedir.
İlçede tarım sektöründe üretilen bitkisel ürünlerin katma değerini artıracak
çalışmaların planlanmasında Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi belgesi de dikkate
alınarak yapılacak çalışmaların, hammadde üretiminden, ürünün tüketiciye ulaşıncaya
kadar geçireceği aşamalarda ortaya çıkacak değer zincirinin her aşaması dikkate alınarak
stratejik amaçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ereğli ilçesinde bitkisel
ürünlerden katma değeri yüksek ürünler üretmek için belirlenen temel stratejik amaçlar
aşağıda verilmiştir.
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Stratejik Amaç

1.Kaliteli Hammadde Üretimi

Gerekçesi
- Tarımsal ürünlerin miktarının ve kalitesinin Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleri ile artırılması, gıda sanayinin
rekabetçiliğine ve yerinde istihdamın artırılmasına katkı
sağlayacaktır.
- Verimliğin artırılmasına yönelik teknoloji geliştirme
çalışmaları, ilçedeki tarıma dayalı sanayilerin gelişmesi
ve verimliliklerinin artmasına katkı sağlayacaktır.
- İlçede bitkisel ürünlerin miktar ve kalite artışıyla
tüketici ve tarıma dayalı sanayilere sürekli ve kaliteli
ürün sağlanacaktır.

- İlçede tarımsal sanayinin Ar-Ge faaliyetlerini
artırmasıyla, mevcut durumda üretilen ürünlerin
kalitesinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi ile
dışa bağımlılığın azaltılması ve ihracat-ithalat dengesine
2. Tarımsal Sanayide Ar-Ge katkı sağlamak,
Yenilik
Faaliyetlerini - Yeni muhafaza tekniklerinin kullanımı ile ürün
Geliştirme
kayıplarını engelleyerek ekonomiye katkı sağlamak,
İlçedeki tarımsal sanayi işletmelerinin ulusal ve
uluslar arası Ar-Ge çalışmalarına katılımını sağlayarak,
bu işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmaya
katkıda bulunmak.
-İlçedeki geleneksel gıda üretim yöntemlerinin, gıda
3. İlçede yerel yetkinlikler ve sanayinde kullanılması için gerekli teknolojilerin
yenilikçi ürünler oluşturma
geliştirilmesi ile yerel yetkinliklerin, gıda sanayinin ürün
çeşitliliğine ve rekabetçiliğine katkıda bulunmak.
- İlçede üretilen katma değeri yüksek gıda ürünlerinin
kontrol ve sertifikasyonu ile tüketicilerin sağlıklı ve
kaliteli ürün teminlerini sağlayarak ilçede yaşam
4. İlçede Gıda Kontrol ve kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
Sertifikasyon
Sistemlerinin - İlçede üretilen gıda ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu
Uygulanması ve Denetimi
ile ulusal ve uluslar arası pazarlanma imkanlarına
katkıda bulunmak,
- Hızlı, güvenilir çoklu analiz sistemlerinin uygulanması
ile ilçede gıda kalitesinin denetimi ve piyasa
kontrolünün yaygınlaştırılması ile ihracatçı firmaların
ihtiyacını karşılamak, insan ve çevre sağlığına katkıda
bulunmak,
- İlçede doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımda
5. İlçede Sürdürülebilirlik ve farkındalık oluşturmak ve sürdürmek,
Çevre Dostu Teknolojiler
- Gıda zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması ile gıda
arzı ve ihracatında sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
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6.2.Ereğli İlçesinde Katma Değeri Yüksek Tarım Ürünleri Üretme Eylem Planı
Ereğli ilçesinde tarladan sofraya gıda zincirinde üretilebilecek veya mevcut üretimin
etkinliğini, ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılması önerilen
eylem planı ve 2012 yılı tahmini fiyatları ile bütçeleri aşağıda tablo şeklinde verilmiştir.
Proje
No

PROJE ADI

1.

Ereğli ilçesinde çiftçilere tarımsal
üretimde verim artırıcı faktörler
konusunda eğitim

-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
-İlçedeki STK’lar,

Ereğli ilçesinde çiftçilere tarımsal
üretimde kalite standartları ve
üretimde kalite artırıcı faktörler
konusunda eğitim

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
-İlçedeki STK’lar,

Ereğli İlçesinde Tarım Ürünleri
Üreticilerinin İhtiyaçlarını Tespit
Etmeye
Yönelik
Periyodik
Toplantıların Düzenlenmesi

- Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
-İlçedeki STK’lar,

Ereğli ilçesinde tarımsal üretimde
verimlilik ve kalite artışı sağlayacak
girdi (tohum, gübre, ilaç, sulama,
mekanizasyon, hasat, vs.) teminine
yönelik, alt-yapı, Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarının yapılması

-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
- İlçedeki STK’lar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SORUMLU
İLGİLİ KURULUŞLAR
SÜRE
KURULUŞ
Kısa
Orta Uzun
Çalışma Alanı 1:
Katma Değeri Yüksek Ürünler İçin Hammadde Üretimi
Strateji 1.
Tarımsal Üretimde Verimlilik ve Kalitenin Artırılması İle İlgili Stratejiler
Strateji 1. İle İlgili Önerilen Projeler ve İlgili Kurum, Kuruluşlar

Ereğli İlçesinde Tarımsal Ürünlerin
Üretiminde Kullanılan Girdi Temini
ve Ürünlerin Pazarlamasında Etkili
Olacak Üretici Kooperatif ve Üretici
Birlikleri Ağının Oluşturulması

Ereğli İlçesinde Tarıma Dayalı
Sanayi İşletmeleri İle Çiftçiler
Arasında
Sözleşmeli
Üretim
Modellerinin Oluşturulması
Ereğli İlçesinde Doğal Kaynaklar
Açısından
Özellik
Arz
Eden
Bölgelerin ve Bu Bölgelerde
Üretilebilecek Alternatif Ürünler
Üretme

Tarımsal Ürünlerin Kalite ve
Verimliliğini Artırma İle İlgili Yapılan
Ar-Ge
Çalışmalarının
Üretici
Firmalara Aktarılması

-İlçedeki Tarımsal STK’lar

-İlçedeki Tarımsal STK’lar

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler,
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- İl Özel İdaresi
- KOP İdaresi
-Gıda,Tarımve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler,
- MEVKA,
-TÜBİTAK,
- İl Özel İdaresi
- KOP İdaresi
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler,
- MEVKA,
-TÜBİTAK,
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler,
-İldeki Araştırma Enstitüleri
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- Kalkınma Bakanlığı
- İl Özel İdaresi
- KOP İdaresi
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak. İlçe Müdürlüğü
- Üniversiteler,
- İldeki Araştırma Enstitüleri
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
-Kalkınma Bakanlığı

X

60.000

X

60.000

X

50.000

X

75.000

X

500.00

İlçedeki Tarımsal Sanayi
İşletmeleri
X

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- İl Özel İdaresi
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bak.,
- Üniversiteler,
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü

-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
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Tahmini
Bedel
(TL)

75.000

X

150.000

50.000
X

Proje
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SORUMLU
İLGİLİ KURULUŞLAR
SÜRE
PROJE ADI
KURULUŞ
Kısa
Orta Uzun
Çalışma Alanı 2.
Tarımsal Sanayi Alanında Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Yapmak
Strateji 1.
Ereğli İlçesindeki Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Ar-Ge Geleneğini Oluşturma
İlçede
Tarımsal
Sanayi
İşletmelerinde Ar-Ge ve
Yenilik Oluşturmanın Önemi
ve Bu Kapsamda Sağlanan
Destekler Konusunda Eğitim

Tarımsal sanayinin teknoloji
geliştirme sürecinde ihtiyaç
duyduğu nitelikli personelin
yetişebilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliğinin
sağlanması

Ereğli İlçesinde Tarıma
Dayalı Sanayi İşletmeleri ile
Üniversiteler Arasında Ar-Ge
İşbirliklerinin Oluşturulması
Üniversiteler ve Araştırma
Merkezlerinde
Tarımsal
Sanayi Alanında Yapılan
çalışmaları
paydaşlara
ulaştırma
ve
uygulama
Modellerinin Oluşturulması

AB Çerçeve Programları, AB
CIP Programı, EUREKA, EBN
gibi uluslar arası destekler
konusunda
gıda
sanayi
firmalarına
bilgilendirme
yapılması

İlçede Gıda Sektöründe
faaliyet gösteren TDS’lerin
üretim
verimliliklerini
artırma yönünde KOSGEB
desteklerinden etkin bir
şekilde
faydalanmasının
sağlanması

Ereğli Ticaret Odası

-Ereğli Ticaret Odası
-Konya
Üniversiteleri

- İlçedeki TDS
işletmeleri,
-SelçukÜniv. Konya
Teknokent

-Ereğli Ticaret Odası
-Konya
Üniversiteleri

-Ereğli Ticaret Odası

KOSGEB
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- Üniversiteler,
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
- Kalkınma Bakanlığı
- İl Özel İdaresi
- KOP İdaresi
-Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
-Milli Eğitim Bak.
-Kalkınma Bak.
-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak.
-İlgili STK’lar
-TÜBİTAK
- Üniversiteler,
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- Bilim, Sanayi ve
teknoloji Bakanlığı
-Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
-Milli Eğitim Bak.
-Kalkınma Bak.
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak.
-İlgili STK’lar
-TÜBİTAK
-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bak. İlçe
Müdürlüğü
- Üniversiteler,
-İldekiAraştırma
Enstitüleri
- MEVKA,
- TÜBİTAK,
- Kalkınma Bak.
-Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
-TÜBİTAK
- Ereğli Ticaret Odası
-Gıda Sektörü Meslek
Kuruluşları

X

Tahmini
Bedel
(TL)

50.000

X

150.000

X

60.000

X

60.000

X

30.000

X

30.000

Proje
No

PROJE ADI

SORUMLU
KURULUŞ

İLGİLİ
KURULUŞLAR

SÜRE
Kısa

Orta

Uzun

Strateji 2.
Yerel ve geleneksel gıdaların, özelliklerinin korunarak, modern yöntem ve
teknolojilerle gıda sanayi tarafından üretilmesi ve markalaştırılması

1.

2.

3.

İlçede Öne Çıkan Yerel
ve geleneksel ürünlerin
envanterinin çıkarılması
ve coğrafi işaret tescili
yapılabilecek olanların
tespit edilmesi, bunların
yurt içi ve yurt dışı
piyasalardaki ekonomik
potansiyellerinin
belirlenmesi

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü

Yerel ve geleneksel
ürünlerin
karakterizasyonunun,
standardizasyonun
yapılması ve coğrafi
işaret
başvurularının
teşvik edilmesi

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü

Yerel
Ürünlerin
Alternatif
Gıdalara
Dönüştürülmesine
Yönelik
Ar-Ge
ve
Sanayileştirilmesi
Konusunda Çalışmalar
Yapmak

-Yerel Yönetimler
-Kalkınma
Ajansları
-Üniversiteler
-Araştırma
Enstitüleri

-TSE,
-Yerel Yönetimler,
-Üniversiteler,
-İlgili Kuruluşlar.

- Üniversite,
- Araştırma
Enstitüleri,
- İlçedeki TDS’ler
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- TÜBİTAK
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
- Araştrma
Merkezleri
- Üniversiteler
- KOSGEB

Tahmini
Bedel
(TL)

60.000
X

X
150.000

X
500.000

Proje
No

SORUMLU
İLGİLİ
SÜRE
PROJE ADI
KURULUŞ
KURULUŞLAR
Çalışma Alanı 3.
İlçedeki Tarıma Dayalı Sanayilerin Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Artırılması

1

Katma Değeri Yüksek
Ürünler
Üretiminde
Kullanılan
Tarımsal
ürünlere girdi sağlamaya
yönelik öncelikli araştırma
konularının
tüm
paydaşların katılımı ile
sürekli güncellenmesi

- Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü
- İlçedeki TDS’ler

2
TDS’nin, yenilikçi ürün ve
üretim
yöntemleri
konusunda
Ar-Ge Ereğli Ticaret
çalışmalarının
tüm Odası
paydaşların katılımı ile
sürekli güncellenmesi,
3
Gıda Kalitesi ve Güvenliği,
Gıda ve Sağlık ile İlgili ArGe konularının tüm
paydaşların katılımı ile
sürekli güncellenmesi

4.

5.

6.

Ereğli Ticaret
Odası

Üretim sırasında kalitenin
kontrolü
konusunda
kamuda ve üniversitede
yapılan
çalışmaların Ereğli Ticaret
sanayiye aktarılması için Odası
proje
pazarları
düzenlenmesi
Depolama ve taşıma
teknolojileri konusundaki - İlçedeki TDS’ler
Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarının yapılması
ve
işletmelerde
uygulanması
Gıda paketlemede
kullanılan
ambalaj malzemelerinin
üretimi ve kullanımına
yönelik olarak Ar-Ge
faaliyetlerinin
özendirilmesi

- İlçedeki TDS’ler
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-TÜBİTAK
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler

- Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü
- İlçedeki TDS’ler
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler
- Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü
- İlçedeki TDS’ler
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler
- TÜBİTAK
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler
- TÜBİTAK
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler
- Ereğli TicaretOdası
- TÜBİTAK
- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji B.
- Araştırma
Merkezleri
- Üniversiteler
- Ereğli TicaretOdası

Tahmini
Bedel
(TL)

X
250.000

X
250.000

X
150.000

X

60.000

X

500.000

X

500.000

7. TÜRKİYE’DE TARIM ÜRÜNLERİNDEN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİ ÜRETME
POLİTİKALARI
Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde tarım sektörünün yeri büyük önem
taşımaktadır. Nüfusun ¼’ünün kırsalda yaşaması ve aktif nüfusun 1/3’ünün tarımda
istihdam edilmesi, dış ticarette önemli pay alması ve diğer taraftan en önemlisi ise
insanların temel gıda gereksinimlerini karşılaması nedeniyle ülke ekonomisinde sosyoekonomik katkı oluşturmaktadır. Bugün tüm dünyada özellikle ülkelerin kendi gıda
gereksinimlerini garanti altına alma istekleri doğrultusunda tarım ürünlerinin sürdürülebilir
üretim ve işlenmesi temel tarım politikaları olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de tarım
ve gıda alanını “Ar-Ge ve yenilikle” ivme kazandırılması gereken ihtiyaç odaklı alanlardan
biri olarak seçilmesinde üç unsurun etkili olduğu belirtilmiştir (Anonim, 2011a):
• Ülkemizde kişi başına düşen tarım alanının azalması,
• Dünyadaki gıda arzı krizinin gelecek dönemde tarımsal büyüme ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek olması,
• Ülkemizde gıda alanının ihracat potansiyelinin ve cari açığın kapanmasına katkı
potansiyelinin yüksek olması.
TÜİK verilerine göre ülkemizde son 19 yılda kişi başına düşen tarım alanı miktarları
gittikçe azalmıştır. Nitekim, 1990 yılında kişi başına düşen tarım arazisi miktarı 7.4 dekar
iken, 2010 yılında 5.3 dekara düşmüştür (Anonim, 2012). Artan nüfusa bağlı olarak kişi
başına düşen tarım alanı miktarları son yıllarda ciddi düşüş göstermektedir. Dolayısıyla
ülkemizde gelecek yıllarda gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarım alanları daha verimli
kullanılmak zorundadır. Verimli kullanım için yeni metotların uygulanması ve Ar-Ge
çalışmaları bir gerekliliktir.
Ülkemizde 2011 yılı toplam ihracatı 134.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatımızın yaklaşık % 11’luk bir kısmını tarım sektörü oluşturmaktadır. Bu sektörde de
bitkisel ürünlerin payı % 9.71, hayvansal ürünlerin payı ise % 1.06’dır (Çizelge 16) (Anonim,
2012, www.tim.org.tr).
Çizelge 16. Türkiye Tarım Ürünleri İhracatı
Alan
Bitkisel Ürünler
Hayvansal Ürünler
Toplam

İhracat Miktarı (milyar $)
13.07
1.42
14.49

Genel Toplam
İçerisindeki Payı(%)
9.71
1.06
10.77

Diğer taraftan ülkemizde yıllar itibarıyla gıda alanı ihracat rakamları incelendiğinde,
2005-2010 yılları arasında gıda alanı ihracatında göreceli bir artış gözlenmektedir. 7,7
milyar dolar olan 2005 yılı ihracat rakamı yaklaşık % 52’lik bir artışla, 2010 yılında, 11,8 milyar
dolara yükselmiştir (Anonim, 2012). Ülkemizin konumu ve gereksinimleri doğrultusunda
gıda alanında ihracatın artırılarak ivmelenilmesi gereken bir alan olduğu görülmektedir.
İvmelenmenin artırılarak sürdürülebilmesi için ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ekonomik
katma değere dönüşümünün sağlanması gerekmektedir.
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Ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamını etkileyen, toplum sağlığı ve yaşam
kalitesini belirleyen önemli girdilerden biri olan gıda alanında, ülkemizin ihtiyaçlarının
karşılayacak katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için yapılacak Ar-Ge çalışmaları
stratejik önem arz etmektedir. Ülkelerin karşılaştırmalı üstünlük düzeylerinin artarak,
sürdürülebilirlik ilkeleri ile şekillendiği bir dünyada, stratejik bir alan olan gıda sektöründe
disiplinler arası Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine odaklanılması bir gerekliliktir. Nitekim birçok
ülke gıda alanındaki ulusal stratejilerini belirlemiş ve bu alanda sürdürülebilir büyümeyi
sağlamak amacıyla mekanizmalarını şekillendirmiştir. Ülkelerin yanı sıra uluslararası
yapılanmalarda da gıda alanına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Uluslararası
kuruluşlar, alan dinamiklerini ortaya koymakta ve politika tavsiyelerinde bulunmaktadır
(Anonim, 2011a).
Günümüzde “gıda” konusu incelendiğinde, gıda üretim ve tüketim zincirindeki tüm
aşamalar kastedilmektedir. Birincil üretim (bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri)
sonucu elde edilen tarımsal ve hayvansal hammaddelerin hijyen ve kalitesi sağlanarak,
sanayide işlenmesi sonucu güvenilir ve kaliteli gıdaların tüketiciye ulaştırılması, gıda alımı
ile tüketicinin sağlık ve refahının sağlanması ve korunması ile bu zincirin her bir
basamağına çevresel faktörlerin etkilerinin de araştırılmasıyla, tüm gıda üretim ve tüketim
zinciri üzerinde kalite ve güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.
7.1. Ulusal Strateji Belgelerinde Tarımla İlgili Hedef ve Stratejiler
Ülkemizde tarım sektörü ile ilgili hedeflere ulaşabilmek için orta ve kısa vadede
programlar planlanmış ve uygulanabilir somut adımlar belirlenmiştir. Bununla birlikte
ulusal kalkınma plan ve programlarını destekleyici şekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
da stratejik planlamalarını yaparak ülkemizin gıda alanındaki gelişmesine katkı sağlamaya
yönelik eylemlerini gerçekleştirmektedirler. Aşağıda ulusal politika ve strateji
belgelerinde, gıda üretim ve tüketim zinciri ile ilgili hedef ve stratejiler Dokuzuncu
Kalkınma Planından başlayarak verilmiştir.
7.1.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı
2007-2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planında, Türkiye’nin
bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümler kapsamında gıda üretim-tüketim
zincirinde verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması, gıda alanında ekonomik katma
değerin artırılması ile gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik hedefler ortaya
konulmuştur. Tarım sektörü ile ilgili olarak 9. Kalkınma Planı (2007-2013) belgesinde
belirlenen beş Ekonomik ve Sosyal Gelişme Ekseninden biri olan "Rekabet Gücünün
Artırılması" kapsamındaki on stratejik amaçtan biri "Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi"
olarak belirlenmiş ve bu amaca yönelik hedefler ortaya konulmuştur. Diğer taraftan
“Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi”, “Yoksullukla Mücadele”
maddeleri de tarım ile ilgili hedefler sunmaktadır. Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik
Stratejisi’nde ise sadece “Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi” maddesi hedeflerine yer
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verilmiştir. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi ile ilgili hedefler setinde tarımla ilgili öneriler
Çizelge 17’de verilmiştir (Anonim, 2011a).
Çizelge 17. Dokuzuncu Kalkınma Planında Tarım Sektörü ile İlgili Hedefler
• Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı
oluşturulacaktır.
• Üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politik araçlar
uygulanırken, ülkemizin AB’ye üyeliği sonrasında AB içinde rekabet edebilmesi için
tarımsal yapıda gerekli dönüşüme öncelik verilecektir.
• Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, tarım
topraklarından, tahlillerle belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru tarım
teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım planlaması ve yaygın erozyonun
önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımı esas alınacaktır.
• Verimliliğin ve üretici gelirlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla,
çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve pazarlama
aşamalarında, başta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı, sulama, bitki ve
hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere çeşitli konularda eğitim ve yayım hizmetleri
artırılacaktır. Söz konusu hizmetlerin genç ve kadın çiftçileri de kapsayacak şekilde ve
yapıları güçlendirilmiş üretici örgütleri tarafından yürütülmesine ağırlık verilecektir.
• Görece katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde;
hayvan ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının ve
kullanımının düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve yayım
hizmetlerine ağırlık verilerek, AB’ye katılım öncesi rekabet gücünün artırılması
hedeflenecektir. Sınırlarımızdaki yasal olmayan hayvan hareketleri engellenecektir.
• Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit
çalışmalarının yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması,
son dönemde sağlanan destekler ve artan talebe paralel olarak hızla gelişen
yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapının bu
amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esas alınacaktır.
• Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili
kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.
• Kamunun, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularında sunduğu
hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. AB müktesebatına uygun şekilde,
kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik artışı ve bu amaçla izleme ve müdahalenin
tek merkezden gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlar arası eşgüdüm sağlanacaktır.
7.1.2. Orta Vadeli Program (2012-2014)
2012-2014 yılları için öngörülen Orta Vadeli Programda gıda üretim, tüketim zinciri
ile ilgili olarak, ‘Rekabet Gücünün Artırılması’ başlığı altında ‘Tarımsal Yapının
Etkinleştirilmesi’ ve ‘Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş
Sağlanması’ maddeleri dikkat çekmektedir. Bunlarla birlikte, aynı başlık altındaki ‘Çevrenin
Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi’ ‘Yoksullukla Mücadele’ maddeleri de alan
ile ilgili hedefler sunmaktadır. ‘İstihdamın Artırılması’ başlığının altında da yine Ulusal Gıda
Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi ile ilgili atıflar yer almaktadır. Orta Vadeli Program 2012-2014’de
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yer alan, Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi ile ilgili bazı maddeler Çizelge 18’de
verilmiştir (Anonim, 2011a).
Çizelge 18. Orta Vadeli Programda (2012-2014) Yer Alan Tarım Sektörü ile İlgili Öncelikler
REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
TARIMSAL YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ
• Tarım sektöründe, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ile doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının
oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;
• Tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak üretimde etkinlik,
verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak düzenlenecektir.
• Ürün fiyatları ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik piyasa
mekanizmaları geliştirilecek ve üretici örgütleri etkinleştirilecektir.
• Arz açığı olan ürünlerde piyasalar izlenecek ve üretimi artırmaya yönelik
destekler sürdürülecektir.
• Bilgi altyapıları başta olmak üzere tarım sektöründeki kurumsal ve idari
yapılardaki dönüşüme öncelik verilecek, tarımsal istatistikler nitelik ve nicelik olarak
iyileştirilecektir.
• Kamunun bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenilirliği hizmetlerine ilişkin
kapasitesi geliştirilecek, tarım ile gıda işletmelerinin modernizasyon faaliyetleri
desteklenecektir.
• Tarım ürünleri ihracat desteklerinde katma değeri yüksek, markalı ve nihai
tüketiciye yönelik ürünlere ağırlık verilecektir.
• Bitkisel üretimde verimliliği artırma amaçlı uygulamalar yaygınlaştırılacak, bitki
sağlığı uygulamaları geliştirilecektir.
• Hayvancılıkta; et ve süt piyasalarında istikrarın sağlanması ve besi hayvancılığının
geliştirilmesi yönünde yapısal dönüşümü sağlayacak şekilde destekler düzenlenecek,
ıslah çalışmalarıyla hastalık ve zararlılarla mücadeleye ve kaliteli yem bitkileri
üretiminin artırılmasına öncelik verilecektir.
• Üreticilerin eğitimi ve sektördeki yayım hizmetlerine ilişkin faaliyetler
iyileştirilecektir.
• Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanılması ve korunmasına yönelik yöntem ve
araçlara öncelik verilecek, arazi toplulaştırma ve gerekli yasal düzenleme yoluyla
işletme ölçekleri büyütülecek, sulama yatırımları yaygınlaştırılacak, sulama sistemleri
modernize edilecektir.
• Su ürünleri sektöründe kaynak yönetim sistemine yönelik kurumsal kapasite
geliştirilecek ve yetiştiriciliğin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
• Ormanlar; toplum sağlığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak sürdürülebilir yönetim
anlayışı dâhilinde korunarak değerlendirilecek, ağaçlandırma, iyileştirme ve kent
ormancılığı çalışmaları geliştirilecek, çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetleri
hızlandırılacaktır.
SANAYİ VE HİZMETLERDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPISINA GEÇİŞ
SAĞLANMASI
• Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin
ticarileştirilmesi ve pazarlanma süreçleri desteklenecektir.
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7.1.3. 2012 Yılı Programı
2012 Yılı Programında tarım sektörü ile ilgili hususlar “Tarımsal Yapının
Etkinleştirilmesi” başlığı altında değerlendirilmektedir. Programda verimliliğin önemine
vurgu yapılmış ve gıda güvenliği hususunda adımların atılması gerektiği belirtilmiştir.
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi başlığı altında, toprak ve su kaynakları, bitkisel üretim,
hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, tarımsal destekler ve gıda alanına yönelik tespitler
yapılmış ve öncelikler doğrultusunda iyileştirmeye yönelik tedbirler tanımlanmıştır. Bu
bağlamda, Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi kapsamındaki politika öncelik ve tedbirleri
aşağıda Çizelge 19’da verilmiştir (Anonim, 2011a).

Çizelge 19. 2012 Yılı Programında Tarımla İlgili Hedef ve Stratejiler



ÖNCELİK: Tarımsal destekler üretimde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya
yönelik olarak yeniden düzenlenecektir.
TEDBİRLER:
- Tarımsal destekleme politikaları, AB'ye katılım sürecinin gerekleri de göz
önüne alınarak, üretimde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik
olarak düzenlenecektir.
- Besi ve süt hayvancılığının dengeli bir şekilde gelişmesi sağlanacaktır.
 ÖNCELİK: Tarım sektöründe kurumsal ve idari yapılarda gerekli dönüşüme öncelik
verilecektir.
TEDBİR:
- Tarımsal istatistiki verilere dair nitelik ve nicelik sorunları giderilecek, tarım
politikalarının yürütülmesine ilişkin bilgi altyapısı ile idari yapı geliştirilecektir.
 ÖNCELİK: Kamu kurumlarının, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenilirliği
hizmetlerine ilişkin kapasitesi geliştirilecektir.
TEDBİR:
- Gıda, yem, gıda hijyeni ve veteriner hizmetleri ile bitki sağlığına ilişkin idari ve
kurumsal altyapı güçlendirilecek, özel sektörün uyum maliyetleri
desteklenecektir.
 ÖNCELİK: Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı
geliştirilecektir.
TEDBİRLER:
- 380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılacaktır,
- 2014 yılına kadar nükleer santral inşasına başlanabilmesi için; üretim lisansı ve
ÇED başvuru süreçlerinin takibi ile gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması
ve müzakerelerin sonuçlandırılması sağlanacaktır.
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7.1.4. 61. Hükümet Programı
61. Hükümet Programında, Tarım sektöründe, Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik
Stratejisi’nin de kapsamını oluşturan gıda zinciri aşamaları ile ilgili hedeflere ilişkin
stratejilere yer verilmiştir. Programda tarımda Ar-Ge ve Yenilik oluşturmak ile ilgili temel
hedefler ve stratejiler (Anonim, 2011a);
- Ülkemizde 5,8 milyon kişinin geçimini sağlayan ve halkın gıdasını karşılayan
tarımda yapısal dönüşüme ağırlık verileceği,
- Tarım sektöründe, nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım
ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış,
ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir ülke
konumuna erişmek 2023 yılı için temel hedef olduğu,
- Meraların ıslahı ve kullanımında yaşanan sorunları çözecek ve hayvancılık
yatırımlarına imkân tanıyacak düzenlemeler gerçekleştirerek meralarımızın verimli ve
sürdürülebilir kullanımının sağlanacağı,
- Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması hedefine ulaşmak amacıyla gıda,
bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ile eğitim-yayım ve destekleme dahil tarım reformu
gibi hizmetlerin daha etkin sunulacağı şeklinde Ulusal Ar-Ge ve Yenilik stratejisini
destekleyecek hedeflere yer verilmektedir.
- Su Ürünleri Kanununda, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaynakların
korunması, kontrol hizmetlerinin etkinleştirilmesi ile kaliteli ürün temini gibi konularda
düzenlemeler öngören kanun tasarısı TBMM'ye sevk edilecektir.
7.1.5. Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)
2011-2014 dönemlerini kapsayan Sanayi Strateji Belgesinde, tanımlanan ve hedef
belirlenen sektörlerden birisi de Gıda sektörüdür. Belgede gıda sanayinin mevcut durumu
ve iyileştirilmesine yönelik izlenecek hususlara yer verilmiştir. Sanayi Strateji Belgesinde
Katma değeri yüksek gıda ürünleri üretmek ile ilgili hususlar aşağıda verilmiştir (Anonim,
2011a).
- Özellikle araştırma kuruluşları ile sanayi arasındaki işbirliğini arttırarak sektördeki
firmaların yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, sektörde gıda güvenliğini arttıracak etkin
denetimin sağlanması ve tarım-gıda işletmelerinin modernizasyonuna ve işletmelerin
hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik planlar hazırlanması,
- Temel hammadde kaynağının geldiği tarımsal ürün üretim süreci ile sektörün
entegrasyonunun geliştirilmesi,
- Sanayi ile tarımı karşılıklı menfaat amacıyla bir araya getiren çalışma ve
uygulamaların hayata geçirilmesi,
- Tüketicilerin istek ve arzuları kültürel, bölgesel ve gelişmişlik seviyelerine göre
farklılıklar göstermesi dolayısıyla, dünya piyasalarında var olma mücadelesi veren gıda
firmalarının Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi,
- İhracat potansiyeli bulunan geleneksel ürünleri, coğrafi işaretleme ve
markalaşma yoluyla dünya pazarlarına satışının desteklenmesine yönelik çalışmaların
artırılması,
- Üzüm, fındık, kayısı, incir, zeytin gibi potansiyeli büyük, geleneksel ve dış satım
şansı yüksek ürünlerden katma değeri yüksek, işlenmiş yeni ürünlerin üretimi teşvik
edilmeli ve bu ürünlerde markalaşma hedeflenmesidir.
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7.1.6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı 2010-2014
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik plan
çalışmasında, tarım sektörü ile ilgili olarak öncelikli çalışma alanları ve kavramsal yaklaşım,
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü’nün
politikaları da dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Anonim, 2011a).
Tarımda Kullanılmaya Başlayan ve Önem Arz Eden Kavramlar
• “Modern Tarım” yerine “Sürdürülebilir Tarım”,
• İyi Tarım Uygulamaları,
• Az İşlemeli Tarım,
• Tarımsal Pazarlama,
• Topraksız Tarım,
• Tüketici Odaklı Tarım,
• Mikroklima Alanları,
• Havza Bazlı Tarım
Küreselleşme sonucu tarımsal üretimin vazgeçilmez kavramları:
• Suni Tohumlama,
• Embriyo Transferi
• Bitkisel ve Hayvansal Gen Kaynaklarının Korunması
• Genetiği Değiştirilmiş Ürünler
• Klonlama
• Işılanmış Gıdalar
• İyi Laboratuar Uygulamaları
• Fonksiyonel Gıdalar
Tarımla ilgili olarak vurgulanan bu çalışma alanlarından, fonksiyonel gıdaların
üretilmesi, Ereğli bölgesi için de önerilecek katma değeri yüksek gıda üretimi konusu ile
örtüşmektedir.
7.1.7. Vizyon 2023 Çalışmaları
Vizyon 2023 çalışmasında “Tarım ve Gıda” alanı, temel konulardan biridir. Kapsamı,
Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi’nin kapsamı ile aynı şekilde; gıda üretim ve tüketim
zincirindeki tüm aşamalar olarak belirlenmiştir. Uzman panellerinde belirlenen Tarım ve
Gıda 2023 Vizyonunda tarımla ilgili temel ilke şu şekilde tanımlanmaktadır (Anonim,2011a):
“Bilime ve modern teknolojiye dayalı olarak, toplumun sağlıklı beslenmesini,
gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve
toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir,
verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslar arası alanda rekabet
edebilen gelişmiş bir Türkiye.”
Bu temel ilke doğrultusunda, gıda üretim ve tüketim zincirindeki aşamalarla ilgili
öncelikli konular ve teknolojiler; “Üretim”, “Biyoteknoloji”, “Gıda İşleme”, “Bilişim”,
“Koruma, Teşhis ve Tedavi”, “Muhafaza ve Ambalaj”, “Analiz ve Ölçme” ve
“Mekanizasyon ve Taşıma” olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, tarımsal ürünlerden katma
değeri yüksek ürünler üretme kapsamı ve stratejik amaçlarıyla büyük ölçüde örtüşen
çalışma alanlarıdır.
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Tarım ve gıda alanında ivme kazanmamız için öncelikli teknolojik faaliyet konuları
ise şu şekilde ifade edilmiştir:
1. Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme,
2. Tohum, tohumluk, fide, fidan ve damızlık üretimi,
3. Gen kaynaklarının karakterizasyonu ve muhafazası,
4. İşlenmiş ürün çeşitliliği, gıda işleme yöntem ve süreçleri,
5. Gıda güvenliği ve güvenilirliği,
6. Tarım, orman, gıda ve su ürünlerinde araç, gereç ve yapılar ile üretim
sistemlerinin
geliştirilmesi,
7. Koruma, kontrol ve tedavi teknikleri ile hastalık-zararlılarla savaşım ve entegre
mücadeleyi etkinleştirme,
8. Doğal kaynak ve yaban hayatının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
9. Tarım ve ormancılıkta uzaktan algılama ve erken uyarı sistemleri ile bilişim
teknolojilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması,
Tarımla ilgili olarak vurgulanan bu faaliyet alanlarından 2. ve 4. Maddeler, Ereğli
bölgesi için de önerilecek katma değeri yüksek tarım ürünleri üretimi konusu ile
örtüşmektedir.
7.1.8. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Gıda Alanı ile İlgili Çalışması
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, gıda alanında ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerini
hazırlamak amacıyla, TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve yüksek
öğretim kurumlarından uzmanların katılımıyla çalışma gruplarını oluşturarak, söz konusu
konu ile ilgili stratejileri hazırlama kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda “Gıda Alanı
Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu” hazırlanmıştır. Bu bilgi
notu temel alınarak 7-9 Ekim 2010 tarihlerinde gıda alanında faaliyet gösteren tüm
paydaşların bir araya geldiği ve alanın Ar-Ge ve yenilik ekseninde bütüncül bir şekilde ele
alındığı geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Ulusal Gıda Ar-Ge ve
Yenilik Stratejisi’nin vizyonu, stratejiyle elde edilmesi amaçlanan sosyo-ekonomik ve
çevresel kazanımlar ile çözüm önerileri geliştirilmiştir. Tüm paydaşların katılımıyla
oluşturulan “Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi” ülkemizin gıda alanındaki Ar-Ge ve
yenilik ekosisteminin iyileştirilmesine ve gıda alanının ivmelendirilmesine yönelik adımları
içermektedir. Gıda üretim ve tüketim zincirindeki aşamalar Ar-Ge ve yenilik çerçevesinde
değerlendirilmiş ve stratejik çerçeve bu kapsam dâhilinde oluşturulmuştur. Stratejik
Çerçeve; “Hammadde Üretimi”, “Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri”, “Yerel Yetkinlikler
ve Yenilikçi Ürünler”, “Gıda Tüketimi ve Sağlık”, “Hedef Odaklı Öncelikli Ar-Ge
Faaliyetleri” ve “Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Teknolojiler” stratejik amaçlarından
oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlar altında stratejiler tanımlanmış ve stratejileri
destekleyecek eylem planı oluşturulmuştur (Anonim, 2011a).
Ülkemizde gıda konusunda yapılacak çalışmalarda “Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik
Stratejisi”nin üretim ve tüketim zincirindeki aşamaları ve kapsamı Çizelge 20’de verilmiştir.
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Çizelge 20. Tarladan Sofraya Gıda Üretim Alanı
TARLADAN SOFRAYA GIDA KALİTESİ, GÜVENLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ ÇALIŞMA ALANI
Birincil Üretim
Gıda İşleme
Taşıma ve Depolama
Gıda Tüketimi
Bitkisel ve Hayvansal
Gıda Teknolojileri,
Gıda Taşıma ve
Beslenme, Gıda İle
Üretim Su ürünleri
Gıda Sanayi
Depolama Teknolojileri
İlgili Hastalıklar
- Toprak kalitesi,
- Gıda işleme
- Gıda taşıma araçları,
- Gıda ve sağlık,
- Tohum, fidan ve yem
teknolojileri,
- Soğuk zincir,
- Gıda arzı,
kalitesi,
- Esnek ve bağıl
- Taşıma ve depolama
- Yiyecek ve içecek
- Tarım zararlıları,
üretim sistemleri,
koşulları,
sanayi,
- Organik tarım,
- Gıda katkı
- İzlenebilirlik,
- Yemek işletmeleri,
- GDÜ,
maddeleri,
- Gıda taşımasında bilgi - Gıdadan
- Hayvan sağlığı,
- Paketleme,
ve iletişim teknolojileri, kaynaklanan
- Su kültürü,
- Etiketleme,
- Hijyen,
hastalıklar,
- Tarım makinaları,
- Gıda sanayinde ileri - Toptan ve perakende
- Beslenme vb.,
- Sulama teknolojileri,
teknolojileri, vs.
sektörleri, vs.
-Ziraiüretimde verimlilik
vs.

Ulusal gıda Ar-Ge alanı tarımsal ürünlerin üretiminden, tüketiciye ulaşıncaya kadarki
her aşamada yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Bu alanın ilk aşaması birincil üretim
olarak tanımlanmakta ve bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimini içermektedir. İkinci
aşamayı ise üretilen tarımsal ürünlerin işlendiği gıda işleme aşaması, üçüncü aşamayı gıda
ürünlerinin taşıma ve depolaması ve dördüncü aşamayı da gıda tüketim aşaması
oluşturmaktadır. Dolayısıyla gıda değer zincirinde yapılacak her türlü Ar-Ge ve yenilik
çalışması başta tüketiciler olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.
Gıda ile ilgili tüm ilgili paydaşlarla ortak olarak belirlenen ve kabul edilen, Ulusal
Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi’nin vizyonu; “Gıda üretiminin tüm aşamalarında çevre
dostu teknolojileri kullanan, yüksek katma değeri olan yenilikçi ve markalaşmış gıda
üreten bir Türkiye” olarak tanımlanmıştır.
“Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Strateji” belgesinde Gıda alanının stratejik çerçevesi
ise gıda üretim ve tüketim zincirindeki aşamalarda, doğrudan Ar-Ge ve Yenilik
Faaliyetlerinin ivme kazanmasına katkıda bulunacak “tematik” stratejik amaçlar aşağıda
verilmiştir.
Stratejik amaçların altında geliştirilen stratejiler aşağıda verilmiştir
(Anonim,2011a):
1. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinin birincil hammadde üretim
verimliliğinin artırılması,
2. Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinin, gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu
kalitede olması için üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
3. Gıda sanayinde maliyeti düşürecek, miktarı ve kaliteyi arttıracak yeni teknolojilerin
geliştirilmesi,
4. Gıda sanayinin uluslararası Ar-Ge faaliyetlerine ve konsorsiyumlarına katılımının
özendirilmesi,
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5. Gıda sanayindeki KOBİ’lerin üretim verimliliğinin arttırılması,
6. Yerel ve geleneksel gıdaların, özelliklerinin korunarak, modern yöntem ve
teknolojilerle gıda sanayi tarafından üretilmesi ve markalaştırılması,
7. Gıda sanayinde katma değeri yüksek yeni ürünlerin ve fonksiyonel gıda ürünlerinin
geliştirilmesi,
8. Gıda kalitesi ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi,
9. Gıda sanayi tarafından üretim sırasında kalitenin kontrolü için yeni teknolojilerin
geliştirilmesi,
10. Gıda üretim ve tüketim zincirinin her aşamasında ihtiyaç duyulan Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
11. Gıda üretim ve tüketim zincirindeki öncelikli konularda Ar-Ge ve Yenilik yetkinliğinin
geliştirilmesi,
12. Gıda depolama ve taşıma teknolojilerinin geliştirilmesi ile gıda kayıplarının
önlenmesi,
13. Birincil hammadde üretiminde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi,
14. Gıda sanayinde çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi.

7.2. Gıda Alanında Faaliyet Gösteren Kamu Ar-Ge Birimleri
Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren
kamu Ar-Ge birimleri Çizelge 21’de verilmiştir (Anonim, 2011a).
Çizelge 21 . Gıda Alanında Faaliyet Gösteren Kamu Ar-Ge Birimleri
1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
• Taşra Birimleri Araştırma Enstitüleri
2. Sağlık Bakanlığı
• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
• Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) (Gıda Birimi, Tarım
Birimi)
4. TÜBİTAK
• MAM Gıda Enstitüsü
• MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
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7.3. Türkiye’de Gıda Alanında Faaliyet Gösteren Araştırma Merkezleri
Ülkemizde gıda konusunda araştırma yapan araştırma merkezleri genellikle
üniversiteler bünyesinde kurulmuştur. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programları kapsamında
desteklenen gıda alanlarında faaliyet gösteren araştırma merkezleri Çizelge 22’de
verilmiştir.

Çizelge 22. Gıda ile ilgili İleri Araştırma Merkezleri
ÜNİVERSİTE
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Ens.
Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Ens.
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatih Üniversitesi

ARAŞTIRMA MERKEZİ / UYGULAMA MERKEZİ /
LABORATUAR
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi
Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Ar-Ge Merkezi
Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi
Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısı
Gıda Ürünleri Araştırma Geliştirme Merkezi
GYTE-KOSGEB Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Ar-Ge ve
Uygulama Merkezi
Tam Otomatik Sera Kompleksi Ar-Ge ve Uygulama
Merkezi
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi
Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Araştırma Merkezi
GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge
Merkezi
Gıda Antioksidanları Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırmaları Merkezi
Araştırma Sera Altyapısı
İleri Tarım Teknolojileri Altyapısı
Hayvancılık Ar-Ge Merkezi
Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama
Merkezi
BiyoNanoTeknoloji Araştırma Laboratuvarı

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı.
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ereğli ilçesi sahip olduğu çok farklı arazi yapısı, geniş tarla arazisi, arazilerinin büyük
kısmının tarla tarımına uygun olması, sulama imkanlarının giderek artacak olması, ilçede
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.
*Ereğli ilçesinde 54.320 ha dolayında nadas alanı mevcuttur. Bu arazi toplam tarım
arazisinin yaklaşık % 43’ünü oluşturmaktadır. Bu oran gerek Konya’daki gerekse Türkiye
genelindeki nadas arazi oranının çok üstündedir. Bu alanları üretime kazandırdığımız
zaman ilçe ve ülke tarımına çok büyük katkı yapacaktır. Türkiye yağış ortalamasının da 643
mm olmasına karşın Ereğlinin son 40 yıllık yağış ortalaması 300 mm dolayındadır. 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 bölgede yapılacak sulama yatırımları
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. Bölgede gerek sulama imkanlarının artırılması gerekse suyun
doğru kullanılması ile bölgedeki bitkisel üretimin katma değeri artacaktır. Nadas
alanlarında kuru koşullarda yetiştirilebilecek alternatif bitkilerin ekimini teşvik etmekte
bölgede kuru tarım alanlarında katma değeri artırmanın bir başka çözüm yoludur.
*Buğday üretiminde ve üretimin değerlendirildiği işletmeler yönünden çok önemli
yere sahip Konya ve Ereğli’deki un fabrikalarına her yıl 500 – 600 bin ton ithal buğday
gelmektedir. Bu durumun önüne geçmek için sertifikalı tohumluk kullanımını
yaygınlaştırma, doğru çeşit seçimi, ekimden hasada kadar doğru yetiştirme tekniklerini
uygulama konusunda çiftçi bilincini geliştirmek gerekmektedir. 2011 yılı itibari ile Toprak
Mahsülleri Ofisinin kaliteye dayalı alım politikasını başlatması nedeni ile üretimde kaliteye
yönelme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Bölgemizde çiftçi bilincini ve kaliteyi artırmaya
projeler yaygınlaştırılmalıdır (Soylu ve ark., 2010).
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*Ereğli ilçesinde sulanan alanların yarısında fazla bir kısmında serin iklim tahılı
tarımı yapılmaktadır. Bu alanlara ekonomik getirisi daha yüksek olan mısır, ayçiçeği, soya
fasülyesi, kuru 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 ilçesinde 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.
*Ereğli ilçesindeki tarım alanlarının ancak 50. 000 ha kısmı sulanabilmektedir.
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 ve meyve üretim alanlarında damla sulama yöntemine ilgi
artmaktadır. İlçede 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.
* Ereğli ilçesi köklü ve eski bir bahçe bitkileri yetiştiriciliği kültürüne sahiptir. Bu
altyapıdan da hareketle ilçede bahçe bitkileri üretim alanı ve yeni ürünler üretimi
artırılabilir. Öncelikle ilçede yaşlanmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış meyve
bahçelerinin sökülerek yerine yeni çeşit ve anaçlarla bahçeler kurulması gerekmektedir.
Mevcut bahçelerde kültürel uygulamalara daha fazla önem verilmesi gerektiğinden ilgili
kuruluşların yayım ve eğitim faaliyetlerini artırması yararlı olacaktır. İlçede sulama imkanı
sınırlı olan alanlarda kayısı, vişne, armut ve asma üretimi yaygınlaştırılabilir. Sulanan
alanlarda ağırlıklı olarak üretilen elma ve kiraz türlerine erik ve şeftali eklenebilir. Ekolojik
bakımdan uygun olan ilçede gerek tabii gerekse kontrollü şartlarda kuru meyve üretimi
teşvik edilmelidir. İlçenin geleneksel ürünleri olan Beyaz Kiraz ve Siyah havuçta üretim,
değerlendirme ve pazarlama konularında karşılaşılan problemlere ilgili kuruluşlar
tarafından çözümler aranmalıdır. Sebze türlerinin birçoğunun kaliteli üretimine uygun olan
ilçede sebze ürün deseni zenginleştirilmeli ve sulanabilir alanlarda sebze üretimi
yaygınlaştırılmalıdır.
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* Bölge topraklarının en önemli sorunu organik madde yetersizliği ve buna bağlı
toprak verimliliğinin düşüklüğü bitkisel üretimi ve dolayısı ile üretilen ürünlerden elde
edilen katma değer 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 anız yakmanın önüne geçebilmek için tarımsal desteklerde anızını
yakmama şartı veya anızını yakmayan çiftçilere daha fazla destek vb. uygulamalar
getirilmesi toprak verimliliği açısından çok önemlidir.
*Bölgede daha çok süt ve süte dayalı sanayi tesisleri ağırlıklı yer almaktadır.
Bölgede giderek üretimi artacak olan katma değeri yüksek alternatif ürünleri işleyen
sanayi tesislerinin artması, alternatif ürünlerin üretim miktarının artmasına yol açacaktır.
Silaj mısır, Macar fiği, yonca, korunga ve sorgum-sudanotu gibi bitkilerin ekiminin
yaygınlaştırılarak hayvancılık için için yeterli kaba yem üretimi konusunda çalışma
yapılması
* Bölgede tohumculuk faaliyetleri artırılarak buna dayalı sanayinin gelişmesi teşvik
edilmelidir.
*KOP çerçevesinde başlamış projelerin tamamlanması ile Konya Bölgesinde
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 üretim miktar ve kalitesini çok
artıracaktır. Ereğli ilçesi içinde KOP bünyesinde yapılacak yatırımlara öncelik tanınmalıdır.
Bölgede katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliğini kısıtlayan en önemli faktör sudur.
Bölgenin sulanan miktarının artırılması çalışmalarına KOP idaresinin çalışmaları ile birlikte
hız verilmelidir. Bölgede yer alan çok sayıda ruhsatsız kuyularla ilgili çalışma yapılmalı ve
bu kuyularda gerekli inceleme yapılıp, bunların yasal hale getirilmelidir.
DSİ’nin yapacağı çalışmalarda ve alan başına verilecek su miktarını belirleme
çalışmalarında ürün desenini dikkate almalıdır. Bölgede özellikle mısır, ayçiçeği ve fasülye
ile meyve ve sebze üretim alanlarında damla sulama yönteminin kullanımı teşvik
edilmelidir.
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Sulama kooperatiflerine ait sulama sistemlerinin kapalı devre sisteme geçirilmelidir.
*Ereğli’de küçük araziye sahip üreticilerin sözleşmeli model çerçevesinde organik
tarıma yönlendirilmesi ve üretilen ürünlerin değerlendirilmesi konusunda girişimler ve
teşvikler artırılmalıdır.
Konya ili üç tarım havzası içerisinde yer almasına rağmen bölge için ihtiyaca cevap
vermemektedir. Havza bazlı destekleme polikatikası yeniden gözden geçirilip, bölgelerde
yer alan alt agroekolojik bölgeler ve ürün desenine göre revize edilmelidir.
Bölgesel bazda katma değeri yüksek alternatif ürünlere daha fazla destekleme uygulaması
yapılması hedeflere daha kısa sürede varılmasını sağlayacaktır.
Tarımsal Sulamada Enerji destekleri verilmelidir. Bölgede sulamada elektrikle
sulamanın yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgâr vb.)
sulamada kullanımına teşvikler getirilmesi çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltacaktır.
Yetiştirici ve üretici birliklerinin sayısının artırılması için teşvik ve destekler
sağlanmalıdır, Bölgede yaygın olarak yetiştirilen ürün grupları için oluşturulacak birliklerin
ürünün yetiştirme aşamasından pazarlama aşamasına kadar kalite ve Pazar değerinin
artması yönünden büyük katkılar sağlayacaktır.
Ürün deseninin sürdürülebilir tarımsal üretim, yüksek verim ve karlılık esaslarını göz
önüne alan bir münavebe sistemine göre düzenlenmesi gereklidir.
Çiftçi eğitim faaliyetlerinin katma değeri yüksek ürün yapısına göre tasnif edilerek
artırılmalıdır.
Bölgeye has ürünlerin ve biyoçeşitliliğin korunması, bölgeye has ürünlerin
markalaşması tüm Türkiye’ye tanıtılarak pazarlanması (Beyaz Kiraz, Siyah Havuç vb.)
büyük önem arzetmektedir.
Sözleşmeli üretim modelinin bölgede geliştirilmesi ürün planlaması açısından
önemlidir.
Ereğli ilçesinde katma değeri yüksek 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
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sağlığını, çevreyi ve biyo-çeşitliliği tehdit eden zararlı ilaç kullanımının önlenmesi hususları
gözardı edilmemelidir.
Bu sorunların çözümünde ilgili bakanlıkların yanı sıra Ereğli ilçesindeki konu ile ilgili
tüm sivil ve kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve üreticilerin bir dayanışma içerinde
bulunması gereklidir. Bunun için ilçe genelinde konunun tüm paydaşları periyodik olarak
bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaparak kaydedilen ilerlemeleri denetlemelidir.
Ereğli Ticaret Borsası olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bundan
sonra da bölgenin tarımsal sorunlarının çözümü ile ilgili her zaman en üst düzeyde aktif rol
üstlenmeye hazır olduğunu her platformda belirtmektedir.
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