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ÖNSÖZ  

 

Afetler can ve mal kayıplarına 

neden olarak insanların sosyal 

yaşamlarını ve toplumların ekonomik 

kalkınmasını olumsuz etkileyen önemli 

sorunlardan birisidir. Başta devletler 

olmak üzere toplumdaki her birey 

afetlere karşı gerekli tedbirleri almak ve 

söz konusu risklerin ortaya 

çıkarabileceği sonuçlarla mücadele 

etmek zorundadır.  

 

Günümüzdeki “Bütünleşik Afet Yönetimi” anlayışı ile afetin öncesi, sırası ve sonrası ile 

ilgili planlamalar yapılmakta, sıfırıncı dakikaya hazırlıklı olmak için çaba sarf edilmektedir.  Afet 

öncesinde yapacağımız bir yatırımın, afet sonrası yapacağımız harcamaları minimuma indireceği 

unutulmamalıdır.  

Ülkemizde 2020 yılından itibaren bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele edilirken, 

diğer taraftan da büyük ölçekli depremler, seller ve orman yangınlarını peş peşe yaşadık. Bunun 

yanında teknolojik gelişmeler ve küresel ısınma beraberinde farklı afet ve acil durumları da 

ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, sahip olduğumuz riskleri iyi belirleyip, mevcut risk afete 

dönüşmeden önlem alabilirsek afetin gerçekleşmesini tamamen önleyebilir, bu mümkün değilse 

de en azından zararını ve etkilerini azaltabiliriz. 

Bu amaçla, ilimizde afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak, 

önlemek,  ilimizde güvenle yaşamak, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, afet sırasında 

müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları en aza indirmek, 

kaynaklarımızın etkili kullanımını sağlamak için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nı 

önemsiyor, bundan sonraki süreçte de yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğimi belirtmek 

istiyorum.  

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), afetlerin neden olacağı can ve mal kayıplarını 

önlemek amacıyla hazırlanan, herhangi bir kurum ve kuruluşun değil tüm ilimizin sahiplenmesi 

gereken bir plandır. Karaman İl Afet Risk Azaltma Planı’nın uygulanabilirliğinin artırılması 

konusunda ilgili kurum ve kuruluşların tümünün sürece dahil olması önemlidir.  

İlimizde bu çalışmalarda yer alan başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz olmak 

üzere, İlçe Kaymakamlıklarımıza, Belediye Başkanlıklarımıza, Üniversitemize, paydaş kamu 

kurum ve kuruluşlarımız ile STK’larımıza teşekkür ediyorum. 

 

Mehmet Alpaslan IŞIK 

Karaman Valisi 



   

 

 

SUNUŞ 

 

Doğa olayları giderek daha fazla felaketlere 

dönüşmektedir. Günümüzde teknolojik afetlerde artış 

gözlenmekte olup, bunun yanında iklim 

değişiklikleriyle afetlere dönüşebilen büyük 

meteorolojik olaylar görülmektedir. Ülkemizde de 

başta depremler olmak üzere, heyelan, kaya düşmesi, 

sel/taşkın ve orman yangınları gibi çeşitli afetler 

yaşanmaktadır. 

Ülkemizde ve dünya genelinde afetle 

mücadelede önceliğin risk azaltmaya yönelik 

faaliyetlere verilmesi ile afet risklerini önlemenin, afet 

sürecini yönetmede kurumları başarılı kıldığı görülmektedir. Risk azaltmayı afet yönetiminin 

temeline koyduğumuzda; planlama, müdahale ve iyileştirme aşamaları başarılı şekilde 

yürütülecektir. 

Bu kapsamda hazırlanan Karaman İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Karaman ilinin 

afetselliği ile afetlerin etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirmek için afetler olmadan 

yapılabilecek çalışmaları, hedefler belirleyerek eylemlere dönüştüren, sorumluları ve 

sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bu plan ile ilimizde güvenle yaşamayı, afet 

risk azaltma bilinci oluşturmayı, afetlerden kaynaklı oluşabilecek can ve mal kayıplarını 

azaltmayı ve önlemeyi, paydaşlar arası iş birliğini artırmayı, ekonomik gelişmeyi kesintiye 

uğratmadan afetlere dirençli bir şehir oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

Planın hazırlama sürecinde her konuda bizlere destek veren başta Sayın Valimiz Mehmet 

Alpaslan IŞIK’a, Üst Düzey Bilgilendirme Toplantımızda yoğunluğuna rağmen gelerek bizi 

yalnız bırakmayan Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanımız Sayın Abdulkadir TEZCAN ve 

ekibine, çalışmalarımızın her aşamasında katkılarını esirgemeyen Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesin’den Dr. Öğr. Ü. Yağmur DİKİCİAŞIK, Dr. Öğr. Ü. Gizem MISIR, Öğr. Gör. 

Durmuş Ali ÇARKACI, Öğr. Gör. Yasir DOĞAN ve Öğr. Gör. Yusuf DOĞAN ile Konya Teknik 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fetullah ARIK,  Mersin Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Ü. Osman 

ORHAN, Adıyaman Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Ü. Senem TEKİN, Karatay Üniversitesi’nden 

Dr. Öğr. Ü. Vahdettin DEMİR ile Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Altan ÖZCAN ve 

emeği geçen tüm kamu kurum/kuruluşlarına, STK temsilcileri ile pandemi sürecine rağmen 

mesai mefhumu gözetmeyerek görev yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.  

Karaman İl Afet Risk Azaltma Planı’nın ilimiz ve ülkemizin afetlere daha dirençli bir 

toplum haline dönüşmesine katkı sağlayacağını ümit ediyor, afetsiz günler diliyorum. 

 

 

                           Şerife HAN 

                         Karaman AFAD İl Müdürü 
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MODÜL 1 
İLİN GENEL DURUMU 

(İL PROFİLİ) 
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 : İLİN GENEL DURUMU (İL PROFİLİ)  

1.1 Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 

Karaman 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında İç Anadolu bölgesinin 

güneyinde yer alır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin doğusunda Ereğli, güneydoğusunda 

Silifke, batısında Antalya yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.033 metredir. Yüzölçümü 

9.590 km2’dir. 

İlin, kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, batısında Antalya ve doğusunda Konya ili 

Ereğli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 4.143 km²’dir. Merkez il nüfusu 166 bindir. 

Toplam nüfus ise 220 bindir. Yüzölçümü bakımından Türkiye genelinde 34. Merkez ilçe nüfusu 

bakımından 27 ilden büyüktür. İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Son 

yılların yağış ortalaması 350 mm’dir.  

 

                                                                                                    (Saygılı, 2016) 

Şekil 1-1 Türkiye haritası    
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                                                                                                (Saygılı, 2020) 

Şekil 1-2 Karaman siyasi haritası    

 

Karaman genelde ova görünümündedir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu 

toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyol toprakla kaplıdır. Karaman il sınırları içeresinde 

bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta 

Toroslardaki Yunt Dağı’dır. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır. İl 

merkezinden Konya ve Ereğli’ye doğru deniz seviyesinden 1000-1050 m yükseklikte Karaman 

Ovası yer almaktadır. 

Son yıllarda yapılan gölet ve sulama kanalları ile tarıma daha bir canlılık gelmiştir. Ovada 

kuru tarım yapılan bölümlerde tahıl türleri, sulu tarım yapılan bölümlerde ise sanayi bitkileri 

yetiştirilir. Anadolu’da medeniyetin gelişim safhalarında Karaman bulunduğu yer itibarıyla 

önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi geçit yeri olmuştur. Hititler bütün komşularıyla 

münasebetlerinde Konya-Karaman yolunu takip etmişler. İranlılar ise Yunanistan’a olan 

seferlerinde ve İskender seferinde Karaman ovasından geçerek Suriye’ye ulaşmışlardır. 

Seferlerin buradan yapılmış olmasının sebebi Karaman’da bu devirde mümbit bir arazi ve 

gelişmiş bir tarım hayatının bulunmasıdır. 

 

Tablo 1-1 Alan Kullanım Dağılımı Tablosu 

Alan 

Adı 

Merkez / Karaman Alan 

Kullanım Türü 

Karaman Alan Kullanım 
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                                                                                 (Tarim İl Müdürlüğü, 2010), (TÜİK, 2009), (DSİ) 

Karaman il merkezinde toplam 414.303 ha kullanım alanı, Karaman toplam kullanım 

alanının %46,96’sını, Orta Anadolu Havzası kullanım alanının %12,89’unu oluşturmaktadır. Bu 

alanın %33,54’ünde tarım arazileri, %33,94’ünde çayır-mera alanları, %15,08’inde orman 

alanları bulunmaktadır. Karaman merkezinde bulunan tarım arazileri, toplam Karaman alanının 

%52,46’sını kaplamaktadır. Orman alanı, Karaman orman alanının %38,80’İni, Orta Anadolu 

Havzası orman alanının %42,85’ini oluşturmaktadır.   

Karaman il sınırları içeresinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, 

Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt Dağı'dır ve yüksekliği 3227 metredir. 

Ayrıca, il merkezinin 20 Km. kuzeyinde bulunan Karadağ, 2271 metre yüksekliğindedir. Sönmüş 

bir volkanik dağdır. İl merkezi ovada kurulmuştur. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer 

alır. Mut yönünden Akdenize, merkez Toroslar üzerinde, önemli bir geçit olan Sertavul Beli 

(Geçidi), İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden biridir. Daha güneyde ve 

görkemli Orta Toroslar' ın üzerinde, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçeleri yer almaktadır. Bu 

bölgede yer alan Göksu Nehri'nin iki ana kolu, Orta Toroslarla birleşerek, dik ve derin uçurumlu 

Taşeli (Klikya) platosunu oluşturmaktadır. 

Kazımkarabekir ilçesinden güneye inildiğinde, yine Toroslara ulaşılır. Buranın en yüksek 

dağı Hacıbaba Dağı ile, doğusunda yeralan Musa, Yülek ve Çavdarlı tepeleri, daha güneyde, 

Toroslara dahil Geyik ve Bolkar Dağları'na ulaşılır. Ayrancı ilçesini kuşatan dağlar; Bolkar, 

Bozoğlan, Musa, Meke ve Çakırdağ silsileleridir. Toroslara dahil bu dağların arasındaki "Tarihi 

Mara Yolu" ndan İçel iline ulaşma olanağı mevcuttur. Karaman etrafında bulunan dağların ve 

Karadağ çevresinde, ovada yer alan iç denizin kıyı kesimlerinde, falezlere rastlanmaktadır. Bu 

falezlerin (Taraça, Seki) diklikleri l ile 10 m. arasında değişmektedir. 900-995-1010 m. 

yükseltilerde yer almaktadırlar. Karadağ, esas itibariyle büyük bir koni görünümündeyse de, 

aslında üç koninin birbirleri ile kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bu üç koni, Karadağ'ın en 

yüksek noktası Mihaliç Tepe (2271 m.); bunun kuzeyindeki, Baştepe ve doğusundaki Kızıltepe 

konileridir. Baştepe'nin üzerinde, çapı 150 m. olan bir krater bulunmaktadır. Karadağ'da yer alan 

kraterlerin en büyüğü, büyük bir kısmı tahrip olan Mihaliç konisi üzerindedir. Bu kraterin uzun 

ekseni 500 m. ve genişliği 600 m. dir. Bu konilerin yaşları da aynı değildir. En yenisi Baştepe 

konisidir. Zira çok daha yüksek Mihaliç tepe konisinin zararına, onu kısmen parçalıyarak 

çıkmıştır. Bölgede bulunan diğer volkanik koniler ise trakit, andezit tüfleri ve hematit cinsi 

tüflerden oluşmuştur. 

Karaman ilinin iki önemli ovası bulunmaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli'ye doğru 

deniz seviyesinden 1000-1050 m. yükseklikte verimli "Karaman Ovası" yer almaktadır. Alanı 

600 km2 olan ovada, tarıma engel olmayacak şekilde hafif dalgalanmalar ve insan eliyle 



20 

 

oluşturulmuş büyükler bulunmaktadır. Diğer bir ova "Ayrancı Ovasıdır. Ovanın genişliği 375 

km; deniz seviyesinde yüksekliği ise 1010 - 1026 m 

 

 

                                                                                                            (Saygılı, 2016) 

Şekil 1-3 Genel Türkiye Fiziki Haritası  

1.2 Doğal Yapı 

 İlin Jeomorfolojik Durumu 

İl sınırları içeresinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler 

ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt Dağı' dır ve yüksekliği 3227 metredir. Ayrıca, il 

merkezinin 20 Km. kuzeyinde bulunan Karadağ, 2271 metre yüksekliğindedir. Sönmüş bir 

volkanik dağdır. İl merkezi ovada kurulmuştur. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer alır. 

Mut yönünden Akdenize, merkez Toroslar üzerinde, önemli bir geçit olan Sertavul Beli (Geçidi), 

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden biridir. Daha güneyde ve görkemli Orta 

Toroslar' ın üzerinde, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler İlçeleri yer almaktadır. Bu bölgede yer 

alan Göksu Nehri'nin iki ana kolu, Orta Toroslarla birleşerek, dik ve derin uçurumlu Taşeli 

(Klikya) platosunu oluşturmaktadır.  

Kazımkarabekir ilçesinden güneye inildiğinde, yine Toroslara ulaşılır. Buranın en yüksek 

dağı Hacıbaba Dağı ile doğusunda yer alan Musa, Yülek ve Çavdarlı Tepeleri, daha güneyde, 

Toroslara dâhil Geyik ve Bolkar Dağları'na ulaşılır. Ayrancı ilçesini kuşatan dağlar; Bolkar, 

Bozoğlan, Musa, Meke ve Çakırdağ silsileleridir. Toroslara dâhil bu dağların arasındaki tarihi 

“Mara Yolu” ndan İçel İiline ulaşma olanağı mevcuttur.  

Karaman etrafında bulunan dağların ve Karadağ çevresinde, ovada yer alan iç denizin 

kıyı kesimlerinde, falezlere rastlanmaktadır. Bu falezlerin (Taraça, Seki) diklikleri l ile 10 m. 

arasında değişmektedir. 900-995-1010 m. yükseltilerde yer almaktadırlar. Jeolojik devirlerde bu 

falezler, Karaman-Konya-Ereğli havzasındaki iç denizin seviye değişmelerine bağlı olarak 

meydana gelmiştir. Bu havzada yer alan Karadağ, andezit ve dazit intifalarından meydana gelmiş; 

intifalar, bazaltik lavların çıkışı ile son şeklini almıştır. Karadağ, esas itibariyle büyük bir koni 

görünümündeyse de, aslında üç koninin birbirleri ile kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bu üç 

koni, Karadağ'ın en yüksek noktası Mihaliç Tepe (2271 m.); bunun kuzeyindeki, Baştepe ve 

doğusundaki Kızıltepe konileridir. Baştepe'nin üzerinde, çapı 150 m. olan bir krater 
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bulunmaktadır. Karadağ'da yer alan kraterlerin en büyüğü, büyük bir kısmı tahrip olan Mihaliç 

konisi üzerindedir. Bu kraterin uzun ekseni 500 m. ve genişliği 600 m. dir. Bu konilerin yaşları 

da aynı değildir. En yenisi Baştepe konisidir. Zira çok daha yüksek Mihaliç tepe konisinin 

zararına, onu kısmen parçalayarak çıkmıştır. Bölgede bulunan diğer volkanik koniler ise trakit, 

andezit tüfleri ve hematit cinsi tüflerden oluşmuştur. İl merkezinden Konya ve Ereğli'ye doğru 

deniz seviyesinden 1000-1050 m. yükseklikte verimli "Karaman Ovası" yer almaktadır. Alanı 

600 km olan ovada, tarıma engel olmayacak şekilde hafif dalgalanmalar ve insan eliyle 

oluşturulmuş büyükler bulunmaktadır. Diğer bir ova "Ayrancı Ovasıdır. Ovanın genişliği 375 

km; deniz seviyesinde yüksekliği ise 1010 – 1026 m dir.  

 

 

                                                                                                          (Saygılı, 2016)                     

Şekil 1-4 Türkiye’nin Karstik Alanları Haritası  
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(Saygılı, 2016) 

Şekil 1-5 Türkiye Jeomorfoloji Haritası 

 İlin Jeolojik Durumu 

Sahada her devreye ait araziye rastlamak mümkündür. Sahada en yaygın arazi Mesozoik 

arazisidir.  

1.2.2.1 Genel Jeoloji 

Karaman, Konya kapalı havzasında, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alır. İnceleme 

alanı ve çevresinin 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası EK-5a’da verilmiştir  (Türkiye Jeoloji 

Haritaları, Karaman N30 Paftası-MTA) Etüt alanı çevresinde en yaşlı formasyon Jura-Kretase 

yaşlı Asartepe Kireçtaşlarıdır(JKa). Bunların üzerine Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu 

Formasyonu(Tmpli), Kuvaterner yaşlı Alüvyon Yelpazesi(QAy) ve Alüvyon(Q) gelir. Etüt 

sahası ve çevresinde Paleozoikten - Pliyosenin sonuna kadar tektonizmanın tesiri görülür. 

Karaman Ovasını kuzeyden kuşatan Paleozoik mermerleri faylıdır. Karaman Ovasının 

teşekkülüne sebep olan fay hattı batıda Kılbasan ve Kızıldağdan başlayıp Büyük Burna kadar 

uzanır. Güney blok çökmüş ve Çakırdağları yükselmiştir. İkinci fay hattı Burunoba – Çoğlu - 

Dinek hattı boyunca uzanır. 

İnceleme alanı ve çevresindeki formasyonları gösteren jeoloji haritası aşağıdaki gibidir. 
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LEJANT:                                                                                                                                                                           Ölçek:1/100000 

 

 

 

 
Stratigrafi 

İnceleme alanı ve çevresinde yüzeylenen kaya birimleri, stratigrafik yaş sırasına göre aşağıda anlatılmaktadır. 
 

Şekil 1-6 İnceleme Alanı ve Çevresinin Jeoloji Haritası  
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Şekil 1-7 İnceleme Alanı Çevresinin Stratigrafik Kesiti (Ölçeksiz) 
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1.2.2.2 JURA-KRETASE:  

Asartepe Kireçtaşı (JKa) 

Çakmaktaşı yumru ve ara katmanlı, planktonik foraminiferli, kırmızı pelajik 

kireçtaşından oluşan birim, (Özgül , 1997)tarafından adlandırılmıştır. 

Formasyon tabanda sarımsı, kırmızımsı renkli, yaklaşık 10 m kalınlığında yumrulu 

ammonitico rosso fasiyesi ile başlar. Üst seviyeler ise kırmızı renkli radiolarit ile radiolarit ara 

katkılı kırmızı, pembe, yer yer krem renkli, ince-orta tabakalı, çört yumrulu biyomikritlerden 

oluşur ve bu seviyenin toplam kalınlığı 20-25 m dolayındadır. 

Altında bulunan Kuztepe kireçtaşı ile stratigrafik boşluklu dokanağa sahip birim, Aybastı 

formasyonu tarafından uyumsuzlukla üzerlenir. Toplam kalınlığı 30-35 m kadardır. 

Toplamda yaklaşık 30 m'lik bir kalınlığa sahip olmasına rağmen, geç Liyâs - Geç Kretase 

zaman aralığını temsil eden birim, (Monod, 1977) tarafından “Boyalıtepe Ünitesi” kapsamında 

“Kondanse Seri” adıyla çalışılmıştır. Ayrıca (Özgül , 1997) tarafından ise “Boyalıtepe Grubu” 

kapsamında incelenmiştir 

1.2.2.3 PLİOSEN-MİYOSEN:  

İnsuyu Formasyonu (Tmpli)() 

(Uygun, ve diğerleri, 1982) tarafından birimin kireçtaşı düzeyleri gözününde 

bulundurularak verilen “İnsuyu Kireçtaşı” adlaması, formasyonun sadece kireçtaşı veya çakıllı 

kireçtaşı düzeylerinden oluşmadığı, yer yer marn tüf, tüfit, çakıltaşı ve kumtaşı içermesi 

nedeniyle ilk kez (Ulu, ve diğerleri, 1994)tarafından “İnsuyu formasyonu olarak kullanılmıştır. 

Formasyonun tip mevkii Konya ili Cihanbeyli ilçesinin; hemen batısındaki İnsuyu 

Deresidir. İnsuyu Formasyonu yörede kılavuz bir seviye oluşturan kırmızı renkli alüvyal 

çökellerle başlar, üste doğru gölsel kırıntılılar (çakiltaşı-kumtaşı), mam ve kireçtaşı ile son bulur. 

Çakıltaşları; grimsi renkli, az çok derecelenme gösteren, kötü boylanmalı, orta-kalın katmanlı, 

yarı yuvarlak, bazen de yassı çakıllı, kireçtaşı, pomza, volkanik cüruf, çört ve mağmatik kaya 

parçalarından oluşmuştur.  

Kumtaşları; ince taneli derecelenmeli, polijenik elemanlı, kötü boylanmalı, yer yer çapraz 

katımanlı ve ince-orta tabakalı olup, çoğunlukla volkanik çakıllıdır. Marnlar; sarımsı-yeşilimsi 

renkli olup, yer sepiyolitik Mg'ca zengin ve kalınlığı fazla olmayan seviyeler şeklindedir. 

İçlerinde yer yer sepiyolitik düzeyler gelişmiştir. Bazen jips merceklerine de rastlanır. 

Kireçtaşları ile ardalanmalar sunar.  

Kireçtaşları; grimsi- beyaz, pembemsi beyaz, krem, beyaz ve yer yer de gri-kahve renkli, 

orta-kalın katmanlı, bol kalsit dolgulu, bolca kovuklu, mikritik ve kırılgandır. Üste doğru ince 

katmanlı plaket kireçtaşlarına geçerler. 

İnsuyu formasyonu altındaki Mut formasyonu ve üzerindeki Pliyo-Kuvarterner yaşlı 

çökellerle uyumsuz ilişkilidir. Birim yaklaşık 500 m kalınlıktadır. 

İnsuyu formasyonu, alüvyon yelpazesi, gölsel ortam koşullarında çökelmiş olmalıdır. 

Birim; “Neojen birimleri” (Turkish Gulf Oil, 1961), “Cihanbeyli Formasyonu” (Akarsu, 1971), 

“İnsuyu Kireçtaşı” (Uygun ve diğerleri, 1982), “Üçbaş Formasyonu” (Karaman yöresinde 

birimin en üst seviyelerini oluşturan plaket kireçtaşları için) (Koçyiğit, 1976), Kızılırmak 

formasyonu (Birgili ve diğerleri, 1975), Devriş formasyonu (Umut ve diğerleri, 1990) ve Apa 

formasyonu (Hakyemez ve diğerleri, 1992) ile deneştirilebilir. 

Mut Formasyonu (Tmm)(Orta-Üst Miyosen) 
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Genelde karbonatlardan oluşan formasyon, Gedik ve diğerleri (1979) tarafından 

tanımlanmıştır. Demirtaşlı ve diğerleri (1973, 1984 ve 1986) tarafından da Orta Miyosen yaşlı 

genellikle resifal karekterli kireçtaşları Mut formasyonu adı ile tanımlanmıştır. 

Tip mevkii, Karaman ilinin 15 km doğusundaki Yeşildere (İbrala) köyü ile bu köyün 

hemen güneyindeki Beşikli sırtı arasındadır. Birim, tabanda çakıltaşı, çakıllı-ostrealı kumtaşı ile 

başlar, üste doğru sarı renkli, gastropodlu, mercanlı, algli kireçtaşları, daha üste doğru algeli, 

seyrek mercanlı, mollusklu, kalın katmanlı kireçtaşı ve kalın katmanlı marn ardalanması ile 

devam eder. Mamlı seviyeler arasına yer yer beyaz renkli tüf ve tüfit seviyeleri eşlik eder. Bu 

seviyelerin üzerinde, gastropodlu, lamellibranşlı kalkarenit, killi kireçtaşı, Operculina'lı mamnlı 

seviyeler ve mercanlı-algli kireçtaşı ve kalın-çok kalın, masif katmanlı algeli-yumrulu kireçtaşı 

bulunur. Mamnlı seviyelerin altında yer yer jipsli sahil kumları gözlenir. 

Mut formasyonu uyumlu ve geçişli olarak Üzümvermez formasyonu üzerinde yer alır. 

Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu tarafindan uyumsuzlukla üzerlenir. Birim, 

yaklaşık 350-400 m arasında bir kalınlık sunar. 

1.2.2.4 KUVATERNER:  

Alüvyon Yelpazesi (Oay) 

Yelpazeler, üzerinde geliştikleri birimlere göre değişen malzemelere sahiptir. Bunlar; 

ekseri, köşeli volkanik çakıllı, çakıllı ve kumlu, killi ve siltli, köşeli kireçtaşı çakıllı oluşuklardır. 

Alüvyon (Oal) 

Tutturulmamış ya da tutturulmuş çakıl, kum ve siltlerden oluşan alüvyon çökelleri, 

üzerindeki birimlerle aşındırmalı bir taban ilişkisine sahiptir. Stratigrafik ilişkilerine göre birimin 

yaşı Holosen olmalıdır ve oluşumu bugün de sürmektedir. 

Yapısal Jeoloji ve Aktif Tektonik  

Çalışma alanında Triyas’ tan Alt Kretase'ye kadar duraylı bir tektonik etkin olurken, bu 

alanın kuzey kesiminde, Bozkır Birliğine ait birimlerin oluştuğu tansiyonal alanlarda Orta 

Triyas'tan itibaren riftleşme evresine girilmiş ve riftleşme evresini oluşturan tektonik etkinlik 

Erken Kretase'de çalışma alanımızı etkisi altına almış, Kampaniyene kadar da devam etmiş 

olmalıdır. Neotetis okyanusunun kuzey kolunun 'açılmasına ilişkin bu süreç, Kampaniyen-Erken 

Paleosen aralığında, bu okyanusun platformunun kuzeye dalması ile yerini sıkışma tektoniğine 

bırakınıştır. Bozkır ve Bolkar birlikleri bu sıkışma ile güneye doğru naplar şeklinde ilerleyerek, 

Geyikdağı Birliği'ne yaslanmışlardır. Okyanusal levhanın tamamen tüketilmesinden sonra, 

Anatolid-Torid platformu ile Neotetis okyanusunun kuzey kolunun kuzey platformunu oluşturan 

kıtacıklar çarpışmaya başlamıştır. Bu çarpışma sonucu, yörede kabuk kalınlaşması olmuştur. 

Miyosen'de neotektonik dönemi başlatan, Neotetis’in güney kolunun kapanışının son 

evresini oluşturan, Arap-Afrika levhası ile Anatolid-Torid platformunun çarpışması sonucu, İç 

Anadolu; Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı boyunca batıya kaçmaya başlamıştır. 

Bölgedeki K-G yönlü gidişlerin KKB-GGD yönünde görülmesi, bu kaçışın sonucu olmalıdır. 

Neotektonik dönemle birlikte çalışma alanı batı kesiminden itibaren yükselmeye, buna karşılık 

ise Tuzgölü yöresi çukurlaşmaya başlamıştır. Bölge, kapalı bir havza durumuna dönüşmüştür. 

Bu dönemde, güneydeki, Neotetis'in güney kolu ile bağlantı sadece Mut havzasından olmuştur. 

Neotektonik dönemde batı kesimi, bir taraftan yükselen inceleme alanı, bu yükselimlere karşı 

kuvvet boşalımlarının olduğu yerlerde yer yer grabenleşmeye uğramıştır. Grabenleri ekseri 

çöküntü fayları (normal ve düşey faylar) oluştururken bu fayların bir kısmı da doğrultu fay 

karakterini kazanmıştır. Hotamış ve Tuzgölü havzaları bu alanlarda oluşmuştur. 

Deprem Durumu ve Yapısal Jeoloji 
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Orta Anadolu’daki volkanik aktivitelerin tarihsel zamana kadar devam ettiği pek çok 

araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Değişik zamanlarda çalışılmış Paskuare, Sassona, 

Annocenti, Batum İ., Öngür T., Yıldırım T., Ercan T., Akbaşlı A., Göncüoğlu C., gibi 

çalışmacılar Orta Anadoluda kıta içi volkanizmanın Paleosen’de gelişen Kıta–Kıta çarpışması 

sonucu aktif olduğunu, yer yer ve zaman zaman duraksamalarla tarihsel zamanlara kadar devam 

ettiği sonucuna varmışlardır. Bu sonuca radyometrik yaş tayinleri, jeoloji ve jeomorfolojik 

veriler, arkeolojik araştırmalarla varılmıştır. Hasan Dağı volkanizmasında yapılan yaş tayininde 

beş yüz bin yılın altında yaş bulunmuştur (Akbaşlı A., ve diğerleri). Çatalhüyük’teki bir yerleşim 

yerinin duvarlarında patlamakta olan bir volkan resminden bahsedilir (Göncüoğlu C.). İlk 

volkanik aktivite ürünlerinden yapılan yaş tayinlerinde ise 13,5 my, 6,5 my, 5,5 my, 3,5 my yıl 

gibi yaşlar çıkmaktadır.  

Tüm bu veriler ışığında bölgedeki ilk volkanik aktivite Orta ve Üst Miyosende bazaltik 

karakterde ürünlerle başlamış andezitik, daha asidik karakterde devam etmiş, en son maar 

patlamaları ve bazaltik volkanizma ile son bulmuştur.   

Çalışma alanı eski çalışmacılara göre Anatolid orojenik kuşağında, yeni çalışmacılara 

göre ise (Şengör ve Yılmaz 1981) Anatolid-Torid platformunda yer alır.  Üst Kretase boyunca 

bu kuşağın kuzeyinde bir okyanus bulunmaktadır. Kuzey pontidlerin altına dalan ve giderek ona 

yaklaşarak daralan bu okyanusal kesimdeki deniz dibi yayılması ürünü olan ofiyolitler 

Kampaniyen-Mastichiyen döneminde güneye yürümüş Anatolid-Torid platformunun Jura’dan 

beri süregelen karbonat çökelleri üzerine gelmiştir. Tuz gölü havzasının, çalışma alanımızda bu 

havza içindedir, tabanını oluşturan Kırşehir masifi ve Bozkır napları bu allokton karmaşığa karşı 

gelir. Bu karmaşık altında kalan Jura çökeleri yük altında kırılmış ve ezilmiştir (Tuz gölü havzası 

jeolojik raporu MTA cilt II 1982). Aynı zaman da K-G yönlü bu sıkışma bölgede D-B yönlü 

gerilmeyi ve yaklaşık K-G yönlü çekim faylarının oluşmasına neden olmuştur. Bu şekilde 

meydana gelen deprasyon yapıları çalışma alanında etkisini göstermiştir. Bölgede oluşan K-G 

yönlü açılma, masif kesimde asidik intrüzyonların oluşumunu dolayısıyla Kaşınhanı masif 

kesiminin yükselmesine, bu nedenle Tuz Gölü çanağının oluşmasına neden olmuştur. Ancak 

Paleosen–Eosen geçişinde (Şengör-Yılmaz 1981) kuzeydeki Neotetis, Anotolid-Torid platformu 

ile Pontidlerin çarpışması sonucu kapanmış, deniz kuzeyden güneye doğru göç etmiştir. 

Lütesiyende bölgede deniz istilası söz konusudur. K-G yönlü sıkışma Eosen ve Oligosen boyunca 

da devam etmiştir. Bu durum Anotolitlerin yükselmesine neden olmuştur. Bölgede bir takım 

bindirmeler, ters fayların oluşumu bu sıkışma etkisiyle gelişmiştir. Eosen ve Oligosende oluşan 

bu yükseltiler arasında küçük havzacıklar iç denizler gelişmiştir. Bu havzalarda karasal klastikler 

ve evaporit depolanmaları bu dönemde oluşur. Miyosenden itibaren bölgede yalnız düşey 

tektonizma egemendir (Şengör 1980). Orta Anadolu ovalar bölgesi Ege graben sistemiyle Doğu 

Anadolu arasında geçiş teşkil eder. Miyosende Arap levhası ile Avrasyanın çarpışması sonucu, 

Anadolu levhası Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya kaçmıştır. Orta Anadolu’daki KKB-GGD 

yönlü yapılar bu kayma sonucu gelişmiştir. Sonuç olarak Meastrichtiyen–Pliyosen döneminde 

çalışma alanımızı da içine alan Orta Anadoluda K-G yönlü sıkışma D-B yönlü gerilmelerin 

etkisiyle K-G gidişli faylar ve kırık hatları gelişmiştir. Bu kırık hatlarının kesiştiği noktalarda 

merkezi volkanlar, yine bu kırık hatları boyunca diğer volkanik aktiviteler gelişmiştir. Başlıca 

Fay ve Kırık Hatları;          

Çalışma alanına en yakın ve atımı fazla olan ayrıca hala aktif olduğu düşünülen fay 

Koçhisar-Aksaray fayıdır. 

Sultaniye ovasını doğudan ve batıdan sınırlayan yaklaşık K-G yönlü faylar bölgenin en 

genç fayıdır. Eğim atımlı normal fay olan bu iki fay Pliyosen-Kuvaterner başlangıcında aktif 

olmuştur. Bu fayların dışında ova içi açılma çatlakları söz konusudur. Bunlardan en önemlisi 
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Karaman-Karadağ-Karapınar volkanitleri, Hasandağı-Erciyes volkanitlerine yol veren Karadağ-

Erciyes hattında uzanan çatlak sistemidir. 

 İlin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durumu 

1.2.3.1 Su Kaynakları 

Karaman İlinin Akarsuları 

Akarsu İsmi 
Toplam 

Uzunluğu(km) 

İl sınırları İçindeki 

Uzunluğu(km) 
Debisi(m3/sn) 

Kolu Olduğu 

Akarsu 
Kullanım Amacı 

Göksu Nehri 296 47 130  Enerji ve Sulama 

Gödet Çayı 81 81 1,67  Sulama 

Deliçay 35 35 0,460  Sulama 

Göktepe Deresi 14 - 3,72 
Ermenek 

Çayı 
Enerji ve sulama 

Ayrancı Deresi 34 - 1,32  Sulama 

Kışla Deresi 22,8 - 27,6 
Ermenek 

Çayı 
Enerji 

İbrala Deresi 80 80 2,7  
Sulama ve İçme 

Suyu 

Ermenek Çayı 112 56 55,7 Göksu Nehri Enerji 

Eski Çay 41,5 41,5 0,61  Sulama 

                                                                                                                                                                  (DSİ,2017) 

1.2.3.2 Barajlar 

İlimizde enerji ve sulama amaçlı; Ayrancı Barajı (Ayrancı), Ermenek Barajı (Ermenek), 

Gödet Barajı (Karaman-Merkez), İbrala Barajı (Yeşildere), Deliçay Barajı (Karaman-Merkez) 

adet olmak üzere toplam 5 adet baraj ve bu barajların oluşturduğu suni göller bulunmaktadır. 

1.2.3.3 Göller 

Karaman İli’nin kuzeydoğusunda bulunan Hotamış, Akgöl ve Obruk gölleri de önemli 

sulak alanlardandır. Ancak bu alanlar zaman içerisinde kurumuştur. 

 İlin İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 

Karaman İlinin iklim yapısı, genelde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı 

olan karasal iklim yapısıdır. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında, yağmur ve kar 

şeklindedir. Karaman İlinin yıllık ortalama ısı derecesi 11,9 santigrat derecedir. Karaman İli 

karasal iklim tipinin özelliği olan step bitki örtüsü göze çarpmaktadır. Orman ve yeşil alan 

bakımından fakir bir bölgedir. 

 İlin Doğal Çevresi (Ekolojisi) 

Karaman İli genel yüzölçümü 867.800 hektar dır. İlimiz arazilerinin % 37 si tarım arazisi 

( 109,552 hektar sulu tarım, 217,506 hektar kuru tarım ), % 23 ü çayır ve mera alanı ( 196,924 

hektar) olarak kullanılmaktadır. Orman ve fundalık alan ise genel alanın % 30 unu ( 260,512 

hektar ) kapsamakta olup % 10 luk kısım tarım dışı alandır. 

Maden Durumu: Karaman’da başlıca yer altı zenginlikleri Ermenek ve Konya-

Karapınar/Karaman-Ayrancı ilçelerinde bulunan linyit sahalarıdır. 

Neojen çökel birimleri içinde gözlenen linyit sahalarından Ermenek-Taştepe sahasında 

yüksek kalori değerine sahip 5.918.000 ton toplam rezerv, Ermenek sahasında da 3262 Kcal/kg 
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kalori değerine sahip 1.700.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiş olup, sahalarda üretim 

yapılmaktadır. 

Bunun dışında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde 

yaptığı çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde kaynakları olarak talk, kum-çakıl ve barit 

oluşumları, metalik madenlerden de alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez cevherleşmeleri 

tespit edilmiştir. Ancak bunların çoğu küçük boyutlu zuhurlar şeklindedir.  

Ayrıca il genelinde büyük mermer potansiyeli bulunmakta olup, Genel Müdürlük 

tarafından envanter çalışması yapılmaktadır.  

Bakır-kurşun-çinko cevherleşmeleri Sarıveliler ilçesinde, alüminyum cevherleşmesi ise 

Ayrancı ilçesinde yer almaktadır. Kâzımkarabekir ve Merkez ilçelerinde gözlenen manganez 

zuhurlarından ve Merkez-Taşkale zuhurundan geçmiş yıllarda cevher üretimi yapılmıştır. 

Kâzımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde aynı zamanda sırasıyla barit ve talk oluşumlarına da 

rastlanmaktadır. 

 

 



30 

 

 

Şekil 1-8 Karaman İli Maden Haritası 
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1.3 İlin Sosyo-Demografik Yapısı 

TÜİK ADNKS verilerine göre İlçe nüfusu 2018 yılı itibariyle 194.018 kişidir kent nüfusu 

161.946 olup nüfusun %83,47’si şehirlerde % 16,53’ü de köylerde yaşamaktadır.  

Karaman İlinin köy nüfusu son altı yılda azalış gösterirken şehir nüfusu artış eğilimi 

göstermektedir. Kent merkezinde nüfus artışının en önemli nedenleri arasında şehir 

merkezlerinde iş imkânlarının fazla olması, sanayi istihdamının artması, köylerde miras yoluyla 

küçülen arazilerin aile geçim gelirinde etkisinin küçülmesi nedeniyle yeni iş imkânları aramak 

için şehir merkezlerine yönelmeler gösterilebilir. 2017 yılında grafikten görüldüğü üzere İlimiz 

nüfusunun % 77,17 si şehir merkezlerinde yaşarken; % 22,83 ' nün köylerde ikamet ettiği 

görülmektedir. 

 Nüfus Yapısı ve Büyüme Oranı 

Tablo 1-2 Karaman İli İlçe-Mahalle ve Köy sayıları 

KARAMAN İLÇE MAHALLE KÖY SAYILARI 

İL ADI KARAMAN 

PLAKA 

KARAMAN İLÇE 

SAYISI 

KARAMAN 

MAHALLE SAYISI 

KARAMAN KÖY 

SAYISI 

KARAMAN 70 6 132 158 

Tablo 1-3 İlçelere Ait Mahalle ve Köy Sayıları 

KARAMAN İLÇELERİ MAHALLE KÖY SAYILARI 

KARAMAN İLÇELERİ MAHALLE SAYISI KÖY SAYISI 

AYRANCI 4 22 

BAŞYAYLA 5 4 

ERMENEK 32 26 

KAZIMKARABEKİR 8 6 

MERKEZ 64 93 

SARIVELİLER 19 7 

 

Şekil 1-9 İl geneli Nufus Detayı 
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Şekil 1-10 Merkez İlçe Nufus Detayı 

 

Şekil 1-11 Ayrancı İlçesi Nufus Detayı 
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 Şekil 1— 1-12 Başyayla İlçesi Nufus Detayı 

 

Şekil 1-13 Ermenek İlçesi Nufus Detayı 
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Şekil 1-14 Kâzımkarabekir İlçesi Nufus Detayı 

 

Şekil 1-15 Sarıveliler İlçesi Nufus Detayı 

Yaş Grupları 

Karaman nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı şekil 9’da verilmektedir. Tablodaki 

oranlara göre çalışma çağındaki nüfus ( 15-64 yaş arası) genel nüfusun% 66,95' ini, bağımlı nüfus 

(0-14 yaş- 65 yaş ve üzeri ) ise genel nüfusun% 33,05' ni oluşturmaktadır 

 



35 

 

 

 

Şekil 1-16 Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı 

TÜİK 2020 yılı ADNKS sonuçlarına göre Karaman nüfusu 254.919 kişidir. 2020 yılında 

Karaman’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 640 kişi artarak 254 bin 919 kişi olmuştur. 

Karaman’da erkek nüfusun oranı %50,14 (127 bin 829 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,86 

(127 bin 90 kişi)’dır. İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Karaman 254 bin 919 kişilik 

nüfusla 67’nci sırada yer almaktadır. 

Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362’dir. 65 yaş ve üzeri nüfus ise, 7 milyon 953 bin 

555’e ulaşmış olup toplam nüfusa oranı % 9.51 dir. Karaman ilinin toplam nüfusu 254 bin 

919’dur. 65 yaş ve üzeri nüfus ise 28 bin 619 olup toplam il nüfusuna oranı ise %11.22 ile Türkiye 

ortalamasının üstündedir. Karaman ilinin nüfus piramidine bakıldığında, Karaman nüfusundaki 

yaşlanma eğilimi fark edilmektedir. 

 

Karaman İli Yaşa Göre Nüfus Dağılımı (Endeksa, 2020) 
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Tablo 1-4 Karaman İl Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK) 

 

(TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020) 

 

1.3.1.2 İlin Eğitim Durumu 

İlin okuma yazma oranı ülke genelinin üzerindedir. 2020 yılına göre ülke genelinde 6 yaş 

üzeri nüfustaki okuryazarlık oranı %86,4 iken Karaman genelinde bu oran %87,5’dir. İlçeler 

özelinde okuryazarlık oranları incelendiğinde ise Sarıveliler okuma yazma oranı en yüksek ilçe 

olarak, Ermenek ise okuma yazma oranı en düşük ilçe olarak görülmektedir. İlin yaklaşık üçte 

birlik nüfusunu barındıran İl Merkezi ise %86,8’lik değerle okuma yazma oranı en yüksek ikinci 

yerdir.  

İlde ilk ve orta düzey eğitim kurumlarından mezunların oranı fazla olup yükseköğrenim 

mezunlarının oranı Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bulunan rakamlar, 6 yaş üzeri 

toplam nüfusun eğitim durumlarına göre ayrıştırılması ve yüzdelik olarak hesaplanmasına 

dayanılarak elde edilmiştir. Ülke genelinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %2,29 iken 

Karaman’da bu değer %1,64’dür. Ayrıca, ilköğretim düzeyindeki mezunların payları da ülke 

genelinin üzerinde olup lise mezunlarının payları ise ülke geneli ortalamasının altında kalmıştır.  

Karaman ilinde okuma yazma bilen kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,02 

azalarak 223.280 kişi olurken, okuma yazma bilenlerin oranı ise %87,6’dan %87,58’e düşmüştür. 

2020 yılı verilerine göre Karaman ilçeleri arasında ise okuma yazma bilmeyenlerin oranı en 



37 

 

yüksekten en küçüğe doğru sırasıyla Ermenek (%2,69), Kazımkarabekir (%2,6), Başyayla 

(%2,46), Ayrancı (%1,7), Merkez (%1,48), Sarıveliler (%1,09) şeklindedir. (Tablo 1-5) 

 

Tablo 1-5  Karaman İl 2020 Yılı Eğitim Durumu Dağılımı 
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Merkez 2.714 2.966 15.641 42.945 34.699 18.564 34.398 24.394 2.038 486 

Ayrancı 44 142 644 3.152 1229 598 1085 533 30 2 

Başyayla 22 89 290 1.143 610 383 485 291 23 1 

Ermenek 55 765 2.467 8.651 4.734 2.378 4.410 2.733 178 29 

Kazım 

karabekir 

63 103 308 1.129 637 293 696 387 26 1 

Sarıveliler 66 126 1.042 3.709 2.045 1.151 1.612 945 51 4 

                                                                                                (TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020) 

 

 

Şekil 1-17 Yerleşim yeri grubuna göre nüfus dağılımı 

 Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 

İl nüfusunun yoğunluğu 29 kişidir. Karaman Merkez ilçesinin nüfusu (köyler hariç) 2019 

yılında 165 bin 858 kişi iken 2020 yılında 2 bin 441 kişi artarak 168 bin 299 kişi olmuştur. 

Karaman ilinde; Merkez ve Sarıveliler ilçelerinin toplam nüfusu artarken; Ayrancı, 

Başyayla, Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerinin nüfusu azalmıştır. Karaman genelinde il ve 
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ilçe merkezlerinde oturanların sayısı 2 bin 45 kişi artarken, belde ve köylerde oturanların sayısı 

405 kişi azalmıştır.  Merkez (199.482) nüfusunun ardından en büyük ilçeler sırayla Ermenek 

(28.417), Sarıveliler (11.510), Ayrancı (7.946) iken en seyrek nüfuslu ilçeleri Kazımkarabekir 

(3.956) ve Başyayla (3.608)’dır. (Tablo….). 

İl nüfusunun %14’ü 0-14 yaş grubunda, %16’sı 15-24 yaş gurubunda, %11,2’si ise 65 

yaş üstü grubunda yer almaktadır.  

Karaman’da 2019 yılında 33,0 olan ortanca yaş 2020 yılında 33,3’e yükselmiştir. Ortanca 

yaş erkeklerde 32,8, kadınlarda 33,9 olmuştur. 

Tablo 1-6 Karaman İl Nüfus Yoğunluğu 

 
                                                (TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020) 

 

  Tablo 1-7 Karaman İlçe Nüfus Yoğunluğu 

 
(TÜİK  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020) 
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 Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus 

Karaman’da TÜİK verilerine göre köylerden şehir merkezine göç hareketinin yoğunluk 

kazandığı görülmüştür. Karaman, il ve ilçe merkezine bağlı köylerden yoğun göç almasına karşın 

dışarıya da en fazla göç veren iller arasında bulunmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) elde ettiği son verilere göre, nüfusu binde 6,5 

artarak 254 bin 919 kişiye ulaşan Karaman, çeşitli nedenlerden dolayı ilçelerden ve köylerden 

gelen yoğun göç talebine karşın farklı illere en fazla göç veren iller arasında yer almaktadır. 

Karaman genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturanların sayısı 2 bin 45 kişi artarken, belde ve 

köylerde oturanların sayısı 405 kişi azalmıştır.  

Sosyo - ekonomik durumun yanı sıra, iş imkânlarının, sağlık ve eğitim gibi hizmetler göz 

önüne alındığında, köylerden şehir merkezlerine doğru ciddi bir göç olayının yaşandığı 

kaydedilirken, bu durumun ilimizde de köyden kente doğru bir göçün yaşandığı istatistiki veriler 

doğrultusunda belirlenmiştir. Bununla birlikte Karaman dışarıya en fazla göç veren iller 

arasındadır (www.goc.gov.tr internet sitesi, 2016). 

TÜİK 2020 verilerine göre, Karaman’da nüfus yoğunluğu kilometrekareye düşen kişi 

sayısı 29’dur. Karaman’a bağlı ilçe ve köylerden şehir merkezine yapılan göçler sonrasında il 

merkezindeki nüfus, değişen yıllara göre artış gösterirken yine aynı yıllar arasında Karaman’dan 

diğer illere gerçekleşen göç olayında da artış yaşanmıştır. 

Tablo 1-8 Karaman İli Net Göç ve Göç Hızı Bilgileri 

Yıl 
 

Toplam nüfus 

 

Aldığı göç 

 

Verdiği göç 

 

Göç farkı 

 

    Net göç hızı 

 (‰) 

2019-2020 254.919 8.074 8.304 -  230 -0,9 

2018-2019 253.279 1.318 1.075 -  757 -3,0 

2017-2018 251.913 12.777 10.448 2.329 9,3 

2016-2017 246.672 8.581 10.340 - 1.759 -7,1 

2015-2016 245.610 9.519 9.813 -  294 -1,2 

2014-2015 242.196 9.195 9.865 -  670 -2,8 

2013-2014 240.362 8.673 9.788 - 1.115 -4,6 

2012-2013 237.939 8.747 9.445 -  698 -2,9 

2011-2012 235.424 8.191 8.066 125 0,5 

2010-2011 234.005 7.593 9.365 - 1.772 -7,5 

2009-2010 232.633 7.478 8.927 - 1.449 -6,2 

2008-2009 231.872 7.853 8.424 -  571 -2,5 

2007-2008 230.145 8.904 8.145 759 3,3 

                                                      (TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020 

 

İncinebilir Nüfus  

Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alınan Mayıs 2021 

verilerine göre, %50 raporlu, ağır engelli ve İl Müdürlüğü’nden evde bakım yardımı alan engelli 

sayılarının ilçelere göre dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu bilgiler ışığında en yüksek 

engelli oranı %1,67 ile il merkezidir. 
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Tablo 1-9 Karaman İli İncinebilir Nüfus Toplamı 

İlçeler %50 Raporlu ve Ağır Engelli Toplam Nüfus Engelli Sayısının Toplam Nüfusa Yüzdelik Oranı 

Merkez 1.194 199.482 1,67 

Ayrancı 57 7.946 1,39 

Başyayla 27 3.608 1,33 

Ermenek 280 28.417 1,01 

Kazımkarabekir 26 3.956 1,52 

                                                                                                                     Kaynak: Karaman A.Ç.S.H. İl Müdürlüğü, 2021) 

                                                                

İlimizdeki sağlık kurumlarında kayıtlı olarak hizmet alan yatalak hasta bilgileri aşağıda 

tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 1-10 Yatalak Hasta Sayısının Sağlık Kurumlarına Göre Dağılımları 

SIRA NO DEVLET HASTANESİ  / TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLAM AKTİF HASTA SAYISI 

1 KARAMAN DEVLET HASTANESİ 411 

2 ERMENEK DEVLET HASTANESİ 22 

3 KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 26 

4 ÖZEL KARAMAN SELÇUK HASTANESİ 18 

TOPLAM 477 

1.4 İlin Ekonomik Yapısı 

 İlin Genel Ekonomik Yapısı 

Karaman’ın tarihi ipek yollarının üzerinde bulunması ve mevcut ekonomik potansiyeli 

ticari hayatının daima canlı kalmasına neden olmuştur. İl, tarihten bugüne gerek tarımsal 

üretimin, gerekse imalat sanayinin canlı bir pazarı olmuştur. Eskiden de buğday, arpa, haşhaş vb. 

tarım ürünlerinin yanında bulgur, un, helva, pekmez vb. ürünlerin ülke çapında ticaretinin 

yapıldığı önemli bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Bugün ise imalat sanayindeki ve 

tarımsal üretimindeki artış Karaman’ın ticari hayatını olumlu yönde etkilemektedir. 

Karaman’dan diğer illere hububat, bakliyat, un, bulgur, bisküvi, gofret, çikolata, yem, canlı 

hayvan, taze et, sucuk, yün tiftik, sebze, meyve, kuru üzüm, peynir, yumurta, deri, pamuk ipliği, 

tekstil, halı, kömür, zirai aletler ve çeşitli makineler satılmaktadır. Diğer illerden, tuhafiye, hazır 

giyim, kösele, elektrikli beyaz ev eşyaları, inşaat malzemeleri, sigara, çay, şeker, alkollü 

içecekler, ilaç, gıda maddeleri, akaryakıt, oto ve oto yedek parçaları ile gıda sanayinde kullanılan 

yağ ve şeker gibi hammaddeler satın alınmaktadır.  

Karaman şehri ve çevresinde çok sayıda işgücü istihdam eden modern sanayi tesisleri 

bulunmaktadır. Bunların başında tarıma dayalı gıda sanayi tesisleri gelmektedir. Karaman’ın 

kendisiyle benzer özellikler gösteren diğer illere nazaran, çok büyük denilebilecek bir sanayi 

potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bisküvi, un, bulgur, gofret, dokuma, hayvansal ürünler 

endüstrisi ile tarım aletleri, makine endüstrisi, yem sanayi, orman ürünleri işleme ve maden 

çıkarma endüstrisinde etkili ve ülke ekonomisinde söz sahibi olan kuruluşlarıyla gelecek vaat 

eden şehirlerarasında olduğu söylenebilir. Kentte yetişmiş işgücünün bulunmasının da sanayinin 

gelişimine destek vermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca nüfusun genç 

olması sanayiye müspet katkılar sağlamaktadır. Ancak Karaman kent merkezine yönelik göçün 

de artma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Karaman’da tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracata dönük üretimi hedefleyen 

yatırımların 90’lı yılların başlarından itibaren hız kazanması ile birlikte, istihdamda da önemli 

gelişmeler kaydedilmeye başlamıştır. Tarıma dayalı sanayi sektörüyle bağlantılı olan 

sektörlerdeki istihdam artışı da işsizliğin hafifletilmesi sürecine önemli katkılar sağlamıştır 
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Karaman tarıma dayalı sanayi sektöründe büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak tam 

olarak sanayileşmeden söz edilemez. İlde büyük, orta ve küçük ölçekli sanayi işletmeleri 

bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında güncellenen İllerin ve Bölgelerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına (SEGE 2011) göre İlimiz 32. sırada yer 

almıştır. İstanbul Sanayi Odası’nın ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu anketinde Karaman ilinden 

2016 yılında 3 firma yer almıştır. Bu firmaların ortak özellikleri Karaman ilinin en önemli sanayi 

kolunu oluşturan gıda imalatı sektöründe faaliyette bulunmakta olmalarıdır. 

1.4.1.1 İç Ticaret  

İlimizden diğer illere hububat, bakliyat, un, bulgur, bisküvi, gofret, çikolata, yem, canlı 

hayvan, taze et, sucuk, yün ve tiftik, sebze, meyve, kuru üzüm, peynir, yumurta, deri, iplik, hazır 

giyim, halı, kömür, zirai aletler ve çeşitli makineler satılmaktadır. 

Diğer illerden, tuhafiye, hazır giyim, kösele, inşaat malzemesi, sigara, çay, alkollü içkiler, 

ilaç, gıda maddeleri, akaryakıt, oto ve oto yedek parçaları, sanayi hammaddesi ürünleri satın 

alınmaktadır. 

1.4.1.2 Dış Ticaret 

Karaman, tarihi ipek yollarının üzerinde bulunması ve mevcut potansiyeli ile ticari 

hayatın daima canlı kalabildiği bir il olmuştur. Özellikle son dönemlerde bu ekonomik potansiyel 

dış ticaret rakamlarına da yansımaktadır. 

Bu anlamda, her türlü ihracat, ithalat, transit-aktarma vb. işlemleri yapmak üzere 

03.03.1998 tarihinden bugüne Gümrük Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini 

sürdürmektedir. 

Organize Sanayi Bölgesinde faal bulunan sanayi tesislerindeki mevcut istihdam yaklaşık 

15.879 kişidir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı 

ve SSK istatistikleri bilgilerini içeren 2017 yılı istatistiklerine göre Karaman İli SGK kapsamında 

bulunan kişi sayısı 243.190’dur. Nüfusa oranlandığında gelir testi yaptıranlar dâhil toplam 

nüfusun % 86,53' i SGK kapsamındaki nüfustan oluşmaktadır. 

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan karayolu ve demiryolunun buradan geçmesi, ayrıca 

tarihi ipek yolu üzerinde bulunması, Karaman’ın bugünkü ekonomik hayatını da etkilemiştir. 

Karaman'ın ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılık yanında sanayi ve ticarete de 

dayanmaktadır. 

Buna göre; ilçede yoğunlaşma yaşanan sektör sayısı 19’dur. Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin 

imalatı, kanalizasyon, gıda ürünlerinin imalatı yoğunlaşmanın fazla olduğu ilk üç sektör olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Ekonomik Faaliyet Sektörleri 

Karaman sanayisi, daha çok tarıma dayalı olarak gelişmiştir. İmalat-gıda sanayisinin alt 

grubu olan bisküvi ve çikolata sanayisinde Karaman, ülke üretiminde önemli bir yer kaplar. 

Türkiye bisküvi üretiminin % 35' i, bulgur üretiminin ise %20’si Karaman’dan karşılanmaktadır. 

Bisküvi ve gıda sanayisi Karaman’da gıda makineleri imalat sektörünü, ambalaj sektörü 

gibi sektörleri tetiklemiştir. Karaman Organize Sanayi Bölgesi 1980'li yıllarda sanayi alanı olarak 

başlamış 1990 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tescili ile Organize Sanayi Bölgesi 

hüviyeti kazanmıştır. OSB’de 186 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların 172 tanesi faal 

durumdadır. Karaman OSB üzerinde faaliyette olan firmalar gıda, makine, ambalaj ve kâğıt, 

maden ve toprak, soğuk hava gibi sektörler üzerinde yoğunlaşmıştır.  Organize Sanayi 
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Bölgesinde yaklaşık 2 milyon m² alanın Serbest Bölge ilan edilmesi için gereken imar düzenleme 

çalışmaları, fizibilite etüdü, şirket kuruluşu ve diğer çalışmalar yapılmıştır.  

Karaman’da UHT süt, yoğurt, peynir, ayran ve süt tozu gibi ürünlere yönelik 3’ü büyük 

ölçekli olmak üzere 15 tesis mevcuttur. Ayrıca 250 ha alanda kurulacak olan Tarıma Dayalı 

İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi; 5.300 sağmal büyükbaş kapasiteli 50 adet 

işletme faaliyet gösterebilecektir.  

Yer seçimi kesinleştirilmiş olup, müteşebbis heyetin belirlenmesi süreci devam 

etmektedir. 2017 yılında Karaman yaklaşık 160 ülkeye 318.281.000 $ tutarında ihracat 

gerçekleştirmiştir. Kişi başına ihracat sıralamasında Türkiye'de 13. sıradadır. Karaman’ın 2017 

yılı sonunda 8,7 Milyon GSYH’ye ulaşmış durumdadır. Kişi başına GSHY de 35.344 TL ile 

Türkiye’de 18. Sırada yer almaktadır.  İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2017 İlk 

500 firma arasında Karaman'dan 1 firma, 2017 İkinci 500 firma arasında Karaman'dan 3 firma 

yer alma başarısı göstermiştir.  

Karaman İlinin sanayi yapısı incelendiğinde Karaman İmalat Sanayisinin büyük oranda 

tarıma dayalı olarak geliştiği görülmektedir. İmalat gıda sanayinin alt grubu olan bisküvi, 

çikolata, kek ve gofret sektöründe Karaman, ülke üretiminde önemli bir noktadadır. Karaman’da 

öncü sektör Gıda Sektörü’ dür. Gıda sektörünü Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve 

Ekipman İmalatı, Madencilik ve Taş ocakçılığı, Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı 

izlemektedir. Gıda imalat sanayi; ambalaj, hammadde, makine gibi çeşitli alt sektörleri tetiklemiş 

ve Karaman tamamıyla kendisine yetebilen bir gıda şehri konumuna gelmiştir. Karaman’da 

sanayi siciline kayıtlı toplamda 368 işletme faaliyet göstermektedir. Tarıma dayalı gıda ürünleri 

imalatı sektöründe ise 89 işletme faaliyettedir. Karaman imalat sektörünün % 24’nü gıda imalat 

sektörü oluşturmaktadır. Ayrıca sektörde 19.293 kişi istihdam edilmektedir. İlin toplam çalışan 

sayısına bakıldığında çalışanların  

% 75’i gıda sektöründe istihdam edilmektedir. EUROSTAT teknoloji sınıflamaları 

listesine göre gıda ürünlerinin imalatı “Düşük Teknoloji Yoğunluklu” olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu durum Bisküvi sektörünün düşük teknoloji yoğunluklu, emek yoğun bir 

sektör olduğu verisini göstermektedir.  

Tablo 1-11    İl Geneli ve Karaman Merkez İmalat Sanayi Verileri 

 MERKEZ İL GENELİ 

Firma sayısı :  167 204 

Kapasite raporu sayısı :  187 230 

Toplam çalışan sayısı :  16.000 17.083 

Toplam Açık Alan (m2) :  11.507.122 65.186.663 

Toplam Kapalı Alan (m2) :  1.109.118 9.341.730 

                                                                                                                      Kaynak: TOBB veri tabanı, 2019  

İmalat sanayine yönelik TOBB verilerine göre Karaman il genelinde faaliyet gösteren 

firmaların yaklaşık %81’i ve imalat sanayinde çalışanların yaklaşık %82’si Karaman Merkezde 

bulunmaktadır.   
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Şekil 1-18 Karaman Merkezde İmalat Sanayinde Çalışan Personel Bilgileri 

Karaman Merkezde imalat sanayinde çalışan personellerin çoğunluğunu işçiler 

oluşturmakta olup bu oran yaklaşık %79’udur. Mühendis sayısı ise oldukça az olup toplam 

çalışan personelin %1,66’sı kadardır.  



44 

 

Tablo 1-12 İmalat Sanayinde Faaliyetler Kollarına Göre Firma Ve Çalışan Sayıları  

Açıklama 

Firma 

Sayısı 

Merkez 

Firma Sayısı İl 

Geneli 

Çalışan 

sayısı 

Merkez 

Çalışan 

Sayısı 

İl Geneli 

Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı 16 16 351 351 

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı 15 16 10.346 10.358 

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve 

dayanıklı kek imalatı 
13 14 11.113 11.238 

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10 11 5.363 5.460 

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 12 13 226 228 

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı 10 12 10.468 10.482 

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı 4 12 95 210 

Kümes hayvanları yetiştiriciliği 10 11 73 75 

Hazır beton imalatı 6 10 83 137 

Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı 10 10 184 184 

Elektrik enerjisi üretimi 4 9 38 75 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 8 9 614 630 

Paketleme faaliyetleri 6 7 580 599 

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin 

işlenmesi ve saklanması 
5 7 1.678 1.713 

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 5 5 145 145 

Diğer mobilyaların imalatı 7 7 212 212 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı 

makinelerin imalatı 
7 7 109 109 

Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı 7 7 66 66 

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı 7 7 190 190 

Kaynak: TOBB veri tabanı, 2019 

 

İmalat sanayinde faaliyet kollarına göre firma ve çalışan sayıları incelendiğinde; karaman 

merkezde Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatında faaliyet gösteren firma sayısının en 

fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren firmaların tamamı Karaman 

Merkezde bulunmakta olup ilçelerinde bu kolda faaliyet gösteren firma bulunmamaktadır.   

İmalat sanayinde çalışan personellerin yaklaşık %80’i gıda sektöründe istihdam 

edilmektedir. En fazla personel istihdam edilen faaliyet kolları sırasıyla; Peksimet ve bisküvi 

imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı, Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı 
ve Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatıdır.  

2018 yılı itibariyle ilçede toplam 861 kayıtlı sigortalı çalışan vardır. Sektörlere göre 

toplam sigortalı çalışan sayıları incelendiğinde ilçede en fazla eğitim sektöründe istihdam 

sağlandığı görülmektedir. Bunu sırasıyla; eğitim, Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve 

motosikletler hariç) ve bina inşaatı takip etmektedir. 2018 yılında çalışan sayısının düştüğü 

görülmekte olup bunun ekonomik bunalımdan kaynaklandığı düşünülmektedir.  



45 

 

Tablo 1-13 Karaman ilinde bulunan Yabancı Sermayeli kuruluşlar 

Firma Adı Ülke Sermaye % 

1- Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fransa 80% 

2- Anı Plast Ambalaj ve Plastik San. A. Ş. Irak 45% 

3- Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi Almanya 95% 

4- Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri A. Ş. Suudi Arabistan 34% 

5- Milkman Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. Tic. A. Ş. Suudi Arabistan 10% 

                                                                                                                                                           Kaynak: TOBB 

 

28.08.2018 2009-2018 yılları arasında verilen Yatırım Teşvik Belgeleri incelendiğinde 

Karaman ilinde yukarıdaki tabloda verilen firmalara ek olarak aşağıdaki yabancı sermayeli 

kuruluşların Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunduğu ve teşvik belgesi aldığı 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 1-14 Yatırım Teşvik Belgesi Alan Yabancı Sermayeli Firmalar 

Firma Adı Ülke Sektör 

Süperpak Ambalaj San. ve Tic.A.Ş.  Hollanda İmalat Sanayii  

Döhler Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. Almanya İmalat -Gıda ve İçki 

Anı Plast Ambalaj ve Plastik Sanayi A.Ş.  Irak İmalat -Lastik- Plastik 

Komet Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Hollanda Enerji -EnerjiTurbelco 

Endüstriyel Kaplama San. ve Tic.Ltd.Sti.  Belçika İmalat -Madeni Eşya 

Slava Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.   İngiliz Virjin Ad. İmalat -Gıda Ve İçki 

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.  Hollanda  İmalat –Kağıt 

Universal Mermer Maden Üretim San. Tic. Ltd. Şti.   Birleşik Arap E. Madencilik 

Ak Gıda San. Tic. A. Ş.   Fransa  İmalat - Gıda Ve İçki 
 

1.5 İlin Ulaşım ve Altyapı Durumu 

Karaman ili ve merkez ilçesine ulaşım bağlantıları, yolcu ve yük taşımacılığı açısından 

yol güzergâhlarının önem sırasına göre Karaman-Konya arasındaki bölünmüş yol, en yoğun taşıt 

trafiğine sahip olan yol güzergâhıdır. Özellikle Konya’ya ve Konya üzerinden İç Anadolu, Ege 

ve Marmara gibi bölgelerine, Karaman’dan yolcu taşımacılığı, Konya havalimanına ulaşımın 

sağlandığı, sanayi bölgelerine hammadde sevkiyatının ve sanayi bölgelerinden işlenmiş ürünlerin 

iç pazara sunulmasının sağlandığı yük taşımacılığı bu güzergâh üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Konya ile Karaman arası yaklaşık 105 km olup, bu rota üzerinden Ankara ve İstanbul gibi 

şehirlere çevreyolu bağlantıları kullanılarak ulaşmak mümkündür.  

Sanayi bölgesinden yurtdışına ihracatı yapılacak ürünler karayolu üzerinden yolcu 

taşımacılığı için Adana, Niğde, Kayseri ve Hatay gibi illere gitmekte olup, liman ve sınır 

kapılarına gitmek için Ereğli üzerinden Adana’ya ve Adana üzerinden Hatay ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesine ulaşmak için kullanılabilmektedir. Adana ile Karaman arası yaklaşık 290 km 

olup, Konya’dan sonra en yakın ikinci havalimanı Adana’da bulunmaktadır. Adana üzerinden 

Mersin’e ulaşmak Mut yolu üzerinden yerine tercih edilebilecek diğer bir alternatiftir. Ayrıca 

Ereğli güzergahı üzerinden Aksaray ve Kayseri’ye gitmek mümkün olup çevreyolu 

bağlantılarıyla Ankara’ya kadar gitmek de mümkündür.  
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Tablo 1-15 Karaman İl Merkezinin Diğer İl Merkezlerine Olan Uzakliği 

YERLEŞMELER UZAKLIK (KM) 

ADANA 290 

ANKARA 363 

ANTALYA 377 

İÇEL 236 

İSTANBUL 772 

İZMİR 659 

KONYA 105 

 

Karaman merkez ilçesi üzerinden ulaşım imkanı olan üçüncü güzergah Karaman-Mut-

Silifke yolu olup,  bu yol güzergahı üzerinden Mersin’e merkeze ulaşmak mümkündür. Mut yolu 

kısmen de olsa yakın çevredeki yerleşmelere yolcu taşımacılığı ve çoğunlukla yük taşımacılığı 

açısından Karaman ili’nin güney kısmında bulunan tarım alanlarından mal sevkiyatını 

kolaylaştırırken, ayrıca Silifke üzerinden Karaman ve Konya’ya meyve ve sebze nakliyatının 

yanında çeşitli yüklerin taşımacılığı için uygundur. Karaman-Mersin arasındaki mesafe yaklaşık 

236 km’dir. 

Karaman merkez ilçesi üzerinden Antalya’ya geçmek için belli güzergâhlar 

bulunmaktadır. Bu güzergâhlardan biri Ermenek ilçesine giden yol üzerindeki ayrımdan 

Manavgat’a kadar bağlanan ve bu yol üzerinden Antalya merkeze gidilen güzergâhtır. Bu yol 

sayesinde, Karaman’dan yük taşımacılığı yapılmakta olup, diğer rotalara göre daha az tercih 

edilen ve az yoğunlukta kullanılan bir güzergâhtır. Bu yol üzerinden Antalya-Karaman arasındaki 

mesafe yaklaşık 377 km’dir. 

Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmetleri Karaman İlinde toplam 

nüfusun %89’u Kanalizasyon şebekesinden 8 belediye vasıtasıyla hizmet almaktadır.  Karaman 

ilinde toplam nüfusunun %67,6’sı kentsel Atıksu arıtma tesisinden faydalanmaktadır. İl 

genelinde toplam 5 belediyede atıksu arıtma tesisi mevcuttur.(TÜİK,2016) 

 Kara Yolu Ağı 

Karaman ilinden yakın ve uzak çevresine olan ulaşım bağlantıları ve mesafeleri üzerine 

genel bilgiler bir önceki bölümde verilmiş olup, bu bölümde yol bağlantılarının şematik olarak 

karayolları haritası üzerinde gösterilmesiyle kullanılan yolların hizmet verdiği mesafe ve bağlantı 

noktaları belirtilmektedir. 
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Şekil 1-19 Karaman İli Ve Yakin Çevresi Karayollari Güzergahlari 

D715 karayoluna bağlanan iki farklı güzergâh ise Ermenek ve Başyayla ilçelerine 

bağlantı sağlamaktadır. D715’de Çumra yolu sapağından D705’e geçerek D340 karayoluna 

bağlanarak Sarıveliler, Başyayla ve Ermenek’e gitmek mümkün olup, Aynı ilçelere D715 

üzerinden Mut’a varmadan Ermenek sapağı üzerinden de gidilmektedir. Bu bölümde Karaman 

ili sınırları ve yakın çevresinden geçen karayolu hatları üzerinden varılacak güzergâhlar 

belirtilmektedir. 

Karaman, 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında İç Anadolu Bölgesinin 

güneyinde yer alır. Kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, doğusunda Ereğli, güneydoğusunda 

Silifke, batısında Antalya bulunmaktadır. İlimizin komşu illere olan uzaklığı sırasıyla Karaman 

Mersin arası 235 km, Karaman Konya arası 119 km, Karaman Antalya arası 376 km dir. Karaman 

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü yol ağına dâhildir. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü; 1950 yılında kurulmuş olup Konya Merkezlidir. Bölge 

Müdürlüğünün sorumluluk sahasında asfalt betonu asfalt betonu 175, sathi kaplama 71 olmak 

üzere toplam 246 km yol ağı bulunmaktadır. Asfalt betonu 89, sathi kaplama 410 olmak üzere 

toplam 499 km İl yolu ağı bulunmaktadır. Devlet yolu, il yolu, ve parke yolu ağı toplamı 837 km 

dir. (k.g.m. gov.tr 2021) 
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1.5.1.1 2021 yılı yatırım programı kapsamında çalışmaları devam eden projeler  

Karaman 5. Bölge HD Devlet Yolu Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapım İşi (1 adet 

çift tüp 3.290 m uzunluğunda Sertavul Tüneli, 1 adet 298 m uzunluğunda Medreselik Viyadüğü 

ve 6,17 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 9,8 km BY-BSK) 

Mut-Ermenek (KOP) 3,9 km BY-BSK ve 32,1 km TY-BSK 

Karaman Çevre Yolunun Km:106+500-118+360 Kesiminde BSK Yapım İşi (İl Yatırım 

Takip Sistemi,2021) 

Karaman Ulukışla Arası 135 km 2. Hat Yapılması Altyapı ve Üst Yapı İşleri (135 km 

güzergâh uzunluğuna sahip Karaman Niğde Ulukışla hızlı tren projesi 200 km/sa hıza uygun çift 

hatlı elektrikli ve sinyalli olarak planlanmıştır. Bu hatta hem yük hemde yolcu taşımacılığı 

yapılacaktır.) 

 

Şekil 1-20 Satıh cinslerine göre yol ağı 

 İldeki Diğer Ulaşım Çeşitleri ve Erişim 

1.5.2.1 Demiryolu Ağı 

Karaman ili Adana İl Merkezi merkezli olan T.C.D.D. 6. Bölge Müdürlüğü sınırları 

içinde bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Konya- Karaman Bölgesel tren 

hattı Konya - Yenice demiryolu üzerinde faaliyet halindedir.  

Karaman merkez ilçesindeki tren istasyonu, İstanbul’ dan İç Anadolu Bölgesi batısı 

boyunca geçen, Eskişehir, Afyon ve  Konya’ ya kadar uzanan demiryolu hattının devamında yer 

almaktadır. Demiryolu ile, Konya yönünden İzmir ve İstanbul, Adana yönünden Kurtalan'a kadar 

ulaşım sağlanmaktadır. Söz konusu demiryolu hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığında 

kullanılmakta olup, kullanım yoğunluğu karayoluna göre daha azdır.  
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Şekil 1-21 Karaman İlinden Geçen Demiryolu Güzergahi 

Konya Garı - Karaman Garı arasındaki 102,295 km (63,6 mi) uzunluğundaki 

güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından karşılıklı olarak 8 sefer (3 tren 5 otobüs) 

işletilen bölgesel trendir. Mayıs 2021'de Konya - Karaman YSD hattının hizmete girmesiyle 

birlikte konvensiyonel tren seferlerinin sonlandırılması düşünülmektedir. 

 

Şekil 1-22   Karaman Garı – Konya Garı harita gösterimi 

1.5.2.2 Havayolu Ağı 

Karaman İli sınırları içinde havalimanı bulunmamaktadır. Çoğunlukla, yurtiçi uçuşları 

için daha yakında olan Konya havalimanı ve tercihe bağlı olarak Adana havalimanı kullanılmakta 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya_Gar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaman_Gar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD_Ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD_Ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1k_B%C3%B6lgesel_Trenleri
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Konya-Adana_y%C3%BCksek_standartl%C4%B1_demiryolu&action=edit&redlink=1
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olup, yurtdışı bağlantıları bu şekilde sağlanmaktadır. Konya havalimanı Konya merkezden 

yaklaşık 10 km uzakta olup, Karaman’dan havalimanına 129 km mesafe bulunmaktadır.  

Konya ili sınırları içerisinde yer alan havalimanı sivil-askeri kategoride bir havalimanıdır. 

2000 yılında sivil hava trafiğine açılmıştır. Selçuklu ilçesi sınırları içinde bulunan ve 141,000 

m²'lik alan üzerine kurulu olan Konya Havaalanı, DHMİ ile Türk Hava Kuvvetleri ortak 

yönetimindedir. Muharip Hava Kuvveti Ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 3. Ana Jet 

Üs Komutanlığı da burada bulunmaktadır. 2.650 m² kapalı alana sahip olup, 272 araçlık otoparkı 

bulunmaktadır. 

Konya'da konuşlu olup Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na 

bağlıdır. Üste her yıl birçok ülkenin hava kuvvetlerinin katıldığı Anadolu Kartalı tatbikatı 

düzenlenmektedir. Aynı zamanda NATO üssü olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'nin tarafsız 

kaldığı Irak Savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS'lar burada üslenmiştir. Bu üste 

2019 yılında uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı düzenlenmiştir. Havadan erken ihbar ve 

kontrol uçağı sayesinde eski sistem radarların yer engellerinden etkilenme dezavantajı en aza 

indirilerek düşman uçaklarının erken tespitiyle erken müdahale imkânı sağlamaktadır.  

 

Şekil 1-23 Karaman İline Yakin Havalimanlari Ve Mesafeleri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklu,_Konya
https://tr.wikipedia.org/wiki/DHM%C4%B0
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Hava_Kuvvetleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muharip_Hava_Kuvveti_ve_Hava_F%C3%BCze_Savunma_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muharip_Hava_Kuvveti_ve_Hava_F%C3%BCze_Savunma_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak_Sava%C5%9F%C4%B1
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Tablo 1-16 Konya havaalanı yolcu taşıma istatistikleri 

 

Yıl (ay) İç Hatlar 
% 

değişim 
Dış Hatlar % değişim Toplam % değişim 

2017 1.099.942 10% 105.764 14% 1.205.706 10% 

2016 1.000.446 2% 92.994 %0.8 1.093.440 2% 

2015 977.369 8% 92.274 11% 1.069.643 8% 

2014 906.530 15% 82.868 20% 989.398 18% 

2013 767.123 30% 68.828 0% 835.951 27% 

2012 590.615 11% 68.594 3% 659.209 10% 

2011 530.509 6% 70.362 51% 600.871 10% 

2010 499.040 87% 46.521 36% 545.561 81% 

2009 267.518 16% 34.206 4,20% 301.724 13,40% 

2008 230.442 7% 35.701 7% 266.143 7% 

2007 214.857  33.213  248.070  

Kaynak: DHMİ 

Konya havalimanı, iç ve dış hatlar açısından Türkiye’de bulunan havalimanları arasında 

önemli bir uçuş rotası olmasa da, yakın çevresi için ulaşım olanaklarının güçlenmesini 

sağlamaktadır. Türkiye’deki toplam iç ve dış hat uçuşlarındaki uçak trafiğinin %0.8’ini bu 

havalimanı üzerinden gerçekleştiği DHMİ1 ait verilerinde görülmektedir.  

Tercihen Adana havalimanını kullanacak biri için bu mesafe 286 km iken, Antalya 

havalimanı gibi yurt içi ve yurtdışı uçuşlarını direk ya da az aktarmayla yapılması için tercih 

edilebilecekler arasındadır. Yaz dönemlerinde yurtdışından Karaman’a ailelerini ziyaret eden 

Karaman’lılar için karayolunu tercih etmeyenler, İstanbul üzerinden Konya’ya gelerek Karaman 

merkezine ulaşmaktadır. Karaman’dan havalimanına gelecekler için servis hizmeti sunan yolcu 

otobüsleri olmadığı için, özel araç ve Konya merkezden kalkan yolcu servisleriyle havalimanına 

ulaşım sağlanmaktadır. 

 Ana Yaşam Hatları 

 Sanat Yapıları (Köprü, Viyadük, Tünel vb.) 

                                                 

 

 

1 Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx, 2009 yılı yıl sonu toplam 

istatistik bilgileri 
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Tablo 1-17 Karaman İlı Devlet ve İl Yolları Köprü Envanterı Tablosu 
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Tablo 1-18 Karaman Merkez ve İlçelerde Bulunan Sanat Yapıları (Menfez ve Köprü) Envanteri Tablosu 

S.N. İLİ İLÇESİ YOLUN TANIMI 
YOL 

TULU 

YOLUN NİTELİĞİ 
SANAT YAPISI 

CİNSİ 

SANAT 

YAPISI 

ADEDİ 

SANAT 

YAPILARI 

ÖLÇÜLERİ 
STABİLİZE ASFALT 

1 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(K.K.NO : 017) 

Osmaniye-Çoğlu-Burunoba 
18  18    

2 KARAMAN MERKEZ 
İly.ilt. Madenşehri-Yassıtepe-

Üçkuyu 
17  17    

3 KARAMAN MERKEZ 
İly.İlt.Yuvatepe-Eminler-

Demiryurt-İstasyon 
16  16    

4 KARAMAN MERKEZ 
İly.ilt. Kumoba - Karacaören-

Eğilmez 
14  14    

5 KARAMAN MERKEZ 

Dy.İlt. Mesudiye K.K.Bekir İlç. 

Hududu(Karalgazi) İslihisar-

Kisecik-Kaşoba-Ortaoba-S.Hacı 

29  29    

6 KARAMAN MERKEZ İlç. Çıkşı Kızık-Salur (Ekinözü) 16  16 MENFEZ  6,50 

7 KARAMAN MERKEZ 
Dy.İlt.(Sudurağı)-Ekinözü-

Beydilli- (Akçaşehir) 
27  27 MENFEZ  6,50 

8 KARAMAN MERKEZ İly.İlt Çimenkuyu-Güçler 4  4    

9 KARAMAN MERKEZ 
İly.İlt. Başharman-Gülkaya-

Akpınar 
19  19 

KÖPRÜ MENFEZ      

MENFEZ 
 

10,5        8,50      

8,50 

10 KARAMAN MERKEZ 

Dy. İlt. Değirmenbaşı-Araköy-

Cerit-Elmadağ-Taşdibi-Maşat-

Adaysız-Topalhacı İly. İlt. 

44  44   13,00 

11 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Seyithasan - Ağaçyurdu 15  15 KÖPRÜ  15,70 

12 KARAMAN MERKEZ 

İly. İlt. Çavuşpınarı - Boyalı - 

Erenkavak- Tabanlı Ky. 

İlt.(Aybastı) 

23  23    

13 KARAMAN MERKEZ 
İly. İlt. Üzümlü bağlısı-Aybastı -

Gümüşsuyu bağlısı -  Özdemir 
15  15    

14 KARAMAN MERKEZ 

İly. İlt. Çukur - Bayır - Ada - 

Kalaba - Akçaalan - Bağdat 

Bağlısı 

27  27    

15 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Başkışla Damlapınar 11  11    

16 KARAMAN MERKEZ 
İly. İlt.(Pınarbaşı) Sorgun 

Bağlısı-Yılangömü-Göcer 
18  18    

17 KARAMAN MERKEZ İlç.çıkışı Hamidiye 11  11    

18 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Alaçatı 3  3    

19 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt (KKN 006) Sazlıkaya 2  2    

20 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Bölükyazı 2  2    

21 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Çiğdemli 6  6    
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22 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(Ortaoba) Aşağı yayla 

bağlısı 
4 4     

23 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(Ortaoba) Yukarı yayla 

bağlısı 
6 6     

24 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(S.Hacı) Cumhuriyet 

Bağlısı 
5 5     

25 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(Burunoba)-Nurkadın-

Çakırdağ Bağlıları 
7 7     

26 KARAMAN MERKEZ        

27 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Uzunkuyu Bağlısı 1 1     

28 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Boyalıtepe 2 2     

29 KARAMAN MERKEZ Ky.İlt.(Ekinözü) Perenti Bağlısı 3  3 MENFEZ  6,50 

30 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt (K.K.NO: 016) Göztepe 1  1    

31 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Barutkavran 6  6    

32 KARAMAN MERKEZ İly.İlt. Güldere 8  8 KÖPRÜ MENFEZ  15,70       7,50 

33 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO : 009) Aşağı- 

Paşabağı -İly.İlt. 
10  10    

34 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Sarıkaya 4  4    

35 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Üçbaş 2  2    

36 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (Taşkale) - Kızıllarağini 2  2    

37 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (Taşkale)Atatürk Bağlısı 17  17    

38 KARAMAN MERKEZ 
İlç.çıkışı Dereköy - Yedipınar 

bağlısı 
6  6    

39 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO:037) Yunus 

Bağlısı 
2  2    

40 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Gökçe 3  3    

41 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Lale 5  5    

42 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO:041) Kaynar 

Bağlısı 
1  1    

43 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Medreselik 1  1    

44 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Kayaönü-Değircik- İly.İlt 12  12    

45 KARAMAN MERKEZ İlç. Çıkışı Kurtderesi 3  3 MENFEZ  6,50 

46 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Tarlaören 3  3    

47 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Tavşanlı 3  3    

48 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Kozlubucak 1  1 KÖPRÜ  10,50 

49 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt.(Taşdibi) Bağlıbük bağlısı 6  6    

50 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (Elmadağı) Bademli - 

Develi Bağlısı 
7 4 3    

51 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (Maşat) Kaşıkçı Bağlısı 2 2     

52 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Narlıdere 5  5    

53 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (K.K.NO:014) Bostanözü 1  1 MENFEZ  7,50 

54 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (K.K.NO:014) Şahinbükü 4 4  KÖPRÜ  24,00 
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bağlısı 

55 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO:014) Pınarözü 

bağlısı 
4 4     

56 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Emeksu 2 2     

57 KARAMAN MERKEZ Ky İlt.(Gülkaya) Yk. Bağlısı 1 1     

58 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (Kalaba) Otukyayla 

bağlısı 
9 9     

59 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (Aybastı) Eskiköy-

Yemişli Bağlıları 
9 9     

60 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (Özdemir) Pelitli Bağlısı 10 10     

61 KARAMAN MERKEZ 
İly. İlt. Ağaçlı bağlısı Ky. İlt. 

(Erenkavak) 
7 4 3    

62 KARAMAN MERKEZ 
Ky.. İlt.(Bayır) Gökçepınar 

bağlısı ily. İlt. 
16  16    

63 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Aş. Akın 1  1    

64 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Yk. Akın 1  1    

65 KARAMAN MERKEZ İly. İlt Duma bağlısı-Morcalı 4  4    

66 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (Değirmenbaşı) Kovalıöz 

bağlısı 
1 1     

67 KARAMAN MERKEZ İly. İlt.  Burhan 2  2    

68 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Şeyhler 3  3    

69 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. (Kızılyaka) Muratdede 8  8    

70 KARAMAN MERKEZ İly.İlt.Yk.Kızılca 1  1    

71 KARAMAN MERKEZ 
Dy. İlt. Çakırbağ - Esentepe İly. 

İlt. 
3  3    

72 KARAMAN MERKEZ Bölükyazı - Çiğdemli 2 2     

73 KARAMAN MERKEZ Çiğdemli - Mesudiye 6  6    

74 KARAMAN MERKEZ Mesudiye K.K.Bekir İlç.Hududu 3  3    

75 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (S.Hacı) Konya İl 

Hududu (Arıkören) 
4  4    

76 KARAMAN MERKEZ Kılbasan - Eminler 7  7    

77 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Osmaniye 5  5    

78 KARAMAN MERKEZ 
İly. İlt. Hamidiye (K.K.NO:001) 

Ky.İlt 
7  7    

79 KARAMAN MERKEZ İly.İlt.Göztepe 3  3    

80 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (K.K.NO:007) Osmaniye 5 5     

81 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt. (K.K.NO:007) Beydilli 4  4    

82 KARAMAN MERKEZ Sazlıkaya - Alaçatı - Sudurağı 7  7    

83 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Sudurağı 8  8    

84 KARAMAN MERKEZ Burunoba - Akçaşehir 12 12     

85 KARAMAN MERKEZ 
Akçaşehir Ayrancı İlç.Hududu 

(Ambar) 
2  2    
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86 KARAMAN MERKEZ 
Akçaşehir Ayrancı İlç.Hududu 

(Karaağaç) 
3  3    

87 KARAMAN MERKEZ Madenşehri - Karacaören 7 7     

88 KARAMAN MERKEZ 
Madenşehri - Konya İl 

Hududu(Uzunkuyu) 
9 9     

89 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(K.K.NO:002)  

Ky.İlt(K.K.NO:024) 
8  8    

90 KARAMAN MERKEZ İly.İlt.Çoğlu 2  2    

91 KARAMAN MERKEZ Çiğdemli - Yuvatepe 7 7     

92 KARAMAN MERKEZ 

Dy. İlt. (Ağılönü) - Ky.İlt. 

(Barutkavran) - Ky. İlt. 

(Sarıkaya) 

16 14 2    

93 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Üçbaş 5 5     

94 KARAMAN MERKEZ Akpınar - Güldere 7 7     

95 KARAMAN MERKEZ Ky.İlt. (K.K.NO:009) Dereköy 7 7     

96 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO:036) Ayrancı 

İlç. Hududu 
7 7     

97 KARAMAN MERKEZ İly. İlt Morcalı 2  2 KÖPRÜ  15,70 

98 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Dereköy 5  5    

99 KARAMAN MERKEZ Sarıkaya - Üçbaş 4 4     

100 KARAMAN MERKEZ Dy. İlt. Atatürk 5  5    

101 KARAMAN MERKEZ 
Boyalıtepe Konya İl Hududu 

(Karakışla) 
1 1     

102 KARAMAN MERKEZ 
Eğilmez Konya İl Hududu 

(Uzunkuyu) 
1  1    

103 KARAMAN MERKEZ 
Süleymanhacı Konya İl Hududu 

(Adakale) 
2  2    

104 KARAMAN MERKEZ 
Burunoba - Konya İl Hududu 

(Çiğil) 
2  2    

105 KARAMAN MERKEZ 
Akçaşehir - Konya İl Hududu 

(Samık Yaylası) 
4  4    

106 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt.(K.K.NO:011) Tarlaören 4 4     

107 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt.(K.K.NO:011) Boyalı 4 4     

108 KARAMAN MERKEZ Kozlubucak - Ağaçyurdu - Cerit 11 8 3 KÖPRÜ  15,70 

109 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. Özdemir 14 14     

110 KARAMAN MERKEZ Akçaalan - Bayır 6 6     

111 KARAMAN MERKEZ 
Aş. Akın Mersin İl 

Hududu(Çamlıpınarı) 
6 6     

112 KARAMAN MERKEZ Pınarbaşı - Burhan 4 4     

113 KARAMAN MERKEZ 
Ky. İlt. (K.K.NO:015)   Ky. 

İlt(K.K.NO:016) 
6 6     

114 KARAMAN MERKEZ Ky. İlt.(Şeyhler) Damlapınar 3  3 KÖPRÜ  2X13,00 
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115 KARAMAN MERKEZ Yk. Kızıca - Akçaalan 9 9     

116 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(K.K.NO:114-2) Konya İl 

Hududu (Balcılar) 
5 5     

117 KARAMAN MERKEZ Muratdede İly.İlt.(Bozkondak) 5  5    

118 KARAMAN MERKEZ 
Muratdede Konya il 

Hududu(Ağaçoba) 
4  4    

119 KARAMAN MERKEZ 
Muratdede K.K.Bekir İlçe 

Hududu 
8 8     

120 KARAMAN MERKEZ İly. İlt. K.K.Bekir İlçe Hududu 6 6     

121 KARAMAN MERKEZ İl. İlt.( Yazılı) İl. İlt. 5 5     

122 KARAMAN MERKEZ 
Dy. İlt. K.K.Bekir İlçe 

Hududu(Mecidiye) 
2 2     

123 KARAMAN MERKEZ 
İly.İlt. Konya İl 

Hududu(Balcılar) 
18 18     

124 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(K.K.NO:122-2) Ermenek 

İlçe Hududu(Balkusan) 
3 3     

125 KARAMAN MERKEZ Ky.İlt.(K.K.NO:108-2) Adaysız 9 9     

126 KARAMAN MERKEZ 
Ky.İlt.(K.K.NO: 007) Nurkadın-

(Çoğlu) 
6  6    

127 KARAMAN AYRANCI İlç. Çıkışı Ambar - Kavuklar 20  20 MENFEZ  6,50 

128 KARAMAN AYRANCI 

İl. İlt. İnönü-Bağlar-Üçharman-

Kıraman-Aş.Kıramanoğlu-

Berendi 

34  34 

MENFEZ      

MENFEZ      

KÖPRÜ       

MENFEZ         

MENFEZ 

 

6,50           6,50         

9,50          6,50         

8,50 

129 KARAMAN AYRANCI İly. İlt. Küçükkoraş Kayaönü 4  4    

130 KARAMAN AYRANCI 
Dy. İlt. Böğecik-Savran bağlısı-

Düden Bağlısı(Ambar) 
21  21    

131 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt. (K.K.NO: 001) Kaleköy 1  1    

132 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt.(K.K.NO: 001) Karaağaç 8  8 MENFEZ  6,50 

133 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. (K.K.NO: 001) 

Hüyükburun 
2  2    

134 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt.(K.K.NO: 001) Saray 2  2 KÖPRÜ  15,70 

135 KARAMAN AYRANCI Dy. İlt. Dokuzyol 4  4    

136 KARAMAN AYRANCI Dy. İlt. Ağızboğaz 1  1    

137 KARAMAN AYRANCI İly. İlt. Buğdaylı 5  5 KÖPRÜ  13,00 

138 KARAMAN AYRANCI İly. İlt. Yarıkkuyu 3  3    

139 KARAMAN AYRANCI İly. İlt. Pınarkaya 7  7    

140 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt.(K.K.NO:013) 

Büyükkoraş 
2  2 MENFEZ  7,50 

141 KARAMAN AYRANCI İly. İlt. Yazır 4 4     

142 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt. (Kayaönü) Çeşnikır 7 7     
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143 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt. (Kayaönü) Karaköy 3 3     

144 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. (K.K.NO:002)Keşir - 

Akoluk 
2  2    

145 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. (Berendi) Sarıkaya-

Alibağlı 
31 31     

146 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. (K.K.NO:002) 

Ömerliönü bağlısı 
10 10     

147 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt.(K.K.NO:002) Yk. 

Kıramanoğlu bağlısı 
1  1    

148 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. (K.K.NO:002) 

Sekibağlar-Peyikler Bağlısı 
4 4  MENFEZ  7,50 

149 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt. (K.K.NO:025) Kayabeyli 4  4    

150 KARAMAN AYRANCI 
İly. İlt. Melikli - Andıkara Ky. 

İlt.(K.K.NO:025) 
17  17 KÖPRÜ  15,70 

151 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt.(Üçharman) - Akpınar 17  17    

152 KARAMAN AYRANCI Ky.İlt. (K.K.NO:025) Çatköy 4  4    

153 KARAMAN AYRANCI 
Kavuklar - Konya İl 

Hududu(Akyayla) 
1 1     

154 KARAMAN AYRANCI 
Ambar - Merkez İlçe Hududu 

(Akçaşehir) 
8  8    

155 KARAMAN AYRANCI Kaleköy - Karaağaç 5  5    

156 KARAMAN AYRANCI 
Karaağaç - Merkez İlçe Hududu 

(Akçaşehir) 
3  3    

157 KARAMAN AYRANCI Dy. İlt. Karaağaç 13 13     

158 KARAMAN AYRANCI Dy. İlt. Hüyükburun 2  2    

159 KARAMAN AYRANCI 
Dy. İlt. Dokuzyol - Yarıkkuyu - 

İly. İlt. 
18 13 5    

160 KARAMAN AYRANCI Kayaönü - Akpınar 6 6     

161 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt.(K.K.NO:013) Merkez 

İlçe Hududu (Taşkale) 
5 5     

162 KARAMAN AYRANCI 
Ky.İlt.(K.K.NO:022) Buğdaylı 

Yazır 
12 12     

163 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. ( K.K.NO:040-2) - 

Ömerliönü 
12 12     

164 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt. ( K.K.NO:019) - 

Ağızboğaz 
6 6     

165 KARAMAN AYRANCI 
Ky. İlt.(Sarıkaya bağlısı) Konya 

il Hududu(Ereğli) 
6 6     

166 KARAMAN AYRANCI Ky.İlt.(K.K.NO:002) Ağızboğaz 18 18     

167 KARAMAN AYRANCI Ky. İlt. (K.K.NO:025) - Kıraman 4 4  KÖPRÜ  13,00 

168 KARAMAN AYRANCI Kıraman - Karacaören yaylası 17 17     

169 KARAMAN AYRANCI Çatköy - Mersin İl Hududu 17 17     
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(Aslanköy) 

170 KARAMAN AYRANCI Akpınar - Çavdar yaylası 14 14     

171 KARAMAN AYRANCI Çatköy- Akpınar - Melikli 12 4 8 KÖPRÜ  15,70 

172 KARAMAN BAŞYAYLA 

İly. İlt. Bozyaka - Üzümlü - By. 

Karapınar Ermenek İlç. Hududu 

( Elmayurdu) 

10  10    

173 KARAMAN BAŞYAYLA İly. İlt.Yenice Bağlısı 2  2    

174 KARAMAN BAŞYAYLA İly.ilt.Söğütlü Bağlısı 3  3 
MENFEZ        

MENFEZ 
 6,50            6,50 

175 KARAMAN BAŞYAYLA Ky.İlt.(K.K.NO:001) Yayla Mh. 5 5     

176 KARAMAN BAŞYAYLA İly.İlt. Ermenek ilç.Hd.(Balcılar) 6 6     

177 KARAMAN BAŞYAYLA Ky.ilt.(Üzümlü) Söğütlü Bağlısı 2 2     

178 KARAMAN BAŞYAYLA Dy.ilt.Konya İl.Hd.(Çetmi) 7 7     

179 KARAMAN ERMENEK 
İly. İlt. (Kazancı) Gökçekent-

Sarıvadi- Pınarönü 
8  8 MENFEZ  6,50 

180 KARAMAN ERMENEK 
Dy.İlt.(Tepebaşı) Boyalık-

Yerbağ-Pamuklu-Dy.İlt. 
27  27    

181 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (Boyalık) Yeşilköy - 

Ardıçkaya 
16  16 MENFEZ  6,50 

182 KARAMAN ERMENEK 
Belde Çıkışı (Güneyyurt) 

Aş.Çağlar- Katranlı 
10  10 

MENFEZ         

MENFEZ       

KÖPRÜ 

 
6,50        7,50       

20,00 

183 KARAMAN ERMENEK Dy. İlt. Avcılar Bağlısı 8  8    

184 KARAMAN ERMENEK Dy. İlt. Evsin 1  1    

185 KARAMAN ERMENEK Dy. İlt. Kızılalan Bağlısı 2  2    

186 KARAMAN ERMENEK Dy. İlt. Eskice 2  2    

187 KARAMAN ERMENEK Dy. İlt. Kayaönü 2  2    

188 KARAMAN ERMENEK İly.İlt. Ağaççatı 3  3    

189 KARAMAN ERMENEK İly.İlt. Görmeli 1  1    

190 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (Görmeli) Tuztaşı - Nisa 

Bağlıları 
16 16     

191 KARAMAN ERMENEK İly. İlt. Yalındal İly. İlt. 2  2    

192 KARAMAN ERMENEK İly. İlt. İkizçınar 2  2 MENFEZ  7,50 

193 KARAMAN ERMENEK 
İly. İlt. Seki - Belcekoz Bağlıları 

İly. İlt. 
5  5    

194 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (K.K.NO:001) Aşağı 

Bağlısı 
1  1    

195 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (K.K.NO:003) Dutağacı 

Bağlısı 
0      

196 KARAMAN ERMENEK 
Belde Çıkışı (Güneyyurt) Yk. 

Çağlar 
3  3    

197 KARAMAN ERMENEK Ky.İlt.(Yerbağ) - Şahinler 5 5     
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198 KARAMAN ERMENEK 
Dy. İlt. Elmayurdu - Başyayla 

İlç.Hududu 
4  4    

199 KARAMAN ERMENEK Dy.İlt. Taştekne Bağlısı 2 2     

200 KARAMAN ERMENEK Yeşilköy - Dutağacı bağlısı 3  3    

201 KARAMAN ERMENEK 
Belde Çıkışı(Kışlacık) - 

Ky.İlt.(K.K.NO:002) 
5  5    

202 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (Katranlı) Konya İl 

Hududu(Balcılar) 
18 18     

203 KARAMAN ERMENEK 
Ky. İlt. (Katranlı) Başyayla  İlçe 

Hududu (Kışla) 
1  1    

204 KARAMAN ERMENEK Pamuklu - Şahinler 5 5     

205 KARAMAN K.KARABEKİR Dy. İlt. Sinci 8  8    

206 KARAMAN K.KARABEKİR Dy. İlt. Kızılkuyu 2  2    

207 KARAMAN K.KARABEKİR İlç. Çılışı Karalgazi 10  10    

208 KARAMAN K.KARABEKİR Ky. İlt. (K.K.NO:003) Mecidiye 6  6    

209 KARAMAN K.KARABEKİR İlç. Çılışı Özyurt 7  7    

210 KARAMAN K.KARABEKİR Kızılkuyu - Akarköy 5  5    

211 KARAMAN K.KARABEKİR 
İlç. Çıkışı - Merkez İlçe Hududu 

(İstasyon) 
12  12    

212 KARAMAN K.KARABEKİR 
Mecidiye Merkez İlçe Hududu( 

Dy. İlt) 
1  1    

213 KARAMAN K.KARABEKİR 
Mecidiye Merkez İlçe 

Hududu(Mesudiye) 
1  1    

214 KARAMAN K.KARABEKİR 
İlç. Çıkışı - Merkez İlçe Hududu 

(Kızılyaka) 
11 11     

215 KARAMAN K.KARABEKİR 
Akarköy Merkez ilçe 

Hududu(Muratdede) 
8 8     

216 KARAMAN SARIVELİLER 
Belde Çıkışı (Günder mh.)   Yk. 

Bağlısı - Koçaşlı 
20  20 

MENFEZ          

MENFEZ 
 6,50         6,50 

217 KARAMAN SARIVELİLER Ky. İlt. (K.K.NO:001) - Işıklı 3  3    

218 KARAMAN SARIVELİLER 
Ky. İlt. (K.K.NO:001) - Daran - 

Ky. İlt K.K.NO:001) 
3 2 1    

219 KARAMAN SARIVELİLER 
Belde Çıkışı (Çukurbağ mh)-

Dumlugöze 
19  19 

KÖPRÜ       

MENFEZ        

KÖPRÜ 

 
13,00      7,20        

25,00 

220 KARAMAN SARIVELİLER 
Ky, İlt (K.K.NO:004) - Yeni 

Bağlısı 
5 5     

221 KARAMAN SARIVELİLER 
ilç. Çıkışı( Adiller Ortaköy mh.) 

-İly. İlt.(Göktepe) 
3  3 KÖPRÜ  15,00 

222 KARAMAN SARIVELİLER İly.İlt. (Civler) Yukarı Bağlısı 1 1     

223 KARAMAN SARIVELİLER 
Çukurbağ mh. İlt. Antalya il 

Hududu(Şeyhler yaylası) 
23 23     
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224 KARAMAN SARIVELİLER 
Ky. İlt.(Dumlugöze) (yeni bağlı) 

Şeyhler yaylası İlt. 
3 3     

225 KARAMAN SARIVELİLER 
Ky.İlt. (Dumlugöze) - Ky. 

İlt.(Yukarı) 
5 5     

226 KARAMAN SARIVELİLER 
Belde Çıkışı(Çukurbağ 

mahallesi) - Ky.ilt.(Yukarı) 
8 8     

227 KARAMAN SARIVELİLER 
Çukurbağ mh.Çıkışı - Işıklı - Ky. 

İlt.(K.K.NO:001) 
6 6     

228 KARAMAN SARIVELİLER 

Belde Çıkışı(Esentepe mh.) - 

Ermenek İlç.Çıkışı(Tepebaşı-

Boyalık) 

2 2  MENFEZ  6,50 

229 KARAMAN SARIVELİLER 
Belde Çıkışı(Esentepe mh.) - 

Dy.İlt.(Uğurlu) 
5  5    

230 KARAMAN SARIVELİLER 
Belde Çıkışı(Esentepe mh.) - 

Ermenek İlç.Çıkışı(Yeşilköy) 
6 6     

231 KARAMAN SARIVELİLER Ky.İlt. (Göktepe) - (Civler) 2  2 

KÖPRÜ             

MENFEZ      

MENFEZ 

 
2X15,70     7,50        

8,50 

232 KARAMAN SARIVELİLER 
Ky.İlt.(Dumlugöze) Ky 

İlt.(K.K.NO:011-2) 
8 8     
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Tablo 1-19  Karaman İli (Konya-Karaman Arası) Demiryolu Köprü Listesi 

BÖL. KM.Sİ AÇIKLIĞI AYRINTI CİNSİ YILI DEBUŞE 

6 2+807 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 3+790 2 * 3.00  BETONARME 2015 2,00 

6 7+535 2 *  3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 9+467 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 11+368 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 11+587 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 14+570 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 16+582 3.00  BETONARME 2015 2,00 

6 21+881 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 23+333 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 23+933 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 24+983 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 28+135 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 29+488 2 *  3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 30+988 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 32+188 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 33+838 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 35+110 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 35+927 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 36+690 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 37+335 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 37+951 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 38+058 3 *  2.00  BETONARME 2015 1,50 

6 38+117 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 39+136 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 40+687 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 42+038 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 43+839 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 44+300 2* 11.30  BETONARME 2015 4,00 

6 46+290 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 47+140 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 47+240 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 48+091 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 50+042 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 51+222 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 52+567 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 55+292 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 56+292 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 57+417 2.00  BETONARME 2015 2,00 

6 58+642 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 60+157 3.00  BETONARME 2015 1,50 
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6 61+893 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 62+261 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 62+388 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 63+200 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 65+664 2,00  BETONARME 2015 2,80 

6 66+920 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 68+109 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 69+350 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 71+653 2 * 2.00  BETONARME 2015 1,50 

6 75+207 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 78+310 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 79+831 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 82+162 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 84+313 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 86+965 2 * 2.00  BETONARME 2015 1,50 

6 87+415 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 87+815 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 88+266 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 88+466 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 89+117 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 89+767 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 90+865 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 91+619 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 92+688 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 92+979 2 * 5,00  BETONARME 2015 2,00 

6 93+565 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 94+189 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 95+029 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 96+478 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 97+079 3 * 2,50  BETONARME 2015 2,00 

6 97+482 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 98+733 3.00  BETONARME 2015 1,50 

6 99+708 2* 2.00  BETONARME 2015 1,50 

6 92+316 3,5  BETONARME 2015 2,00 

6 97+420 2  BETONARME 2015 2,00 

6 98+496 3  BETONARME 2015 2,00 
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Tablo 1-20 Karaman İli Demiryolu Hemzemin Geçit Listesi  

S
U

D
U

R
A

Ğ
I-A

Y
R

A
N

C
I 

 119+045   Sudurağı İstasyon  

1 Km. 119+363 Sudurağı Kontrolsüz  KA 

 119+498   Sudurağı Başmakas  

 Km. 120+323 Tarla KAPATILDI   

2 Km. 120+948 Tarla Kontrolsüz  K 

 Km. 122+447 Tarla KAPATILDI   

3 Km. 123+650 
Sudurağı-Pancar 

K. 
Kontrolsüz 

16 geçit. Otomatik bariyer yapımına 

başlandı. TCDD 
K 

 Km. 125+689 Tarla KAPATILDI   

4 Km. 125+982 Tarla Kontrolsüz  K 

5 Km. 127+940 Tarla Kontrolsüz  T 

6 Km. 129+753 Tarla Kontrolsüz  T 

7 Km. 131+954 Tarla Kontrolsüz  K 

8 Km. 133+954 Tarla Kontrolsüz  K 

 Km. 135+004 Tarla KAPATILDI   

9 Km. 135+957 Tarla Kontrolsüz  T 

10 Km. 137+952 Tarla Kontrolsüz  T 

11 Km. 139+571 Tarla Kontrolsüz  K 

12 Km. 142+013 Tarla Kontrolsüz  AH 

13 Km. 144+414 Tarla Kontrolsüz  K 

14 Km. 145+717 
Hüyükburnu-

Dokuzyol 

Otomatik 

bariyerli 

29.07.2008 tarihinde Otomatik 

Flaşörlü.01.11.2012 OB. 
K 

15 Km. 146+622 
Hüyükburnu 

Köyyolu 
Kontrolsüz  AS 

 147+184 147+870  Ayrancı Başmakas, İstasyon  

A
Y

R
A

N
C

I-B
Ö

Ğ
E

C
İK

 

16 Km. 148+154 TMO-Saray Kontrolsüz  AS 

 148+238   Ayrancı Başmakas  

17 Km. 149+382 Saray Kontrolsüz  K 

18 Km. 150+567 Tarla Kontrolsüz  K 

19 Km. 151+755 Tarla Kontrolsüz  T 

 Km. 152+916 Tarla KAPATILDI   

20 Km. 155+007 Tarla Kontrolsüz  T 

 Km. 159+221 Tarla KAPATILDI 
Kısım Şefi tarafından 

kapatılacak.(TEMMUZ 2011) 
T 

21 Km. 160+827 Tarla Kontrolsüz  T 

22 Km. 162+525 Tarla Kontrolsüz  T 

23 Km. 164+107 Tarla Kontrolsüz  K 

24 Km. 165+358 Tarla Kontrolsüz  T 

25 Km. 166+249 Tarla Kontrolsüz  K 

 Km. 167+149 Ereğli-Karaman 10.04.2012 Tarihinde Üst Geçit Yapılınca kapatıldı.  

26 Km. 167+864 Tarla Kontrolsüz Km.167+149'a bağlantılı. T 

 Km. 171+285 Balast Ocağı KAPATILDI   

 171+385   Böğecik Başmakas  

27 Km. 171+640 Balast Ocağı Kontrolsüz Kullanıma açık değil. T 

 172+013 172+355  Böğecik İstasyon, Başmakas  

B
Ö

Ğ
E

C
İK

-E
R

E
Ğ

L
İ 

28 Km. 172+382 Tarla Kontrolsüz  K 

29 Km. 175+040 Tarla Kontrolsüz  K 

 Km. 175+928 Tarla KAPATILDI   

30 Km. 177+372 Karaburun 
Otomatik 

bariyerli 

17.09.2010 Tarihinde Otomatik 

Bariyerli 
K 

31 Km. 179+445 Tarla Kontrolsüz  K 

 Km. 180+460 Tarla KAPATILDI   

32 Km. 181+275 Melicek 
Otomatik 

bariyerli 
11.04.2006 TCDD K 

 182+890   Su Üst Geçidi  

33 Km. 183+319 Armağanlı 
Otomatik 

bariyerli 
12.04.2006 TCDD K 

34 Km. 185+271 Çimencik Kontrolsüz  K 

35 Km. 187+020 
Çimencik Asıl 

Sokak 

Otomatik 

bariyerli 
19.01.2006 TCDD K 

36 Km. 187+390 Fatih Kontrolsüz Km.187+020'ye otomatik bariyer K 
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yapıldıktan sonra kapatılmalı. 

 Km. 187+561 Fatih KAPATILDI Kullanıma açık değil.  

 187+753   Raşit Tolun Hoca Altgeçidi  

37 Km. 187+940 
Cumhuriyet 

Lisesi 
Kontrolsüz 

Kapatılarak alt geçitlerin 

kullanılması sağlanmalı. 
K 

 188+441   188+852   188+856   189+164   189+192 
Münir Avcı, Alt Geçit, Başmakas, 

Yaya Üst Geçidi, Gar 
 

1.6 Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 

 Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 

1989 yılına kadar Konya İli’ nin ilçesi konumundaki Karaman, 15 Haziran 1989 tarihinde 

3578 sayılı kanun uyarınca il statüsü kazanmıştır. Yerleşmenin il statüsü kazanmasından sonra, 

Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler ilçeleri, Karaman İl merkezine 

bağlanmıştır. Günümüzde Karaman İli’ nin, Merkez ilçe dahil olmak üzere 6 ilçesi ve 163 köy 

yerleşmesi bulunmaktadır.  

 

 

 

 

Karaman İli İlçeleri 

 

 

Karaman Merkez ilçe’ nin idari bölünüşü incelenecek olur ise, Merkez ilçeye bağlı olan 

bucak yerleşmeleri ve köy yerleşmeleri olduğu görülmektedir. Karaman merkez ilçeye bağlı 

bucak yerleşmeleri; Yollarbaşı, Kisecik, Kılbasan, Akçaşehir, Yeşildere ve Taşkale 

yerleşmeleridir.  

Karaman kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik 

kazılar neticesinde, önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair belgeler 

bulunmuştur.  

Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskâna sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. İl, Hititler zamanında bir askeri ve ticaret merkezi olmuş daha sonra Frigya ve 
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Lidya'lıların egemenliğine geçmiş, M.Ö.322 de Yunan Kralı Perdikkos ve Filippos' un işgaline 

ve talanına uğramıştır. 

Karamanoğulları Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasından ve yıkılmasından sonra 

bağımsızlıklarını ilan edip Karamanoğlu Devletini kurmuşlardır. Karamanoğulları OĞUZ'ların 

SALUR boyuna mensuptur. 24 Oğuz boyu şunlardır. 1.Kayı 2.Bayat 3.Alkaevli 4.Karaevli 

5.Yazır 6.Döğer 7.Dondurga 8.Yaparlı 9.Avşar 10.Kızık 11.Beğdili 12.Karkın 13.Bayındır 

14.Biçene 15.Çavuldur 16.Çepni 17.Salur 18.Eymür 19.Alayuntlu 20.Üreğir 21.Iğdiz 22.Büğdüz 

23.Yuva 24.Kınık. Bu 24 boy 6 ata da birleşir. 1.Günhan 2.Ayhan 3.Yıldızhan 4.Gökhan 

5.Dağhan 6.Denizhan. Şehir Klasik dönemlerde LARENDE olarak bilinir. 1256'da 

Karamanoğulları devletinin başkenti olan Larende, Cumhuriyetin ilanından sonra Konya iline 

bağlı olarak KARAMAN adını almıştır.  

Karamanoğlu Mehmet Bey Konya civarında Moğollarla yaptığı savaşı kazanarak 

Konya'yı moğol işgalinden kurtarmış ve Karamanoğlu Devletinin başkenti yapmıştır. O 

tarihlerde Anadolu Selçuklularının resmi dili Arapça, edebiyat dili Farsça idi. Yönetenlerle 

yönetilenler arasında dil konusunda büyük farklılıklar meydana gelmişti. Dil farkı büyük 

reaksiyonlar doğurdu. Hacı Bektaş Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Âşık Paşa, Sarı Saltuk ve 

Karamanoğlu Mehmet Bey başta olmak üzere daha birçok kültür tarihinin büyük simaları Türk 

kültür ve medeniyetinin tahrip edilmekte ve yok edilmekte olduğunu görerek, siyasi ve kültürel 

taarruza geçmişlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey Türk Milliyetçilik tarihine altın harflerle 

yazılması gereken 13 Mayıs 1277 yılında yayınladığı bir fermanla Türkçe' nin zaferini 

sağlamıştır. Bu fermanla "Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda 

Türk dilinden başka dil kullanmaya" diyerek Türkçe' den başka konuşulan ve yazılan dilleri 

yasaklamıştır. Bugün Karaman halkının civar yerleşim bölgelerine nazaran daha düzgün bir lisan 

kullanmasını bu fermanda aramak lazımdır.  

Karamanoğulları devletinin sınırları, en güçlü olduğu zamanlarda, Karaman, Konya, 

Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Antakya, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Alanya, Gazipaşa, 

Antalya, Isparta, Beyşehir'e kadar uzanıyordu. 

Karamanlılar kuvvetli düşmanlarının karşısında sarp yerlere bilhassa Toros dağlarına 

çekilerek korunurlar ve tehlike geçince tekrar İçel ve Larende (Karaman) tarafına geçerlerdi. 

Geçitler vasıtasıyla Konya'ya ulaşan ticaret kervan yollarını kontrol eden Karamanlılar, Ceneviz, 

Kıbrıs ve Malta tacirlerinden aldıkları vergiler ile mühim bir gelir temin ediyorlardı. Lamos, 

Silifke, Anamur, Manavgat gibi kendilerine ait limanlardan tahsil ettikleri gümrük resmi önemli 

gelirlerdendi. Karamanoğullarının Alaaddin Bey'den itibaren hedeflerinin gümüş sikkeleri 

görülmektedir. 

Hıristiyan âlemi tarafından kutsal sayılan ve antik şehir olarak bilinen DERBE kenti 

Avrupalı hıristiyan turistlerin dikkat ve ilgisini çekiyor. (Derbe Karaman'a bağlı Aşıran köyü 

yakınlarında yer alır) Hıristiyanların Hz. İsa Peygamber'den sonra kendilerine dini lider olarak 

bildikleri MICHAEL Derbe'de yatmaktadır. Burayı ve MICHAEL' in kabrini ziyaret edenler 

Hıristiyan inancına göre kendilerinin hacı oldukları edinilen bilgiler arasındadır. 

Anadolu'nun merkezi bir yerinde bulunan Karaman; Batı Anadolu'dan Akdeniz'e ve 

özellikle Çukurova'ya inen yolların da geçiş noktasında yer almaktadır. Bu nedenle Karaman 

ovası, bereketli topraklara sahip olmasının yanında, bu stratejik konumu sebebiyle de ilk 

çağlardan itibaren insanoğlunun ilgisini çekmiş ve yerleşim alanı olmuştur. Karaman ve 

çevresinde arkeolojik kazılar henüz yeterince yapılmadığından, prehistorik çağlara ait bilgiler 

çok fazla değildir. Ancak 13 km. kuzeydoğuda yeralan höyüklerin satıh araştırmaları ve özellikle 

Canhasan höyüğünde yapılan bilimsel kazılar, Karaman ovasındaki uygarlığın 8000 yıl öncesine 

uzandığını göstermektedir. 
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İlk çağlardaki durumu henüz aydınlanmamış olan Karaman, Hititler döneminde yarı 

bağımsız bir devlet olan Arzava Devleti'nin sınırları içinde yer almıştır. Bu devirdeki önemli 

askeri ve ticari bir merkez konumunda olduğu, Karadağ ve Kızıldağ'da bulunan, Hititlerden 

kalma kitabe ve roliyeflerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. M.Ö. VII. y.y.'da Frikyalıların, Vl. 

y.y.'da Lidyalıların saldırısına uğrayan Karaman, bu yüzyılın sonlarında Perslerin egemenliğine 

girmiştir. 

Klasik devirlerde “LARANDA” olarak bilinen Karaman, Lykaonia bölgesinde yer 

almaktaydı. Büyük İskender'in haleflerinden Perdikkas ve Flippos'un M.Ö.322 yıllarında talan 

ve tahribatına uğrayan Karaman, daha sonra Antigon'un ve Selevkos'un eline geçmiş, M.Ö. I.yy'a 

kadar Anadoldaki krallıkların elinde kalmıştır. Karaman, Romalılar devrinde mahalli krallardan 

DerbeHakimiAnlipütros'un idaresine girmiş, Galatla kralının Amyntos'u yenip öldürmesi 

üzerine, Galatlardın eline geçmiştir. Bu dönemde Lykaonia Birliği'ne bağlı önemli bir ticaret 

merkezi olarak kalmıştır Hristiyan âlemi tarafından kutsal sayılan ve antik şehir olarak bilmen 

Derbe yeri konusunda tarihçiler arasında ihtilaf var ise de, merkez ilçeye bağlı Ekinözü (Aşıran) 

köyü yakınlarında bulunduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır Hristiyanların, Hz. İsa'dan sonra, 

kendilerine dini lider olarak kabul ettikleri Michael'in mezarı da Derbe' de bulunmaktadır. 

Karaman M.S, Vll. ve IX, y.y.'larda Arap orduları tarafından birkaç kez, kısa süreli işgal 

edilmiş; Selçuklular dönemine kadar da Bizans egemenliği altında kalmıştır. Karaman M.S. 1165 

yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğine girmiş ve 1256 yılına kadar bu egemenlik 

devam etmiştir. Karamanoğulları Beyliği yıkıldıktan sonra, Osmanlılar'ın devlet politikaları 

sonucu, Karamanlılar, başta Rumeli olmak üzere imparatorluğun değişik bölgelerine 

yerleştirilmişlerdir. Zaman İçinde, bir kısım Karamanlılar da Kıbrıs adasına göç etmişlerdir. 

Ulu önder Atatürk'ün annesinin ailesi de, Kültür Bakanlığı yayınlarından bu Burhan 

Göksel tarafından yazılan "Atatürk'ün Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma" isimli eserin 6.7. ve 10. 

sayfalarında verilen bilgilere göre, Rumeli'ye göçmüş Karamanlılardandır. Karamanoğulları 

Beyliği tarih sahnesinden silindikten sonra Konya, Osmanlı toprakları içinde önemli bir vilayet 

olmuş ve "Karaman Eyaleti" adını almıştır. İdarenin başında da, her zaman bir beylerbeyi 

bulunmuştur. Larende (Karaman) ise, önce Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline 

getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, ilçe merkezi olmuştur. Karaman, 

Osmanoğulları döneminde, hiçbir zaman Karamanoğulları dönemindeki, parlak günlerine 

kavuşamamış, mütevazı bir Anadolu kenti olarak, Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Konya iline bağlı şehrin "Larende" olan adı, "Karaman" olarak 

değiştirilmiştir.  
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Şekil 1-24 Karaman Merkez İlçe İdari Bölünüşü   

Karaman kenti içerisindeki konumu aşağıda yer alan haritada görüldüğü gibidir. Bu 

haritada ana demiryolu hattı, kentin ana ulaşım bağlantıları da belirtilmiştir.  

 

 

 

Şekil 1-25 Çalişma Alani 

Yukarıda yer alan haritada, 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave İmar planlarının yapılacağı 

alanı tanımlamakta olup, çalışma alanı büyüklüğü 6954,28 hektardır.  



72 

 

Çalışma alanında yer alan mahalle sınırları ise yer alan haritada görüldüğü gibidir. 

Çalışma alanında idari bölünüşe göre toplam 56 mahalle yer almakta olup, mahallelerin adları ve 

hektar cinsinden alansal büyüklükleri ise aşağıdaki tabloda yer gösterildiği gibidir.  

Tablo 1-21 Mahallelerin Alansal Büyüklükleri 

Mahalle Adı Alan Mahalle Adı Alan Mahalle Adı Alan 

Abbas 12,75 Hürriyet 56,08 Sekiçeşme 8,39 

Ahiosman 5,62 İ.Hakkı Konyalı 53,28 Şeyhedebali 80,28 

Ahmetyesevi 24,34 İmaret 24,82 Şeyhşamil 79,15 

Alacasuluk 54,23 K.Mehmetbey 84,61 Siyahser 100,50 

Alişahane 21,94 Kazımkarabekir 24,53 Sümer 75,26 

Atatürk 88,77 Kırbağı 8,96 Tabduk Emre 75,15 

Bahçelievler 48,45 Kirişçi 14,61 Tahsin Ünal 10,12 

Beyazkent 54,21 Koçakdede 11,79 Topucak 13,83 

Cedid 14,17 Külhan 12,90 Urgan 204,41 

Cumhuriyet 77,46 Larende 110,55 Valide Sultan 27,76 

Çeltek 120,44 Mahmudiye 16,88 Yenimahalle 14,02 

Elmaşehir 153,75 Mansurdede 9,66 Yeni Şehir 98,51 

Fatih 108,19 Mehmetakif 24,85 Yeşil Ada 18,00 

Fenari 7,13 Müminehatun 49,16 Yunuskent 37,42 

Gazidükkan 26,80 Nefisesultan 20,55 Zembilli Ali Efendi 61,29 

Gevherhatun 82,72 Osmangazi 39,54 Ziya Gökalp 36,41 

Hacıcelal 30,87 Pirireis 59,90 Başakşehir 42,67 

Hamidiye 244,47 Rauf Denktaş 10,01 Üniversite 431,08 

Hisar 46,31 Sakabaşı 20,70   

Planlama geçmişi: 

Karaman İli içinde bulunduğu Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı 03/09/2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. Mersin - Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ve 

sonrasında 1/25.000 ölçekli Karaman Çevre Düzeni Planının onayı ile Karaman merkezinde 

yapılan ve alt ölçeklerde hazırlanan planlama çalışmalarının bu plan kararları doğrultusunda 

yeniden değerlendirilmesi gereği doğmuştur.  

Karaman Belediyesinin yetki alanında yer alan Karaman Merkezinde, yaklaşık 6954,28 

hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planının hazırlanmasında 3194 

sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine 

uyulmuştur.  

Karaman İlinde planlama çalışmaları 1947 yılında başlamıştır. 3194 sayılı İmar Kanunun 

yürürlükte olmadığı bir dönemde hazırlanan imar planı neticesinde, günümüz plan hiyerarşisi ve 

plan yapım tekniklerine uygun, bütüncül bir plan çalışması ortaya koyamamıştır. Söz konusu 

planın zaman içerisindeki uygulamaları da bu yönde olmuştur.  

1963 yılında yapılan çalışmalar ile imar planı revize edilmiştir. 1973 senesi itibaren de, 

ihtiyaç duyulması üzerine plan tadilatı ve ilaveler yapılmıştır. Bu durum zaman içerisinde planın 

işlevini yitirmesine, yetersiz kalmasına neden olmuştur. Aynı dönemde kentte sanayileşme 

başlamış, bunun beraberinde ise yeni yerleşme alanlarına ihtiyaç duyulamaya başlanmıştır. 

Ancak planın yetersiz kalması, kent çeperlerinde özellikle de tarım alanları üzerinde kaçak 

yapılaşmaya sebebiyet vermiştir.  

Uzun zaman planlama çalışması yapılmayan Karaman’ da, bütünsel anlamda ilk yapılan 

imar planı, 1996 yılında hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ dır. Bu planın 

hazırlanmasında ise çıkış noktası, o güne kadar yapılan1/1000 ölçekli planlama çalışmaları, plan 

tadilatları ve ilavelerin bir araya getirilmesi şeklindedir. Bu durumda yapılmış olan imar planı 
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çalışması, o güne değin hazırlanmış 1/1000 ölçekli İmar Planlarının birleştirilerek, 1/5000 ölçekli 

Nazım Plan oluşturulması şeklindedir ki, bu durum planlama hiyerarşisine ve dolayısı ile plan 

yapma usul ve esaslarına aykırı olmuş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile üst ölçekli 1/5000 

Nazım İmar Planının bütüncüllüğü bu anlamda tartışılır bir şekil almıştır.  

2000’ li yıllara gelindiğinde ise, planlama sürecinde sıkıntılar baş göstermiş, planlama 

çalışmasının ve dolayısı ile uygulamasının etaplar şeklinde olması düşünülmüştür. 2001 

senesinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının 1. Etabı, 2002 senesinde ise Uygulama İmar 

Planının 2. ve 3. Etabı onaylanmıştır. Bu süreci takip ederek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

hazırlanmıştır. Bu durum 1996 senesinde yaşanan sürecin bir benzeri olup, plan yapım süreci 

tersine işlemiş, konu ile ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum söz konusu 

olmuştur. 2005 senesinde ise Konya İdari Mahkemesi plan yapım sürecini kanun ve 

yönetmeliklere aykırı bulmuş, planın iptaline karar vermiş, Karaman yerleşmesi bu tarih itibarı 

ile plansız kalmıştır.  

2005 senesinden itibaren plansız kalan yerleşmede, yeni bir plan çalışması yapılması 

gerekliliği doğmuş, 2006 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revize edilerek onaylanmış, 

bu süreci 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanarak yürürlüğe girmesi takip etmiştir.  

 Arazi Kullanımı 

Karaman’ın toplam yüzölçümü 9.407 km²’ dir. İl arazilerinin % 36.8’ ini tarım arazileri, 

% 33’ünü çayır mera arazileri, % 22’ sini orman arazileri ve % 8.2’ sini ürün getirmeyen alanlar 

kaplamaktadır. Karaman il sınırları içerisinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek 

dağı Sarıveliler ilçesinde bulunan Orta Toroslardaki Yunt Dağıdır ve yüksekliği 3.227 metredir. 

Karaman ilinin iki önemli ovası bulunmaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli’ye doğru deniz 

seviyesinden 1000-1050 metre yükseklikte verimli “Karaman Ovası” yer almaktadır. Diğer bir 

ova ise Ayrancı ovasıdır. Ovanın genişliği 375 km; deniz seviyesinden yüksekliği ise 1010-1026 

m’dir. İlin belli başlı akarsuları içinde en büyüğü ve önemlisi Göksu Nehri’dir. Yerköprü Santrali 

mevkisinden çıkan nehir, Yünalanı mevkiinde Akdeniz’e dökülür. Uzunluğu 296 km. olan 

nehrin, il sınırları içindeki uzunluğu ise 47 km’dir. İl içinde doğan akarsulardan en önemlisi, 

Gödet Çayı’dır. 81 km. uzunluğundaki bu çay, Yüzlük Dağı’dan doğup; Gödet Barajında son 

bulmaktadır. 

Planlama alanını oluşturan Karaman İl merkezi genel olarak ova görünümündedir. Ova 

merkez ilçenin kuzeyindedir. Ovanın yüzölçümü 1400 km2’dir. Ovanın doğu ve güney bölümü 

alüvyonlu toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyol toprakla kaplıdır. Kent yerleşmesinin 

güneyinden itibaren Toros dağlarına doğru yükselen kısım yer almaktadır.  İl bütünü genel olarak 

düz ve hafif meyilli bir arazi yapısına sahiptir. Çalışma alanı genelinde ise arazi kotu 1000 metre 

ile 1160 metre arasında değişmektedir. 

Karaman İl Merkezi için hazırlanan eşyükselti değerleri incelendiğinde, bölgede arazi 

yapısının kuzeyden başlayarak güney ve güneydoğuya doğru yükseldiği görülmektedir. Çalışma 

alanını meydana getiren Karaman ili, Merkez ilçe genelinde eşyükselti değerleri 1000-1160 

metre arasında değişmektedir. Kent yerleşmesinin bulunduğu alanlarda eşyükselti kotları 

yaklaşık olarak 1010 metre ve 1050 metre arasında değişmekte, yerleşme güneye doğru hafif bir 

eğimle yükselmektedir.  

Karaman İl Merkezi için yapılan eğim analizi çalışmasına göre, toplam alanın büyük bir 

bölümü %0-5 eğim derecesine sahip alanlardan oluşmaktadır. Bu değerden de anlaşılmaktadır 

ki, çalışma alanının tamamına yakını düzlüklerden ve hafif eğimli araziden meydana 

gelmektedir. Alan genelinde eğim derecesinin arttığı yerler mevcut olsa da yukarıda tablodan da 
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izlenebileceği gibi, bu alanların büyüklüğü çok azdır. Alan geneli düze yakın bir eğime sahiptir 

dolayısı ile yerleşmeye oldukça uygundur.  

Aşağıda yer alan harita da görülmektedir ki, kent merkezinin güney kesimlerine doğru 

gidildikçe arazinin yapısı değişmekte, eğim dereceleri artmaktadır. Kent yerleşmesinin 

kurulduğu alanlarda arazi düz bir yapıya sahip iken, güney, özellikle de güney-doğu yönlerine 

doğru yükselmekte ve yer yer şevler, eğim derecesi % 30 ların üzerine çıkan vadiler meydana 

getirmektedir. Çalışma alanında güney yönünde gelişen konut alanları, kent merkezine oranla 

daha hareketli bir topoğrafyaya sahip alanlarda kurulmuştur. 

Yukarıda yer alan eğim analizi haritasından da görüleceği gibi, çalışma alanının kuzey ve 

batı kesimleri düze yakın alanlardan meydana gelmekte, ancak alanın güney ve güneydoğu 

kesimlerinde alan yer yer vadilerle bölünmekte, buralarda eğim derecesi yüksek alanları meydana 

getirmektedir. Buna karşın alan bütünü göz önüne alındığında, düze yakın eğime sahip bir 

yerleşme olduğunu söylemek mümkündür.  

Çalışma alanında yöneliş değerleri incelendiğinde, alanın ağırlıklı olarak düzlüklerden 

meydana geldiği görülmektedir. Çalışma alanının kuzey kısımları haritadan da görüldüğü gibi 

düz arazilerden meydana gelmektedir. Alanın güney ve güneydoğu kesimlerinde ise topoğrafya 

hareketli olduğundan ve yer yer vadiler meydana geldiğinden dolayı, yöneliş değerleri de bu 

bağlamda farklılaşmıştır.  

Karaman Kent merkezi ve çevresini oluşturan inceleme alanında; sedimanter istifler, 

düşük dereceli metamorfızmaya uğramış sedimanter birimler ile volkanik ve volkano-sedimanter 

birimler bulunur.  Stratigrafik ve tektonik anlatımın kolaylaştırılması için birimler, "Temel 

Kayalan" ve "Örtü Kayalan" adı altında toplanmıştır. Temel kayalanallokton birimlerden oluşan 

"Bolkar Dağı Birliği", "Aladağ Birliği" ve "Bozkır Birliği" şeklinde gruplandırılmıştır. İnceleme 

alanı içinde Bolkar Dağ ve Aladağ Birliği’ nin ilişkileri gözlenmez. Ancak Bolkar Dağlan ve 

Çamlıyayla arasındaki bölgede altta Bolkar Dağı Birliği, üzerinde Namrun Tektonik dilimi ve 

onun da üzerinde Aladağ Birliği 'nin geldiği gözlenmiştir (Alan ve diğerleri, 2007). Bozkır Birliği 

ise tüm bu birimleri tektonik konumla üzerler. Düşük dereceli metamofizmaya uğramış Bolkar 
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                                                                                         Kaynak: (Ulu ve diğerleri, 2009) 

Şekil 1-26 Çalişma Alani ve Yakin Çevresinin 1/100000 Ölçekli Bölgesel Jeoloji Haritasi 

 

Dağı Birliği içinde Orta Triyas-JurayaşlıBallıktepe ve Kretase yaşlı Göçgediği 

formasyonları ile Ballıktepe formasyonunun bir kısmı ve Göçgediği formasyonuna karşılık gelen 

ancak aynlmamış olan Meydan formasyonu bulunur. Aladağ Birliği içinde, Liyas-Kretase yaşlı 

Çakozdağıformasyonu ile KampaniyenMaastrihtiyen yaşlı Yavça formasyonu, Orta Triyas-Geç 

Kretase yaşlı birimlerden oluşan Bozkır Birliği'nde ise Korualan, Huğlu ve Boyalıtepe dilimleri 

yer alır. Korualan diliminde Başkışla karışığı, Huğlu diliminde Huğlu tüfitleri, Huğlu kireçtaşı 

ile Kovanlık karışığı, Boyalıtepe diliminde ise Kuztepe kireçtaşı, Asartepe kireçtaşı ve Aybastı 

formasyonu bulunur. AynlmamışBoyalıtepe dilimi, Belveren bloğu adıyla haritalanmıştır. 

İnceleme alanı içinde bu birlikler birbiri ile tektonik ilişkilidir. (Ulu ve diğerleri, 2009). 

Neootokton örtü kayaları, temel kayalarını uyumsuz olarak örter. Paleo-otokton örtü 

kayaları inceleme alanı içinde yer almaz. Neootokton dönemde Miyosen'den günümüze değin 

olan kaya birimleri ayırtlanmıştır. Çalışma alanında Neootokton örtü kayaları içinde; Orta 

Miyosen yaşlı Üzümvermezformasyonu, Orta-Geç Miyosen yaşlı Mut formasyonu ile Adakale 

andezitleri, Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu, Karadağ bölgesi 

volkanitlerine ait Pliyosen yaşlı Mercik andeziti, Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Karadağ 

volkanitlerinden Kızıldağ andeziti, Göztepe andeziti, Üçağıltepe bazaltı, Kartallıktepe dasiti, 

Bindağtepe dasiti, Bozdağ dasiti, Değledağıpiroklastikleri, Değledağı dasiti ile Camsı kül ve 

pomza, Konya-Ereğli karasal havzasına ait Divanlar formasyonu, Türkmencamili formasyonu, 

Eğilmez formasyonu ve bu formasyona ait Sürgüç üyesi, Hotamış formasyonuna ait 
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Börücekyayla, Küpbasan, İsmil, Sazlıpınar ve Bataklık üyeleri ile Holosen'de Alüvyon 

yelpazeleri, Yamaç molozu ve Alüvyon ayırtlanmıştır. Stratigrafi bölümünde yer alan temel ve 

örtü kayalarından fosil içeren kaya birimlerinin yaş ve stratigrafik konumları; fosillere, düşey ve 

yanal ilişkilerine göre belirlenmiş, fosil içermeyen metamorfık kayaların yaş ve stratigrafık 

konumları ise metamorfizmaya, yanal ilişki veya yakın çevredeki yaşları belirli birimlerle yapılan 

karşılaştırmaya dayandırılmıştır. Volkanik birimlerde ise, yörede çalışan daha önceki 

çalışmacılarla belirlenmiş yaş bulguları kullanılmıştır.  

Çalışma alanı içindeki İnsuyu Formasyonuna (Tmpli) ait kireçtaşlarının olduğu alanlar 

Uygun alanlar (UA) olarak,  yine İnsuyu Formasyonuna (Tmpli) ait  % 30 ve üzeri kireçtaşlarının 

bulunduğu alanlar ‘ Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar’ (ÖA-2.2), 

zemin özelliğindeki Kuvaterner yaşlı alüvyonların (Qal), gölsel çökellerin (Qalg) ve yamaç 

molozlarının (Qymç)  bulunduğu alanlar ‘Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-oturma-

taşıma gücü vb.) Önlem AlınabilecekAlanlar’ (Ö.A. 5.1) olarak belirlenmiştir.  

 Yapı Stoku Bilgisi ve Haritalama 

1.6.3.1 Uygun Alanlar 2 (UA-2): Kaya Ortamlar 

İnceleme alanında yer alan ve yerleşime uygunluk haritasında UA-2 simgesiyle gösterilen 

alanlarda yapılan jeoteknik değerlendirmeler sonucunda; kayaçların çok düşük-orta dayanımlı 

olmasına rağmen, kaya düşmesi, heyelan vb. problemlerine rastlanmadığı görülmüştür. Söz 

konusu alan “Uygun Alan 2” olarak değerlendirilmiştir. 

Bu alanlarda açılmış bulunan jeoteknik sondajlardan alınmış bulunan karot örnekler 

üzerinde yapılan serbest basınç dayanım deneylerine göre, izin verilebilir taşıma güçlerinin 4.17 

– 6,93 kg/cm2 olması nedeniyle bu bölge uygun alan olarak tespit edilmiştir. Çalışma alanının 

bu kısmında mevcut yapılaşma şekli ve yapı yükünden kaynaklanacak temel tabanındaki gerilme 

miktarı gözönüne alındığında, temel geriliminin kayaç dayanımlarının oldukça altında olduğu 

görülmektedir. 

Planlama aşamasında; UA-2 ile gösterilen bu alanların aşağıda parsel bazında verilmiş 

önlemleri almak kaydıyla yerleşim açısından birinci öncelikli alan olarak değerlendirilmesi 

önerilmektedir. Bina önem katsayısı yüksek yapılar öncelikli olarak bu alanlarda planlanabilir. 

Ancak inşaatlar sırasında yapılacak derin kazılarda çatlaklı ve erime boşluklu zeminde 

bloklanmalar meydana gelebileceğinden kaya düşmesine karşı bu blokların temizlenmesi veya 

istinat duvarlarıyla korunması gerekmektedir. 

Önlemli Alanlar 5.1. (ÖA-5.1): Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-oturma-

taşıma gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar 

Bu alandaki alüvyonal düzlüklerde yapılan jeoteknik değerlendirmeler sonucu; zeminde 

taşıma gücü ve oturma değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olmasına rağmen kil zeminlerde 

düşük ve orta şime değerleri elde edilmiş, alüvyonun zemin özelliğinde olması nedeni ile 

‘‘Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Açısından 

Sorunlu Alanlar’’ Önlemli Alan-5.1 (ÖA-5.1) olarak değerlendirilmiştir.  

Planlama aşamasında; Bu alanlar planlama aşamasında ikinci öncelikli alanlar olarak 

değerlendirilmelidir. Düşük yoğunluklu ve az katlı yapılaşma önerilir. İleri inşaat teknoloji 

kullanılarak çok katlı yapılaşmalara gidilebilir. 

Parsel bazında yapılacak çalışmalarda; ÖA-5.1 ile gösterilen bu alanlardaki 

yapılaşmalarda parsel bazında yapılacak etütlerinde zemin tanımlamaları ve jeoteknik 

hesaplamalar ayrıntılı olarak verilmeli, özellikle şişme ve zemin büyütme, zemin hakim titreşim 

periyot değerleri ayrıntılı olarak hesaplanmalı, uygun temel tipi ve derinliği için önerilerde 
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bulunulmalıdır. Zeminin genelinin killi olması göz önünde bulundurularak; parsel bazında 

yapılacak zemin etütleri sırasında, konsolidasyon deneyleri ile şişme-oturma hesapları yapılarak 

oturmaların müsaade edilen sınırları geçmesi durumunda gerekli zemin iyileştirmesi çalışmaları 

yapılmalıdır. Bunun yanı sıra diğer zemin parametrelerinden de doğacak problemleri de göz 

önünde bulundurarak problemlerin tamamını ortadan kaldıracak tarzda iyileştirme yöntemleri 

uygulanmalıdır. 

İnceleme alanında her türlü yapılaşma öncesi aşağıda belirtilen önlemler mutlaka 

alınmalıdır.  

Yapılaşmalarda çok iyi bir çevre ve temel altı drenaj sistemi yapılarak yüzey ve atık 

suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca foseptik 

uygulamasına izin verilmemelidir.  

Bu alanlarda yapılacak tüm bina bazı zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği boyunca 

zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile 

beraber zemin parametreleri belirlenmeli, bunların yanı sıra temel derinliği önerilmeli ve takibi 

yapılmalıdır.  

Temellerin aynı birimler üzerine oturtulmasına özen gösterilmelidir. Farklı birimlere 

oturması gereken temeller için uygun projelendirilmeye gidilmelidir. Özellikle temellerin dolgu 

üzerine oturtulmamasına özen gösterilmelidir. 

 Önlemli Alanlar 2.2 (ÖA-2.2): Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu 

Alanlar 

Bu alanlarda İnsuyu Formasyonunun yamaç eğim miktarı % 20 – % 30 arası eğimli 

alanlar olduğu için “ÖA-2.2 Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar” 

olarak tanımlanmıştır. 

Planlama aşamasında; ÖA-2.2 ile gösterilen alanların, gerek litoloji ve zemin özellikleri, 

gerekse yamaç eğiminin diğer alanlardan fazla oluşu nedeniyle yerleşim yönünden en son 

değerlendirilmesi önerilen alanlar arasındadır. Bu alanlar, rekreasyon alanı ve ağaçlandırılacak 

alan olarak değerlendirilmelidir. Eğer bu kısımlarda yapılaşma yapılacaksa; bina önem katsayısı 

yüksek (okul, hastane vb.) yapıların yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca yapılabilecek binaların 

yamaç üzerinde aşın yük oluşturarak şev duraylılığını bozma eğiliminde olduğundan bu alanlarda 

az katlı yapılaşmaya gidilmesi önerilir.  

 

 

                                                                                                                      K 
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Şekil 1-27 Karaman Yerleşime Uygunluk Haritasi (KARAMAN BELEDİYESİ) 

 

Parsel bazında yapılacak etütlerde; ÖA-2.2 ile gösterilen bu alanlarda, parsel etütlerinde 

mevcut ve kazı sonrası oluşacak şevler ile diğer zemin özelliklerinden kaynaklanabilecek 

problemlerin ayrıntılı şev duraylığı analizleri ve laboratuvar analizleri ile belirlenmesi ve 

önlemlerin yapılaşma öncesi alınması zorunludur. Parsellerde yapılacak kazılar sırasında çevre 

parsellerde stabiliteyi bozucu davranışlardan kaçınılmalı ve gerekli durumlarda şevler istinat 

duvarları ile desteklenmelidir. Temel kazılarında görülecek kireçtaşlarındaki gevşek bloklar 

yapılaşmalar sırasında temizlenmelidir.  

Yapılaşmalardan önce parsel bazındaki etütlerde şev üstüne gelecek ilave yükün doğal 

veya yapay şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri ile ilave yükün şev duraylılığını 

bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesi belirlenmelidir.  

1.6.3.2 Kentsel dönüşüm Alanları: 

Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı: 

Alanda, 75 belediye, 1 il özel idaresi, 2 vakıf ve 61 adet özel mülkiyet alanında 

kalmaktadır. Mülkiyet durumu oransal olarak %62 Belediye, %1,10 Vakıf, %1,78 İl Özel İdaresi, 

%4,90 Şahıs mülkiyetinde yer almaktadır. Bunun dışında %30,54 oranında ise yollarda kaldığı 

aşağıdaki Haritada görüldüğü üzere yer almaktadır. 

Kentsel Dönüşüm; Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden 

ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden 

yapma canlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama 
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yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına 

gelir. 

Proje alanı, kentin rekreasyon ihtiyacını karşılayacak önemli büyüklükte bir alandır. Bu 

proje kapsamındaki hak sahiplerinin, genelde boş arazileri değerlendirilerek büyük bir kentsel 

yeşil alan oluşturulması ve bu alanın kendi finansmanını sağlayacak, aynı zamanda bu alanı 

yaşatacak kullanımları bir araya getiren bir dönüşüm projesi olması istenmektedir. 

Planlamanın amacı; kentsel ve bölgesel ölçekte gelişmekte olan bir konumda yer alan 

planlama alanının mevcut imarlı alanlar, mevcut planla getirilmiş yakın çevredeki kullanım 

kararları, yapılmış imar uygulamaları, komşu parseller, çevredeki yapılaşmalar, mülkiyet durumu 

vb. etkenler göz önünde bulundurularak; söz konusu planlama alanında Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Planı yapılması düşünülmüştür. 
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Şekil 1-28 Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı (KARAMAN 

BELEDİYESİ) 
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Tablo 1-22 Mevcut Uygulama İmar Planı Alan Kullanım Tablosu 

Dini Tesis Alanı 3315 0.69 

Konut Alanı 29.093 5,80 

Lise Alanı 8.645 1,72 

Ticaret Tesisi Alanı 9.775 2,02 

Park Alanı 352.317 72,79 

Sosyo-Kültürel Tesis Alanı 8.483 1.75 

Yol Alanı 72.373 14,95 

TOPLAM 480.283 100 

 

Mevcut nüfus yaklaşık 30 kişi, ortalama aile büyüklüğü 4 kişi’dir. 

Belediye Çevresi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı 

07/09/2011 Tarih ve 1884 Sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müzekkeresi ile Hamidiye 

ve Kirişçi Mahallelerinde ekli haritada sınırları belirtilen alanda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

73. Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve GelişimAlanı ilan edilmesi konusu Meclise 

aktarıldı. 

Karaman Belediye Meclisi’nin 10/10/2011 Tarih ve 347 Sayılı Kararı ile ekli krokide 

sınırları Belirtilen alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir. 23/03/2012 Tarih ve 

826 Sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 

ilan edilen bölgenin Bakanlar Kuruluna sunulabilmesi için alan içerisinde yer alan parsellerin 

meclis kararına işlenmesi ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 27. Maddesinin 4650 Sayılı 

Kanunun 15. Maddesiyle değiştirilen hükümler gereğince acele kamulaştırma kararı alınması 

konusu Mecliseaktarıldı. 

Karaman Belediye Meclisi’nin 07/05/2012 Tarih ve 178 Sayılı Kararı ile söz konusu 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alandaki ada-parselleri listesinin meclis kararı 

metninde geçmesine ve Bakanlar Kurulu onayına sunulmasına ve alan içerisinde yer alan özel 

mülke ait parseller için acele kamulaştırma kararı alınmasına karar verilmiştir. 

Karaman Belediye Meclisi’nin 09/11/2012 Tarih ve 349 Sayılı Kararı ile; Söz konusu 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanın yakın çevresinde yer alan bazı 

ada/parsellerin plan bütünlüğü sağlanması amacıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 

sınırlarına dahil edilmesine ve sınırlarının değiştirilen şekli ile Bakanlar Kurulu onayına 

sunulmasına ve alan içerisinde yer alan özel mülke ait parseller için acele kamulaştırma kararı 

alınmasına karar verilmiştir.(Bu Karar ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının Sınırı 

genişletilmiştir.) 

Karaman Belediye Meclisi’nin 12/11/2012 Tarih ve 370 Sayılı Kararı ile; söz konusu 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alandaki 2921 ada 87-111 ve 166 numaralı 

parsellerin alan sınırından çıkartılmasına ve meclis kararı ekindeki listede belirtilen mahalle adı, 

pafta, ada ve parsel numaralarıyla belirlenen bölgenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. 

Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunun 27. Maddesinin 4650 Sayılı Kanunun 15. Maddesiyle değiştirilen 

hükümlere istinaden alan içerisinde yer alan Özel Mülkiyetler için acele kamulaştırma kararı 

alınabilmesi konuların Bakanlar Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. ( Bu karar ile 

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanının sınırları son şeklini almıştır.) 
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Şekil 1-29 Karaman Alaninda Sit Alanlari (KARAMAN BELEDİYESİ) 

 

1.6.3.3 Çevresel Kaynaklar / Çevre Değerleri Ve Kentin Çevreye Etkileri 

Karaman ili geçmişiyle birlikte sahip olduğu doğal ve kültürel mirasını günümüze kadar 

taşımasıyla beraber, günümüzde ekonomisini canlı tutan sanayi faaliyetleriyle belirlenmiş il 

sınırlarının ötesinde kültürel ve ekonomik bir etkiye sahip bir yerleşimdir. Çevresel kaynakları 

itibariyle tarım ve hayvancılık gibi zirai üretim kollarının güçlü olduğu ilde gıda ürünlerinin 

işlenmesine dayalı sanayi sektörüyle de katma değeri yüksek üretim kollarına sahiptir. İl sınırları 

içinde üretimi yapılan ve yerel girişimcileri vasıtasıyla gelir kaynaklarının il sınırlarında 

vergilendirilerek değerlendirilmekte oluşu da güçlü yönleriyle Karaman’ın özelliklerinden 

biridir. 

Karaman coğrafyası itibariyle Konya gibi bir şehrin etkisi altında olması, şehrin ana 

bağlantı noktalarından biri ve şehrin gıda ürünleri üzerine gelişmiş gıda sanayisiyle etkileşim 

içinde olması değinilmesi gereken bir kaynaktır. 

İlin iklim özellikleri itibariyle hem İç Anadolu hem de Akdeniz iklim kuşağına yakın 

olması tarımsal üretimin çeşitliliğini sağlamakla beraber, güney kesimlerindeki yaylaların ve 

yerleşmelerin potansiyel turizm alanları olması, Göksu nehri ve yakın çevresindeki flora ve 

faunasıyla bu coğrafyayı şekillendirmesi, Ereğli sazlıkları olarak bilinen sulak arazilerden 

günümüzdeki örneklerinden Akgöl’ün florası ve kuş popülasyonuyla birlikte faunası bu il 

içerisindeki doğal değerler olarak göze çarpmaktadır. Bu değerlerin korunarak yaşatılmasının 

önünde insan faktörünün büyük bir engel teşkil ettiğini söylemek gerekir. İl genelinde yapılan 

yatırımlar, yerleşmelerin etkileri, tarımsal faaliyetin geliştirilmesinde bu tür alanlarda oluşturulan 
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baskılar, sulak alanların kendi amacı dışında kullanılması, su kaynaklarının kurutulması ve 

geneliyle sosyo-ekonomik faktörlerin etkileri göze çarpmaktadır. 

Tarımsal üretimin önemi açısından doğal kaynakların koruma kullanma dengesinin 

sağlanarak asgari duyarlılık çerçevesinde bir yaklaşım izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Üretim modelleri açısından ilgili kamu kurumlarınca önerilen ve bölgenin su 

kaynakları ve toprak yapısı açısından gerekli planlama çalışmalarının yapılmasının 

sürdürülebilirlik açısından rolü büyüktür. Mevcut tarımsal üretimin Türkiye genelinde olduğu 

gibi organizasyon eksiklikleri, ekim alanlarının toprağın verimliliğini sağlayacak koşullarda alan 

büyüklüklerine sahip olmaması ve uygulanacak sulama yöntemlerinin sayılan bu eksiklikler 

açısından hayata geçirilememesi toprak kullanımı açısından beklentilerinin karşılanamaması 

anlamına gelmektedir. 

Karaman ilinin bulunduğu coğrafya açısından küresel iklim değişikliklerinin etkilerini 

varsayarak yağış oranlarının gerekli düzeylerin altında olması su kaynaklarının korunmasını 

gerektirmektedir. Tarımsal üretim’de alınması gereken önlemlerin yanında merkez ilçenin su 

ihtiyacının sahip olunan su kaynaklarına bağlı olarak taşıma kapasitelerinin belirlenerek yerel ve 

merkezi yönetim eliyle bu konuda duyarlılık ortamının yaratılmasını sağlayacak stratejilerin 

geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu duyarlılık, ekonomik değerlerinin yanından yaşamsal 

değerleriyle suyun bir hak olarak sadece içme ve sulama suyu olarak değil, ayrıca buraya özgü 

ekosistemlerin korunması ve yaşatılması açısından önem arz etmektedir. 

Kültürel mirasıyla Karaman ili merkez ilçe ve çevre yerleşmeleriyle farklı dönem ve 

farklı kültürlerin bir araya geldiği bir geçmişin günümüze yansımalarını sunan bir yelpazedir. 

Kent merkezinde bulunan medrese, cami, kilise ve diğer anıtsal yapılarıyla günümüzde bu 

kültürel değerlerin korunmasına karşı bir duyarlılığın sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu 

duyarlılığa rağmen kentleşmenin yarattığı sorunlar bu tür değerlerin korunmasında kısıtlayıcı bir 

unsur hale gelmektedir. Merkez ilçenin dışında ilçe ve köy yerleşmelerinin barındırdığı anıtsal 

yapıların her bir yerleşmenin kendine has özellikleriyle geçmişten bir yansıması sunmaktadır. 

Karaman ili için, geçmiş dönemlere ait yerleşim alanlarının özelliklerini, su kaynaklarının hayat 

verdiği alanları ve Karaman’ın tarihine dair unutulan birçok detayı sunmaktadır.  

Karaman ili ve merkez ilçeyle ilgili doğal ve kültürel değerlerin kentleşme etkisi ve kent 

içindeki sosyal yapının yıllar içerisindeki değişimi üzerine geçmiş zaman değerlendirmesi 

yapılarak, günümüzde Karaman ili içerisinde değişime uğrayan belli başlı zayıf ve güçlü 

noktalarıyla ortaya koyulmaktadır. 

 Doğal-Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları 

Karaman’ın geçmişi ile ilgili M.S. 13.-14. y.y. a kadar kesin tarihi kaynaklarla verilere 

ulaşıp bazı tarihleri ortaya koyabilmek mümkün değildir. İslami devirler öncesine ait kesin bir 

çıkış noktası oluşturacak tarihi bir olay bilinmemektedir. Bu nedenle Karaman İlinin oluşumu ve 

ona ait çok kesin bir tarihten veya tarihi olaydan bahsetmek zordur. 

Ancak Karaman Orta Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan konumu, iklim ve bitki örtüsünün 

uygunluğu, çevresindeki su kaynaklarının bolluğu nedeni ile tarihin ilk çağlarından itibaren 

yerleşime uygun bir yer olmuştur. Bu nedenle sürekli ve üst üste yerleşimler sonucu burada 

höyük olarak tanımlanan yerleşmeler olmuştur. Bu şekilde gelişen yerleşim merkezlerini 

höyükleşme olarak tanımlamak mümkündür. 

İlin değişik yerlerinde yapılan bilimsel kazı ve araştırmalarda bugüne kadar bu çevrede 

en eski yerleşme yerinin Süleymanhacı Köyü yakınlarındaki Pınarbaşı’da olduğu görülmüştür. 

Buradaki çalışmalardan elde edilen laboratuar verileri ile tespit edilen ilk insan yerleşimine ait 
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tarih günümüzden yaklaşık 10500 yıl öncesine aittir. Pınarbaşı Orta Anadolu’da şuana kadar 

bilinen en eski yerleşme yeridir. 

M.Ö. 8500 yılından bu zamana kadar geçen 10500 yıllık süreç içerisinde Karaman ve 

çevresi gittikçe yoğunlaşan bir yerleşim merkezine döner. Bilindiği gibi yazının ve yazılı tarihin 

ortaya çıkışı Mezopotamya’da M.Ö. 3200, Anadolu’da 2500 yıllarıdır. Yazılı kaynaklara 

dayandırılmayan tarihlendirmeler ise bazı laboratuar verileri ve buluntuların görece 

değerlendirilmesi yöntemi ile yapılmaktadır. 

Karaman İli merkezindeki bilinen en eski höyükler şunlardır; Kale Höyük, Akyokuş 

Höyük, Değirmendere (Gavur) Höyük ve Hamza Zındanı Höyükleridir. Günümüz yerleşmesinin 

altında kalan bu höyüklerin yüzeyindeki buluntular incelenmiş ve bu höyüklerin Bronz Çağı 

M.Ö. III. Bin yerleşmeleri olduğu tespit edilmiştir. 

Karaman merkezde M.Ö. III. binde başlayan bu ilk yoğun yerleşme gelişerek devam 

etmiştir. Bu bölge stratejik bakımdan önemli olduğundan elde tutulmak istenmiştir. Yazılı 

kaynaklarda ise bölgenin adı ilk defa Hitit metinlerinde Arzava olarak geçmektedir. 

Karaman çevresinde bugüne kadar tespit edilen ilk yazılı belgeler ise Karadağ Mahallaç 

Tepesi ve Süleymenhacı Kızıldağ üzerinde yer alan hiyeroglif yazıtlardır. Bu yazıtlarda III: 

Murşili’nin oğlu Geç Hitit Krallarından Harttapus’un adı geçmektedir. Araştırmacılar tarafından 

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrasına yani M.Ö. 11. y.y. a tarihlendirilir. 

Sonuç olarak karaman için çevre ile birlikte bir değerlendirme yapıldığında M.Ö. 8500 

yıllarında başlayan ve bugüne kadar devam eden bir tarih sürecinden bahsedilebilir. Ancak bu 

süreç içerisinde çok belirgin bir olay ve tarihten söz etmek oldukça güçtür.  

Çalışma alanında kentsel alan kullanımı değerlendirilirken, Karaman yerleşmesinin sahip 

olduğu ve kısmen günümüze değin ulaşan tarihi ve kültürel değerleri de belirtmekte fayda vardır. 

Bu doğrultuda kent merkezinde bu değerlerini korunması amacı ile Koruma Kurulu tarafında SİT 

alanları belirlenmiştir. Koruma Kurulunun kararları doğrultusunda çalışma alanında 3 adet 

Arkeolojik Sit, 1 adet de Kentsel Sit olmak üzere 3 adet SİT alanı bulunduğu tespit edilmiştir.  

Kentsel Sit alanı olarak tanımlanmış olan bölge, Atatürk Bulvarı’nın güneyinde kalan 

Mansurdede, Tapucak, Sekiçeşme, Abbas ve Koçakdede mahallelerinin sınırlarına giren bir alanı 

kapsamakta olup, büyüklüğü yaklaşık olarak 15 hektardır.  

 

 

Şekil 1-30 Belediye Çevresi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı 



85 

 

Arkeolojik Sit alanı olarak ilan edilip, koruma altına alınan Karaman Kalesi ve çevresi 9 

hektar büyüklüğünde, Karaman kent merkezinin güneyinde Siyaser mahallesinin sınırları içinde 

kalan Gavur Höyüğü Arkeolojik Sit alanının büyüklüğü ise 4 hektardır. Sit alanı olarak 

tanımlanan bölgelerin, kent içerisindeki konumları aşağıda yer alan haritada gösterilmektedir.  

Kentsel Sit Alanları :Karaman kent merkezinde; Mansurdede, Tapucak, Sekiçeşme, 

Abbas ve Koçakdede mahalleleri kentsel sit alanının şekillenmesi,  Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 04.07.1993 tarih ve 1611 sayılı karar uyarınca ilanı 

ile başlayıp, 07.04.2008 tarihinde alınan son karar ile bugünkü sınırına ulaşması ile tamamlanan 

bir süreçtir. Bu zaman zarfı içerisinde sit sınırları 2 defa genişletilmiş, bazı yapıların ve yapı 

adalarının korunmaya değer bulunması neticesinde, sit alanına dahil edilmesi söz konusu 

olmuştur. 

Bu alan, kent içinde geleneksel mimari örneklerinin, anıtsal yapıların ve bu yapılarla bir 

bütünlük oluşturan kentsel yaşamın kısmen korunduğu ve izlerinin yaşatıldığı bir alandır. Zaman 

içerisinde kent içerisinde yaşanan değişimler, bu bölgede yeterli konut konforu ve altyapıya sahip 

olmamasından dolayı eski canlılığını yitirmiştir, ancak değerlendirilmeyi bekleyen bir kentsel 

değer haline gelmiştir. 

Gavur Höyük: Gavur Höyük Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ nun  A-

2461 sayılı ve 11/13/1980 tarihli kararı ile tescil edilmiştir. Gavur Höyük, Siyaser Mahallesinde, 

Bent Mevkiinde, Bahçeler içerisinde, Karaman-Mersin Çevre yoluna yaklaşık 100 metre 

uzaklıktadır. Yuvarlak yüksek bir tepe halindeki höyük yüzeyinde yapılan incelemelerde Bronz 

Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans Devirlerine ait boyalı ve düz çanak çömlek parçalarına 

rastlanılmaktadır. Belirgin bir yapı kalıntısı yoktur. Eteklerinde bulunan yerleşme ve konutlar 

nedeniyle kısmi tahribatlar oluşmuştur. 

 

 

 Resim 1-1 Gavur Höyük  (Karaman Belediyesi 1-19 haritasında görülen 

Gavur Höyüğü) 
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Karaman Kalesi: Karaman Kalesi ve çevresi Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Bölge Kurulu’ nun 05.04.1995 tarih ve 2227 sayılı kararı ile sit alanı ilan edilmiştir. Karaman 

Kalesinin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, Karaman'ın tarihiyle yaşıt olduğu ve her 

dönemin şartlarına göre yeniden yapıldığı kabul edilmektedir.  

En önemli yapımlar (H. 551-583) 1156-1187 yılları arasında Selçuklu Sultanı II. Kılıç 

Arslan ile oğlu (H.583.592) 1187-1196 yılları arasında Selçuklu tahtında oturan I. 

GıyaseddinKeyhüsrev döneminde olmuştur. Kentin iç surları II. Kılıç Arslan döneminde, dış 

surları ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, yenilercesine yapılmışlardır. Ancak daha sonraki 

dönemde kent Karamanoğulları egemenliğine girmiş ve onların başkenti olması nedeniyle kentin 

surları bir kez daha yenilenmiştir. Osmanlılar kaleyi ele geçirirken büyük ölçüde tahrip etmişler 

ve kent enkazıyla, büyük olasılıkla, iç kaleyi yenilercesine onarmışlarıdır. Orta kale 

kalıntılarında, çoğunlukla gayri islami mimari parçalarla karşılaşırken iç kalede, burç eteklerinin 

genişleyen kesimlerinin üzerinde yoğun islami dönem mimari parçalarıyla karşılaşılmaktadır. 

 

 

Resim 1-2 Karaman Kalesi (Karaman Belediyesi 1-19 haritasında görülen Karaman 

Kalesi) 

1648 Yılında Karaman'a gelen Evliya Çelebi dış kale çevresinin 7000 adım olduğunu, 

140 kulesinin ve 9 kapısının bulunduğunu, orta kale çevresinin 1700 adım olduğunu, 40 kulesinin 

ve 2 kapısının bulunduğunu, hendekle çevrili olduğunu belirtmektedir. 
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 Resim 1-3 Karaman Kalesi-1905-( Karaman Belediyesi 1-19 haritasında 

görülen Karaman Kalesi) 

 

İç Kale :Bronz, Roma ve Bizans çağlarına ait buluntular veren bir höyüğün üzerinde 

yapılmış olan iç kale köşelerde silindirik veya prizmatik büyük burçlarla sınırlandırılmış bozuk 

dörtgen planlıdır. Silindirik kuleler, kuzeydoğu, güneybatı köşelerde yer alırken, prizmatik 

kuleler kuzeybatı, güneydoğu köşelerde yer almaktadır. Dörtgen planlı burçlar her kenarda birer 

tane yer alırken kuzey kenarda, iki burç yapılmıştır. Kalenin beden duvarları ve kule duvarları 

arazinin eğimine göre değişen bir yükseklikte, tabana doğru genişletilerek eğimli yapılmışlardır. 

Batıya açılan tek kapısı vardır. 

Osmanlılar 1465 yılında kaleyi ele geçirirken büyük ölçüde tahrip etmişler ve kent 

enkazıyla yeniden inşa etmişlerdir. Bu esnada Karaman'da bulunan birçok yapı ve mezar taşları 

onarımda kullanılmıştır. Bu başka yapılara ait kitabe ve mezar taşlarının bazılarının ters 

konulmuş olması Karamanoğulları Beyliğinin yıkılışını işaret amaçlı olmalıdır. 

İkinci kapıdan, zamanla moloz ve toprakla dolarak zemini yükselmiş ve son dönemde 

yeni düzenlemelerle biçimlenmiş avluya girilir. Duvarlar ve köşe burçların şekline göre 

biçimlenen avluda, kulelerin alt katma girişi sağlayan kapılarla, burçlara ve duvarlara çıkışların 

gerçekleştirildiği taş merdivenler görülmektedir. Burçlar ahşap döşemelerle katlara ayrılmış, bu 

katlar duvar içine gizlinmiş taş merdivenlerle birbirine bağlanmıştır. 

Evliya Çelebi İç Kale çevresinin çok derin hendekle çevrili olduğunu, kapıya ağaç köprü 

ile geçildiğini, demir kapısının üç kat olduğunu, içinde kale komutanının oturduğunu, 46 toprak 

dam örtülü küçük ev ve bir cami olduğunu bildirmektedir. 
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Resim 1-4 Karaman Kalesi –İç Kale(Karaman Belediyesi 1-19 haritasında görülen 

Karaman Kalesi içi) 

İç Kale 1961 ve 1975 yıllarında iki kez restore edilmiş ve içi amfiteatr şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Hamidiye Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 18.02.2011 tarih ve 4364 

sayılı kararı uyarınca, Hamidiye Mahallesi, 333 6 no’ lu Parselde yapılan kurtarma kazısı 

neticesinde tespit edilen Nekropol Alanı çevresi ile beraber 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan 

edilmiştir. Söz konusu kararda bu alanda, 2 sene içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması, 

imar planı yapılıncaya kadar ise Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli 

olduğu belirtilmiştir. 3.derece Arkeolojik Sit Alanı için Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Şartlarının ise aşağıda sıralandığı şekildedir: 

 Her türlü altyapı uygulamaları için Kurul’ dan izin alınacaktır. 

 Mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları geçerli olup, bu alanda Belediyesince inşaat 

izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı 

gerçekleştirilecek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze Müdürlüğü’nce 

Koruma Bölge Kurulu’ na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra uygulamaya 

geçilecektir.  

 Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurul’dan izin alınarak 

tevhid ve ifraz yapılacaktır.  

 Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınamayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

ocakları vb açılamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve ben vb. alınamayacak, kireç, 

taş, tuğla, mermer, kum, maden ocakları vb açılamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı 

ve benzeri madde dökülemeyecektir. 

 Söz konusu alanda mevcut yapılarda her türlü onarım izninde Belediyesi yetkilidir. Ancak 

tabi zemin onarımlarında Kurul’ dan izin alınacaktır.  
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 Bu alanda 5226 sayılı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır. 

KARAMAN MÜZESİ: Karamanda müzecilik faaliyetleri 1961 yılında başlamış, değişik 

binalarda hizmet verdikten sonra 1970 yılında müze için bina yapımına başlanmış ve 1980 de 

bitirilerek hizmete açılmıştır. 

Müze sergi salonu Arkeolojik ve Etnografik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

Eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Arkeolojik salonda Neolitik devirden Geç Bizans 

devrine kadar, Etnografik salonda ise Selçuklu, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet 

devrine ait eserler bulunmaktadır. Ayrıca müze bahçesinde çoğu Roma devrine ait mezar stelleri, 

Bizans ve Türk-İslam devrine ait taş eserler sergilenmektedir. 

CANHASAN: Karaman’ın 13 km kuzeydoğusunda yer alan Canhasan (Alaçatı) 

Köyünde, Canhasan I Höyüğünde 1969-1970 yıllarında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına David 

H. French başkanlığında yapılan kazılarda kesintisiz 7 yapı katı tespit edilmiş, bunlardan 7-4 

arası Geç Neolitik (M.Ö.6000), 3-1 arası katlar Kalkolitik Devre (M.Ö.5500-3000) 

tarihlendirilmiştir. 

Canhasan III’te Neolitik Çağ yerleşmesine ait mimari kalıntılar yüzey toprağının hemen 

altında ortaya çıkmıştır. Yapılarda kerpiç ve tuğla kullanımının yanı sıra, genellikle pise tekniği 

uygulanmıştır. Dikdörtgen planlı konutlarda taş temel yoktur. Duvarlar ve tabanlar kil sıva ile 

kaplanmış, bazen bu sıvalar kırmızı aşı boyası ile boyanmış, bezende sert zemin üzerine çakıl 

taşlarının kuvvetle bastırılması ile dekore edilmiştir. 

Canhasanda yerleşme Canhasan III höyüğünde Çanak Çömleksiz Neolitik Devirde 

başlamış, yerleşme daha sonra Canhasan I ve Canhasan II höyüklerinde devam etmiştir. 

Yerleşme Canhasan III höyüğünde çanak çömleksiz neolitik devirde başlamış daha sonra 

Canhasan I ve Canhasan II höyüklerinde devam etmiştir. Canhasan II höyüğü Roma ve Bizans 

devirleri yerleşmesine sahne olmuştur. 

Canhasan I ‘de evler kerpiç kullanılarak, dikdörtgen veya kare planlı inşa edilmiştir. İnşa 

tekniğinde ağaç destek ve payanda duvarları kullanılmıştır. Evlerde tabanlar ve duvarlar çamur 

sıva ile sıvanmış, üzeri kırmızı aşı boyası ile boyanmıştır. Evler iki katlıdır. 

Kalkolitik devir yapı katlarında gri veya açık siyah renkli zemin üzerine kazıma 

tekniğinde motiflerle bezenmiş çanak çömlek, açık renk üzerine kırmızı renkte boya ile bezenmiş 

çanak çömlek ve koyu kahverengi veya koyu kırmızı renkte düz parlatılmış çanak çömlek bol 

olarak kullanılmıştır. 

Burada yaşayan insanların yakın doğu ve Mersin bölgesi ile ilişkileri saptanmıştır. Tarıma 

ve hayvancılığa dayalı bir ekonomilerinin olduğu bilinmektedir. 

Höyük M.Ö.4300 tarihlerinde terk edilmiş, uzun süre boş kaldıktan sonra Helenistik, 

Roma ve ilk Bizans devirlerinde yeniden yerleşime sahne olmuştur. 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.02.1986 tarih ve 1879 sayılı 

tescil kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiştir. 

DERBE (KERTİ) HÖYÜK: Karaman İli Merkez İlçe Ekinözü (Aşıran) köyünün 3km. 

kuzeyindedir. Höyük yüzeyinde Bronz çağı, Helenistik, Roma ve Bizans Devirlerine ait çanak 

çömlek parçaları bulunmaktadır. Höyük yakınlarında ele geçen ve halen birisi Karaman 

Müzesinde, diğeri Konya Arkeoloji Müzesinde sergilenen iki taş yazıtta “Derbe” adı 

geçmektedir. 

Hristiyanlığın ilk yıllarında piskoposluk merkezi olan Derbe, İncil’de kutsal kabul edilen 

şehirlerden birisidir. Derbe Hz. İsa’nın Havarilerinden Paulus ve Barnabas tarafından M.S. 47-

49 ve 53 yıllarında üç kez ziyaret edilmiştir. Anadoluda Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir 
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merkez olmuştur. Çünkü Paulus ve Barnabas ilk ziyaretlerinde Kıbrıs, Aspendos, Yalvaç, Konya, 

Lystra (Hatunsaray) ve Derbe yolunu izlemişlerdir. Bu ilk ziyaretlerinde Konya ve Lystra’da iyi 

karşılanmayan ve kısa sürede bu kentlerden ayrılmak zorunda kalan Paulus ve Barnabas 

Derbe’de çok iyi karşılanmış, uzun süren vaazlar vermiş ve birçok taraftar kazanmışlardır. 

Derbe höyük Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.04.2003 tarih 

ve 4873 sayılı tescil kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiştir. 

BİNBİRKİLİSE ÖRENYERİ: Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan 

Karadağ kitlesinin üzerinde orta çağ Bizans sanatını yansıtan birçok kalıntı vardır.  

Yöre halk arasında Binbirkilise olarak bilinir. Binbir sözcüğü Türklerin eski gelenekleri 

ile ilgilidir. Burada 20. yüzyılın başlarında araştırma yapmış olan Ramsay ve Bell köylülerin 

yöreyi bu şekilde adlandırmalarından esinlenerek kitaplarının adını “The Thovsand And One 

Churches” koymuşlardır.  

Bölgedeki yapıların tarihsel süreç içerisindeki başlangıç ve bitiş tarihleri kesin olarak 

bilinmemekle birlikte Bizans Devri yerleşkesi 4 – 9. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Ancak 

Karadağ Hititler tarafından da kutsal kabul edilmiş bir dağdır. Mahalaç tepesinde bulunan 

Hiyeroglif kitabe bunu göstermektedir. Ayrıca Başdağ’da bulunan askeri yapıların tarihi Bizans 

Devrinden daha eskiye inmektedir.  

Bu kadar çok yapı kalıntısının olduğu görülen ve önemli bir konuma sahip olduğu 

anlaşılan Binbirkilise Örenyerinin hangi antik kentin kalıntıları olduğu halen anlaşılamamıştır. 

Bölge değişik araştırmacılar tarafından Lystra, Derbe, Barata, Siderepolos ve Hyde olarak 

adlandırılmış ancak bu kentlerin çoğunun gerçek yerinin bulunması sonucu Barata adı öne 

çıkmıştır. 

Bu bölgede yer alan yapılar başta İstanbul olmak üzere Bizans Sanatı olarak tanımlanan 

özelliklerden farklılık gösterirler. Bu durum genel Bizans Sanatının yerli üslupla karışması olarak 

özetlenebilir.  

Binbirkilise yapıları düzgün kesme taşlarla ve kireç harcı ile inşa edilmişlerdir. Dini 

yapılarda bazilikal, Latin haçı, serbest haç, yonca ve yuvarlak planlar görülmektedir. 

Binbirkilise’de dini yapıların çokluğu dikkat çekicidir. Ancak bu dini yapıların yanında 

manastırlar, sarnıçlar, mezar yapıları, askeri yapılar ve konutlar da bulunmaktadır. Esasen 

Karadağ’ın bu yüksek kesimlerinin dışında ovaya yakın olan bölümlerinde de birçok örenyeri 

kalıntıları bulunmaktadır. Bölgede araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar yayınlarında 

yapıları numaralandırarak incelemişlerdir. 

Kalıntılar Madenşehir Öreni, Değle Öreni adıyla bilinen yerlerde yoğunluk gösterir.  

MADENŞEHİR ÖRENYERİ: Binbirkilise Örenyerinin toplu halde bulunan ilk yapı ve 

ören grubunu oluşturur. Örenyeri içerisinde yer alan Bizans Devri yapıları bazilikal, yonca, 

serbest haç, latin haçı, çokgen ve karışık planlı olarak inşa edilmişlerdir. Yapılarda Erken 

Hristiyanlık Mimari özellikleri yerli sanat üslubuyla karışmıştır. 

Binbirkilise yapılarının en büyüğü köyün girişinde yer alan bir numaralı bazilikadır. 

Madenşehir Örenindeki Kiliselerin çoğunluğu bazilikal planlıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar 

sağlam olan ancak günümüzde sadece bazılarının temel izleri görülebilen 4, 5, 6, 12, 16, 17, 21, 

22, numaralı kiliseler bazilikal planlıdır.  

1 numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık) 

alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir. Bu 

lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür, bazılarında da sadece bir hac 

kabartması vardır.  
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Yolun devamında köylülerin ağzı açık diye adlandırdıkları exedra (yarım yuvarlak 

girinti), karşısında (batı) çoğu bölümleri yıkılmış,  altında iki kemer, üst katında dört kemerli bir 

galerisi olan bazilika ve bu iki yapının yakınında büyük bir sarnıç yer almaktadır.  

Exedradan köyün içine giden yolun solunda üzerinde bir ev yapılmış olan 13 numaralı 

kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.  

Madenşehir Öreni Yüksek Kurulun 13.11.1976 gün ve A-193 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş ve sit sınırları aynı kurulun 21.09.1979 gün ve A-1815 

sayılı kararı ile belirlenmiştir. 

Madenşehir Öreni içerisinde günümüzde de Madenşehir adında bir köy yerleşmesi vardır. 

Bu durum sonucu birçok yapı yok olmuştur.  

DEĞLE ÖRENYERİ : Madenşehirin 4 km. batısında Yassıtepe (Üçkuyu) Köyü bu köyün 

de 3 km. batısında Değle Mahallesi yer almaktadır.  

Köy içerisine çıkan yolun solunda bulunan hafif meyilli tepenin güney yamaçlarında,  

doğu – batı yönünde teraslar ve sokaklar halinde düzenlenmiş alanda Bizans Devri konut 

mimarisi ile karşılaşılmaktadır. Konutlar dini yapılara göre daha basit ve özensiz yapılmışlardır. 

2 – 3 odalı olanları vardır.  

Köye çıkan yolun sağında bulunan tepenin güneyindeki doğal bir terasta 31 numaralı 

bazilika, tepenin üzerinde Bizans Devrine ait kaya mezarları, mezar kapakları ile tepenin doğu 

yamaçlarında piramidal örtülü, kesme taşla inşa edilmiş oda mezarlar bulunmaktadır.  

Tepeden kuzeye doğru inildiğinde Bizans Devrinden öncesine tarihlenen bir sunak 

bulunmaktadır. Sunak Bizans Devrinde kaya mezarına dönüştürülmüştür. Bu büyük kaya 

bloğunun doğu yüzünde bir kabartma sahne bulunmaktadır. Önde bir adam figürü sol eliyle bir 

tas tutmakta sağ eliyle tohum saçmaktadır. Arkasında iki hayvanla çift süren bir başka adam 

figürü bulunmaktadır. İnsan ve hayvan figürleri profilden işlenmiştir.  

Bu mezarın doğusunda doğuya doğru uzanan 44 numaralı büyük bir manastır grubu, 

köyün içerisine giden yolun kenarında 32 numaralı bazilika, bu yapının yakınında köyün 

ortasında büyük bir bina grubu,  Değle’nin doğusundaki tepenin üzerinde Madenşehir yönüne 

hakim bir noktada 33 numaralı bazilikanın da içinde bulunduğu değişik binalardan meydana 

gelen bir kompleks vardır.  

Örenyerinin en kuzey ucunda kayadan oyulmuş bir mezar odası ile bu bölge yapılarından 

farklı olarak inşasında tuğla da kullanılmış olan 35 numaralı yapı, tam kilisenin önünde kayadan 

oyulmuş koltuk şeklinde iki oturma yeri bulunmaktadır. Bu yapı ile Örenyeri arasında dikdörtgen 

planlı, iki katlı ve iki bölümlü bir Bizans konutu vardır. 

Değle Öreni Yüksek Kurulun 13.11.1976 gün ve A-193 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş ve sit sınırları aynı kurulun 21.09.1979 gün ve A-1815 

sayılı kararı ile belirlenmiştir. 

BAŞDAĞ ASKERİ YAPILARI VE HAVUZ :  Karadağın değişik yerlerinde Binbirkilise 

bölgesini koruyan kale kalıntıları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Karadağı’n Kılbasan 

Kasabası yönünde bulunan yükselti üzerindeki Başdağ Kalesi ve Askeri yapılarıdır. Başdağ 

kuzey-güney yönünde iki tepe ve bunların arasındaki bir düzlük ve çukurdan oluşmaktadır. Esas 

kale Kılbasan yönüne ve Mahallaç yönüne hâkim olan kuzey tepesi üzerindedir. 

İri kesme taşlarla inşa edilmiş olan kalenin kuzeyde iki, doğuda bir burcu bulunmaktadır. 

Burçlar çokgen ve yuvarlak plandadır. Kalenin kuzey ve doğu duvarlarına bitişik koğuşlar, iç 

avlusunda da büyük bir sarnıç vardır. 

Güney tepesi üzerinde daha kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiş, düzensiz planlı, tahkim 

edilmiş bir yapı, iki zirvenin arasındaki çukurun içinde de büyük bir havuz bulunmaktadır. Havuz 
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kesme taşlarla çevrilmiştir. Kompleks Hellenistik döneme tarihlenmekte olup, orta anadoludaki 

en erken antik arkeolojik varlıklardandır. 

Söz konusu askeri yapılar ve havuz Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 26.11.2007 tarih ve 2021 nolu kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

MANAZAN KAYA YERLEŞKESİ: Manazan Mağaraları Yeşildere (ibrala) Taşkale 

(Kızıllar) Kasabaları arasında uzanan Yeşildere Vadisinin doğusunda, Karaman – Yeşildere 

Taşkale yolunun kenarındadır. Karaman’a uzaklığı 40 km.’dir. Mağaralar içerisinde kil oranı 

yüksek kireçtaşı arazide, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu 

meskenler halindedir. 

Manazan Mağaraları Yüksek Kurulun 13.02.1986 gün ve 1879 sayılı kararı ile I. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Çevresi de aynı kurulun 27.01.1993 gün ve 1570 sayılı 

kararı ile II. Derece doğal sit (fosil alanı) olarak tescil edilmiştir. 

İlk iki kat doğu batı yönünde hücre şeklinde birçok odacıktan oluşmaktadır. Doğudan ve 

batıdan vadiyi kontrol edebilecek stratejik konuma sahiptir. Ortada bulunan yüksek kaya 

kütlesine oyulan diğer katlar yörede sırasıyla; Kum Kale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak 

adlandırılmıştır.  

Mağaraların ön cephesi doğal olaylar sonucu tahrip olduğundan günümüzde belirgin bir 

girişi yoktur. 1. katta oyuntular şeklinde birçok mezar odaları vardır. Bu katta doğudan batıya 

doğruya sıralanan odalardan bazılarının şapel olduğu tespit edilmiştir. Bunların içerisinde bazı 

geometrik şekillerin ve freskoların izleri bulunmaktadır. 

Mağaraların ortasına rastlayan yüksek kaya kütlesinin ortasından 70 – 80 cm. 

yüksekliğinde,  50 – 60 cm. genişliğinde bir koridordan 3. katta çıkılan ilk bacaya ulaşılmaktadır. 

Katlar arasında iniş çıkışı sağlayan bu bacalar 1 x l m. ölçülerinde 8 –10 m. yüksekliğindedir. 

Üst katlara iniş çıkışı sağlamak için kenarlara karşılıklı el ve ayak tutunma nişleri yapılmıştır. Bu 

düzenlenenin kısa boylular için ayrı yapılmış olması dikkat çekicidir. 

3. kat yörede Kum Kale olarak adlandırılmaktadır. Dikdörtgen planda oyulmuş olan 3. 

kat galerisinin uzun olan doğu kenarında 6, batı kenarında 4 adet hücre odalar bulunmaktadır. 

Batı kenarında yer alan en son odadan bir koridor ve baca ile bir üst kata çıkılmaktadır.  

Kum Kaleden bir baca ile yörede At Meydanı olarak adlandırılan yaklaşık 10 X 50 m. 

ölçülerindeki büyük galeriye ulaşılmaktadır. Dikdörtgen plandaki 4. kat galerisinin güney kısa 

kenarı dışarıya bakmakta ve buradaki pencerelerden ışık almaktadır. Galerinin doğu uzun 

kenarında 15, batı kenarında 14 hücre oda bulunmaktadır. Bu katta odalar birbirinden bağımsız 

iki kat halinde yapılmışlardır. Odalardan bazılarının tabanlarında mezar oyuntuları 

bulunmaktadır. Galerinin sonunda bir sarnıç vardır. 

Ölüler meydanı adı verilen 5. ve son kata 4. kat galerisinin kuzey köşesinden diğerlerine 

göre daha dar ve daha yüksek bir koridordan ulaşılmaktadır. Ayrıca 4. katla 5. kat arasında diğer 

yeraltı şehirlerinde de görülen girişi kapatmaya yarayan bir düzenleme vardır. Koridorun güney 

bölümünde pencere ve iki kolon bulunmaktadır. 

Mağaraların ne zaman oyulduğunu kesin olarak ortaya koyacak veriler olmamakla 

birlikte buradan ele geçen küçük buluntulardan mağaraların Bizans Devrinde 6. - 7. yüzyıllarda 

oyulduğu ve yerleşildiği anlaşılmaktadır. Mağaralarda 1991 yılında Karaman Müzesi tarafından 

bir temizlik çalışması yapılmıştır. 1980 yılında buradan çıkan Bizans Devrine ait, tüme yakın bir 

ceset Karaman Müzesinde sergilenmektedir. 
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Manazan Kaya yerleşmesi ilginç özellik ve güzelliklere sahip olan bir konumdadır. Bölge 

tarihi ve kültürü açısından, özellikle de Orta Çağ Bizans Devri tarih ve kültürü açısından son 

derece önemli bir yerleşme yeridir.  

TAŞKALE TAHIL AMBARLARI: Taşkale Kasabasının içinde, kasaba kuzeyindeki killi 

kireçtaşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine, tamamen insan eli ile oyulmuş 250’nin üzerinde 

ambar vardır bunlar tek veya iki odalı olarak oyulmuşlardır. Bu ambarlara kayalar üzerine 

oyulmuş nişlere tutunaraktan çıkılmakta ve kurulan makara sistemi ile tahıl ürünleri buralara 

taşınmaktadır. Tahıl ürünlerinin killi kireçtaşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu 

buralarda uzun süre saklanabilmektedir. Buralar Bizans Devrinden itibaren oyulmuş ve 

kullanılagelmiştir. 

Tahıl ambarları Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 gün 

ve 1360 sayılı kararı ile Arkeolojik Sit alanı olarak ilan edilmiştir. 

GÜRLÜK ŞELALESİ:Taşkale Kasaba Merkezine yaklaşık 4 km. uzaklıkta, kasabanın 

güneyinde, Gürlük Mevkiinde doğal bir kaynaktan gelen bol bir su bulunmaktadır. Su kaynağı 

kış ve bahar aylarında küçük bir şelale oluşturmaktadır. Bu su kaynağı ve çevresindeki ağaçlık 

alan sonucu bir doğal güzellik oluşmuştur. Bu alan Kasaba Belediyesi tarafından piknik alanı-

mesire yeri olarak teraslar halinde düzenlenmiş ve su kaynağı yakınlarına bir lokanta ile alabalık 

havuzları yapılmıştır. Gürlük Şelalesi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

22.06.1992 gün ve 1360 sayılı kararı ile I. Derece Doğal Sit alanı ilan edilmiştir. 

İNCESU MAĞARASI:Taşkale Kasabasının yaklaşık 9 km. güneyinde, İncesu Deresinin 

doğu yamaçlarında, kalkerli karstik arazide, (doğu-batı yönünde) 1356 m. uzunluğunda doğal, 

uzun bir tip mağaradır. Mağaranın içinde görsel açıdan zenginlik oluşturan çok sayıda sarkıt dikit 

bulunmaktadır. Giriş bir tepenin batı eteklerinde küçük ve dik bir delik halindedir. Giriş kısmı 

geçmiş yıllarda Taşkale Belediyesi tarafından düzeltilmiş ve iniş çıkışı sağlamak üzere demir 

malzemeden bir merdiven yapılmıştır. Mağaranın içerisinde herhangi bir kültür tabakası 

bulunmamaktadır. Ancak mağara yakın çevresinde yer alan diğer kaya sığınaklarının bulunduğu 

bölümlerde Roma Devrine ait küçük bir yerleşmeye ait izler görülebilmektedir.  İncesu Mağarası, 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 gün ve 1360 sayılı kararı 

ile I. Derece Doğal Sit alanı ilan edilmiştir. 

İSMAİL HACI TEKKESİ: Burası vakfiyelerde ve arşiv vesikalarında “Evladı İsmail 

Hacı Zaviyesi-Köyü” olarak geçmektedir. Bilim adamlarının araştırmalarında İsmail Hacı 

Tekkesinin binası ve vakıfı Türk İslam Şairi ve Mutasavvıfı Yunus Ermenin mensup olduğu 

topluluğun başı olduğu halk ile birlikte Horosan’dan gelerek Larende civarında I. İbrahim 

Bey’den toprak satın alarak buraları yurt edindiği ve burasınında İsmail Hacı tekkesi olarak 

anıldığı belirtilmektedir. 1518 M. yılında kemal Paşa Zade tarafından yavuz adına tutulan ilyazıcı 

defterinde göç; “Karyei Şeyh Hacı İsmail an Kazai Laranda Mezkur Şeyh İsmail Hacı an 

Cemaatın dervişleri ile birlikte diyarı Horosandan gelmiş aziz imiş bundan tevattun etmiş” 

şeklinde anlatılır. 

1.7 Afet Durumu 

 İl’deki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler 

Karaman İli jeolojik, coğrafi ve iklim özellikleri ile sırasıyla kaya düşmesi, heyelan, 

taşkın, meteorolojik ve iklimsel,  yangın ve deprem afetleri açısından değerlendirilebilir. 

Özellikle kaya düşmesi açısından ülke genelinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Öncelikle 

Ermenek İlçe Merkezi ve köyleri,  Ayrancı İlçesi köyleri ve Merkeze bağlı birçok köyde en sık 
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rastlanan afetlerin başında gelmektedir. Başyayla ve Sarıveliler İlçesi ve Köylerinde ise heyelan 

afeti oldukça etkilidir.  

Sarıveliler İlçe merkezinden geçen Teker ve Ayna dereleri taşkın açısından etkili olup, 

heyelan etkisini de artırmaktadır. Zaman zaman coğrafi konum itibari ile ve iklim değişikliğine 

bağlı olarak aşırı kar yağışı, yağmur ve rüzgar afetleri ile de karşı karşıya gelinebilmektedir. 

Lokal yangınlar sonucunda etkilenen vatandaşlarla ilgili gerekli yardımlar yapılmakla birlikte, il 

genelinde etkili bir yangın afeti yaşanmamıştır. Afete Maruz Bölge olarak ilan edilmiş olan 

bölgelerin sayısallaştırma çalışmaları bitmek üzeredir. 

Tablo 1-23 Afete Maruz Bölge Kararı Alınan Yerleşim Alanları  
İlçe Belde/Köy Mahalle Afet Türü AMB Karar Tarihi 

Ayrancı Andıkara Akpınar  Kaya Düşmesi 5.06.1980 

Ayrancı Büyükkoraş   Kaya Düşmesi 9.02.1963 

Ayrancı Büyükkoraş   Kaya Düşmesi 7.09.1966 

Ayrancı Büyükkoraş   Kaya Düşmesi 23.01.1968 

Ayranci Üçharman   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Ayranci Üçharman   Kaya Düşmesi 22.06.1995 

Ayranci Üçharman   Kaya Düşmesi 22.04.2005 

Başyayla    Şirindere Kaya Düşmesi 1.09.1986 

Başyayla   Başköy + Şirindere  Kaya Düşmesi 8.08.2012 

Ermenek   Sandıklı Kaya Düşmesi 22.06.1995 

Ermenek     Kaya Düşmesi 18.06.2003 

Ermenek   Seyran Kaya Düşmesi 14.02.2013 

Ermenek Ağaççatı   Kaya Düşmesi 11.02.1991 

Ermenek Balkusan    Heyelan 6.09.2004 

Ermenek Balkusan   Hey+Kaya Düşmesi 2.07.2013 

Ermenek Çamlica-Gökçeseki   Kaya Düşmesi 19.03.2001 

Ermenek Gökçeseki Gölcük-Çamlica Siniri Hey+Kaya Düşmesi 18.06.2003 

Ermenek Gökçeseki   Heyelan 1.09.2004 

Ermenek Katranli   Kaya Düşmesi 14.02.2013 

Ermenek Kazanci  Merkez Kaya Düşmesi 21.11.2000 

Ermenek Merkez   Kaya Düşmesi 29.06.1966 

Ermenek Merkez   Kaya Düşmesi 22.06.1995 

Ermenek Merkez   Kaya Düşmesi 18.06.2003 

Merkez Akçaalan   Kaya Düşmesi 17.09.1992 

Merkez Akçaalan   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Merkez Başharman   Kaya Düşmesi 17.09.1992 

Merkez Güldere   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Merkez Gülkaya   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Merkez Kalaba   Heyelan 22.04.2005 

Merkez Kizillarağini   Kaya Düşmesi 26.01.1969 

Merkez Lale   Kaya Düşmesi 11.02.1991 

Merkez Medreselik   Heyelan 20.12.1993 

Merkez Paşabaği   Kaya Düşmesi 1.09.1986 

Merkez Seyithasan   Kaya Düşmesi 17.09.1992 

Merkez Seyithasan   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Ermenek Taşkale   Kaya Düşmesi 5.01.1989 

Merkez Taşkale   Kaya Düşmesi 20.12.1993 

Merkez Taşkale Ortacami Kaya Düşmesi 27.12.2002 

Merkez Yeşildere   Kaya Düşmesi 1.09.1986 

Sariveliler    Çakillar Heyelan 20.12.1993 

Sariveliler   Adiller Heyelan 14.01.2013 

Ermenek Aşağıçağlar Aşağıçağlar Kaya Düşmesi 19.08.2015 

Merkez Seyithasan Seyithasan Heyalan Onay Aşamasında 
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon 

5902 Sayılı Afet VE Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat VE Görevleri 

Hakkında Kanun Hükümleri gereği 18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 5703 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliği ile 03.01.2014 tarih ve 28871 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP ) 

esasları çerçevesinde, ildeki afet ve acil durumlarda müdahalenin nasıl, ne şekilde ve hangi 

kurumlar marifetiyle yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre plan, ana çözüm ortağı 26 hizmet grubu 

ve bu hizmet gruplarının müşterek çalışacakları destek çözüm ortaklarının müdahale 

organizasyonlarını herbir hizmet grubuna ait alt planlar vasıtasıyla açıklamaktadır. 

Afet olması durumunda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin ( AADYM ) faaliyetleri 

kapsamında plan işlerlik kazanacaktır. AADYM 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Görevleri 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Starndart operasyon 

prosedürlerinde; 

- AADYM görevlisi 112 den ihbarı alır ve değerlendirir 

- AADYM şube müdürü bilgilendirilir 

- AADYM şube müdürü il müdürünü bilgilendirir 

- İl Müdürü Vali Yardımcısı ile görüşerek Vali’nin bilgilendirilmesini sağlar. 

Valinin talimatiyla AADYM faaliyete geçer, Karaman Afet Müdahale Planına (KAMP) 

göre müdahale çalışmaları başlar. Afetin büyüklüğüne göre çalışmalar yönlendirilir. 

KAMP kapsamında ana çözüm ortağı 26 hizmet grubunun yanında afetin seviye etki 

derecesine göre hizmet grupları ile birlikte afet bölgesine 1. grup destek iller (Afyonkarahisar, 

Konya, Aksaray, Mersin, Antalya) ve gerektiğinde 2. grup destek iller (Adana, Ankara, Nevşehir) 

müdahale düzeninde yer almaktadır. 

Karaman İl Afet Müdahale Planının (KAMP) uygulanabilirliğinin artması, yaşanabilecek 

sorunların tespiti, 26 hizmet grubunun koordinasyonunun sağlanması ve eş güdüm konusunda 

yaşanabilecek uyuşmazlıkların görülebilmesi amacıyla 2015 TAMP – AYDES Genelgesi 

uyarınca, düzenli olarak Masabaşı Tatbikat ve Saha Tatbikatları yapılmaktadır. Ayrıca AYDES 

eğitimleri de aksatılmadan verilmekte olup, bu sayede yapılan tatbikatlarda AYDES’ in aktif 

olarak kullanılması sağlanmaktadır.   

KAMP kapsamında herhangi bir afet olması durumunda müdahalenin nasıl olması 

gerektiği ve hangi grupların organizasyonunda olacağına dair tablo aşağıdaki tabloda 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 1-24  KAMP Organizasyon şeması 

OLAY TÜRÜ HİZMET GRUPLARI 

Su Baskını, 

Kaya Düşmesi, 

Heyelan 

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye 

Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma,Gıda Tarım ve 

Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit 

Barajlar 

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye 

Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma,Gıda Tarım ve 

Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit 
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Orman Yangını 

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye 

Yerleştirme ve Planlama, Yangın, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma,Gıda 

Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit 

Sanayi 

Yangınları 

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye 

Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, 

Zarar Tespit, KBRN 

Toplu Nüfus 

Hareketleri 

Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, 

Barınma, Beslenme, Yangın,  Zarar Tespit 

Siber Saldırı Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit 

Kimyasal, 

Biyolojik, 

Radyolojik ve 

Nükleer Kazalar 

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, 

Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz 

Kaldırma,Gıda Tarım ve Hayvancılık,  Zarar Tespit 

Kuraklık Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit 

Deprem Tüm Hizmet Grupları 

Ulaşım Kazaları 
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık,  Enerji, t, 

Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit 

 Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Önlemler 

1.7.3.1 Deprem 

Deprem hasarlarını önleme kapsamında olası deprem afetlerine karşı Belediyelerce, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kentsel Dönüşüm planlamaları ve çalışmaları 

yapılmaktadır. Yeni Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına bağlı olarak 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yayınlanmış olan Zemin Temel Etüdü Uygulama Esası ve 

Rapor Formatına Dair Tebliğ esaslarına göre yapılaşmaya dönük projeler hazırlanmakta ve ilgili 

kurumlarca denetimleri yapılmaktadır. 

1.7.3.2 Heyelan, Kaya Düşmesi ve Yamaç Kaymasına Yönelik Yapılanma 

İlimizin zemin yapısı değerlendirildiğinde ilimizin özellikle güney kesimi heyelan 

oluşumuna oldukça elverişlidir. Karasal iklimin etkileri, topoğrafik eğim, rakımın etkisiyle 

ilimizde kaya düşmesi afeti sıklıkla görülmektedir.  

Başkanlığımızın başlatmış olduğu ARAS kapsamında sayısallaştırma işlemleri devam 

etmekte olup sona gelinmiştir. 

1.7.3.3 Obruk 

Karaman ili çevresinde irili ufaklı, susuz çok sayıda obruk bulunmaktadır. 2020 Yılı sonu 

itibariyle Karaman İl sınırları içerisinde 7 adet obruk AFAD kayıtlarına geçmiş bulunmaktadır.  

1.7.3.4 Drenaj ve Sel Kontrolü 

Karaman İli sınırları içerisinde 9 adet akarsu vardır. Buna bağlı olarak bu akarsuların 

üzerinde 5 adet baraj ve 6 adet sulama göleti bulunmaktadır. Günümüze kadar ilimiz genelinde 

kayıtlı su baskını afetinden etkilenmiş 15 bölge bulunmaktadır. Bu kapsamda DSİ Bölge 

Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir. 
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1.7.3.5 Kuraklık 

Araştırmacılar kuraklıkla ilgili pek çok tanım yapmışlardır. Bunun nedeni su kıtlığının, 

suya dayalı birçok aktiviteyi ve dolayısıyla canlıların yaşamını birçok alanda farklı zaman 

dilimlerinde ya da şiddetlerde de olsa mutlaka etkileyeceğidir. 

Kuraklık; bir bölgenin nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile 

ilişkisi olarak tanımlanır.  

Uluslararası çölleşme ile mücadele sözleşmesinde kuraklık; "yağışların kaydedilen 

normal düzeylerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve kaynak üretim sistemlerini 

olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan doğal bir olay" olarak 

tanımlanmıştır. 

Her ne kadar yağışların azalması kuraklık olayını tetiklemekte ise de asıl hasarlar gerekli 

şekilde zeminde nemin azalması, nehir akışlarında ve biriktirme haznelerinde (bentler, barajlar, 

doğal göller) suların biriktirilememesi ve böylece iyi yönetilememesinden ortaya çıkar. 

Kuraklık, ekosisteme müdahalenin bir sonucu olarak günümüzde kendini ciddi anlamda 

hissettiren ve hissettirmeye de devam edecek olarak gözüken problemlerin başında gelmektedir. 

Su kaynaklarının kısıtlı oluşuna karşın, hızlı nüfus artışı ve bunun bir sonucu olarak da suya olan 

talepteki artış, kuraklığın etkisini daha da artırmaktadır. 

Dünya nüfusunun artması, şehirleşme, iklim değişmeleri, orman tahribatları, çölleşme 

sonucunda kuraklık toplum çevre ve değişik ülkeleri tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. 

Kuraklığın ekonomik ve toplumsal boyutları vardır. Toplumun ekonomisi sağlığı ve psikolojisi 

ve ticareti ile yakından ilgilidir. Çeşitli nedenlerden dolayı dünyamızın ısınması neticesinde 

iklimlerde belirgin farklılıklar kendini göstermekte ve dünyamızda farklı iklimsel olaylar 

oluşmaya başlamıştır. Dünyanın bir kısmı kuraklık çekerken diğer bir kısmında ise aşırı 

derecedeki yağışlar taşkınlara neden olmaktadır. Türkiye yerkürenin kuraklıkla karsı karsıya 

bulunan bölgesinde yer almaktadır. Bölgemizde kuraklık olmazsa bile, nüfus artışı, yeni alanların 

sulamaya açılması ve su kaynaklarının kirlenmesi neticesinde şimdiden kişi başına düşen su 

miktarında bir yetersizlik söz konusudur.  

Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan 

ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri 

vardır. Uzun süreli kuru havalar, havadaki nem miktarını azaltarak toprak ve su kaynakları 

üzerinde olumsuz etkilere ve ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkmasına 

neden olur. Çok yavaş gelişerek belirli bir süreçte oluşan bu doğal olayın süresi uzadıkça 

sonuçları da çok tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Esas olarak yağış yetersizliğine bağlı olarak su 

azlığıyla ortaya çıkan kuraklık, üretimde azalmaya, yetersiz beslenmeye, sonuçta kıtlık, açlık ve 

ölümlere neden olabildiğinden çok önemli sosyal ve ekonomik sorunların yaşanmasına neden 

olmaktadır.  

 Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Olmayan Önlemler  

1.7.4.1 Afet Eğitimleri 

 

İlimizde afetlere karşı yapısal olmayan önlemler kapsamında; Afet Farkındalık Eğitimi, 

Hafif Arama ve Kurtarma, İl Risk Azaltma Planı (İRAP), Kimyasal Biyolojik Radyolojik 

Nükleer (KBRN) Eğitimleri yapılmaktadır.  



98 

 

Afetler ile mücadelede toplumsal bilinci artırmak ve zihinsel dönüşümü sağlamak için 

belirtilen konularda 2009-2021 yılları arasında toplam 93038 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. 

(Tablo 1-25). 

Tablo 1-25 2009-2021 Yılları Arasındaki Eğitim İstatistikVerileri 

EĞİTİMLER 2009-15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Afet Farkındalık Eğitimi 23.980 10.298 7.559 7.506 11.099 3.802 28.854 

Çadır Kurma Eğitimi - - - - - - 111 

KBRN - - 123 170   - 

İRAP - - - - - - 236 

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi - - 36 57 357 4.203 19 

1.7.4.2 Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Durumu ve Acil Toplanma 

Alanları 

 

Tablo 1-26 Afet Ve Acil Durum Halk Toplanma Alanları 

Karaman Valiliği                                                                                                                                                                                                

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü                                                                                                                                                                     

Afet Ve Acil Durum Halk Toplanma Alanları 

Afet Ve Acil Durum Halk 

Toplanma Alanları 
Adres Enlem Boylam 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 1 

Şehşamil Mah. 1371 Sok.( Karaman Belediyesi Spor Tesisi 

Eski Yuzme Havuzu) 
33,2034695 37,1960059 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 2 
Larende Mah. (Göztepe Köyü Yol Üzeri )( Boş Arsa) 33,2242973 37,2051552 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 3 
Hamidiye Mah. Eregli Yol Kavşagı ( Piri Reis Parkı) 33,2295267 37,1921518 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 4 
Fenari Mah. (Alparslan Türkş Parkı Ve Kapalı Otopark) 33,2177711 37,1855567 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 5 
Alacasuluk Mah. (Otogar Cami Yanı) 33,1949204 37,1837716 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 6 

Ali Şahane Mahallesi.Atatürk Bulvarı ( Aktekke Demokrasi 

Meydanı) 
33,2128769 37,1830332 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 7 

Zembilli Ali Fendi Mahallesi. Demekrasi Parkı ( Şehit 

Şahin Mavi Caddesi) 
33,2311383 37,1713984 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 8 
Karaman Oglu Mehmet Bey Mah. 998 Sok. 33,2079996 37,1730235 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 9 
Koçakde De Mah. 858 Sok. (Adnan Ödağ Parkı) 33,2212761 37,1751616 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 10 
Taptuk Emre Mah. 1560 Sok (Boş Arsa Alanı) 33,2451379 37,1739607 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 11 
Elmaşehir Mah. Şehit Hamza Çetin Cad. (Çarşamba Pazarı) 33,2326991 37,1559773 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 12 

İbrahim Hakkı Konyalı Mah. (Şehit Muhsin Yazıcıoglu 

Parkı) 
33,2421471 37,1643784 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 13 
Üniversite Mah. 2037 Sok ( Devlet Hastanesi Arkası ) 33,2650145 37,1648501 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 14 
Urgan Mah. (4. Toki Konutları Arkası) 33,2766142 37,1673039 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 15 
Urgan Mah. (Boş Arsa) 33,2870201 37,1843424 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 16 

Kemal Kaynaş Stadyumu (Kazımkarabekir Mah. Folla 

Fenari Cad.) 
33,220139 37,190133 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 17 

Yunus Emre Stadyumu (Ahmet Yesevi Mah. Şehit Adnan 

Ateş Cad.) 
33,231952 37,164681 
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Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 18 

Çukurbahçe Park Ve Kapalı Otopark ( Cedit Mah. Dr. Aziz 

Tarhan Cad.) 
33,224404 37183487 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 19 

Şehit Osman Çınar Parkı ( Mehmet Akif Ersoy Mah. Şeit 

Hamza Çetin Cad.) 
33,228941 37,160045 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 20 

Fatih Lisesi Bahcesi (Kapalı Spor Salonu)(Karamanoglu 

Mehmet Bey Mah. 360 Sk.) 
33,215527 37,172775 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 21 

İmam Hatip Okulu Bahçesi ( Hamidiye Mah. İbrahim 

Öktem Cad. 
33,229935 37,180237 

Karaman İli Halk Toplanma 

Alanı 22 

Sabiha Gökçen İlkögretim Okulu (Hacı Celal Mah. Şehit 

Ömer Sirkeci Cad.) 
33,206332 37,189021 

Karaman İli Ayrancı İlçesi Halk 

Toplanma Alanı 1 
Yeni Mah. Atatürk Cad. Park Ve Otopark Alanı 33,686571 37,3613994 

Karaman İli Başyayla İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 1 
Başyayla İlçesi 295 Ada 278 Parsel 32,680151 36,759685 

Karaman İli Kazımkarabekir 

İlçesi Halk Toplanma Alanı 1 
Subaşı Mahallesi Kazımkarabekir Cad. 11033 Parsel 32,961108 37,224011 

Karaman İli  Kazımkarabekir 

İlçesi Halk Toplanma Alanı 2 

Selçuklu Mah. Mehmet İlksen Boyacıoglu Cad. 587 Ada 1 

Parsel 
32,938203 37,229916 

Karaman İli  Ermenek İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 1 
Taşbaşı Mah. Lutfi Elvan Kent Meydanı 32,889691 36,638557 

Karaman İli  Ermenek İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 2 
Seyran Mah. Ermenek Şehir Stadı 32,928762 36,604281 

Karaman İli  Ermenek İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 3 
Sandıklı Mah. Ermenek Lisesi 32,898352 36,638655 

Karaman İli  Ermenek İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 4 
Meydan Mah. Ermenek Otobus Terminali 32,884523 36,640625 

Karaman İli  Sarıveliler  İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 1 
Merkez Mah. Anıt Alanı 32,616864 36,697779 

Karaman İli  Sarıveliler İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 2 
Adiller Mahallesi İlkögretim Okulu 32,620494 36,687016 

Karaman İli  Sarıveliler İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 3 
Turcalar Mah. İlkögretim Okulu Önü 32,609684 36,685316 

Karaman İli  Sarıveliler İlçesi 

Halk Toplanma Alanı 4 
Küçükparapınar Lisesi Ve Hastahane Önü 32,621063 36,692036 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi 

Göktepe Belediyesi 1 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi Göktepe Belediyesi Göksu 

Mah. Halk Toplanma Alanı 
32,629506 36,634889 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi 

Göktepe Belediyesi 2 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi Göktepe Belediyesi Esentepe 

Mah. Halk Toplanma Alanı 
32,960246 36,613331 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi 

Göktepe Belediyesi 3 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi Göktepe Belediyesi Çukurbag 

Mah. Halk Toplanma Alanı 
32,619663 36,582801 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi 

Göktepe Belediyesi 4 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi Göktepe Belediyesi Günder 

Mah. Halk Toplanma Alanı 
32,66378 36,607398 

Karaman İli Ermenek İlçesi 

Kazancı Belediyesi 1 

Karaman İli Ermenek  İlçesi Kazancı Belediyesi Belediyesi 

Günder Mah. Halk Toplanma Alanı 
32,859982 36,503319 

Karaman İli Merkez  İlçesi 

Suduragı Belediyesi 1 

Karaman İli Merkez  İlçesi Suduragı Belediyesi Halk 

Toplanma Alanı(Kapalı Pazar Yeri) 
33,364972 37,288061 

Karaman İli Merkez  İlçesi 

Akçaşehir  Belediyesi 1 

Karaman İli Merkez  İlçesi Akçaşehir  Belediyesi Halk 

Toplanma Alanı (Lise Tesis Alanı) 
33,496124 37,442304 

Karaman İli Merkez  İlçesi 

Akçaşehir  Belediyesi 2 

Karaman İli Merkez  İlçesi Akçaşehir  Belediyesi Halk 

Toplanma Alanı (Park Alanı) 
33,491114 37,447254 

Karaman İli Merkez  İlçesi 

Akçaşehir  Belediyesi 3 

Karaman İli Merkez  İlçesi Akçaşehir  Belediyesi Halk 

Toplanma Alanı (Park Alanı) 
33,496148 37,449557 

Karaman İli Merkez  İlçesi 

Akçaşehir  Belediyesi 4 

Karaman İli Merkez  İlçesi Akçaşehir  Belediyesi Halk 

Toplanma Alanı (İlkögretim Tesis Alanı) 
33,499118 37,449471 

Karaman İli Ermenek İlçesi 

Güneyyurt Belediyesi 1 

Karaman İli Ermenek İlçesi Güneyyurt Belediyesi Halk 

Toplanama Alanı Park 
32,807922 36,680221 

Karaman İli Ermenek İlçesi 

Güneyyurt Belediyesi 2 

Karaman İli Ermenek İlçesi Güneyyurt Belediyesi Halk 

Toplanama Alanı Okul 
32,808952 36,679873 
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Şekil 1-31 Karaman Merkez İlçe Halk Toplanma Alanları Uydu Görüntüsü 
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Şekil 1-32 Karaman İli Merkez İlçesi Konteynır Kent Barınma Alanı Vaziet Planı 

1.7.4.3 Karaman İli Zorunlu Deprem Sigortası Oranı (DASK) 

 

 

 

Tablo 1-27 Türkiye Geneli Bölgeler ve İller Bazında Sigortalılık Oranı 

Karaman DASK genel verileri 

TÜRKİYE GENELİ BÖLGELER BAZINDA 

SİGORTALILIK ORANI 

BÖLGE KONUT 

SAYISI 

SİG. 

KONUT 

SAYISI 

ORAN 

% 

MARMARA 6.014.550 4.092.389 68,00 

İÇ 

ANADOLU 

3.332.500 1.745.923 52,40 

EGE 2.616.350 1.486.277 56,80 

AKDENİZ 2.236.030 1.085.758 48,60 

KARADENİZ 1.714.170 768.652 44,80 

GÜNEY 

DOĞU 

ANADOLU 

991.460 456.380 46,00 

DOĞU 

ANADOLU 

777.020 388.310 50,00 

TOPLAM 17.682.080 10.023.689 56,70 

 

 

 

Kaynak: DASK 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İLLER BAZINDA 

SİGORTALILIK ORANI 

İLLER KONUT 

SAYISI 

SİG. 

KONUT 

SAYISI 

ORAN 

ANKARA 1.525.130 931.446 61,10 

KONYA 512.870 229.480 44,70 

KAYSERİ 335.870 147.942 44,00 

ESKİŞEHİR 233.240 144.927 62,10 

SİVAS 130.140 53.370 41,00 

AKSARAY 90.530 40.799 45,10 

NİĞDE 89.250 37.255 41,70 

YOZGAT 99.860 33.188 33,20 

NEVŞEHİR 74.640 27.771 37,20 

KARAMAN 56.810 27.371 48,20 

KIRŞEHİR 60.690 26.708 44,00 

KIRIKKALE 77.710 25.972 33,40 

ÇANKIRI 45.760 19.694 43,00 

TOPLAM 3.332.500 1.745.923 52,40 
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 TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME VE OLASI 

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

2.1 Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 

Karaman İli için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin hazırlamış 

olduğu veriler ışığında üç adet diri fay zonu belirlenmiştir. Bunlar; 

 Kılbasan-Hotamiş Gölü (Konya) Fay Zonu:  

Karaman kuzeyinde, yaklaşık 25 km uzunlukta, birkaç faydan oluşan KKB-GGD gidişli 

fay zonu Kılbasan-Hotamışgölü (Konya) fay zonu olarak adlandırılmıştır (ġaroğlu vd. 1987). Bu 

zonun iki önemli fayından birisi, Madenşehri-Eğilmez köyleri arasında uzanan yaklaşık 10 km 

uzunlukta, ortası çöken mercek şekilli bir faydır (Şaroğlu vd. 1987). Bu zonun diğer fayı, 

Uzunkuyu-Firuz arasında uzanan yaklaşık 5 km uzunlukta, K-G gidişli bir faydır (Şaroğlu vd. 

1987). Alüvyonlar içinden geçen fayın doğu tarafı yüksekte bulunmaktadır. Kılbasan-

Hotamışgölü fay zonunun ikincisi, Adakale-Süleymanhacı köyleri arasında uzanan yaklaşık 8.5 

km uzunlukta, K10B gidişli faydır. Şaroğlu vd. (1987), normal fay karakterinde olan bu iki fay 

arasında bulunan Acıgöl'ün fay denetiminde gelişmiş tektonik kökenli bir göl olduğunu 

belirtmektedir. Araştırmacılar, morfolojik verilere ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimleri 

kesmelerine bağlı olarak, fayın diri olduğunu ileri sürmektedirler. 

 Öşün (Aslanköy-Mersin) Fayı:  

Bolkardağı GB'sında, Yeşildere (Karaman) ile Aslanköy (Mersin) arasında yer alan iki 

farklı doğrultuda gelişmiş faylar, Öşün fayı olarak adlandırılmıştır (Demirtaşlı vd. 1986, Şaroğlu 

vd. 1987). Batıdaki fay, yaklaşık 20 km uzunlukta ve D-B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), fayın 

doğrultu atımlı ve düşey bileşenli olduğunu ileri sürmektedirler. Doğuda, Aslanköy kuzeyinde 

yer alan fay, yaklaşık 19 km uzunlukta ve K46B gidişlidir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere 
göre, fayın sağ yönlü doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedir. 

 Mut (Mersin) Fay Zonu:  

Mut civarında, 17 km uzunlukta ve 3 km genişlikte bir zon içinde dağılım gösteren K50D 

genel gidişli birçok küçük boyutlu fay, Mut fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). 

Araştırmacılar, fayları izleyen akarsu vadileri ve paralel sırtlara bağlı olarak, fayın düşey bileşenli 

doğrultu atımlı ve olası diri olduğunu belirtmektedirler. 

Çalışma alanı ve çevresi Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na (1996) göre beşinci 

derecede deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır. (Şekil 2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 Şekil 2-1 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na  (1996)  göre Karaman ili deprem bölgeleri 

Depremler iç dinamik süreçlerle yerkabuğu içerisinde meydana gelen deformasyonların 

yarattığı ve jeolojide fay olarak tanımlanan kırılmalar sonucu oluşan yer sarsıntılarıdır. Depremin 

büyüklüğü (magnitüd), kırılma (faylanma) esnasında açığa çıkan enerjinin miktarına bağlıdır. 

Kırılma yoluyla boşalan enerji, kırılma merkezinden uzaklaştıkça genelde düzenli olarak azalır. 

Ancak, bazen yerel jeolojik özelliklerden kaynaklanan olumsuz zemin koşulları bu durumu bozan 

unsur oluşturur ve kaynaktan uzak olunmasına rağmen depremin yıkıcı etkisinin beklenilenden 

fazla olmasına yol açar. Bu nedenle herhangi bir bölgenin deprem potansiyeli değerlendirilirken 

depreme yol açan fayların (aktif fay) ve yerel zemin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
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Şekil 2-2 Türkiye deprem bölgeleri haritası 

 

Mühendislik bakımından depremselliğin saptanması bir olasılık – istatistik hesabına 

dayanmaktadır. Bu amaçla, geçmiş depremlere ilişkin bilgiler ne kadar eskiye ait ve tam olursa 

yapılan mühendislik yaklaşımı da o oranda güvenilir olmaktadır. (Büyükaşıkoğlu, 1987)  
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Şekil 2-3-  Karaman (Merkez ) ve çevresini etkileyebileceği düşünülen sismik 

kaynaklar 

 

Karaman İlinde geçmişten bugüne 100 km ve civarında 4.0 ve üzeri olan depremler Şekil 

2-4’ de gösterilmektedir. 
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Şekil 2-4 -Karaman (Merkez) 100 km ve civarında 4.0 ve üzeri olan 

depremler 

 

 

 

 Şekil 2-5 MTA Diri fay Haritası 

Yer kabuğunu meydana getiren levhaların sıkışması ve çarpışması sonucu oluşan 

depremler farklı tiplerde görülmektedir. Depremler tektonik, volkanik, çöküntü ve tsunami 

olmak üzere farklı başlıklarda incelenmektedir. Ülkemizde yaygın olarak görülen ve en tehlikeli 

olan deprem türü tektonik depremlerdir. 

 

ASLANKÖY 

YEŞİLDERE 

• 

• 
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Ülkemizde Geçmişten Günümüz Afet/Deprem Yönetmelikleri  

• 1940 - Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi  

• 1944 - Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi  

• 1949 - Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği  

• 1953 - Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  

• 1962 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

• 1968 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)  

• 1975 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

• 1998 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)  

• 2007 - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY)  

«2018 - Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)» 

 Deprem Tehlike ve Risk Analizi   

Karaman ve yakın çevresinde bir önceki bölümde anlatılan mevcut tehlikeler dikkate 

alınarak risk analizi yapılmıştır. Deprem risk değerlendirme çalışmalarının temeli standart veri 

toplama, depolama ve analiz çalışmalarıdır. AFAD, deprem risk analiz çalışmaları için AFAD- 

RED analiz programını kullanmaktadır. AFAD- RED Sistemi, Deprem Dairesi Başkanlığı ve 

akademik iş birliği ile geliştirilerek, bir deprem sonrasında hasarla ilgili olarak oluşabilecek 

kargaşa ve bilgi kirliliğini en aza indirmek ve acil müdahale ekiplerinin doğru bölgelere zaman 

kaybetmeden sevk edilmesine yardımcı olmak amacıyla, bir depremin oluşturabileceği 

potansiyel kayıplara dair tahmin sonuçları üreten önemli bir araç olarak geliştirilmiştir.  

AFAD-RED çalışma prensibi aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibidir: 

 

 

Şekil 2-6     AFAD-RED Çalışma Prensibi. 
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Sistem altlık olarak; 

İdari bölümleme veri tabanı (Ülke, il, ilçe, mahalle sınırları), 

Nüfus veri tabanı (mahalle ve köy detayında), Konut veri tabanı (Mahalle ve köy 

detayında bina sayısı), 

Yer bilimsel veri tabanı (MTA diri fay haritası, USGS Vs30 hız haritası, AFAD KYH 

istasyon altı Vs30 hız bilgileri), 

Kritik Tesisler ve Ulaşım ve İletim hatları bilgilerini kullanır. 

Sistemde, hem dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelmiş depremlerden üretilmiş yeni 

nesil azalım ilişkileri (NGA, NGA West2) hem de Türkiye için geliştirilmiş azalım ilişkileri yer 

almaktadır. Bu azalım ilişkileri, tek başına kullanılabildiği gibi aynı anda birden fazla azalım 

ilişkisi de birlikte kullanılabilmektedir. 

AFAD-RED hem gerçek bir depremin hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği 

hasar ve kayba ilişkin sonuçlar üretmektedir. 

Sistemin çıktılarını tahmini olarak; 

*Yapısal hasar (hafif, orta, ağır ve yıkık). 

*Ayakta tedavi gerektiren hasta sayısı, hafif yaralı sayısı, ağır yaralı sayısı, can kaybı 

sayısı. 

*Geçici barınma hizmeti ihtiyacı duyabilecek kişi sayısı. 

*Sismik şiddet haritası, ivme (PGA) ve hız (PGV) haritaları oluşturulur. 

Ayrıca; Kritik Tesisler (Okullar, Hastaneler, Emniyet, İtfaiye ve Kamu Yönetim 

Binaları), Ulaşım Sistemleri (Tren Yolu, Otoban, Kara yolu, Köprü-Geçit ve Viyadükler) ve 

İletim Hatlarının (Petrol, Su ve Doğalgaz Dağıtım Hatları) Tahmini Hizmet Verebilme 

Olasılıklarına dair çıktılar üretir. 

Karaman İline ait bina tipi, bağımsız bölüm, kat, yapım yılı gibi bilgiler henüz MAKS 

sistemine girilmediğinden AFAD-RED programında bu detayda bilgiler kullanılmamıştır. 

Binalar tek tip ve betonarme bina şeklinde değerlendirilmiştir. 

Risk analizi çalışmasında MTA Diri Faylar Karaman İline ait Mikrobölgeleme 

çalışmalarına ilişkin veriler henüz düzenlenmemiş olduğundan, AFAD-RED programının 

içerisinde yer alan tüm Türkiye’ye ait Vs30 ve jeolojik verilerden gelen hız verileri kullanılmıştır. 

İlerleyen yıllarda yapılacak tüm detaylı çalışmalar altlık veri olarak kullanılacaktır. 

Risk analiz çalışmalarında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD-RED 

programı kullanılarak üretilmiş Karaman İlini etkileyebilecek Mw:5.8 ve Mw:6.5 

büyüklüğündeki iki deprem senaryosu kullanılmıştır. Senaryolar hazırlanırken şehri 

etkileyebilecek en büyük deprem ve geçmişte yaşanmış en büyük deprem, bölgedeki aktif fayın 

üretebileceği en büyük deprem, fay uzunluğu büyüklük ilişkisi gibi bilgiler kullanılmıştır. Buna 

göre AFAD-RED analiz sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 2-7   AFAD-RED Analizleri Sonucu Mw: 6.5 Büyüklüğünde Deprem İçin 

Şiddet Dağılım Haritası. 

 

 

 

Şekil 2-8  AFAD-RED Analizleri Sonucu Mw: 5.8 Büyüklüğünde Deprem İçin Şiddet 

Dağılım Haritası. 
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 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  

Karaman il merkezini etkileyebilecek, sismik boşlukta olması muhtemel en büyük 

deprem olarak öngörülen Mw:5.8 ve Mw:6.5 büyüklüğündeki deprem esas alınarak bir deprem 

senaryosu çalışması yapılmıştır. 

Senaryo çalışması sonucunda ‘VI Güçlü’ olarak adlandırılan ve yıkımın başladığı alanları 

içeren bölgeler öncelikli alan olarak seçilmiştir.  

2.2 KÜTLE HAREKETLERİ TEHLIKE VE RISK DEĞERLENDIRMESI 

Heyelan; doğalkaya, zemin, yapay dolgu ile bunlardan oluşmuş döküntülerden ve 

topraktan meydana gelen malzemelerin yerinden ayrılarak yer çekiminin etkisiyle yamaç 

boyunca eğim yönünde yer değiştirmesi olayıdır. Genellikle kayma şeklinde olan heyelanlar, 

olayın gerçekleşmesinde daha fazla etkili olan unsura göre, düşme, akma ve bunların birleşimi 

olan karmaşık şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Akma zeminde su muhtevasının likit limiti 

aşması veya su muhtevasının az artarak plastik limiti aşması ile olur. Kaya düşmelerinde belirli 

bir hareket yolu yoktur, yerinden kopan ve hareket haline geçen kaya kütlesi topoğrafyanın 

elverdiği oranda mevcut potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye çevrilmesiyle bir hız kazanarak 

düşmesidir. (Şekil 2-9). 

 

 

Şekil 2-9 Heyelan Şematik Kesiti 

Arazi kullanım planlaması, sürdürülebilir kalkınma sürecinin merkezinde yer almakta 

olup, planlama çalışmalarında heyelan, sel ve deprem gibi doğal olası tehlikelerin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Heyelanların mekansal olarak nerede gerçekleşebileceğini 

gösteren duyarlılık haritaları, bölgesel ölçekli planlama ve heyelan zarar azaltma çalışmalarının 

önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır (Tekin ve Çan, 2015) 

Heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanması; heyelanların tipi, dağılımı ve envanter 

haritasının güvenilirliği başta olmak üzere, heyelanları hazırlayıcı uygun çevresel değişkenlerin 
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göz önünde bulundurulması gibi birçok faktöre bağlıdır (Çan vd., 2013). Heyelan duyarlılık 

değerlendirmeleri niceliksel ve niteliksel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Niteliksel yöntemler uzman görüşüne bağlı yöntemlerden oluşmaktadır.  

Niceliksel yöntemler ise veri güdümlü yöntemler, jeoteknik yaklaşımlardan oluşmaktadır 

(Corominas vd., 2014). Ermenek ilçe merkezi başta olmak üzere Ermenek havzasında kaya 

düşmesi olayları sınırlı bölgelerde çalışılmıştır (Taga ve Zorlu, 2017). Ancak havzada oldukça 

yaygın olan, kentsel ve kırsal yerleşimleri tehdit eden kayma türü heyelanlara ilişkin çalışma 

bulunmamaktadır. (Tekin ve Çan, 2019) 

Başkanlığımızın olası afetleri en aza indirmeyi, mümkünse ortadan kaldırmayı 

amaçlayarak kurmuş olduğu ARAS sistemi ile Müdürlüğümüzce bölgede yapılan çalışmalar 

sonucunda elde edilen sayısallaştırma verileri şu şekildedir. 
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Şekil 2-10  Kaya Düşmesi Duyarlılık Haritası 
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Şekil 2-11  Heyelan Duyarlılık Haritası 
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 Geçmiş Kütle Hareketleri ve Etkileri 

Karaman ili genelinde meydana gelen kütle hareketlerinde, Ermenek İlçe merkezinde 

meydana gelen ve muhtemel kaya düşmesi afeti öncelik teşkil etmektedir. Ayrıca İl Merkezine 

bağlı köyler ve Ayranci ilçesine bağlı köylerde kaya düşmesi sıklıkla görülen afetlerden olup, 

ıslah çalışmaları ve gerektiğinde konut yapımı ile önlem alınmaya çalışılmaktadır. Sarıveliler ve 

Başyayla ilçe merkezleri ve köylerinde ise heyelan afeti ile ilgili çalışmalar yerleşim yerlerinin 

kısıtlı alanlarda bulunması sebebiyle önlem alınması ve müdahale edilmesi konusunda sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Kütle hareketlerinin ilçelerin gelişimine etkisi gün geçtikçe büyümektedir. 

Özellikle mühendislik hizmeti almamış alanlarda kütle hareketlerinin etkileri daha fazla 

olmaktadır. Bölgemizde sit alanlarının ve orman vasıflı alanların fazlalığı çalışmaları sıkıntılar 

yaşanmasına sebep olmaktadır. İlimizde yaşanan kütle hareketlerinin listesi aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 2-1 Cumhuriyet Döneminden Günümüze Karaman İlçe Ve Köylerinde Meydana Gelen 

Afetler 

SIRA 

NO 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ AFETİN TÜRÜ 

ALINAN 

TEDBİRLER 
HASARLAR 

1 Karaman Merkez Merkez Su Baskını 
Fisandun Barajı 

Yapıldı 
 

2 Karaman Merkez Yeniköy Heyelan 
12 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
2 ev yıkıldı. 

3 Karaman Merkez Lale 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

23 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

4 Karaman Merkez Güçler 
Şid. Yağmur ve 

Fırtına 

5 Adet Afet Evi 

Yapıldı 

3ev ağır hasar 

gördü. 

5 Karaman Merkez Başharman 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

6 Karaman Merkez Akçaalan Muhtemel Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

7 Karaman Merkez Seyithasan 
Muhtemel Kaya 

Düş.+Heyelan 

Kontrol Etütleri 

Programında 
 

8 Karaman Merkez Yeşildere 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

8 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

9 Karaman Merkez Paşabağı 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

45 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

10 Karaman Merkez Kozlubucak 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 
Kaya Islahı Yapıldı  

11 Karaman Merkez Kızıllarağini 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

205 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

12 Karaman Merkez Gülkaya 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

5 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

13 Karaman Merkez Çoğlu Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

14 Karaman Merkez Çukurbağ 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

15 Karaman Merkez Tavşanlı Muhtemel Heyelan 
Kontrol Etütleri 

Programında 
 

16 Karaman Merkez Bölükyazı Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

17 Karaman Merkez Taşkale 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

150 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

18 Karaman Merkez Eğilmez Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

19 Karaman Merkez Süleymanhacı Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
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20 Karaman Merkez Beydili Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

21 Karaman Merkez Ekinözü Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

22 Karaman Merkez Karacaören Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

23 Karaman Merkez Aybastı Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

24 Karaman Merkez Bayır Heyelan 
Kontrol Etütleri 

Programında 
 

25 Karaman Merkez Kalaba Muhtemel Heyelan 
Kontrol Etütleri 

Programında 
 

26 Karaman Merkez Aşağı Akın Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

27 Karaman Merkez Güldere 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

9 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

28 Karaman Merkez Yuvatepe Su Baskını 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

29 Karaman Merkez Ada Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

30 Karaman Merkez Dinek Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

31 Karaman Merkez Kılbasan Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

32 Karaman Merkez Kızık Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

33 Karaman Ermenek Merkez 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

132 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

34 Karaman Ermenek Merkez Kaya Düşmesi 
Kaya Islahı 

Yapılacak 

Trafo Binası 

Yıkıldı. 

35 Karaman Ermenek Gökçeseki Heyelan 
4 Adet Afet Evi 

Yapılacak ( İptal ) 

1 ev yıkıldı,    

1 ev ağ.has. 

36 Karaman Ermenek Katranlı 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 
Kaya Islahı Yapıldı  

37 Karaman Ermenek Yukarı Çağlar Muhtemel Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

38 Karaman Ermenek Güneyyurt Muhtemel Heyelan 
Kontrol Etütleri 

Programında 
 

39 Karaman Ermenek Kayaönü 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 
Kaya Islahı Yapıldı  

40 Karaman Ermenek Ardıçkaya Muhtemel Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

41 Karaman Ermenek Kazancı 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 
Kaya Islahı Yapıldı  

42 Karaman Ermenek Görmeli Heyelan 
Kontrol Etütleri 

Programında 
 

43 Karaman Ermenek Yalındal 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

44 Karaman Ermenek İkizçınar Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

45 Karaman Ermenek Olukpınar 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Kontrol Etütleri 

Programında 
 

46 Karaman Ermenek Balkusan Heyelan 
9 Adet Afet Evi 

Yapılacak ( İptal ) 
1 ev yıkıldı. 

47 Karaman Ermenek Ağaççatı 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

48 Karaman Ermenek Yayla Pazarı 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

49 Karaman Ermenek Tepebaşı Yangın 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

50 Karaman Başyayla Merkez Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

51 Karaman Başyayla Kirazlıyayla Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
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52 Karaman Sarıveliler Merkez Heyelan+Su Baskını 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

53 Karaman Sarıveliler Merkez Heyelan+Su Baskını 
12 Konut +2 İşyeri 

Yapılacak 
 

54 Karaman Sarıveliler Merkez Heyelan 12 Konut Yapılacak  

55 Karaman Sarıveliler Civler Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

56 Karaman Sarıveliler Dumlugöze Heyelan 
Genel Hayata Etkili 

Değil 
 

57 Karaman 
Kaz. 

K.bekir 
Akarköy Su Baskını 

DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

58 Karaman Ayrancı Üçharman 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

16 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

59 Karaman Ayrancı Andıkara 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

5 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

60 Karaman Ayrancı Büyükkoraş 
Muhtemel Kaya 

Düşmesi 

85 Adet Afet Evi 

Yapıldı 
 

61 Karaman Ayrancı Karaağaç Su Baskını 
DSİ.nce Tedbir 

Alındı 
 

62 Karaman Merkez Seyithasan 
Heyelan + M. Kaya 

Düşmesi 

21 Konut yapıldı (1 

konut  +1 Ahır 

Yapılacak) 

1 ev yıkıldı. 

 Kütle Hareketleri Tehlike ve Risk Analizi 

Karaman ili tehlike ve risk analizi için öncelikli olarak duyarlılık haritalarının 

hazırlanması ve buna göre değerlendirme yapılması amaçlanmış ve haritalar hazırlanmıştır. 

Heyelan olayları ilimiz genelinde bulunan derelerin topuk aşınması, aşırı yağışların ve 

düzensiz yapılaşma ile oluşan ilçelerde yüzey sularının toplanmamasından kaynaklanmaktadır. 

İlimiz geneli kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, dolomit, mermer gibi kayaçlarla çevrili olup, 

iklim olayları ve doğal etkilerle bu kayaçlarda bozulmalar kaya düşmesi riskini artırmaktadır. 

Özellikle Ermenek ve çevresi engebeli ve dik bir topoğrafyaya sahip olduğundan risk daha da 

artmaktadır. 

Kütle hareketleri için Jeolojik etüt çalışmaları etkin bir şekilde yapılmakta olup, riskin 

belirlenmesi ve kontrol altına alınması buna bağlı olarak yürütülmektedir. 

 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

Karaman İli genelinde kütle hareketlerinin Ermenek İlçesi için kaya düşmesi açısından 

büyük tehlike arz etmesi, Sarıvelilerde ise heyelan olaylarının genel yaşamı sekteye uğratması 

öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Ermenek ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının da 

devreye girmesi bölgede yaşanan riski azaltmaktadır. Sarıvelilerde ise heyelan alanlarının 

fazlalığı, yüzey sularının toparlanamaması ve İlçe merkezinden geçen iki adet derenin riski 

artırması çalışmaları zorlaştırmaktadır. Çalıştayda tehlike arz eden bölgelerle ilgili, senaryolar 

üretilmiş ve buna bağlı olarak çalışmaların yapılması kararı alınmıştır.   

2.3 OBRUK TEHLIKESI VE RISK DEĞERLENDIRMESI 

Obruk Türkçe kökenli bir kelime olup boru, baca veya kuyu şeklinde, yeni oluşumlarda 

keskin köşeli, eski oluşumlarında ise daha yayvan görünümlü çöküntülerdir. Obruk bir tür karstik 

yeryüzü şekli olup havzadaki mevcut karstlaşma süreçleri ile oluşan çökme dolinleri yörede ilk 

oluştuğu Obruk Platosu’ndaki Kızören çöküntüsüne atfen obruk olarak tanımlanmıştır. Karaman 

İlinde bu tür karstik çökme yapıları çok yaygın olduğundan oluşan her yeni çökme obruk olarak 
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tanımlanmış ve bilimsel literatürde de bu oluşumlar obruk olarak tanımlanmaya başlanmıştır 

(Arık, 2018). 

Slavcada “susuz kayalık dağ” anlamına gelen “Kras” kelimesinden veya İtalyanca’daki 

“Carso” kelimesinden türetilmiş olan “Karst” deyimi eski Yugoslavya'da Adriyatik Denizi’ne 

bakan dağlık alandaki kireçtaşı platolarında kireçtaşlarının yüzey ve yeraltı suları ile erimesi ve 

aşındırılması sonucunda meydana gelen tipik morfolojik yerşekilleri tanımlamak için 

kullanılmıştır (Sür, 1994). Erimeye uygun karbonatlı, sülfatlı ve klorürlü kayaların çözünmeleri 

sonucu doğal koşullarda gelişen ve büyüklüklerine göre polye (gölova ya da dağarası ova) dolin 

(koyak), uvala, düden (subatan), obruk, lapya ve mağara gibi yerşekilleri topluluğuna "karst 

topografyası", karstik yerşekillerinin oluşum süreçlerine ise “karstlaşma” denilmektedir (Şekil 

2-12). Karstlaşma yeryüzünü oluşturan dış etkenlerden (akarsu, buzul, rüzgâr, volkan, kıyı 

jeomorfolojileri) farklı olarak hem yüzey hem de yeraltında birbiriyle bağlantılı büyük bir sistem 

halinde gelişir (Wilson, 1975).  

Karstlaşma ve özel olarak obruk oluşumları için başta litoloji ve yapısal jeoloji olmak 

üzere jeolojik koşullar, yüzey ve yeraltı sularının varlığı ve seviyesi, suların pH, EC, sıcaklık ve 

hidrokimyasal özellikleri gibi hidrojeolojik koşullar, iklim, yağış, sıcaklık ve buharlaşma gibi 

meteorolojik koşullar, yükselti, yüzey şekilleri bitki örtüsü gibi coğrafik ve jeomorfolojik 

koşulların önemli rolü vardır. 

Karstlaşmanın gelişebilmesi için en önemli faktör litolojik özellikler olup yerkabuğunun 

üst kesiminin önemli bir bölümü (yaklaşık %15-20) karstlaşmaya uygun karbonatlı (Ca, Mg, Na 

karbonatlar: kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, dolomit, tebeşir, mermer, trona, termonatrit, gaylusit, 

vb), sülfatlı (Ca, Mg, Na sülfatlar: jips, anhidrit, tenartit, mirabilit, globerit, vb) ve klorürlü (Na, 

K, Mg klorürler: halit, silvin, polihalit, karnalit, vb) kayaç ve minerallerle kaplıdır. 

Ülkemizin özellikle Akdeniz kıyıları olmak üzere bazı iç bölgelerde karstlaşmaya uygun 

karbonatlı kayaçlar ve evaporitlerin yaygın olduğu alanlar vardır. Paleocoğrafik, sedimantolojik 

ve tektonik etkiler de karstlaşmada önemli etkenler olup paleoiklim ve bitki örtüsü, çökelme 

ortamları ve çökelme koşulları, tabakaların konumları, kalınlıkları, derecelenmeleri, tabaka altı, 

tabaka içi ve tabaka üstü yapılar, kıvrımlar, kayaçların gözeneklilik ve geçirimlilikleri, kırık, 

çatlak ve boşluklar ile fayların türü, konumları ve atımları da karstlaşmaya doğrudan etki eden 

jeolojik koşullardır.  

Karstlaşmada en önemli etkenlerden biri yüzey ve yeraltı suları varlığı ve suların seviyesi, 

sıcaklığı, yeraltı su akım yönü, debi ve suyun hidrokimyasal özellikleridir. Son yıllarda suların 

kökeni de araştırılmakta olup yüzey kökenli (epijen) ve derin kökenli (hipojen) suların 

karstlaşmaya birlikte etki ettikleri değerlendirilmektedir (Nazik, 2018).Suların sıcaklık ve 

çözünmüş karbondioksit (COR2R) içeriği karstik kayaçların çözünmesinde son derece önemlidir. 

Karbonatlı kayaçlar normal atmosferik koşullarda sınırlı oranda çözünürken COR2R bakımından 

zengin sularla temas etmeleri halinde daha fazla çözünmektedir. Karbonatlı kayaçların kırık ve 

çatlakları boyunca ilerleyen COR2R’li yeraltısularının düşey doğrultudaki hareketleri 

çözünebilir kayaçların altındaki çözülmeyen karst taban seviyesi ile bölgenin genel jeomorfolojik 

taban düzeyi ile sınırlıdır (Nazik, 2018). 
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Şekil 2-12  Obruk  Şematik Kesiti 

 

 

 

Şekil 2-13  Sık görülen karstik yapılar ve obruk oluşumları 

 

Topoğrafik yüzey ile karst taban düzeyi arasında gelişen hidrolojik kuşaklar ve bu 

kuşakların birbirlerine göre bağıl konumları yeraltındaki boşluk ve mağaraların genel gelişim 

yönlerini ve büyüklüklerini belirlemektedir. Karst taban düzeyinin (KTD) geçici morfolojik 

taban düzeyinden (MTD) derinlerde bulunduğu bölgelerde; gerek havalandırma kuşağı (vadoz 

zon) ve gerekse daimi doygun zon (freatik zon) ile bu zonun beslenmeye bağlı olarak hem yatay 

hem de düşey yönde alçalıp-yükseldiği oynama zonu (salınım zonu) gelişir. Karst taban 
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düzeyinin yüzeye yakın olduğu alanlarda sığ yüzeysel karst (geniş polyeler veya gölovalar, 

uvalalar, büyük dolinler ve obruklar) ile derinliği fazla olmayan, düden veya kaynak konumlu 

yatay veya az eğimli boşluk ve mağaralar meydana gelir (Nazik, 2018) ;(Şekil 2-13). Daimi 

doygun zonun su kalınlığını belirleyen diğer önemli bir faktör, geçici karst taban düzeyi ile 

morfolojik taban düzeyi arasındaki yükselti farkıdır. Genel olarak yüzeyden doygun su zonuna 

kadar olan havalandırma kuşağında, dikey veya çok eğimli boşluk ve mağaralar gelişmektedir. 

Bu bölgelerde geçici karst taban düzeyleri üzerinde gelişen salınım bölgesine (oynama kuşağına) 

yaklaştıkça hidrolik gradyan azalmakta yeraltısularının hareketi yatay doğrultuya dönüşmektedir. 

Yeraltısuyu seviyesinin yağışlara bağlı olarak alçalıp-yükseldiği bu salınım bölgesinde, genel 

olarak uzun ve yatay boşluk ve mağaralar gelişmektedir (Nazik, 2018). 

Yağışlı kış mevsiminden sonra COR2R bakımından da zenginleşerek yeraltına süzülen 

suların etkisiyle yeraltı su seviyesi kısmen yükselmekte, sıcak yaz aylarında evapotranspirasyon 

(buharlaşma ve terleme) ve tarımsal sulamalar nedeniyle yeniden düşmektedir. İnceleme 

alanında yeraltı sularında HR2RS seviyesi de yüksek olup HR2RS zayıf asit karakterli kabul 

edilmektedir. Suların seviyesindeki oynamalar bölgedeki su-kayaç etkileşimini artıran önemli bir 

faktördür. Bütün bu faktörlerin birlikte etkilemesi sonucu yeraltında yaygın olarak devam 

etmekte olan iç karstlaşmaya bağlı olarak karbonatlı kayaçlardaki kırık, çatlak ve boşluklar 

genişleyerek bağlantılı boşluklar ve mağaralar haline gelmektedir.  

Karaman İlinde Obruk Oluşumu gözlenen yerlerde yeraltı su seviyesi 1960’lı yıllarda 

yüzeye oldukça yakın iken devam eden kuraklık ve aşırı yeraltı su kullanımı sonucunda ilk 

yıllarda birkaç cm olan yeraltı su seviyesi düşümleri 2000’li yıllarda yılda ortalama 1-1.5 metreye 

yükselmiş son yıllarda yılda 6-7 metreye ulaşarak günümüzde yeraltı su seviyesi yer yer 

yüzeyden 60-200 m derine düşmüştür. Böylece yeraltındaki boşluklar yatay veya yataya yakın 

konumlu mağaralara dönüşmüştür. 

 Oluşum nedenleri   

Obrukların oluşumu genellikle içinde oluştukları kayaçların litolojik özellikleri ve bu 

kayaçların etkileşim halinde bulunduğu suyun niteliklerine bağlıdır. Su ile etkileşim durumunda 

eriyebilen başlıca kayaçlar karbonatlı kayaçlar kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, dolomitik kireçtaşı, 

dolomit gibi karbonatlı kayaçlarla halit, jips, anhidrit gibi evaporitlerdir. Kayaçların gözenekliliği 

ve geçirimliliğinin yüksek olması su ile etkileşimini artırmaktadır. Kayaçların kırıklılığı ve 

çatlaklılığı da su hareketini artırmaktadır. Ayrıca aşırı yeraltı suyu kullanımı sonucunda su 

seviyesinin giderek düşmesi kayaçların boşluklarındaki suyun hidrostatik basıncının azalmasına 

yol açmaktadır. Bu kayaçlarla etkileşim halindeki yeraltı suyu veya yüzeydeki çeşitli 

kaynaklardan süzülen suların kimyasal özellikleri özellikle düşük pH yani asitlik derecesi ve 

tuzluluk değerleri kayaçların erime derecesini yükseltmektedir.  

Obruk oluşumunda öncelikle eriyebilen nitelikteki (karbonatlı kayaçlar, evaporitler) 

tabakaların arasında dolaşan yeraltı suyu veya yüzeyden süzülen çeşitli türdeki (tarımsal sulama, 

kentsel ve evsel atık sular) sular küçük çaplı bir boşluk oluşturmaktadır. Daha sonra suların 

hareketi ile bu boşluk büyüyerek mağara şeklini almaktadır. Boşluğun boyutları giderek 

büyürken üstteki örtü tabakası bir süre sonra ağırlığını taşıyamayıp ani bir hareketle çökmektedir. 

 Dolayısıyla depremlerde olduğu gibi obrukların da oluşum zamanını önceden kestirmek 

mümkün değildir. Çökmelerde ani bir yer hareketi, bir titreşim veya örtüdeki ağırlığın artması 

hızlandırıcı unsurlardır. Çöken tabakaların kalınlığı, çöken malzeme miktarı, çökme hareketinin 

derinliği ve yeraltısu seviyesinin durumuna göre kimi obruklar tabanda yeraltı suyuna kadar 

ulaşmakta kimileri ise sadece bir çöküntü şeklini almaktadır. 
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Yeraltında boşluk oluşumu Boşluğun genişlemesi Çökme (obruk oluşumu) Çökme sonrası 

topoğrafyanın düzenlenmesi 

Şekil 2-14   Obruk oluşumunun aşamaları 

Ford ve Williams (1989) tarafından Obruk oluşumları oluşum mekanizmalarına göre çok 

farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar; 1) üstten çözünme, 2) Alttan aşındırma ve 3) 

yüzücü desteğinin kalkması şeklinde 3 tür obruk oluşum mekanizması şeklindedir (Şekil 2-14).  

 

Oluşum Mekanizması Üstten Çözünme Alttan Aşındırma Yüzücü Desteğinin kalkması 

ÇÖKME 
ÖNCESİ 

   

ÇÖKMEDEN 
SONRA 

   

Şekil 2-15   Çökme dolini (obruk) tipleri (Ford ve Williams, 1989’dan) 

Jennnings (1985) tarafından Obruklar oluşum şekillerine göre çökme, çözülme, oturma, 

taban kayaç yenilmeleri ve alüvyal kaynak boşalımlarına bağlı oluşumlar şeklinde beş sınıfa 

ayrılmıştır. Waltham ve ark. (2005) ise obrukları morfolojik yapıları, taban kayacında veya örtü 

kayacında oluşması, örtü malzemenin cinsi gibi bazı özellikleri dikkate alarak;  

1) çözünme (solution) obruğu,  

2) çöküntü (collapse) obruğu,  

3) örtü kayacı (caprock) obruğu,  
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4) yıkılma (dropout) obruğu,  

5) yayılma (suffosion) obruğu ve  

6) gömülü (buried) obruk olmak üzere altı gruba ayırmışlardır (Şekil 2-16). 

 

 

Şekil 2-16   Başlıca obruk oluşum tipleri (Waltham ve ark., 2005’ten). 

1. Çözünme (solution) obrukları: Kireçtaşı gibi çatlaklı, kırıklı ve suda çözünen 

kayaçların yüzey şartlarında yavaş yavaş çözünerek çözünen malzemenin alttaki kırık ve 

çatlaklara taşınması ile oluşurlar. Yer yer küçük çökmeler meydana gelebilir. 

2. Çökme-yıkılma (collapse) obrukları: Karbonatlı kayaçlardan oluşan bir bölgede 

alttaki mağara veya küçük boşlukların giderek büyümeleri ani olarak tavanın çökmesi sonucu 

oluşurlar 

3. Örtü kayacı (Caprock) obruğu: Çökme obruklarına bezemektedir. Ancak bu tip 

obruklarda alttaki karbonatlı kayaçların mağara ve boşlukların çökmesi büyümesi sonucu üstte 

su ile çözünmeyen örtü malzemesi kırılarak çökmektedir.  

4. Yıkılma-bırakma (dropout) obruklar: Alttaki karbonatlı kayaçları örten kohezyonlu 

malzemenin süzülen yağmur suyunun etkisiyle alttaki kayaçların kırık ve çatlaklarına taşınması 

sonucu bir süre sonra oluşan boşluğun ani olarak çökmesi sonucu oluşur.  

5. Yayılma (Suffotion) obruğu: Yıkılma obruğuna benzemesine rağmen örtü malzeme 

kohezyonsuz olup yağmur suları örtü malzemeyi sürekli olarak alttaki karbonatlı kayaçların kırık 

ve çatlaklarına taşımaktadır. Böylece keskin kenarlardan çok yayvan görünümlü bir obruk 

morfolojisi oluşmaktadır. 

6. Gömülü (buried) obruklar: Eski çözünme veya çökme obruklarının zamanla toprakla 

doldurulduğu yerde meydana gelir. Daha sonra toprak dolgunun sıkışması nedeniyle yüzey 

çökmesi meydana gelebilir.  

Karaman ilinde İnsuyu formasyonunun içinde karbonatlı kayaçlarla aratabakalı olarak ve 

İnsuyu formasyonunu örten İncesu ve Tuzgölü formasyonları ile güncel alüvyon ve tarım 

topraklarında kil miktarı değişken olup hem kohezyonlu hem de kohezyonsuz zeminler vardır. 

Kohezyonlu ve kohezyonsuz örtü bulunan bölgelerde oluşan obrukların ve çöküntülerin yapısı 
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değişkendir. Daha çok çakıl, kum silt gibi kırıntılılardan oluşan kohezyonsuz topraklarda alttaki 

karbonatlı kayaçların çatlak ve kırıkları yağışlarla aşağı hareket eden kum ve silt gibi 

malzemelerle tarafından doldurulmakta olup alttaki boşlukların üzerinde yavaş yavaş yaklaşık 

dairesel geometrili değişken boyutlu çukurluklar oluşmaktadır.  

 

    
1. Başlangıç evresi 2. Gelişme evresi 3. Olgunlaşma evresi 4. Çökme evresi 

Şekil 2-17   Kohezyonsuz örtü bulunan karstik bölgelerde obruk gelişimi (Galloway 

ve ark., 1999’dan) 

1) Başlangıç evresi: Yağmur suyu yeraltına sızdığında üstteki örtü malzemesi 

alttaki kayadaki ikincil boşluklar ve çatlaklar vasıtasıyla daha önce oluşan bir boşluğa doğru akar. 

2) Gelişme Evresi: Üstten gelen malzeme boru olarak tanımlanan bir sütun 

oluşturur. 

3) Olgunlaşma Evresi: Çözünme ve üstteki malzemenin önemli bir bölümünün 

aşağıdaki boşluğa hareket etmesi sonucu yüzeyde belirgin çöküntüler gözlenir. 

4) Çökme Evresi: Yavaş çökme sonucunda birkaç cm’den onlarca cm boyutlarına 

ulaşan yüzey çöküntüleri meydana geliri. 

Kil bakımından zengin kohezyonlu toprak örtülerin olduğu yerlerde ise yağışlarla aşağıya 

çok malzeme hareket etmemekte olup alttaki boşluk giderek büyümekte ve ani çökmeler 

meydana gelmektedir. Bu tip obrukların gelişiminde çökme öncesinde bazen yüzeyde herhangi 

bir çöküntü meydana gelmediği için önlem almak oldukça zordur (Şekil 2-17). 

 

    

1. Başlangıç 

evresi 

2. Gelişme 

evresi 

3. Olgunlaşma 

evresi 

4. Çökme 

evresi 

Şekil 2-18   Kohezyonlu örtü bulunan karstik bölgelerde çöküntünün gelişimi 

(Ferrara, 2020’den). 

1) Başlangıç evresi: Yağmur suyu yeraltına sızdığında üstteki örtü malzemesi 

alttaki kayadaki çatlaklar vasıtasıyla daha önce oluşan bir boşluğa doğru akar. 

2) Gelişme Evresi: Akan toprağın bir kısmı düşer ve boşluğun üzerinde bir kemerin 

oluşur 

Kohezyonsuz 
örtü 

Taban 
kayacı 

Kohezyonlu örtü 

Taban kayacı 

https://www.usgs.gov/media/images/cover-subsidence-type-sinkholes
https://www.usgs.gov/media/images/cover-subsidence-type-sinkholes
https://www.usgs.gov/media/images/cover-subsidence-type-sinkholes
https://www.usgs.gov/media/images/cover-subsidence-type-sinkholes
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3) Olgunlaşma Evresi: Boşluk zamanla büyür, ancak kemer sağlam kalır, bu 

nedenle obruk yüzeyden algılanamaz. 

4) Çökme evresi: Boşluk üzerindeki kohezyonlu kemer çok inceldiğinde ani olarak 

çöker ve obruk oluşur. 

 Obruk Tehlike ve Risk Analizi 

Karaman İlinde obrukların en yoğun gözlendiği alan Merkez İlçe Akçaşehir Kasabası, 

Ayrancı İlçesi Ambar Köyü ve Merkez İlçe Süleyman Hacı Köyleri arasındaki bölgedir. Obruk 

oluşumları son yıllarda hızla artmış olup giderek yerleşim alanları ve bölgede yaşayanlar için 

tehlike arzetmeye başlamıştır.  

Obrukların tamamı Orta Anadolu’da oldukça geniş bir yayılım alanına sahip olan Orta 

Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı İnsuyuformasyonun yayılım gösterdiği alanda oluşmuştur (Şekil 

2-19). Kimi araştırmacılar bu formasyonu Cihanbeyli formayonu olarak tanımlamaktadırlar. 

İnsuyuformasyonu; başlıca beyaz, açık gri, krem, açık kahverenkli ve kalsit dolgulu, mikritik, 

kırılgan kireçtaşları ile sarımsı yeşil renkli, magnezyumca zengin marn ve tüf karışımından 

oluşmaktadır. Formasyon orta-kalın tabakalı olup tabakalar genellikle yatay, yer yer çok az 

eğimlidir. Formasyonun kalınlığı kesitlerde yaklaşık 450 m ölçülmüştür.  

 

Şekil 2-19    Konya Kapalı Havzası içinde İnsuyuformasyonu ve obrukların 

dağılımı (Bayarı, 2008’den). 

Obruklar morfolojik olarak değişken boyutlu dairesel ve elips görünümlüdür. Çapları 

birkaç m’den onlarca hatta yüzlerce metreye kadar değişmektedir. Örneğin Meyil obruğunun 

uzun eksenlerinin çapı 800 m’yi geçmektedir. Obrukların yatay kesitlerinin çapı çoğunlukla 

yüzeyde daha dar iken derinlerde artmaktadır. Obrukların derinlikleri de oldukça değişken olup 
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birkaç metreden onlarca metreye ulaşabilmektedir. Örneğin Karain obruğunun derinliği 95 m 

olarak ölçülmüştür.  

Obruklar bir başka açıdan değerlendirilirse oluşum şekilleri, yapıları ve seyir güzellikleri 

açısından hem jeolojik hem de turistik açıdan birer doğa harikasıdırlar. Dolayısıyla obruklardan 

çekinmek yerine Jeopark haline getirilerek bütün insanlığın hizmetine sunulması ve jeolojik 

birer miras olarak korunmaya alınması önem arz etmektedir. 

 

 

Resim 2-1   Karaman İlinde oluşan Obrukların Google görüntüleri 

 

Tablo 2-2    İlimizdeki Obrukların konum bilgileri 

İli  İlçesi Köy/Belde Mevki Ada  Parsel  Çap Derinlik 

(M) 

Enlem Boylam 

Karaman Merkez Akçaşehir Akgöl 0 1.626 25 8 37.43881195 33.54482788 

Karaman Merkez Akçaşehir   447 6 60 0 37.43381634 33.54983651 

Karaman Ayrancı Ambar Hengem 0 115 5 4 37.46564228 33.62344084 

Karaman Ayrancı Ambar Akgöl 0 763 15 8 37.49722588 33.67211841 

Karaman Ayrancı Ambar Kocakaş 0 686 2 2 37.48472205 33.59344459 

Karaman Merkez  Süleymnhacı   _ _ 5 10 37.48933151 33.02171853 

Karaman Merkez  Süleymanhaı   157 7 _ _ 37.47714412 33.05408912 

İnsuyu formasyonu (Ngi) 

İnsuyu formasyonu başlıca bej, sarımsı beyaz, kirli beyaz renkli kireçtaşı, killi kireçtaşı, 

marn ve bu karbonatlı kayaçlarla ara seviyeli olarak gözlenen konglomera, kumtaşı, çamurtaşı 

ve kiltaşları ile temsil edilmektedir. Birim birçok araştırmacı tarafından (Ulu ve ark., 1994; 

Dönmez ve Akçay; 2005 a ve b; Törk ve ark., 2013 ve Törk ve ark., 2019) İnsuyu formasyonu 

olarak tanımlanmıştır. Aynı birim Erol (1969) ile Uygun ve ark. (1982) tarafından İnsuyu 

kireçtaşı, Atabey (1989) tarafından Peçenek formasyonu, Göğer ve Kıral (1969) ile Özcan ve ark. 

(1990) tarafından "Dilekçi formasyonu" içinde "Ulumuhsine kireçtaşı üyesi", Hakyemez ve ark. 

(1992) tarafından Dilekçi formasyonu ve Eren (1993) tarafından “Dilekçi Grubu” içinde 
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“Ulumuhsine formasyonu” olarak adlanmıştır. Formasyonun tip mevki Konya ili Cihanbeyli 

ilçesinin hemen batısındaki İnsuyu deresi olup bu bölgede daha çok ince tabakalı kireçtaşları 

baskındır. Formasyonun üst kesimlerindeki kırıntılı baskın karbonatlı kayaçlar ise bazı 

araştırmacılar tarafından (Akarsu, 1971; Görür, 1981; Görür ve ark., 1984; Göncüoğlu ve ark., 

1996; Gündoğan ve Helvacı, 1996; Dirik ve Erol, 2003; Özsayın, 2007) tarafından Cihanbeyli 

formasyonu olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada inceleme alanının güneybatısında geniş 

alanlarda yayılım sunan gölsel nitelikli karbonatlı kayaçlarla birlikte yer yer kırıntılı kayaç ara 

seviyeleri içeren birimin adı daha önceki araştırmacıların tanımlamaları ile birlik olması amacıyla 

İnsuyu formasyonu olarak kabul edilmiştir.  

İnsuyu formasyonunun hakim litolojisi genellikle beyaz, açık gri, bej renkli, yer yer 

pembe ve sarımsı renkli, ince-orta tabakalı yer yer fosilli kireçtaşı, marn, kumlu kireçtaşı, killi 

kireçtaşı, karbonatlı kiltaşı gibi karbonatlı kayaçlarla temsil edilmektedir. Karasal akarsu ve 

gölsel ortamda çökelen formasyon içinde yanal ve düşey olarak sık sık litolojik değişimler 

izlenmekte olup taban seviyelerinde marnlar içerisinde yer yer çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşı 

ara düzeyleri bulunmaktadır. Üste doğru kumtaşı ve çamurtaşı ara katkılı marn, killi kireçtaşı, 

karbonatlı kiltaşları ve kiltaşları ardalanmaları gözlenmektedir. Bazı yerlerde marnlar daha 

baskın olup içlerinde kireçtaşı ara tabakaları vardır. Önceki araştırmacılardan Dönmez ve Akçay 

(2005a ve 2005b), Ulu (2009a ve 2009b), Umut (2009a ve 2009b) ve Törk ve ark. (2013) birim 

içinde haritalanabilir boyutta tüf, tüfit ve ignimbiritlerin bulunduğunu belirtmekte olup bazı 

araştırmacılar bu volkanoklastik oluşukları üye mertebesinde incelemişlerdir. Özsayın (2007) ve 

Törk ve Ark. (2013)’e göre İnsuyu formasyonu içinde yer yer jips ve tuz gibi evaporitik çökeller 

içerdiğini ifade etmişlerdir.  

Eskil ve Karapınar arasında kireçtaşı ara tabakalı marnlar ve killi karbonatlar daha yaygın 

olup bölgedeki eski obrukların çoğunluğu (Kızören, Çıralı, Meyil, Ak Obruk vb) bu alanda 

oluşmuştur. Yaşça Yaylası kuzeybatısında Törk ve ark. (2013) tarafından yapılan ölçülü 

stratigrafik kesitlerde, birim tabandan itibaren killi kireçtaşları başlamakta ve üste doğru 

kireçtaşı, kireçtaşı ara tabakalı marn, formasyon içi çakıllı kireçtaşı, karbonatlı kiltaşı, killi 

kireçtaşı ardalanmasından oluşan bir istiflenme sunmaktadır.(Şekil 2-20) 
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Şekil 2-20    Yaşça Yaylası’nın 1 km KB’sında ölçülü stratigrafik kesit (Törk ve ark., 

2013’ten) 
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Resim 2-2 İnsuyu formasyonu içinde kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marn ardalanmaları 

 

İnsuyu formasyonu tabanda kırmızı, kahve renkli daha çok temel birimlerden türeme 

çakıllar içeren alüviyal yelpaze çökelleri ile başlamakta, yanal ve düşey olarak kumtaşı, kiltaşı, 

marn ve kireçtaşından oluşan gölsel çökellere geçiş göstermektedir (Dönmez ve Akçay, 2005 a 

ve b). Formasyon içinde killi kireçtaşı, marn ve karbonatlı kiltaşları, kireçtaşlarına göre daha 

yaygın ve daha kalın seviyeler oluşturmakta olup düşey yönde bu kayaçlar sıkça tekrarlanan 

seviyeler halinde gözlenmektedir (Resim 2-3 / A ). İnsuyu formasyonu içinde yaygın olarak 

gözlenen kiltaşları ise inceleme alanının güneyindeki İncesu Kasabası civarında olduğu gibi bazı 

alanlarda oldukça geniş yayılım sunmaktadır. İstifin tabanında bulunan çakıltaşları ise genellikle 

karasal-gölsel geçişler gösteren dereceli ve çapraz tabakalı ince seviyeler halindedir (Resim 2-3 

/ B ).  

Dönmez ve Akçay (2005 a ve b)’a göre gastropodlu kireçtaşları bazen geniş düzlükleri 

oluştururken Törk ve ark. (2013) Yaşça Yaylası civarında birkaç seviye halinde, bol gastropoda 

fosilli killi karbonat ve kiltaşı ara seviyelerinin bulunduğunu belirtmişlerdir (Resim 2-2). İnsuyu 

formasyonu genel olarak yatay veya yataya yakın tabakalı olup yamaçlarda yamaç eğiminin 

morfolojisine uygun olarak az eğimli bir yapı kazanmıştır.  

İnsuyu formasyonuna ait kireçtaşları beyaz, bej, açık gri renkli olup yüzeyde genellikle 

sarımsı bej, kahvemsi sarı ve gri renklidir. Kireçtaşları yer yer yoğun çatlaklı, yer yer boşluk ve 

gözenekli, genellikle orta ve kalın tabakalı olmak üzere değişken tabaka kalınlıklarına sahiptir. 

Petrografik incelemelerde kireçtaşlarının genellikle mikritten oluştuğu gözlenmiştir. Kayaç 

içinde bitki sap ve kök izlerine bağlı olarak meydana gelen boşluk ve gözenekler yer yer ikincil 

sparitlerle doldurulmuştur. Kayaç içinde yer yer gastropod ve bivalv kavkı parçaları ve oolitler 

bulunmaktadır ( Resim 2-3 / a ) Kireçtaşlarının çok yoğun bitki sapı veya bitki kökü boşluklu, 

kovuklu, erime yüzeyli ve erime boşluklu olması sığ derinlikli çökelme ortamında oluştuklarını 
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göstermektedir. Kireçtaşları formasyonun üst kesimlerine doğru bazı yerlerde ince orta kalınlıklı, 

plaket kireçtaşı görünümlü tabakalanmalar sunmaktadır. ( Resim 2-3 / b)  

 

A 

 

B 

 

 
İnsuyu formasyonuna ait kireçtaşları içinde gastropoda 

fosilleri (Planorbis sp, Yaşça Yaylası 1 Km 

Kuzeybatısı; Törk ve ark., 2013’ten), 

 

 
İnsuyu formasyonunun üst kesimlerinde içinde ince-

orta tabakalı plaket kireçtaşları ve altında formasyon 

içi kireçtaşı çakıllı ara seviyelerden görünüm 

Resim 2-3 İnsuyu formasyonundan görünümler 

İnsuyu formasyonu içinde yaygın olarak gözlenen killi kireçtaşı ve marnlar genellikle bej, 

sarımsı beyaz ve açık sarı renkli olup taze yüzeyleri daha açık renklidir. Marnlarda tabakalanma 

çok belirgin değildir. Ancak kireçtaşı seviyeleri arasında onların tabakalanmalarına uyumlu 

olarak yer almışlardır. Marn, karbonatlı kiltaşı, killi kireçtaşları genellikle az tutturulmuş ve 

düşük dayanımdan dolayı daha çok aşınmışlardır ( Resim 2-3 / A ). Marnlar kil ve magnezyumca 

zengin olup dolomitik özellikleri sunmakta ve içlerinde yer yer karasal, kurak ve sıcak iklim 

koşullarına özgü evaporit çökeliminin göstergesi olan sepiyolit yığışımları ile dolomitçe zengin 

silis yumruları ( Resim 2-3 / B ). bazen de jips mercekleri bulunmaktadır (Ulu, 2009 a ve b; Törk 

ve ark., 2013). 

İnsuyu formasyonuna ait kireçtaşları ve yer yer kiltaşları içinde konglomera ve kumtaşı 

ile temsil edilen kırıntılı kayaç ara seviyeleri ve mercekleri bulunmaktadır. Konglomeralar 

kumtaşlarına göre daha yaygın olup bej ve gri renkli, belirgin tabakalanmalı ve genellikle 

karbonat çimentoludur. Konglomeraların içindeki çakıllar daha çok formasyon içi kireçtaşı 

çakılları olup az oranda çört ve volkanik kayaç çakıllarıdır. Çakıllarda yuvarlaklaşma iyi 

gelişmemiş, boylanma zayıf ve kısmen tane boyuna bağlı normal derecelenme gözlenmektedir. 

Kumtaşı mercekleri ise genellikle çakıltaşları ile ilişkili olup karbonat çimentoludur. Kumtaşları 

polijenik kökenli, kötü boylanmalı ve yer yer çapraz tabakalıdır. 

İnsuyu formasyonu içinde yer yer kil miktarının artışına bağlı olarak beyaz, krem, 

yeşilimsi gri renkli killi kireçtaşı ve marnlar hakim olmaktadır. Kirli beyaz, sarı, yeşil ve gri 

renkli çamurtaşları çok ince ara seviyeler şeklinde bulunmakta olup ( Eren 1993 ) bu çamurtaşları 

içinde yer yer ince kömürlü seviyeler bulunduğunu belirtmektedir. Taban kesimindeki 

çamurtaşlarının içinde yer yer mercek ve kanal dolguları şeklinde çakıltaşları ve çakıllar 

bulunmaktadır. Formasyon içinde çakılları saran stromatolitik yapılar yaygın olup çakıllı 

düzeylerde dereceli ve çapraz tabakalanmalar olağandır. Koyu sarı‐kahvemsi renkli en alt 

tabakalarda, yoğun kamış fosillerinin yanında kum taneleri de olağandır.  
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Resim 2-4 İnsuyu formasyonuna ait kireçtaşı, formasyon içi konglomera ve marnlar, 

 

Resim 2-5 İnsuyu formasyonuna ait marnlar içindeki dolomitçe zengin silis yumruları 

 

İnsuyu formasyonu içinde daha önceki araştırmacılar sıklıkla tüf ve ignimbirit seviyeleri 

ve yer yer çakıltaşları ve kireçtaşları içinde volkanik kökenli çakıl ve kum tanelerinin 

bulunduğunu belirtmektedirler (Ulu ve ark., 1994; Dönmez ve Akçay, 2005 a ve b; Umut, 2009 

a ve b; Ulu, 2009 a ve b; Törk ve ark., 2013). Formasyon içindeki tüf, tüfit, ignimbirit ve 

aglomeralar ilk defa Ulu ve ark. (1994) tarafından Gidiriç üyesi olarak tanımlanmış olup daha 

sonra bölgede araştırmalar yapan Dönmez ve Akçay (2005 a ve b) bu birimleri Nevşehir 

civarındaki volkaniklerle deneştirmişlerdir. İnceleme alanının güneyinde Karapınar çevresinde 

çalışmalar yapan Törk ve ark. (2013)’da bu volkanikler Gidiriç üyesi olarak incelenmiştir. 
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Törk ve ark. (2013) obrukların İnsuyu formasyonunda yaygın olarak gözlenmesi 

nedeniyle bu formasyonu detaylı litolojik özellikleri incelenerek haritalanabilecek derecede 

yüzlek veren birimleri üye mertebesinde incelemişler ve taban çakıltaşlarını Hatırlı Üyesi ara 

seviyeler halinde gözlenen çakıltaşlarını Kasımlar Üyesi, kiltaşlarını Armutlu Üyesi, ignimbirit 

ve tüf seviyelerini Gidiriç Üyesi ve kireçtaşı seviyelerini ise Bunsal Üyesi adı altında 

tanıtmışlardır.  

Resim 2-6 İnsuyu formasyonunda oluşan bazı obrukların görünümü 

 

Resim 2-7 İnsuyu formasyonunda oluşan bazı obrukların görünümü 

Yapılan çalışmalarda formasyon içinde çok sayıda tatlı su gastropod ve bivalv fosilleri 

gözlemiştir. Formasyonun içinde oldukça bol gastropoda ve lamelli fosilleri bulunmaktadır. 

Kızılören (Konya) çevresinde İnsuyu formasyonu ile benzer ortamda depolanmış olan ve litolojik 

olarak benzer birimlere sahip olan Dilekçi grubu içindeki karbonatlı kayaçlarda araştırmalar 

yapan Göğer ve Kıral (1969) Unio sp., Radix sp., Ostracodes sp. ve Chara sp. gibi tatlı su 
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faunalarını saptayarak birime Pliyosen yaşını vermişlerdir. İnsuyu formasyonun çeşitli 

bölgelerdeki yüzeylemelerinde çalışan araştırmacılardan Aslan (1977) Giraffidea gen. et. sp. 

indet., Carnivora gen. et. sp. indet., Proboscidea gen. et. sp. indet., Hipparion sp., Bovidea gen. 

et. sp. indet., Rhinocerotidae gen. et. sp. indet., Gazella sp. gibi memeli fosillerine göre 

formasyonun yaşını Geç Miyosen (Ponsiyen) olarak belirlemişlerdir. İnsuyu formasyonu içinde 

Koçyiğit (1976) tarafından Pliyosen yaşlı 61Tllyocypris gibba61T (Ramdohr), llyocypris61T 

brady61T Sars, 61TLandona61T sp. ve gastropod fosilleri tespit edilirken Umut (2009 a ve b) 

tarafından 61Tllyocypris gibba 61T(Ramdohr), 61Tllyocypris brady61T Sars, 61TCandona61T 

sp., 61TCandona61T (Candona) 61Tcandida61T (Müller), 61TCandona61T (C.) 61Tparalella 

pannonica61T Zalanyii, 61TCandona61T (C.) 61Tdevexa61T Kaufmann, 61TPlanorbarius 

61Tcf. 61Tthillierei61T (Michaud), 61TLymnaea61T sp., 61TPlanorbis61T sp. gibi Geç 

Miyosen-Pliyosen döneminde yaşayan fosiller bulunmuştur. Hakyemez ve ark. (1992) İnsuyu 

formasyonu ile aynı litolojik özelliklere sahip olan ve benzer çökelme ortamında oluşan Apa 

formasyonu içinde 61TCyperideis torosa61T (Jones), 61TCyperideis seminulum61T (Reuss) ve 

61TCyperideis61T sp. gibi Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı fosilleri tespit etmişlerdir. Ulu ve ark. 

(1994) ile Ulu (2009 a ve b) diğer çalışmalarla deneştirme yaparak birimin yaşını Geç Miyosen-

Pliyosen olarak kabul etmişlerdir. İnsuyu Formasyonu, Karaman İli Kuzeybatısında yaygın 

olarak gözlenen volkanik kayaçlara Orta-Geç Miyosen ve Pliyosen yaşlı (10.9 my-7.95 my 

Besang ve ark., 1977; 11.95-3.35 my Keller ve ark. 1977) proklastik ve ignimbiritleri ile yanal 

ve düşey geçişlidir. Aksaray ve Ürgüp (Nevşehir) dolaylarında birim içerisindeki ignimbiritlerle 

aynı dönemde oluşmuş volkanik kayaçlarda radyometrik yaş çalışmaları yapan Temel, (1992)’ye 

göre ignimbiritlerin yaşı Geç Miyosen’dir. Yukarıda açıklanan çalışmalarda elde edilen fosil 

bulguları ve radyometrik yaş çalışmaları ve benzer birimlerle korelasyonu yapılan İnsuyu 

formasyonunun yaşı Geç Miyosen-Pliyosen olarak kabul edilmiştir.  

İnsuyu formasyonu tabandan itibaren kırmızı renkli karasal nitelikli kırıntılı kayaçlarla 

başlamakta olup üste doğru yanal yönde değişken olmakla birlikte giderek tane boyu incelerek 

çamurtaşı, karbonatlı kiltaşı, killi kireçtaşı, marn ve kireçtaşlarına geçiş göstermektedir. Üst 

kesimlerdeki kireçtaşlarında formasyon içi kötü boylanmalı çakıllar bulunmaktadır. Formasyon 

Dönmez ve Akçay (2005 a ve b)’a göre akarsu ve göl ortamını gösteren karasal ortamlarda, Ulu 

(2009 a ve b)’ya göre alüvyon yelpazesi ve gölsel ortam koşullarında ve Umut (2009 a ve b)’a 

göre karbonat çökeliminin yoğun olduğu bir göl ortamında çökelmiştir. Umut (2009 a ve b)’a 

göre formasyon içindeki silisleşmiş seviyeler volkanik etkinin varlığını işaret ederken marn ve 

kil ara seviyeleri ise karasal kökenli malzemenin zaman zaman baskın olduğunu göstermektedir. 

Ulu (2009 a ve b) ise İnsuyu formasyonunun akarsu ve alüvyal yelpaze nitelikli kırıntılılarla 

başladığını, daha sonra gölsel nitelikli karbonatlı kayaçların yaygınlaştıklarını ve üstte ise kıyı 

ortamı çökellerini ayrı ayrı üye mertebesinde ayırtlamıştır. Formasyonunun üst düzeylerindeki 

kireçtaşlarının formasyon içi çakıllı, kötü boylanmalı olması Ulu (2009a ve b)’ya göre istifin 

derin ve durgun tatlı su ortamından giderek sığlaşan hafif çalkantılı bir ortama, buradan da yüksek 

enerjili kıyı ortamına geçtiğini göstermektedir. İnsuyu formasyonu Geç Miyosen-Pliyosen 

döneminde Orta Anadolu’da oldukça geniş alanlarda yayılım gösteren Büyük Konya Gölü ve bu 

göle malzeme taşıyan akarsuların getirdiği karasal malzemelerle temsil edilmektedir. Buna göre 

İnsuyu formasyonu Büyük Konya Gölü’nün kıyısından itibaren başlangıçta akarsu ortamında 

oluşan kırıntılılarla başlayarak giderek derinleşen gölsel ortamda çökelmiş olup Pliyosen 

sonunda gölün çekilmesine paralel olarak kıyı ortamında çökelmiş olmalıdır.  

İnsuyu formasyonunun farklı kesimleri inceleme alanının da içinde bulunduğu Orta 

Anadolu ve Konya çevresinde araştırmalar yapan araştırmacılar tarafından farklı isimlerle 

tanımlanmıştır. Formasyon içindeki karbonatlı kayaçlar Erol (1969) ile Uygun ve ark. (1982 a ve 

b)’nın Tuzgölü civarında tanımladıkları İnsuyu kireçtaşı ile Konya kuzeyinde Kızılören civarında 

araştırmalar yapan Göğer ve Kıral (1969) tarafından tanımlanan Dilekçi formasyonu içindeki 
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Ulumuhsine kireçtaşı üyesi ile korele edilebilmektedir. Cihanbeyli çevresinde birimin üst 

kesimlerindeki kırıntılı baskın karbonatlı kayaçlar ise bazı araştırmacılar (Akarsu, 1971; Görür, 

1981; Görür ve ark., 1984; Göncüoğlu ve ark., 1996; Gündoğan ve Helvacı, 1996; Dirik ve Erol, 

2003; Özsayın, 2007) tarafından Cihanbeyli formasyonu olarak tanımlanmıştır. İnsuyu 

formasyonu adlaması ise ilk kez Seydişehir, Bozkır, Cihanbeyli ve Karapınar bölgesinde 

çalışmalar yapan Ulu ve ark. (1994 a ve b) tarafından yapılmıştır. 

İnsuyu formasyonu Kütahya – Bolkardağı kuşağında araştırmalar yapan Özcan ve ark. 

(1990) tarafından Dilekçi formasyonu, Konya kuzeyinde çalışan Eren (1993) tarafından Dilekçi 

grubu içinde Ulumuhsine formasyonu, Ilgın-Doğanhisar bölgesinde Umut ve ark. (1987) 

tarafından tanımlanan Doğanhisar formasyonu, Altınekin civarında Karaman (1983) tarafından 

Hoydos formasyonu olarak tanımlanmıştır. Karaman bölgesinde Koçyiğit (1972) tarafından 

formasyonun üst kesimlerindeki plaket kireçtaşları Üçbaş Formasyonu olarak tanımlanırken 

Kadınhanı ve Sarayönü bölgesinde araştırma yapan Umut ve ark. (1990) tarafından Devriş 

formasyonu olarak ele alınmıştır. İnsuyu formasyonu Birgili ve ark. (1975) tarafından tanımlanan 

Kızılırmak formasyonu, Atabey (1989) tarafından tanımlanan Peçenek formasyonu (Hakyemez, 

Elibol, Umut, & Bakırhan, 1992)’nın Çumra-Akören bölgesinde tanımladıkları Apa formasyonu 

ile de litolojik olarak deneştirilebilir özelliktedir. 

 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

2.3.3.1 OBRUKLARLA İLGİLİ SORUNLAR 

Obruk oluşumları sadece günümüzde değil binlerce hatta yüzbinlerce yıldır devam eden 

jeolojik olaylardır. Ancak son yıllarda Konya Kapalı Havzası’nda ve obruk oluşumlarının hızı 

artmıştır.  

Obrukların hemen hemen aynı yönde dizilmeleri yüzeyde izlenemese de derinde 

yeraltısuyunun kolayca hareket etmesine imkân veren güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu bir kırık 

sisteminin varlığını göstermektedir.  

Pliyosen yaşlı Karacadağ volkanik kompleksine ait Üzecek Dağı, Karacadağ vb. 

volkanların devam eden evrimlerine bağlı olarak halen yeraltısuyunu etkiledikleri ve bu volkanik 

faaliyetlerin etkisiyle suların asitliğinin yükseldiği bilinmektedir.  

Karacadağ volkanik kompleksi ve yıllık yağışlarla CO2 bakımından zenginleşen asit 

niteliği yüksek yeraltı güneydoğu – kuzeybatı doğrultulu yönde hareket ederken İnsuyu 

formasyonuna ait olan kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marnları eritmekte ve boşluklar 

oluşturmaktadır. Bu karstik hareketlerle boşluklar büyümekte ve yeraltı mağaralarına 

dönüşmektedir. Mağaraların tavanları yüzeye 20-25 m yaklaşınca üstteki killi tabakaların 

ağırlıklarını taşıyamayıp çökmektedirler.  

Obrukların içinde oluştukları İnsuyuformasyonunun genel karakteri ve yeraltı sularının 

niteliklerinde çok önemli bir değişim gözlenemediğinden son yıllardaki obruk oluşumlarının 

artmasının temel nedeni aşırı yeraltı suyu tüketimine bağlı olarak yeraltı su seviyesinde ciddi 

miktarda yıllık düşümler görülmektedir. Konya Kapalı Havzası Türkiye’de gerçekleşen yıllık 

yağışın (622 mm/m2) sadece yarısı kadar (ortalama 318 mm/m2) yağış almaktadır. Havza içinde 

Karapınar bölgesi yıllık ortalama 300 mm/m2’nin altında iken Tuz Gölü çevresinde yıllık 

ortalama yağış 250 mm/m2’ye düşmektedir. Buna karşılık ülkemizde en çok yeraltısuyu tüketilen 

su havzasıdır.  

Konya Kapalı Havzası’nda DSİ’nin 2008 yılında yapmış olduğu envanter çalışmalarına 

göre 27140’ı ruhsatlı 66808’i de kaçak olmak üzere 94.000’e yakın yeraltı suyu üretim kuyusu 

bulunmaktadır. Belgeli kuyuların dağılımına bakıldığında kooperatif sulaması için açılan 4751 
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kuyu ile birlikte içme ve takviye amaçlı olarak açılan 5963 kuyuya karşılık 21177 tane şahıslar 

için açılan kuyu vardır. Geri kalan 66808 kuyu ise kaçak yollarla açılmış olup açımı ve takibi 

esnasında herhangi bir teknik destek almadıkları gibi ne kadar su tükettikleri bilinememektedir.  

Su tüketiminde görülen en önemi sorun kaçak ve kontrolsüz su kullanımıdır. Ruhsatlı 

kuyuların nerdeyse 3 katı kadar olan belgesiz kuyular etkin bir şekilde değerlendirilememektedir. 

Ayrıca teknik destekten yoksun açılan kuyularda havzanın önemli bir bölümünde ciddi bir tehlike 

olarak duran tuzlu ve niteliksiz su seviyeleri temiz ve kullanılabilir su seviyeleri ile karışmakta 

ve kullanılabilir sular da kirlenerek kullanılamaz hale gelmektedir.  

Konya Kapalı Havzası (Orta Anadolu Havzası), Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer 

almakta olup, ülke toplam alanının yaklaşık % 7'sini karşılamakta olup Samsam, Kozanlı, Kulu, 

Beyşehir, Suğla, Bolluk, Tersakan ve Tuz Gölü ile Ereğli, Eşmekaya ve Hotamış Sazlığı gibi çok 

sayıda göl, sazlık ve diğer sulak alanlar bulunmaktadır. Akgöl (Ereğli), Eşmekaya (Eskil), Suğla 

Gölü (Bozkır), Hotamış Sazlığı gibi önemli su kaynakları kurumuştur. Suğla Gölü gibi bazı 

alanlarda DSİ havza dışına giden suları havzaya aktararak su depolamaları yapmış ve kısmi bir 

çözüm üretilmiştir. Akşehir ve Çavuşçu gölleri kuruma tehlikesi ile yüzyüzedir. Tuz Gölü’nün 

yüzey alanı yarıyarıya azalmıştır.  

2.3.3.2  OBRUKLARLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR  

Karaman İlinde oluşmuş ve olması muhtemel obruk oluşumları için bu bölgelerde hava 

fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile sismik, yer radarı gibi yöntemler de kullanılarak obruklarla 

ilgili yapılması gereken çalışmalar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir: 

Obruk oluşumuna uygun formasyonların ve bu formasyonların yayılım alanlarının tespit 

edilmesi: Bölgede kimi araştırmacıların İnsuyu kimi araştırmacıların ise Cihanbeyli formasyonu 

olarak adlandırdıkları su ile etkileşim halinde eriyebilen nitelikte kayaçlardan oluşan birimlerin 

yayılım alanları, konumları ve derinliklerinin tespit edilerek haritaya aktarılması. 

Obruk oluşturan formasyonların jeolojik özelliklerinin belirlenmesi.  

Kayaçların mineralojik, petrografik ve kimyasal özellikleri ile birlikte tabaka kalınlığı, 

ardalanma, aratabakalar, mercek ve yanal değişimlerinin ortaya konulması. 

Obruk oluşturan formasyonların hidrojelojik karakteristiklerinin belirlenmesi. 

 Kayaçların tane boyu dağılımı, geçirimlilik, gözeneklilik, özgül iletim, kırık ve 

çatlaklılık vb. özelliklerinin belirlenerek yeraltı suyu akımına etkilerinin ortaya konulması.  

Yeraltı ve yüzey sularının hidrojeolojik ve hidrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi. 

Yüzey ve yeraltı sularının akım yönlerinin belirlenmesi, kimyasal özelliklerinin ortaya 

konulması, asitlik ve tuzluluk değerlerinin ortaya konulması. Yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi, 

yıllar içinde gerçekleşen düşümlerin değerlendirilmesi.  

Yapısal jeolojik özelliklerin belirlenmesi. Havzada yüzeyde ve gömülü haldeki eski ve 

yeni (diri) kırık hatlarının (faylar) belirlenmesi. Formasyonların tabaka konumlarının 

belirlenmesi ve kıvrımlı yapıların ortaya konulması. Geçmiş dönemlerde oluşmuş olan 

obrukların yerlerinin tespit edilmesi. Yüzeyde saha gözlemleri yapılarak sulu, kuru obrukların 

tespit edilmesi. Zamanlar topoğrafik olarak kaybolan obrukların belirlenmesi. Belirlenen 

obrukların sayısal haritalar üzerine işlenmesi ve obrukların belirli yönler üzerinde oluşup 

oluşmadıklarının belirlenmesi. Yeraltında bulunan boşlukların yerleri ve boyutlarının 

belirlenmesi: Başlangıçta bölgesel ölçekte jeofiziksel yöntemler kullanılarak boşlukların yerleri 

tespit edilmelidir. Boşluk tespit edilen bölgelerde ayrıntılı etütler gerçekleştirilerek boşlukların 

boyutları ve boşluk tavanlarının yüzeye uzaklıklarının ölçülmesi.  
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Yer altı suyu üretim kuyularında kuru ve sulu kaçak seviyelerin tespiti: Bölgede DSİ 

tarafından veya DSİ kontrolünde açılan YAS üretim kuyularının açımı sırasında meydana gelen 

kuru ve sulu kaçakların seviye ve boyutlarının belirlenmesi. Sondör ve fenni mesullerle 

görüşülerek kuru kaçak olumlarının tespit edilmesi. 

Yüzey örtü kalınlıkları düşük olan muhtemel çökme bölgelerinde obrukların görünürlük 

çalışmaları: Boşluk tavan seviyeleri yüzeye yakın olan bölgelerde yarma ve sondajlar açılarak 

jeoteknik yöntemlerle boşlukların görünür hale getirilmesi. Yakın gelecekte çökmesi muhtemel 

obruk alanlarının sınırlarının ortaya konulması: Yüzeyde kırık ve çöküntü başlangıçlarının 

belirlenmesi. Boşluk boyutları büyük olan ve yüzeye yakın olan karstik boşlukların yüzey 

izdüşümündeki alanların belirlenmesi. Eski obruklar ve oluşması muhtemel obrukların mekansal 

ve zamansal dağılımlarının belirlenmesi: Obruk ve ilişkili karstik yapılar uygun ölçekli haritalar 

üzerine işlenerek obruk dağılımlarının belirlenmesi. CBS yöntemleri de kullanılarak bölgesel 

olarak obrukların dağılımı, obrukların belirli hatlar üzerinde, dairesel veya karmaşık olarak 

dağılıp dağılmadıklarının belirlenmesi. Obruk oluşum dönemleri ile topoğrafik yükseklik 

arasında ilişki bulunup bulunmadığı ve son yıllarda oluşan obruklarla yeraltı su seviyesi 

değişimlerinin ilişkili olup olmadıklarının belirlenmesi. 

Obruk duyarlılık, tehlike ve risk haritalarının oluşturulması: Yukarıda sayılan jeolojik, 

yapısal jeolojik, mineralojik, jeokimyasal, hidrojeolojik ve hidrokimyasal çalışmalarla birlikte 

jeofiziksel ve uzaktan algılama yöntemleri ile obruk oluşması muhtemele alanların CBS destekli 

sayısal harita üzerinde işlenmesi ile obruk risk haritalarının oluşturulması. 

2.3.3.3  OBRUK RİSKİNİN AZALTILMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLER 

Yukarıda sayılan mühendislik çalışmaları ile mevcut ve yakın gelecekte oluşumları 

muhtemel obrukların yerleri tespit edildikten sonra gerekli önemler alınmalıdır. Obruklar çok 

uzun dönemlerden bu yana sürekli olarak oluşan, günümüze oluşmakta olan gelecekte de 

oluşacak olan jeolojik yapılardır. Yerleşim alanları ve canlılar için oluşturdukları potansiyel 

riskin dışında doyumsuz seyir güzellikleri ve yapıları ile görsel olarak oldukça etkileyici 

yapılardır. Muhtemel obrukların yerleri tespit edilse dahi oluşumunu önlemek mümkün değildir. 

Ancak obruk oluşumunu hızlandıran etkenlerin kontrol edilmesi ile oluşum sıklığı azaltılabilir. 

Kayaçların litolojik özellikleri ve suların kimyasal karakteri başlıca etkenler olup bölgede bu 

özelliklerin değiştirilmesi de mümkün değildir. Obruk oluşumlarını hızlandıran aşırı ve 

kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ise kontrol edilebilir niteliktedir. 

Bölgede 15-20 yıl önce sadece buğday, arpa, yulaf gibi yağışlarla su ihtiyacını karşılayan 

veya 1-2 sulama ile üretilebilen hububat tarımı yapılırken günümüzde mısır, şekerpancarı, yonca 

ve yeşil sebze gibi sezonda 8-10 kez su isteyen tarımsal üretim yaygınlaşmıştır. Çiftçilerin çok 

isteyen bu bitkilere yönelmesinin en önemli nedenleri katma değerinin daha yüksek olması ve bu 

ürünlere verilen teşviklerdir. Havzada yine 10-15 yıl önce çok yaygın olan küçükbaş hayvancılık 

giderek büyükbaş hayvancılığa dönüşmüştür. Bölgede artan nüfus ve sanayileşme de su 

kullanımını artıran diğer bir faktördür. Ancak su kullanımında en önemli paydaş olan (yaklaşık 

% 80) tarım kesiminde su kullanımı kontrolsüz ve çok yoğundur.  

2.3.3.3.1  Su tasarrufu ile ilgili önlemler 

Su kullanımının kontrol altına alınması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman 

Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlarının katılımları ile acilen etkin önlemler alınmalıdır. 

Öncelikle sürdürülebilir tarım için mevcut su varlığının etkin verimli kullanımı ile ilgili çözümler 

üretilmeli, ödül, teşvik ve gerekirse ceza yöntemleri uygulanmalıdır.  
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Havzada bulunan yeraltı suyu varlığının tespit edilmesi için ayrıntılı hidrojeolojik 

çalışmalar yapılmalı ve mevcut su varlığımız kesin bir şekilde ortaya konulmalıdır.  

Havzada geniş çaplı ve ayrıntılı bir envanter çalışması yapılarak kaçak kuyuların sayısı 

ve su kullanımı açık bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır.  

Belgeli veya belgesiz bütün YAS üretim kuyularının ölçüm sistemlerine dahil olması 

sağlanmalıdır.  

Su varlığı ve tüketimi net bir şekilde ortaya çıkarıldıkta sonra su tahsisi için hiçbir kesimi 

mağdur etmeyecek bir su planlaması yapılmalıdır. 

Havzada çok su tüketen bitki üretimi uygun teşvik yöntemleri ile az su isteyen veya hiç 

su istemeyen bitkilere dönüştürülmelidir. Bu yolla % 40-50 su tasarrufu mümkündür. 

Havzada miras ve devir yolu ile çok parçalı hale gelen ve önemli bir bölümü 

kullanılamayan arazi toplulaştırma programları derhal uygulamaya konulmalı ve hızlı bir şekilde 

tamamlanmalıdır. Böylece mevcut YAS üretim kuyuların bazılarının ihtiyaç dışı kalacağı % 

30’lar seviyesinde bir yeraltı suyu tasarrufu beklenmektedir. 

Açık kanal, toprak kanal ve salma sulama ile yapılan sulama yöntemlerinin derhal basınçlı 

sulama (damlama, yağmurlama vb) sistemlerine dönüştürülmesi için projeler geliştirilip teşvikler 

verilmeli ve projeler takip edilmelidir. Bu yolla asgari % 40 su tasarrufu mümkündür. 

Küçükbaş hayvancılık özendirilerek gerek yem bitkileri gerekse suya olan ihtiyacın 

azaltılması mümkündür.  

Mavi Tünel projesi gibi havzaya su fazlası olan havzalardan su transferi konusunda 

gerçekçi araştırmalar yapılarak karlılığı yüksek yatırımlar değerlendirilmelidir.  

Yukarıda sayılan önlemlerin alınması halinde havzada yıllık yeraltı suyu kullanımında % 

50’lere ulaşan oranda çok ciddi bir tasarruf sağlanabilecektir. Böylece birkaç on yıl içinde 

tamamen susuz kalma ve hiç tarımsal faaliyet yapamama tehlikesi ötelenmiş olacaktır. Ayrıca 

yeraltı suyu düşümü azaltılarak obruk oluşumları azaltılabilecektir. 

Obrukların mevcut yerleşim alanları, sanayi bölgeleri, enerji ihtisas bölgeleri (Termik 

Santral, Güneş ve Rüzgar Santrali vs) ve tarımsal alanlarda oluşmaları söz konusu ise aşağıdaki 

önlemler alınmalıdır.  

2.3.3.3.2  Obrukların yollar, sanayi, enerji ihtisas ve diğer stratejik bölgelerde olması 

durumunda; 

Kapalı havza içinde İnsuyu formasyonunun yayılım alanı içinde planlanan yol, köprü, 

baraj, tünel gibi mühendislik yapıları ile sanayi yapıları ve enerji üretim tesislerinin yapılacağı 

bölgelerde bölgesel ve güzergah boyunca plana esas jeolojik – jeoteknik etütler yapılarak riskli, 

az riskli ve risksiz alanlar belirlenmeli söz konusu yapılar risksiz alanlarda planlanmalıdır.  

Bölgede önemli denemelerin yapıldığı askeri atış alanı ve denemelerle obruk 

oluşumlarının ilişkili olup olmadığı belirlenerek gerekirse askeri denemelerin başka bir bölgeye 

kaydırılması 

Katı atık depolama bölgeleri, içme ve kullanma suyu depoları içinde güneşli bölgelerin 

tercih edilmesi gerekmektedir. Mevcut alanlarda risk söz konusu ile uygun bir plan dahilinde 

güvenli bölgelere kaydırılması sağlanmalıdır. 

2.3.3.3.3  Obrukların mevcut yerleşim yerleri ve yakınlarında bulunması durumunda; 

Yapılacak mühendislik jeolojisi çalışmalarına göre mevcut yerleşim alanlarının güvenli 

olduğuna karar verilen bölgelere kısa – orta ve uzun dönemde kaydırılması, 

Obrukların bulunduğu bölgelerde koruma şeritlerinin ve uyarı seviyelerinin 

oluşturulması, 
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2.3.3.3.4 Obrukların tarımsal alanlarda oluşması durumunda; 

Mevcut obrukların ve obruk riski olan yerlerin çevrelerinin güvenlik çemberine alınması 

ve canlıların yaklaşımının önlenmesi, 

Obruk riski olan bölgelerde ağır tonajlı ve yüksek vibrasyon uygulayan iş makinelerinin 

çalıştırılması engellenmelidir, 

Çok su isteyen ve toprağın ağırlığını ani olarak artıran sulama yöntemlerinin önlenmesi 

ve daha az su tüketen bitkilerin üretiminin özendirilmesi. 

2.3.3.3.5 Obrukların Turizm Açısından Değerlendirilmesi 

Obruklar bir başka açıdan değerlendirilirse oluşum şekilleri, yapıları ve seyir güzellikleri 

açısından hem jeolojik hem de turistik açıdan birer doğa harikasıdırlar. Dolayısıyla obruklardan 

çekinmek yerine Jeopark haline getirilerek bütün insanlığın hizmetine sunulması ve jeolojik birer 

miras olarak korunmaya alınması önem arz etmektedir. 

2.3.3.3.6 Obrukların afetselliği 

7269 sayılı Afetler Kanunu Değiştirilerek “ obruk oluşumuda” doğal afet riskleri arasında 

tanımlanmalı, bundan etkilenen vatandaşlarımıza 7269 sayılı yasa kapsamında gerekli yardımlar 

yapılmalıdır. 

2.4 TAŞKIN / SEL / SU BASKINI TEHLIKESI VE RISK DEĞERLENDIRMESI 

Taşkın dünyada yaşanan en önemli afetler arasında bulunmakta olup, ülkemizde de can 

ve mal kaybı açısından tüm afetler arasında ikinci sırada, meteorolojik afetler arasında da birinci 

sırada yer almaktadır. 

Bu plan doğrultusunda ilimiz risklerini belirleme ve tedbirler almak amacıyla bu bölümde 

taşkın olayı ve etkileri incelenmiştir. 

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Konya Kapalı Havzası ve Doğu Akdeniz Havzası için 

hazırlanan taşkın tehlike ve risk haritaları, havzalara ait taşkın risk yönetimi konuları ve alınan 

ve alınması gereken tedbirler bu planda yer almaktadır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 

tarafından 2011 yılından itibaren ülkemizdeki havzalarla ilgili taşkın tehlike ve risk haritaları 

oluşturulmakta ve taşkın yönetim planları hazırlanmaktadır. 

 

Şekil 2-21  İlimiz Sınırları İçerisinde Yer Alan Havzaların Alansal Oranları 

KONYA KAPALI 
HAVZASI

52%

DOĞU AKDENİZ 
HAVZASI

48%

KARAMAN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN 
HAVZALARIN ALANSAL ORANLARI 
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SYGM tarafından takibi yapılan bu çalışmalarda; İlimizin bulunduğu havza sınırları 

içinde etkili olan yağış istatistikleri, tekrar periyotları, barajlar, akarsu ve kollarını dikkate alan 

akarsu dağılım ağı, topoğrafya, toprak yapısı, akış yönü, debiler, kapasiteler, arazi kullanımları 

vb. parametreler dikkate alınmaktadır. 

Karaman İli Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre; Yarı Kurak-Az Nemli, 1. Derece 

Mezotermal, Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan bir iklim tipine sahip olmasından 

dolayı İç Anadolu iklimi görülmektedir. Bu iklim modeline göre bölgede yazlar sıcak, kışlar ise 

soğuk geçmekte; yaz döneminde konveksiyonel karakterlere bağlı olarak az da olsa yağış 

düşmektedir. Ancak yarı kurak- az nemli bir bölge olarak sınıflandırılmasına rağmen yıl 

içerisinde bazı bölgelerde taşkın olayları yaşanmaktadır. Yaşanan taşkın olaylarını azaltmak ve 

önlemek için Karaman İl sınırları içinde tehlike ve risk haritaları üretilmiş ve il sınırlarında 

bulunan havzalar için taşkın risk yönetimi planları ile gerekli görülen tedbirler 

değerlendirilmiştir. Bu risklerin ve tedbirlerin neler olduğu takip eden kısımlarda havzaların 

detaylı incelenmesinde yer almaktadır. 

 Geçmiş Taşkın/Sel/Su Baskınları ve Etki Alanları 

2.4.1.1 Konya Kapalı Havzasında Yaşanan Taşkın Olayları 

Havzada meydana gelen ve kayıt altına alınan taşkınların listesi  

Tablo 2-3’de verilmiştir. 

 

Tablo 2-3  İlimizin Konya Kapalı Havzası Sınırlarında Kalan Bölgelerinde Yaşanan Taşkın 

Olayları Tablosu 

SIRA NO AKARSU ADI TAŞKIN ADI TAŞKIN TARİHİ 

1 Teke ve Aladama Dereleri Karaman  Karacaören Taşkını 7.08.1971 

2 
Karaköprü (Eskiçay), Deliçay, Gödet Çayı, İbrala 

Deresi ve bu derelerin yan kolları 

Karaman İl merkezi, Hamidiye ve 

Çoğlu Köyü Taşkını 
20-27.03.1975 

3 
Gödet çayı, Deliçay, Karaköprü Çayı(Eskiçay), 

İbrala Deresi ve bu derelerin yan kolları 

Karaman il merkezi ve ova köyleri 

taşkını 
27.03.1980 

4 - Karaman ili Çayhan Mahallesi 13.06.2015 

5 - Karaman İl Merkezi Taşkını 29.06.2015 

6 - Karaman İl Merkezi Taşkını 11.05.2018 

7  
Karaman İli Ayrancı İlçesi Berendi 

Köyü Taşkını 
29.05.2018 

(Konya Kapalı Havzası Taşkın Yönetim Planı/SGYM). 

  

SYGM tarafından yapılan Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinde gelecekte yaşanması 

muhtemel taşkınlar; yerleşim yerleri, ekonomik aktivite alanları ve tarım alanlarında (200 ha 

üzeri) kalan alüvyonların değerlendirilmesi yöntemi ile uluslararası kabul görmüş alternatif 

yöntemlerle yapılmıştır. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi çalışmasında taşkın kontrolü amacıyla 

uygulanmış mevcut tedbirler de dikkate alınmıştır. Havzada taşkın riski altında olan alanların 
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bulunabilmesi amacıyla yapılan Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi çalışmaları, işin devamında 1 

boyutlu (1B) ve 2 boyutlu (2B) modellemelerin nerelerde yapılacağının tespit edilmesi açısından 

önemli bir hazırlıktır. Kurum tarafından olası bir taşkından etkilenecek insan sayısının 

belirlenmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan yıllık nüfus verileri 

kullanılarak, yerleşim yerlerine ait nüfus bilgileri tanımlanmıştır. 

Ayrıca bu kapsamda incelenen alanlarda Belediye veya DSİ tarafından yapılmış olan 

taşkın kontrol tesisleri de belirlenmiş ve taşkın riskinin ortadan kalkıp kalkmadığı irdelenmiştir. 

Taşkın Riski Ön Değerlendirme çalışmaları sonucunda riskli görülen yerleşim yerlerinin 

içerisinden veya yakınından geçen dere yataklarından harita alım çalışmaları yapılmış hidrolojik 

çalışmalarla beraber tamamlandıktan sonra 1 Boyutlu (1B) hidrolik modelleme aşamasına 

geçmişlerdir. Hazırladıkları bir boyutlu hidrolik modelde dere yatağının taşıma kapasitesinin 

yeterli olmadığı durumda, nüfusu 2000 ve üzeri olan yerleşimler için 2 boyutlu hidrodinamik 

analizler gerçekleştirilmiş ve taşkın yayılım alanları tespit edildikten sonra taşkın riski 

değerlendirilmiştir. 

2.4.1.2 Doğu Akdeniz Havzasında Yaşanan Taşkın Olayları 

İlimiz havza sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde geçmiş yıllarda yaşanan taşkın 

olayları Tablo 2-4’ te verilmiştir.  

 

Tablo 2-4  Geçmiş Yıllarda Yaşanan Taşkın Olayları   

SIRA NO AKARSU ADI TAŞKIN ADI TAŞKIN TARİHİ 

1 Çevlik Deresi Sarıveliler 24.02.2010 

2 - Başyayla 25-26.11.2013 

3 - Ermenek 08-09.05.2014 

4 - Güneyyurt 9.06.2014 

5 - Ermenek 09-10.05.2018 

6 - Sarıveliler 1.06.2018 

7 - Elmayurdu 19.06.2019 

8 - Ermenek 20-27.01.2019 

9 - Kazancı 6.02.2020 

10 - Sarıveliler 26.03.2020 

 Taşkın/Sel Su Baskını Tehlike ve Risk Analizi 

2.4.2.1 Konya Kapalı Havzasında İncelenen Riskli Yerleşim Yerleri 

2.4.2.1.1 Bu çalışmalara göre havzada yer alan yerleşim yeri risk analizleri; 

SGYM’nin çalışmalarında taşkın riski olan yerleşimler belirlenirken ele aldığı 

kriterlerden biriside 50, 100 ve 500 yıllık yinelenme aralıklarına göre hesaplanan hidrograflar, 

modele sınır değer olarak girilerek taşkın simülasyonu yapılmıştır. 
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• Karaman İli 

İlimizin Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde bulunan ilçeleri Ayrancı ve Merkez 

İlçeleri’dir. Bu nedenle bu ilin havza sınırları içerisinde bulunan bölümlerinde, Q50, Q100 ve 

Q500 tekerrür debileri için gerçekleşecek taşkınlarda toplam zarar değeri ilçelerin toplam 

değerine eşittir. 

Tablo 2-5  Karaman İli Toplam Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın Tekerrür Periyodu 
Ekonomik Zarar(TL) Ekonomik Zarar (TL) 

Etkilenen Nüfus(Kişi) 
Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 34.674.055 51.860.785 50.431.500 136.966.340 8.33 

Q100 126.459.789 163.576.090 202.575.600 492.611.481 26.927 

Q500 136.185.440 173.549.306 220.375.800 530.110.546 27.874 

 

Ayrancı İlçesi 

Bu ilçede yaşanacak taşkınlarda il sınırlarının havza içinde kalan bölümünde 

gerçekleşecek toplam zararların farklı tekerrür debilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre toplam zarar miktarı Q50 debisinde gerçekleşecek taşkında yaklaşık 1.39 milyon TL, 

Q100 debisinde gerçekleşecek taşkında yaklaşık 1.45 milyon TL ve Q500 debisinde 

gerçekleşecek taşkında ise yaklaşık 1.57 milyon TL ekonomik zarar meydana getirebileceği 

hesaplar sonucu bulunmuştur. Bunun yanı sıra etkilenen nüfuslar Q50, Q100, Q500 tekerrür 

debileri için sırasıyla 3, 9 ve 9 olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 2-6  Ayrancı İlçesi Toplam Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar (TL) 
Ekonomik Zarar 

(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 
Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 68.636 1.278.066 43.200 1.389.902 3 

Q100 54.849 1.352.152 43.200 1.450.201 9 

Q500 67.990 1.463.169 43.200 1.574.359 9 

 

• Ayrancı İlçe Merkezi 

Yapılan hidrolik modelleme sonucunda bölge için 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın 

olayları için hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayıları aşağıda tablo şeklinde 

verilmiştir. 

Tablo 2-7  Ayrancı İlçesi Toplam Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 

Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 68.636 1.278.066 43.200 1.389.902 3 

Q100 54.849 1.352.152 43.200 1.450.201 9 

Q500 67.990 1.463.169 43.200 1.574.359 9 
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Taşkından zarar gören taşıt sayısı hesaplanırken su derinliğinin 0.35 m’yi geçtiği yerler 

göz önünde bulundurulmuştur. Taşkından zarar gören taşıt sayısı ise etkilenen nüfustan yola 

çıkılarak hesaplanmıştır. 100 kişi başına düşen araç sayısı (32) düşünüldüğünde, 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yaklaşık 1 araç, 100 yıl tekerrürlü taşkında yaklaşık 

1 araç ve 50 yıllık tekerrürlü bir taşkında yaklaşık 1 araç bu taşkından zarar göreceği 

öngörülmektedir. 

500 yıl tekerrürlü bir taşkın olayı yaşanması durumunda toplam ekonomik zararın 

yaklaşık %4.32’sini yapıların gördüğü zarar, %92.94’ünü yolların gördüğü zarar oluştururken 

geriye kalan %2.73’lük kısım araçların gördüğü hasar oluşturmaktadır. 100 yıl tekerrürlü bir 

taşkın yaşanması durumunda ise toplam ekonomik zarar içinde %3.78 payı ile yapıların gördüğü 

ekonomik zarar oluşturmaktadır. Yapıları %93.24 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü 

ekonomik zarar %2.98’lik bir paya sahiptir. 50 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda ise 

toplam ekonomik zarar içinde %4.94 payı ile yapıların gördüğü ekonomik zarar oluşturmaktadır. 

Yapıları %91.55 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü ekonomik zarar %3.11’lik bir paya 

sahiptir. Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı bir analizi verilmektedir. 

Tablodan da görülebileceği üzere 50, 100 ve 500 yıllık taşkın tekerrür debisine göre yapıların 

gördüğü toplam hasar konutlar nedeni ile oluşmaktadır. 

Tablo 2-8  Ayrancı İlçesi Yapılarda Oluşan Toplam Hasarın Dağılımı 

Yapının    Cinsi 

Q50 Q100 Q500 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Dini Yerler 0 0 0 0 0 0 

Eğitim 

Kurumları 
0 0 0 0 0 0 

Sağlık 

Kurumları 
0 0 0 0 0 0 

Turizm Tesisleri 0 0 0 0 0 0 

Akaryakıt 

Tesisleri 
0 0 0 0 0 0 

Konut 68.636 100 54.849 100 67.990 100 

Endüstriyel 

Tesisler 
0 0 0 0 0 0 

Ticari Tesisler 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 68.636 100 54.849 100 67.990 100 
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Şekil 2-22 Ayrancı İlçesi Ekonomik Zarar Haritası(Q500) 
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2.4.2.1.2 Karaman Merkez 

Bu bölgede yaşanacak taşkınlarda il sınırlarının havza içinde kalan bölümünde 

gerçekleşecek toplam zararların farklı tekerrür debilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre toplam zarar miktarı Q50 debisinde gerçekleşecek taşkında yaklaşık 136 milyon TL, 

Q100 debisinde gerçekleşecek taşkında yaklaşık 491 milyon TL ve Q500 debisinde 

gerçekleşecek taşkında yaklaşık 529 milyon TL ekonomik zarar meydana getirebileceği hesaplar 

sonucu bulunmuştur. Bunun yanı sıra etkilenen nüfuslar Q50, Q100 ve Q500 tekerrür debileri 

için sırasıyla 8.327, 26.918 ve 27.865 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2-9  Karaman Merkez Toplam Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın 

Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 

Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 34.605.419 50.582.719 50.388.300 135.576.438 8.327 

Q100 126.404.940 162,223,938 202.532.400 491.161.280 26.918 

Q500 136.117.450 172.086.137 220.332.600 528.536.187 27.865 

 Karaman İl Merkezi 

Yapılan hidrolik modelleme sonucunda bölge için 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın 

olayları için hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayıları aşağıda tablo şeklinde 

verilmiştir. 

Tablo 2-10  Karaman İl Merkezi Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın 

Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 

Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 26.435.235 36.956.999 47.188.800 110.581.034 6.693 

Q100 118.491.640 148.082.842 199.238.400 465.812.883 25.250 

Q500 127.320.471 156.147.440 216.993.600 500.461.511 26.152 

Taşkından zarar gören taşıt sayısı hesaplanırken su derinliğinin 0.35 m’yi geçtiği yerler 

göz önünde bulundurulmuştur. Taşkından zarar gören taşıt sayısı ise etkilenen nüfustan yola 

çıkılarak hesaplanmıştır. 100 kişi başına düşen araç sayısı (32) düşünüldüğünde, 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yaklaşık 4,822 araç, 100 yıl tekerrürlü taşkında 

yaklaşık 4,427 araç ve 50 yıllık tekerrürlü bir taşkında yaklaşık 1,049 araç bu taşkından zarar 

göreceği öngörülmektedir. 

500 yıl tekerrürlü bir taşkın olayı yaşanması durumunda toplam ekonomik zararın 

%25.44’ünü yapıların gördüğü zarar, %31.20’sini yolların gördüğü zarar oluştururken geriye 

kalan %43.36’lık kısım araçların gördüğü hasar oluşturmaktadır. 100 yıl tekerrürlü bir taşkın 

yaşanması durumunda ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %25.44 ile yapıların gördüğü 

ekonomik zarar oluşturmaktadır. Yapıları %31.79 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü 

ekonomik zarar %42.77’lik bir paya sahiptir. 50 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda 

ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %23.91 ile yapıların gördüğü zarar oluşturmaktadır. 

Yapıları %33.42 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü ekonomik zarar %42.67’lik bir paya 

sahiptir. Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı bir analizi verilmektedir. 

Tablodan da görülebileceği üzere 500 yıllık taşkın tekerrür debisine göre yapıların gördüğü 

toplam hasar içindeki en büyük pay %88.22 ile konutlara ait olup bunu %10.16 ile ticari tesisler 
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ve %0.53 ile eğitim kurumları takip etmektedir. 100 yıllık tekerrür debisine göre yapılan 

hesaplamalarda ekonomik zarar sırasıyla %88.33 konutlarda, %10.16 ticari tesislerde ve %0.53 

eğitim kurumlarında gerçekleşmiştir. Son olarak 50 yıl tekerrürlü debisine göre ise ekonomik 

zararın %90.93’si konutlar, %7.04’ü ticari tesisler ve %0.65’i eğitim kurumları nedeni ile 

oluşmaktadır. 

Tablo 2-11  Karaman İl Merkezi Yapılarda Oluşan Toplam Hasarın Dağılımı 

Yapının    Cinsi 

Q50 Q100 Q500 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Dini Yerler 167.968 0,64 580.863 0,49 630.527 0,50 

Eğitim 

Kurumları 
171.754 0,65 624.467 0,53 674.542 053 

Sağlık 

Kurumları 
52.950 0,20 208.054 0,18 223.118 0,18 

Turizm Tesisleri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Akaryakıt 

Tesisleri 
53.837 0,20 127.861 0,11 95.653 0,08 

Konut 24.038.511 90,93 104.667.645 88,33 112.324.293 88,22 

Endüstriyel 

Tesisler 
89.464 0.34 361.100 0.30 442.162 0,35 

Ticari Tesisler 1.860.750 7,04 11.921.652 10,06 12.930.176 10.16 

TOPLAM 26.435.235 100 118.491.640 100 127.320.471 100 
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Şekil 2-23 Karaman İl Merkezi Ekonomik Zarar Haritası(Q500)  
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 Sudurağı Mahallesi 

Yapılan hidrolik modelleme sonucu bölge için 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın olayları 

için hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayıları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. 

 

Tablo 2-12  Su Durağı Mahallesi Taşkın Risk Hesaplamaları Sonuçları 

Taşkın Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 

Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 8.170.184 13.625.720 3.199.500 24.995.404 1.634 

Q100 7.913.300 14.141.096 3.294.000 25.348.397 1.668 

Q500 8.796.979 15.938.697 3.339.000 28.074.676 1.713 

 

Taşkından zarar gören taşıt sayısı hesaplanırken su derinliğinin 0.35 m’yi geçtiği yerler 

göz önünde bulundurulmuştur. Taşkından zarar gören taşıt sayısı ise etkilenen nüfustan yola 

çıkılarak hesaplanmıştır. 100 kişi başına düşen araç sayısı (32) düşünüldüğünde, 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yaklaşık 74 araç, 100 yıl tekerrürlü taşkında yaklaşık 

73 araç ve 50 yıllık tekerrürlü bir taşkında yaklaşık 71 araç bu taşkından zarar göreceği 

öngörülmektedir. 

500 yıl tekerrürlü bir taşkın olayı yaşanması durumunda toplam ekonomik zararın 

%31.33’ünü yapıların gördüğü zarar, %56.77’sini yolların gördüğü zarar oluştururken geriye 

kalan %11.90’lık kısım araçların gördüğü hasar oluşturmaktadır. 100 yıl tekerrürlü bir taşkın 

yaşanması durumunda ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %31.22 ile yapıların gördüğü 

ekonomik zarar oluşturmaktadır. Yapıları %55.79 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü 

ekonomik zarar %12.99’lik bir paya sahiptir. 50 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda 

ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %32.69 ile yapıların gördüğü zarar oluşturmaktadır. 

Yapıları %54.51 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü ekonomik zarar %12.80’lik bir paya 

sahiptir. Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı bir analizi verilmektedir. 

Tablodan da görülebileceği üzere 500 yıllık taşkın tekerrür debisine göre yapıların gördüğü 

toplam hasar içindeki en büyük pay %68.84 ile konutlara ait olup bunu %26.73 ile ticari tesisler 

ve %2.18 ile akaryakıt istasyonları takip etmektedir. 100 yıllık tekerrür debisine göre yapılan 

hesaplamalarda ekonomik zarar sırasıyla %70.00 konutlarda, %26.99 ticari tesislerde ve %2.28 

akaryakıt istasyonlarında gerçekleşmiştir. Son olarak 50 yıl tekerrürlü debisine göre ise 

ekonomik zararın %67.29’u konutlar, %29.67’si ticari tesisler ve %2.21’i akaryakıt istasyonları 

nedeni ile oluşmaktadır. 

 

Tablo 2-13  Su durağı Mahallesi yapılarda oluşan toplam hasarın dağılımı 

Yapının    Cinsi 

Q50 Q100 Q500 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Dini Yerler 60.377 0,74 49.776 0,63 118.113  2,06  

Eğitim Kurumları - - - - 7.822 0,09  

Akaryakıt 

Tesisleri 
180.367 2,2 180.113  2,27  191.883 2,18  

Konut 5.497.392 67,29 5.539.352 70,00 6.055.549 68,83  

Endüstriyel 

Tesisler 
8.070 0,10 8.329  0,11 9.366 0,11  

Ticari Tesisler 2.423.978 29 2.135.731 26,99 2.351.246 26,73  

TOPLAM 8.170.184 100 7.913.301 100,00  8.733.979 100 
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Şekil 2-24 Sudurağı Mahallesi Ekonomik Zarar Haritası(Q500)  

 

2.4.2.2 Doğu Akdeniz Havzasında İncelenen Riskli Yerleşim Yerleri 

Karaman İli’nin Doğu Akdeniz Havzası sınırları içerisinde bulunan ve taşkın riski 

barındıran tek ilçesi Sarıveliler İlçesi’dir. Bu nedenle bu ilin havza sınırları içerisinde bulunan 

bölümlerinde, Q50, Q100 ve Q500 tekerrür debileri için gerçekleşecek taşkınlarda toplam zarar 

değeri ilçenin toplam değeri ile aynıdır.  
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Buna göre il sınırlarının havza içinde yer alan bölgelerinde toplam zararlar Q10, Q50 ve 

Q100 için sırasıyla yaklaşık olarak 5.1 milyon TL, 13.29 milyon TL ve 13.86 milyon TL olarak 

hesaplanmıştır. 

2.4.2.2.1 Başyayla İlçesi  

Başyayla ilçesinde modellenen tek dere olan Kirazlıyayla Deresinde farklı tekerrür 

debilerine göre taşkın yayılımı gözlenmediğinden risk hesaplanmamıştır.  

2.4.2.2.2 Sarıveliler İlçesi  

Bu ilçede yaşanacak taşkınlarda il sınırlarının havza içinde kalan bölümünde 

gerçekleşecek toplam zararların farklı tekerrür debilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre toplam zarar miktarı ilçede havza sınırları içerisinde modellenen tek bölge olan 

Kervansaray ve Çevik modeli ile aynıdır. Q50 debisinde gerçekleşecek eş zamanlı taşkında 

yaklaşık 855 bin TL, Q100 debisinde gerçekleşecek taşkında yaklaşık 1.3 milyon TL ve Q500 

debisinde gerçekleşecek eş zamanlı taşkında ise yaklaşık 5.1 milyon TL ekonomik zarar meydana 

getirebileceği hesaplar sonucu bulunmuştur. Bunun yanı sıra etkilenen nüfuslar Q50, Q100 ve 

Q500 tekerrür debileri için sırasıyla 50, 50 ve 1610 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2-14  Sarıveliler İlçesi toplam taşkın risk hesaplamaları sonuçları 

Taşkın Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 
Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 53.943 43.691 787.500 885.134 50 

Q100 62.365 456.893 787.500 1.306.758 50 

Q500 190.413 1.700.277 3.165.750 5.056.440 1.610 

2.4.2.2.2.1 Kervansaray ve Çevik Dereleri 

Yapılan hidrolik modelleme sonucunda bölge için 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın 

olayları için hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayıları aşağıda tablo şeklinde 

verilmiştir.  

Tablo 2-15  Kervansaray ve Çevik Dereleri taşkın risk hesaplamaları sonuçları 

Taşkın Tekerrür 

Periyodu 

Ekonomik Zarar(TL) 
Ekonomik 

Zarar(TL) 
Etkilenen 

Nüfus(Kişi) 
Yapı Yol Araç Toplam 

Q50 53.943 43.691 787.500 885.134 50 

Q100 62.365 456.893 787.500 1.306.758 50 

Q500 190.413 1.700.277 3.165.750 5.056.440 1610 

Taşkından zarar gören taşıt sayısı hesaplanırken su derinliğinin 0.35 m’yi geçtiği yerler 

göz önünde bulundurulmuştur. Taşkından zarar gören taşıt sayısı ise etkilenen nüfustan yola 

çıkılarak hesaplanmıştır. 100 kişi başına düşen araç sayısı (35) düşünüldüğünde, 500 yıl 

tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yaklaşık 70 araç, 100 yıl tekerrürlü taşkında yaklaşık 

18 araç ve 50 yıllık tekerrürlü bir taşkında yaklaşık 18 araç bu taşkından zarar göreceği 

öngörülmektedir. 

500 yıl tekerrürlü bir taşkın olayı yaşanması durumunda toplam ekonomik zararın 

%3.77’sini yapıların gördüğü zarar, %33.63’ünü yolların gördüğü zarar oluştururken geriye 

kalan %62.60’lık kısım araçların gördüğü hasar oluşturmaktadır. 100 yıl tekerrürlü bir taşkın 
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yaşanması durumunda ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %4.77 ile yapıların gördüğü 

ekonomik zarar oluşturmaktadır. Yapıları %34.99 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü 

ekonomik zarar %60.27’lik bir paya sahiptir. 50 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda 

ise toplam ekonomik zarar içindeki payı %6.09 ile yapıların gördüğü zarar oluşturmaktadır. 

Yapıları %4.94 ile yollar takip ederken, araçların gördüğü ekonomik zarar %88.97’lik bir paya 

sahiptir.  

Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı bir analizi verilmektedir. Tablodan 

da görülebileceği üzere 50, 100 ve 500 yıllık taşkın tekerrür debisine göre yapıların gördüğü 

toplam hasar bütünü konutlar nedeni ile oluşmaktadır. 

Tablo 2-16  Kervansaray ve Çevik Dereleri yapılarda oluşan toplam hasarın dağılımı  

Yapının    Cinsi 

Q50 Q100 Q500 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Ekonomik 

Zarar(TL) 
Oran (%) 

Dini Yerler 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Eğitim 

Kurumları 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sağlık Kurumları 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Turizm Tesisleri 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Akaryakıt 

Tesisleri 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Konut 53.943 100 62.365 100 190.413 100 

Endüstriyel 

Tesisler 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ticari Tesisler 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOPLAM 53.943 100 62.365 100 190.413 100 
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Şekil 2-25 Kervansaray ve Çevik Dereleri Ekonomik Zarar Haritası(Q500) 
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 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

2.4.3.1 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

İlimiz sınırlarında yer alan havzalarda ilgili kurumlar tarafından yapılan incelemeler 

neticesinde havzalarda meydana gelen taşkın olaylarının genel sebepleri; 

-Bazı bölgelerdeki mevcut sanat yapılarının kesitinin yetersiz olması, 

-Plansız kentleşmenin sonucu olarak dere yataklarına yerleşimlerin yapılması, 

-Dere yataklarından malzeme alınarak dere akış rejiminin ve dere yatağı morfolojisinin 

bozulması, 

-Dere yataklarına malzeme boşaltılarak derenin kapasitesinin azaltılması, 

-Meydana gelen ani ve aşırı yağışlar, 

-Mansap şartının sağlanmaması olarak sıralanmaktadır. 

İlimiz sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ve tarım alanları vb. bölgelerdeki yukarıda 

belirlenen taşkın sebeplerini ortadan kaldırmak, taşkınları önlemek ve zararı azaltmak amacıyla 

DSİ tarafından taşkın koruma tesisleri vb. inşaatlar yapılmaktadır. Günümüze kadar il 

sınırlarımızdaki havza alanlarında taşkın koruma tesisleri yapılmış olup, bu yapılar halen 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Tablo 2-17  Karaman İli Taşkın Koruma Tesisleri 

İlçe Belde/Köy Açıklama 

Merkez  Boyalıtepe   

Ermenek Çatakbadem   

Merkez  Yollarbaşı   

Merkez  Yeşildere Köyü İbrala Pınar Kolu deresi   

Ayrancı Berendi    

Ermenek Merkez   

Merkez  Gündoğan Köyü   

Merkez  Karaman Ovası Suğla Gölü   

Ermenek Merkez Çumma Deresi   

Merkez  Sudurağı   

Kâzımkarabekir Akarköy Köyü   

Ermenek Kazancı   

Ermenek Bostanözü   

Merkez  Deliçay Barajı ve Tesisleri   

Ermenek Ermenek Barajı HES’ in Erik Deresi Rusubatlarından Korunması   

Ermenek Koruk Deresi   

Başyayla Merkez   

Sarıveliler Göktepe Kasabası   

Sarıveliler  Merkez   

Ermenek Zeyve Köyü   

Merkez  Gödet Deresi   İnşa halinde 
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2.4.3.1. Zarar Görebilirlik Analizi 

Tablo 2-18  Senaryo 

Senaryo No:1 Senaryonun Kısa Açıklaması Konum-yer 

En Kötü Senaryo 1 

Sarıveliler İlçe Merkezi ve merkeze yakın mahalleler aşırı 

yağışlar ile birlikte yamaçlarda eriyen karların birleşerek 

oluştuğu suyun dere yataklarını ve altyapı kapasitesini 

aşarak meydana getirdiği taşkınlar 

İlçe Merkezi 

Senaryo 

Afet türü: Taşkın 

En Kötü Senaryo 

 

Muhtemel Senaryo 
 

 

Birincil Etki 
 

 
 

Sağlık ve hayat Ekonomi ve çevre Toplumsal işlevsellik 

Etki 
 

  

 

 

Az Orta Ağır Çok ağır Yıkıcı 

Olasılık 
 

 

 

 
 

Pek olası değil Olası değil Olası olabilir Olası 
Çok 

olası 

Tarih 

Olayın Afete 

dönüşmesinin 

nedenleri ve 

tetikleyici unsurlar 

Merkez’den geçen Çevlik deresi üzerinde (derenin üzerinin kapatılması veya akış rejimi ile 

oynanması) nedeniyle meydana gelen aşırı yağışta sedde gibi davranarak taşkın oluşturması. İlçe 

Merkezinde bulunan yerleşimin sık ve düzensiz olması. İklimlerin değişmesi ve yağışlardaki 

düzensizliklerden dolayı altyapı hatlarının kapasitesinin yetmemesi. 

2.5 KURAKLIK TEHLIKESI VE RISK DEĞERLENDIRMESI  

Bölgemiz adına kuraklık afeti ile ilgili olarak bu güne kadar yapılan araştırmalar Konya 

havzası olarak ele alınmış elde edilen veriler hep havza olarak derlenmiştir. ilgili Bakanlığın bu 

güne kadar yapmış bütün araştırma ve raporlarında olduğu gibi ilimiz İRAP planındada il olarak 

değil havza olarak değerlendirmemiz uygun olacaktır.  

Türkiye’deki 25 akarsu havzasından biri olan Konya Kapalı Havzası, yaklaşık  

5,5 milyon hektarlık yüzölçümü ile ülkemizin yaklaşık %7’sini teşkil eder. Havza, coğrafi 

konumu itibarıyla Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisidir. Türkiye’de kullanılabilir 

yüzey su kaynağının sadece %2’si Konya Havzası’ndadır. Öte yandan, geniş bir kapalı havza 

olması nedeniyle ülkemizin yeraltı su potansiyelinin yaklaşık %17’sine sahiptir.  

Kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu 

arazi ve su kaynakları ile üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik 

dengesizliklere yol açan doğal bir olaydır (UNCCD,1994).  
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Kaynak: (Türkeş 2013b); (Türkeş 2013c.)  

Şekil 2-26  Meteorolojik, Tarımsal, Hidrolojik ve Sosyoekonomik Kuraklıklar 

Arasındaki İlişkilerin Gösterimi  

Kuraklık diğer doğal afetlerden çok farklı olup genel anlamda benzersizdir. Birçok doğal 

afet hızlı bir şekilde ve uyarı vermeden etkilerken kuraklık “ağır çekim afet” veya “sessiz afet” 

olarak tanımlanabilir. Kuraklık, gizli belirtiler ile ortaya çıkmakta olup ekseriyetle ortalama bir 

vatandaş için fark edilebilir değildir; ancak bu belirtiler kuraklık konusunda ihtisas sahibi 

uzmanlar tarafından tanımlanabilecek niteliktedir. Konya Havzası halkı, üretim kaynakları, 

sosyoekonomisi ve ekosistemi uzun süreli kuraklık koşullarına karşı hassas olup kuraklık etkileri, 

kuraklığın nerede meydana geldiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Havzada kuraklık 

koşullarının erken tespiti ve etkili müdahalesi azami derecede gerekli ve önemlidir.  

Kuraklık Yönetim Planı, havza sınırları içerisinde yaşanabilecek küçük veya büyük çaplı 

alanları etkisi altına alabilecek farklı şiddetlerdeki kuraklık koşullarında kısa veya uzun vadeli 

etkileri azaltmak için etkili ve sistematik bir çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kuraklık Yönetim Planı kapsamında Konya Havzası’nın kuraklık hassasiyeti belirlenmiş, 

havza su bütçesi ve iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarında beklenen muhtemel 

değişiklikler ortaya konmuş; mevcut şartlarda ve değişik derecelerdeki kuraklık şartlarında 

sektörel su kullanımının kapsamlı değerlendirmesi ile kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak 

için kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında su kaynaklarının optimum kullanımını ve 

tasarrufunu sağlayacak çevresel hedefleri de dikkate alan önlemlerin belirlendiği eylem planı 

hazırlanmış ve model yönetim çerçevesi oluşturulmuştur.  

Konya ve Karaman illerini kapsayan bu çalışmada Konya Meteoroloji Bölge 

Müdürlüğünün İlçe düzeyindeki tüm istasyonlarından yani toplam 13 istasyondan alınan yağış 

ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Bu veriler yardımıyla Erinç yöntemi kullanılarak aylık ve yıllık 

kuraklık indeksleri oluşturulmuştur. Bölgede özellikle yaz aylarında tarımsal sulamaya en çok 
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ihtiyaç duyulan aylarda ciddi bir kuraklık yaşanmaktadır. 1980-2011 yılları arasını kapsayan 31 

yıllık yıllık kuraklık indeksleri incelendiğinde ise; bazı yıllarda aşırı kuraklıklar yaşanmış olduğu 

ve bölgedeki kuraklık değerlerinin giderek arttığı görülmektedir. Bölgenin en nemli ilçeleri 

Hadim ve Seydişehir ilçeleri olup bu ilçeler de son 30 yıldır yarı nemli bir özellik 

göstermektedirler. Bölgenin en kurak ilçeleri ise; Konya merkez, Karaman merkez, Ereğli, 

Karapınar, Çumra, Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri olup kuraklık riskinin de en yüksek olduğu 

yerleşmelerdir. Bunların dışında kalan Akşehir ve Beyşehir ilçeleri geçmiş yıllarda yarı nemli bir 

özellik göstermelerine rağmen son 10 yıllık süreçte genellikle yarı kurak bir özellik 

göstermişlerdir. Ilgın ve Yunak ilçeleri ise; bazı yıllarda kurak olmakla birlikte genellikle yarı 

kurak bir eğilim sergileyen ilçelerdir.  

Hidrolojik kuraklık bölümünde yapılan çalışma Konya ili ve ilçeleri için yapılmış olup 

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün verileri kullanılmıştır. Bölgedeki yerüstü ve yeraltı sularına ilişkin 

olan bu veriler incelendiğinde; son 1 yıllık süreçteki rezervuar ölçümleri; yağışların da fazla 

olmasının etkisiyle yüzey sularında artışlar olduğunu göstermektedir. Ancak yeraltı su  

seviyeleri incelendiğinde son 10 yıllık ve 7 yıllık süreçlerde ölçümü yapılan hemen hemen bütün 

kuyuların seviyelerinin düştüğü görülmektedir.  

Çalışma neticesinde bölgemizin giderek kuraklaştığı kurak iklim özelliği taşıyan bir bölge 

haline geldiğimiz görülmektedir. Zaten su azlığı çeken bir bölge iken gerekli tedbirlerin 

alınmaması halinde bu su azlığı daha da hissedilir hale gelecektir.  

Bölgemiz ve özellikle Konya kapalı havzası tarımsal üretim bakımından ülkemizin en  

önemli bölgelerinden biri konumundadır. Türkiye'nin tarım yapılabilir arazi varlığının %14'ünü 

Konya oluştururken, buna karşılık Türkiye'nin kullanılabilir su kaynakları potansiyelinin sadece 

%2,5'ine sahiptir. 

Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlar, tarımsal, hidrolojik kuraklık olarak gelişir 

ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak devam eder. 

 

 

Şekil 2-27 Kuraklığın tanımı olarak kuraklığın su arz ve talep dengesi 

olarak şematik gösterimi. 
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Şekil 2-28 Kuraklık Çeşitleri ve Etkileri 

 

• Meteorolojik kuraklık; belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 

30 yıllık) meydana gelen sapma olarak tanımlanır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve 

tahminen bölgesel klimatolojinin tam olarak anlaşılması temeline oturur. Normal olarak 

meteorolojik ölçümler kuraklığı ifade etmede başta gelen göstergelerdir. Devam eden bir 

meteorolojik kuraklık olayı hızlı bir şekilde kuvvetlenebilir veya aniden sona erebilir. Kuraklık 

periyotları genellikle, belirlenen eşik değerlerinin altında yağışlı olan günlerin sayısı olarak 

tanımlanmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi meteorolojik kuraklık, tarımsal ve hidrolojik 

kuraklıkları tetiklemektedir. 
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Şekil 2-29  Hidrolojik döngünün elemanları ve su miktarları. 

•Tarımsal kuraklık; bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem 

bulunmaması durumu olarak ifade edilir. Büyüme periyodu boyunca, belirli bir bitkinin suya 

ihtiyaç duyduğu belirli bir kritik döneminde yeterli toprak nemi olmadığı zaman tarımsal kuraklık 

meydana gelir. Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan sonra ve hidrolojik kuraklıktan önce 

ortaya çıkan tipik bir durumdur. Tarımsal kuraklık, toprağın derinlikleri doymuş halde olsa bile 

ürün verimlerini ciddi oranda düşürebilir. Yüksek sıcaklıklar, düşük nispi nem ve kurutucu 

rüzgarlar yağış azlığının etkilerinin katlanmasına sebep olur. 

•Hidrolojik kuraklık; uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan 

yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Nehir akım ölçümleri ve göl, 

rezervuar, yer altı su seviyesi ölçümleri ile takip edilebilir. Yağmur eksikliği ile akarsu, dere ve 

rezervuarlardaki su eksikliği arasında bir zaman aralığı olduğundan dolayı hidrolojik ölçümler 

kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Meteorolojik kuraklık sona erdikten uzun süre sonra dahi 

hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilir. Yağış miktarındaki azalmaya bağlı olarak bir süre sonra 

akarsuların hacimlerinde bir azalma, göl seviyelerinde düşüş ve yeraltı su kaynaklarında, daha 

alt seviyelere çekilme görülecektir. Bu da yaşamın birçok alanını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Şehircilik, sulama, elektrik enerjisi ve endüstriyel kayıplar gibi sorunlar ortaya çıkaracaktır. 

• Sosyo-ekonomik kuraklık; meteorolojik tarımsal ve hidrolojik etkilere bağlı olarak 

ekonomik ürünlerin arz ve talebinde meydana gelen değişimdir. Sosyo-ekonomik kuraklık, 

yukarıda bahsedilen kuraklık tiplerinden farklı bir durum arz eder. Çünkü bu kuraklık yer ve 

zamana bağlı olarak ortaya çıkar. Su, gıda, balık ve hidroelektrik santralleri gibi birçok ekonomik 

ürünün temini hava şartlarına bağlıdır. İklimin doğal değişkenliği nedeniyle bazı yıllar su 

kaynakları yeterli olsa da sonraki yıllarda bu su kaynakları gerek insanların ve gerekse çevrenin 

ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olabilmektedir.  

Sosyo-ekonomik kuraklık yağışlardaki azalmanın sonucu olarak gelişen ve üretimin 

ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda ortaya çıkar.  Kar yağışlarının olmaması da sosyo-ekonomik 

kuraklıkta etkilidir. Kar yağmazsa toprak donar. İyi beslenemeyen, iyi nem alamayan tohum 

yeteri kadar dallanamaz. Bu da rekolteyi düşürür. Çiftçi masrafını çıkaramayacak, böylece sosyo-

ekonomik kuraklık görülecektir.  
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Şekil 2-30 Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2021 Nisan Ayı Meteorolojik 

Kuraklık (MGM 2021) 

 

 

 

 

 

     Şekil 2-31  Kuraklık ile mücadelede hidro illojik döngü olarak tasvir edilen 

hidrolojik döngü. 

 

Karaman iklim yönünden, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan karasal 

iklim özelliklerini taşır. Göksu vadisi ile Torosların güney yamaçlarında iklim daha yumuşaktır. 

Ülkemizde en yüksek yağış ortalaması 2.236,2 kg/m², en düşük yağış ortalaması 328 kg/m² olup 
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ilimizde bu ortalama 336.3 kg/m²’dir. Bu da ilimizin çok az yağış alan bir bölgede olduğunu 

göstermektedir. İl toprakları, bozkır alanı içinde kaldığından bölgeye has bitki örtüsü step 

bitkileridir. Dağlık bölgelerde ağaç ve ağaççıklardan meydana gelen ormanlar vardır. Ormanlar 

meşe, ardıç, karaçam, kızılçam, dişbudak ve akasya ağaçları ile kaplıdır. İl sınırları içinde Göksu, 

İbrala Deresi, Gödet Deresi, Ermenek Çayı ve Kocadere başlıca akarsulardır. Doğusunda Akgöl, 

kuzeyinde Acıgöl bulunmaktadır. Suni göl olarak Ermenek Barajı, Gödet Barajı, Ayrancı Barajı 

ve İbrala Barajı yer almaktadır.  

İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli: 

Karaman ili 1.814 milyon m³ yerüstü, 244 milyon m³ yeraltı olmak üzere toplam 2.058 

milyon m³ su potansiyeline sahiptir. İlin yer üstü su potansiyelinin %85’ini Göksu  

oluşturmaktadır. İlimizde yıllık %75’i yeraltı su kaynaklarından, %25’i yerüstü su 

kaynaklarından olmak üzere toplam 586 milyon m³ su kullanılmaktadır.  

Karaman ve Konya İline ait kuraklık çalışması 2012 yılında MEVKA Araştırma Etüt ve 

Planlama Birimi  tarafından hazırlanarak rapor haline getirilmiştir. (Bölgesel Araştırma Raporları 

Serisi, TR52 Bölgesi Konya - Karaman İndeksi Yayın No:4) 

 

 

Şekil 2-32 Karaman İlinin 1951 – 2020 yıllarına ait SPI kuraklık analizi 
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KURAKLIKTA RİSK AZALTMA 

Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin 

belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, 

politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecidir.  

Su kullanımı, aküferlerin ve nehirlerin sürdürülebilir kaynaklar ölçüsüne indirebilmek 

için: 

Daha verimli sulama uygulamalarına ve teknolojilerine geçilmesi, 

Daha verimli ürünlerin ekilmesinin sağlanması, 

Suyu daha verimli kullanan sanayi biçimlerinin geliştirilmesi, 

Suyu daha verimli kullanan konut uygulamalarının geliştirilmesi, 

Kısıntılı tarımsal sulama programlarının uygulanması, 

Su iletim kayıplarının azaltılmasının sağlanması, 

Kuraklık mücadele ve etkisinin azaltılması amacı ile yürütülen çalışmalarda kuraklık 

süresi uzun tutuldukça risk azalmasına karşılık depolama kapasitesi artmakta ve buna bağlı olarak 

da büyük ve ekonomik olmayan boyutlarda yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Kurak dönemlerde 

su arzının belli miktarda kısıntı yapılarak ihtiyaçlara yönlendirilmesi, 

Kurak dönemde zarar görme riskini azaltmak maksadıyla suyun tasarruflu kullanımını 

sağlayacak stratejiler ile kuraklığın etkilerinin azaltılması, 

Kuraklık zararlarını azaltmak için yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerin alınması,  

Kuraklığın havza/alt havza ölçeğinde izlenmesinin sağlanması, 

Sürdürülebilir bir kuraklık yönetimi için, havza ölçeğinde yapılacak çoklu tedbirleri 

içeren çalışmaların bir plan ve program çerçevesinde entegre bir yaklaşımla ele alınması,  

İklim değişikliğinin kuraklık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve uyum stratejilerinin 

geliştirilmesi,  

Meteorolojik afetler için veri tabanı oluşturulması, 

Tehlike ve risk analizlerinin yapılması, 

Risk analizinin gerçek zamanlı paylaşımının sağlanması ve bütünleştirilmesi. 
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 Kuraklık Tehlike ve Risk Analizi 

HAVZA SU POTANSİYELİ VE GELECEK DÖNEMDE MEYDANA GELMESİ 

BEKLENEN DEĞİŞİMLER  

Kuraklık nedeniyle yağış ve sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenecek hidrolojik 

süreçlerin başında akarsu akımları gelmektedir. Bu nedenle kuraklığın havzaların su 

potansiyellerinde önemli değişimlere neden olması beklenen bir sonuçtur. Havza su 

potansiyellerinin değişmesi ise özellikle bu havzalarda yer alan içme suyu, sulama ve enerji 

amaçlı baraj haznelerinin arz sürekliliklerinde önemli sıkıntılar ortaya çıkaracaktır. Geçmiş 

yıllarda, farklı akım koşulları altındaki gözlemlere dayalı olarak planlanan ve inşa edilen bu 

barajlar, iklim değişikliği nedeniyle değişen yeni akım koşullarında, planlandıkları esaslar 

dâhilinde işletilemeyecek, planlanan arz değerlerine ulaşamayacaklardır. Bu nedenle, kuraklığın 

neden olacağı değişimlerin önceden kestirilip, su potansiyellerindeki belirsizliğin açıklanması 

büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, söz konusu tehdide ilişkin alınacak ilave tedbirlerin 

(yeni barajlar, havzalar arası su transferleri, vb.) kapsam ve boyutları yeterince doğru 

belirlenemeyecektir. Söz konusu bu hatalı kararlar da ülkemizin gerek doğal gerekse maddi 

kaynaklarının israfına neden olacaktır. Bu projede üç farklı küresel iklim modeli çıktıları 

kullanılarak dinamik ve istatistik ölçek indirgeme yöntemleri kullanılarak bölgesel analiz 

gerçekleştirilmiş; elde edilen hidrometeorolojik parametrelerdeki değişimlerin akımlar 

üzerindeki etkileri ise parametrik yağış-akış modelleriyle irdelenmiştir. Uluslararası kabul 

görmüş kamuya açık su bütçesi yaklaşımına dayanan parametrik su bütçesi modelleri (HEC-

HMS, Thronthwaite Monthly Water Balance Model) son 40 yıllık yağış, sıcaklık ve akış 

verileriyle kalibre edilerek model parametreleri belirlenmiştir. Kalibre edilen model, 2015-2020 

yılları arası dönem için yıllık, 2020-2050 yılları arası dönem için 5 yıllık periyotlarla aylık ve 

mevsimlik zaman ölçeğinde yaratılan yağış ve sıcaklık verileriyle çalıştırılarak gelecekteki 
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akımlar hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında havzada 

yüzeysuyu ve yeraltısuyu kaynaklarının mevcut durumu ve projekte edilen dönemler için tahmin 

edilen durumu dikkate alınarak su bütçesi hesaplanmıştır. Konya Havzası’nın günümüz ve 

gelecek su potansiyeli havzanın yağış-akış bağıntısı kullanılarak Devlet Su İşleri tarafından 

belirlenen alt-havzalar nispetinde hesaplanmıştır. 

Günümüz su potansiyeli hesaplanırken referans dönem olan 1974-2013 periyodunda 

havza ve yakın civarındaki Meteoroloji Gözlem İstastasyonları’nda kaydedilen yağış değerinin 

alansal ortalamaları kullanılmıştır. Gelecek su potansiyeli hesaplarında ise Bölgesel İklim 

Modellemesi çalışmasından elde edilen 2015-2020 dönemi için yıllık, 2025-2050 dönemi içinse 

beşer yıllık ortalama hidrometeorolojik projeksiyon değerleri kullanılmıştır.  

2.5.1.1 4.1 Havza Su Bütçesi  

Havza’nın toplam yeraltı ve yerüstü su potansiyeli 1974-2013 periyodunda düşen yıllık 

ortalama toplam yağış değeri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Alt-havzaya düşen yağışın 2.303 

hm³’lük kısmının yüzeysel akışa geçtiği ve 2.433 hm³’lük kısmının ise yeraltısuyunu beslediği 

hesaplanmıştır. Yeraltısuyu besleniminin 373 hm³’lük kısmı pınar katkıları ile yerüstü sularını 

tekrar beslemekte; 2.676 hm³ yüzeysel su potansiyelini oluşturmaktadır. Apa ve May 

Barajlarındaki karstik boşluklar sebebiyle yüzeysel su potansiyelinin 166 hm³’lük kısmı 

yeraltısularını tekrar beslemektedir. Böylelikle nihai yeraltısuyu beslenimi 2.226 hm³ olmaktadır. 

Yıllık emniyetli rezerv, yıllık yeraltısuyu net besleniminin %90’ı olarak kabul edildiği takdirde 

rezerv 2.003 hm³’tür. Yeraltısuyu besleniminin 373 hm³’lük kısmı pınar katkıları ile yerüstü 

sularını tekrar beslemekte; 2.676 hm³ yüzeysel su potansiyelini oluşturmaktadır. Apa ve May 

Barajlarındaki karstik boşluklar sebebiyle yüzeysel su potansiyelinin 166 hm³’lük kısmı 

yeraltısularını tekrar beslemektedir. Böylelikle nihai yeraltısuyu beslenimi 2.226 hm³ olmaktadır. 

Yıllık emniyetli rezerv, yıllık yeraltısuyu net besleniminin %90’ı olarak kabul edildiği takdirde 

rezerv 2.003 hm³’tür. Konya Havzası kullanılabilir su kaynakları 3.870 hm³/yıl olup %48,2’si 

(1.867 hm³/yıl) yerüstü, %51,8’ini (2.003 hm³/yıl) ise yeraltı su kaynakları oluşturmaktadır. Alt-

havzanın kendi su potansiyeline ilave olarak Gembos Derivasyonu ile 130 hm³/yıl ve Mavi Tünel 

Projesi ile 420 hm³/yıl su alt-havzaya aktarılmaktadır. Böylece havzaya dışarıdan toplam 550 

hm³/yıl su transferi sağlanmaktadır. Havza’nın yerüstü su kaynaklarının neredeyse tamamı, 

yeraltısuyu kaynaklarının ise önemli bir kısmı sulama alanlarında tüketilmekte, kalan kısmı ise 

yerleşim yerlerinin içme-kullanma suyu ve sanayi suyu ihtiyaçlarını karşılamak için 

tüketilmektedir. 

 Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 

Günümüzde su kullanımı, Su Kullanım İndisi (WEİ) değerlerine göre mevcut su 

potansiyelinin %90’ına ulaşmıştır. Gelecekte havzalararası su transferleri projelerinin devreye 

alınması, sulama projelerinin tamamlanması, sulama tesislerinde borulu şebekeye geçilmesi, 

bitki deseninin iyileştirilmesine rağmen nüfus artışı, sosyoekonomik gelişimine bağlı olarak su 

talebindeki artış ve iklim değişikliğinin etkisi ile su potansiyelindeki azalmaya bağlı olarak su 

kullanımı arz-talebi dengesinde önemli bir iyileşme görülmemektedir. Günümüzde havzada kişi 

başına düşen su potansiyeli 1.802 m 3 /kişi olmakla birlikte su kaynakları Falkenmark Su Stres 

İndikatörü eşik değerlerine (1.700 m 3 /kişi) göre yeterli miktardadır. Ancak yakın gelecekte 

2020’li yıllardan başlayarak havzada su stresinin baş göstermesi, ileride (2045 ve daha 

sonrasında) ise su kısıntıları beklenmektedir. Havza Sürdürülebilirlik İndisi’ne göre havzada 

mevcut durumda su kullanımı sulak periyotta bulunulması sebebiyle orta düzey sürdürülebilir 
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görünmektedir. Yakın gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak kişi başına düşen su 

potansiyelindeki değişim %50’den daha fazla azalması beklenmektedir 

Günümüzde su kullanımı, Su Kullanım İndisi (WEİ) değerlerine göre mevcut su 

potansiyelinin %63’üne ulaşmıştır. Gelecekte havzalararası su transferleri projelerinin devreye 

alınması, sulama projelerinin tamamlanması, sulama tesislerinde borulu şebekeye geçilmesi, 

bitki deseninin iyileştirilmesine rağmen nüfus artışı, sosyoekonomik gelişimine bağlı olarak su 

talebindeki artış ve iklim değişikliğinin etkisi ile su potansiyelindeki azalmaya bağlı olarak su 

kullanımı, su potansiyelinin %80’ine ulaşması beklenmektedir. Günümüzde havzada kişi başına 

düşen su potansiyeli 1.390 m3 /kişi olmakla birlikte su kaynakları Falkenmark Su Stres 

İndikatörü eşik değerlerinin (1.700 m3 /kişi) altındadır. Havzada su stresi baş göstermiş, ileride 

(2025 ve daha sonrasında) ise su kısıntıları beklenmektedir. 2050 yılı ve sonrasında ise su kıtlığı 

beklenmektedir. Havza Sürdürülebilirlik İndisi’ne göre havzada mevcut durumda su kullanımı 

sürdürülebilir değildir. Yakın gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak kişi başına düşen su 

potansiyelindeki değişim %70’lere varan azalması beklenmektedir. 

Karaman – Ayrancı – Akçaşehir Alt-Havzası (16/3) Alt-havza’nın toplam yeraltı ve 

yerüstü su potansiyeli 1974-2013 periyodunda düşen yıllık ortalama toplam yağış 

(Kazımkarabekir Bölümü için 373 mm, Karaman Bölümü için 341,9 mm ve Akçaşehir Bölümü 

için 327,7 mm) değeri kullanılarak 600 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. DSİ Revize Hidrojeolojik 

Etüt Raporu’nda (2009) alt-havzayı temsil eden kuyularda etkin yağış ve beslenim-yükselim 

ilişkisi kurularak bulunan süzülme katsayıları kullanılarak yeraltısuyu beslenimi 328 hm³/yıl 

olarak hesaplanmış; 103 hm³/yıl’lık kısmı karstik boşalımlarla yüzeysel su kaynaklarını beslediği 

saptanmış ve yeraltısuyu potansiyeli 225 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. Alt-havza akiferinin 

litolojisi dikkate alınarak beslenimin %90’ına karşılık gelen 203 hm³/yıl’lık kısmı yıllık emniyetli 

rezerv olarak belirlenmiştir 

Alt-havza yüzeysel su potansiyeli Kazımkarabekir (16/3-a) bölümü 70 hm³/yıl, Karaman 

bölümü (16/3-b) 207 hm³/yıl ve Akçaşehir bölümü (16/3-c) 97,5 hm³/yıl olmak üzere toplam 375 

hm³/yıl hesaplanmıştır. Alt-havzadaki yüzeysel su kaynaklarının tamamına yakını sulama 

alanlarında tüketilmektedir. Alt-havza’da DSİ tarafından işletilen 26.538 ha, İl Özel İdaresi 

tarafından işletilen 638 ha ve halk tarafından işletilen 3.421 ha olmak üzere toplam 30.596 ha 

alanda yüzeysel sulama yapılmaktadır. Ekilen ürün desenlerine göre su ihtiyaçları hesaplanmış; 

DSİ sulamalarında 155 hm³, İl Özel İdare sulamalarında 3 hm³ ve halk sulamalarında 20 hm³ 

olmak üzere 178 hm³ sulama suyuna ihtiyaç duyulduğu hesaplanmıştır. Alt-havzada planlanan 

sulama projeleri işletmeye alındığında sulama alanları işletmeye alındığında DSİ sulamaları 

92.415 ha ulaşacaktır. Bununla beraber sulama şebekelerinde yapılacak rehabilitasyonlar 

neticesinde sulama suyu ihtiyaçları önemli ölçüde azalarak DSİ sulamalarında 394 hm³, İl Özel 

İdare sulamalarında 2 hm³ ve halk sulamalarında 20 hm³ olmak üzere 417 hm³ olacaktır. Alt-

havza’nın yeraltısuyu kaynaklarının önemli bir kısmı sulama alanlarında tüketilmekte, kalan 

kısmı ise yerleşim yerlerinin içme-kullanma suyu ve sanayi suyu ihtiyaçlarını karşılamak için 

tüketilmektedir. Alt-havza’da 34.166 ha kooperatif ve 36.053 ha şahıs sulaması bulunmakta olup 

70.220 ha alanda YAS sulaması yapılmaktadır. Ekilen ürün desenlerine göre su ihtiyaçları 

hesaplanmış; kooperatif sulamalarında 212,8 hm³ ve şahıs sulamalarında 193,6 hm³ yeraltısuyu 

tüketilmektedir. İçme ve kullanma suyu tüketimi 10,9 hm³ ve sanayi suyu tüketimi 4,6 hm³ olarak 

hesaplanmıştır. Mevcut durumda toplam 421,9 hm³ yeraltısuyu kullanılmaktadır. Gelecekte DSİ 

yerüstü sulama projelerinin devreye girmesiyle yeraltısuyuna duyulan ihtiyaç azalacak; 

kooperatif sulamalarında 87 hm³ ve şahıs sulamalarında 50 hm³ olmak üzere toplam 137 hm³ 

yeraltısuyuna ihtiyaç duyulacaktır. Bu hesapta YÜS sulamasına kavuşan arazilerin YAS ile 

sulama yapmayacağı kabulü yapılmıştır. 
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Kazımkarabekir yöresindeki yeraltısularında da 1996 yılından 2010 yıllarına kadar 

sürekli bir YAS azalması görülmektedir. Bunun sonucunda yaklaşık 23.3 m su seviyesi 

düşmüştür. Ancak 2000-2005 yılları süresince yıllar-arası yıl-içi dengeler tesis edilmiş olmasına 

karşılık 2006 yılından itibaren öncekilere kıyasla daha hızlı YAS alçalmalarına 2010 yılına kadar 

rastlanmaktadır. O yıldan günümüze kadar olan sürede yıllar-arası denge tesis edilmiş ve onun 

etrafında mevsimlik salınımlar (beslenme ve boşalma) göze çarpmaktadır. Bu durum 

Kazımkarabekir yöresindeki her iki kuyu konumunda da birbirine benzer olarak seyretmektedir. 

1996 yılı ve öncesi denge durumu için mevsimlik su istihkakını düşürmek gerekir. Bunun içinde 

kaç tane kuyunun ne miktarda debilerle basılması gerektiğini gösteren bir yönetim planının 

çıkarılması gereklidir. 

Karaman Ovası bölümünde Sudurağı kuyusunda 1998 yılından günümüze kadar sürekli 

olarak alçalan bir YAS seyretmiştir. Bu seyir sırasında yıl-içi salınımları pek ortaya 

çıkamamaktadır. Bunun anlamı bu yörede yeraltısuyu beslenmesinin pek önemli olmadığı ancak 

yan akiferlerden bir iç beslenmenin önemli olabileceği durumu ortaya çıkmaktadır. Yaklaşın 15 

yıllık bir düşümün ortalama olarak bir senedeki düşüm seviyesi 39/15 ≈ 2.6 m kadardır. Bu çok 

önemli bir düşüştür; ve bunun önlenmesi için bölgedeki kuyulardan çekilen suların girişime 

sebep olanlarının kuyuları işletmeden alınmalıdır. Hüyükburun (30270) ve Akçaşehir (13314) 

kuyularının YAS yıllar-arası salınımları aynı akiferden yararlandıkları düşünüldüğünde ve aynı 

kottan ölçümler yapıldığı da farz edildiğinde Akçaşehir mevkiinden Hüyükburun kısmına bir 

yeraltı suyu iç beslenmesinin olabileceği yorumlamabilir. Akçaşehir kısmında yeraltısuyu 

çekimine 1984 yılından başlayarak ve yıllar-arası beslenme ve boşalma dengesi gözetilmeden 

yeraltısuyu çekimine günümüze kadar devam edildiği görülmektedir. Höyükburun kısmında ise 

etkin yeraltısuyu çekimine 1997 yılında başlanmıştır; ancak orada da yıllar-arası denge 2010 

yılından itibaren gözetilmeye başlanmıştır. Burada ilk statik su seviyesine dönebilmek için 

gelecek yıllarda daha az yeraltısuyu çekilmesi gerekir veya aynı seviyede kalınacak ise ona göre 

kuyu yer ve adetleri tespit edilmelidir. Akçaşehir kısmında da son yıllarda yıl içi YAS 

salınımlarının daha bariz bir şekilde görülmeye başlanması burada da yıllar-arası yeraltısuyu 

dengesine dikkat edilmeye başlanmış gibi bir durum arz etmektedir 

Günümüzde su kullanımı, Su Kullanım İndisi (WEİ) değerlerine göre mevcut su 

potansiyelinin %90’ına ulaşmıştır. Gelecekte sulama projelerinin tamamlanması, sulama 

tesislerinde borulu şebekeye geçilmesi, bitki deseninin iyileştirilmesine rağmen nüfus artışı, 

sosyoekonomik gelişimine bağlı olarak su talebindeki artış ve iklim değişikliğinin etkisi ile su 

potansiyelindeki azalmaya bağlı olarak su kullanımı arz-talebi dengesinde önemli bir iyileşme 

görülmemektedir. Gelecekte iklim değişikliğinin etkisi ile su potansiyelindeki azalma ve su 

talebindeki artışa bağlı olarak su kullanımı, potansiyelin %100’üne ulaşması beklenmektedir. 

Günümüzde havzada kişi başına düşen su potansiyeli 3.044 m3 /kişi olmakla birlikte su 

kaynakları Falkenmark Su Stres İndikatörü eşik değerlerine (1.700 m3 /kişi) göre yeterli 

miktardadır. Ancak 2040’lı yıllardan başlayarak havzada su stresinin baş göstermesi 

beklenmektedir. Havza Sürdürülebilirlik İndisi’ne göre havzada mevcut durumda sürdürülebilir 

değildir. Yakın gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak kişi başına düşen su potansiyelindeki 

değişim %70’e varan azalmalar beklenmektedir. 
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 MEVCUT DURUM ANALİZİ İLE AMAÇ VE HEDEF BELİRLEME 

3.1 Değerlendirme Alanları ve İRAP İçin Kullanılacak Çıktılar 

 DEPREM 

Karaman sınırları içerisinde 3 adet fay yer almaktadır. Bunların 3 tanesi diri fay 

sınıflandırılmasında gösterilmiştir. Bu fayların üretebileceği maksimum deprem büyüklükleri ise 

2,5 – 3,5  arasında değişmektedir. Karaman ‘da meydana gelen depremlerin kaya düşmesi ve 

heyelanlar gibi sismogravitasyonel ikincil afetleri tetikleme potansiyeli de vardır. Ovalık alanda 

yeraltı su seviyesi hem küresel ısınmaya hem de yeraltından kontrolsüz su çekimine bağlı olarak 

sürekli düşmektedir. Yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak alüvyal sedimanlar içerisinde 

konsolidasyon oturmaları meydana gelmekte ve bunun sonucunda graben kenarlarındaki diri 

faylar boyunca yer yer yıkıcı deprem olmaksızın çizgisel gidişli yarık, kırık ve çatlak sistemleri 

yer yer de obruklar gelişmektedir. Yeryüzünde genişlikleri yer yer 3 metreye, derinlikleri 7-8 

metreye ulaşan bu yarıklar üzerinde kurulu binalar ve yeraltı boru sistemleri deformasyona 

uğramaktadır. İRAP Karaman hazırlık 1. Çalıştayı Deprem çalışma masasında çıkan GZFT 

analizleri sonucu Tablo 3-1’de verilmiştir. 
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Tablo 3-1  Deprem GZFT analizi 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

Ülkemizde yakın geçmişte yaşanmış olan yıkıcı depremler nedeniyle kurum ve 

kuruluşlarda afetlere karşı duyarlığının artması. İlimizde 5 adet Deprem Gözlem 

İstasyonunun bulunması. Üniversite bünyesinde Deprem Uygulama Araştırma 

Merkezi’nin kurulmuş olması. İlimizde  Lojistik Deponun bulunması. 

İl sınırları içerisinde ruhsatsız yapıya izin verilmemesi. 

Kamu Yapıları Envanter Sisteminin (KAYES) uygulanıyor olması. 

Depremde doğalgaz hatlarında gaz akışını kesen sensörlerin bulunması. 

Depremde elektrik iletimini durduran devre kesme sistemlerinin bulunması ve 

gerektiğinde jeneratör desteğinin verilebilmesi. 

Afet öncesi ve sonrası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun AFAD 

tarafından tek elden yürütülüyor olması. 

İlimizdeki Belediyeler, Meslek Odaları ve STK’ların birlikte çalışmalar yürütmesi. 

İlimizin Yurt içi karayolu ve demiryolu ulaşımında kavşak noktası özelliğinde önemli 

bir stratejik alanda yer alması. 

 

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi (kentsel 

dönüşüm) Hakkındaki Kanunun 

varlığı. 

Cumhurbaşkanlığı Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Politikaları 

Kurulu kapsamında deprem bilim 

kurulunun oluşturulması. 

Depreme dayanıklı bina ve temel 

teknolojilerindeki gelişmeler. 

Modern zemin iyileştirme 

tekniklerinin ilerlemesi. 

UDSEP- 2023 Planının olması. 

Afet yönetiminin tek elden 

yürütülmesi. 

TAMP ile eşgüdümlü, deneyimli 

personele, yeterli teçhizata ve hızlı 

müdahale kabiliyetine sahip 

olunması. 

Toplanma alanlarının belirlenmiş 

ve ulaşılabilir olması. 

Afete Hazır Türkiye Projesi 

kapsamında Afet Bilinci 

Eğitimlerinin toplumun her 

katmanına veriliyor olması. 

Zayıf Yönler Tehditler 

İlimizde deprem üretme potansiyeli olan 3 adet fayın olması. 

İlimizdeki deprem kaynağı olan bu fayların deprem tekrarlanma periyodu, geçmişte 

ürettiği  depremler, kayma hızı gibi parametrelerinin tanımlanmamış olması. 

İlimizdeki deprem kaynağı olan bu fayların imar planlarına esas olacak şekilde, 

yerleşime uygun ölçekte haritalanmamış olması. 

İl özelinde deprem zararlarının azaltılması konusunda yapılmakta olan çalışmaları 

değerlendirecek/denetleyecek/önerilerde bulunacak Afet Risk Azaltma 

Komisyonunun olmaması. 

İl genelinde eski teknoloji/yönetmeliklere göre ve mühendislik hizmeti almadan 

yapılmış olan yapıların bulunması, 

Yerel yönetimlerde yeterli sayıda İnşaat, Jeoloji, Harita, Jeofizik vb. mühendislik 

dallarından teknik elamanın bulunmaması, 

İlimizde mühendislik odalarının il temsilciliği düzeyinde kalması. 

Bina yapım sonrası, bina taşıyıcı sistemine müdahalelerin yapılması ve bu konuda 

denetim eksiliği. 

İlimizin topoğrafik, litolojik ve jeolojik yapısı nedeniyle deprem sonrasında ikincil 

afetler (taşkın, sel, kaya düşmesi, yangın vb..) yaşanma ihtimalinin olması. 

Kamu/özel sektörde risk azaltmada tecrübeli teknik personelin bulunmaması. 

İlimizdeki bazı yerel yönetimlerde imar planlarının güncel olmaması. 

Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı eksikliği. 

2002 öncesine ait yapı stoku envanteri ve istatistiki verinin bulunmaması. 

Altyapı yatırımları (Su-kanalizasyon, elektrik, telefon, jeotermal ve doğalgaz) tek bir 

sistemde sayısal olarak tutulmaması. 

Özelikle kırsal kesimde çok sayıda metruk binanın bulunması ve tehlike arz etmesi. 

İl ve ilçelerde bitişik nizam yapı stoklarının ve sayılarının bilinmemesi. 

Kültür varlıkları korunma önlem ve risk azaltma planlarının olmaması. 

İlimizde bulunan tüm binaların yapı stoğu ve sayısal haritalarının bulunmaması. 

DASK Sigorta oranının Türkiye ortalamasının altında olması. 

İlimizde afetlerle ilgili müze vb. afeti hatırlatacak ve farkındalık oluşturacak alanların 

olmayışı. 

Çalışılmakta olan fay yasasının 

halen yürürlüğe girmemesi. 

UDSEP- 2023 Planına yönelik 

çalışmaların yavaş yürütülüyor 

olması. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 

beklenenden yavaş ilerlemesi. 

Tarım arazilerinin ve ayrıntılı 

jeolojik, jeoteknik etüt çalışması 

yapılmayan alanların yapılaşmaya 

açılması. 

Toplumun afetlerle yaşama 

kültürünün yeterince kazanılmamış 

olması. 

Yoğun göç hareketliliğinin 

kentleşmede denetimsiz 

yapılaşmaya yol açması. 

Afet risk azaltma çalışmalarına 

yeterli önemin verilmemesi. 
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Tablo 3-2  Karamanda Bulunan Deprem İstasyonları 

S.NO İLÇE ENLEM BOYLAM 

1 Merkez 37169617 33222319 

2 Kazımkarabekir 37219934 32940265 

3 Ermenek 36631495 32909844 

4 Ermenek 36641089 32913349 

 

İlimizde 5 adet deprem gözlem istasyonunun bulunması sismik aktivitenin takip 

edilebilirliği açısından oldukça önemlidir ancak ilimizde depremleri ölçen sismograf ağlarının 

artırılması mikrosismik aktivitenin takibi, deprem tahmini ve erken uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesine olanak sağlaması bakımından gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan 

yıkıcı depremlerin toplumda bir hassasiyet oluşturmasına rağmen deprem konusunda kent 

nüfusunun bilinçli olmaması, deprem tehdidinin ciddiye alınmaması ve önemsenmemesi durumu 

kentin sosyal faktörlerinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Benzer şekilde 

ilimizin ulaşımda bir kavşak noktası olması stratejik açıdan önemli bir diğer konu olup, olası bir 

depremde kritik ulaşım ve altyapı noktaları belirlenmesine, güçlendirme, acil müdahale ve 

alternatif ulaşım güzergahlarını önceden belirlemesine yönelik çalışmaların da yapılması 

gerekmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından deprem 

bilim kurulunun oluşturulması ve deprem teknolojileri ve koordinasyonu konularında çalışmalar 

yürütüyor olması önemli bir fırsattır. Ancak benzer bir oluşumun Karaman il özelinde de 

kurulması ve ilimizin olası deprem / afet zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmesi il 

bazında ekonomik, politik/yasal açıdan önemli bir kazanımı olacaktır. Finansal eksiklikler, 

mevzuat ve yönetmelik sorunları, yer seçimi konusunda kurumlar arası iletişimin olmaması, diri 

faylar üzerindeki yapılaşmaya kısıtlamalar getirecek olan fay yasasının henüz düzenlenmemiş 

olması, kontrol ve denetim mekanizmalarının işleyişindeki eksiklikler konuları da ekonomik, 

politik/yasal açıdan değerlendirilmesi gereken önemli konulardır. Dolayısıyla, diri fayların yakın 

gelecekte deprem üretme potansiyelinin olması, amaç - hedef ve eylemlerin belirlenmesi 

sürecinde GZFT analizinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

 KÜTLE HAREKETLERI 

Karaman ili genelinde kütle hareketleri merkeze bağlı köyler, Ayrancı ilçesine bağlı 

köyler, Ermenek İlçe merkezi başta olmak üzere bağlı köylerinde kaya düşmesi afeti sıklıkla, 

Sarveliler ve Başyayla İlçelerinde ise heyelan afeti gözlemlenmektedir. Özellikle Ermenek İlçe 

Merkezi kaya düşmesi İlimizdeki kütle hareketlerinin büyük bölümünü kapsamaktadır.  

Riskli bölgelerde ıslah çalışmalarının yanı sıra afet konutu yapılarak da tehlike ortadan 

kaldırılmaya çalışılmaktadır. 
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Tablo 3-3  Kütle Hareketleri (Kaya Düşmesi, Heyalan) GZFT Analizi 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

AFAD tarafından yürütülen Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) 

projesi kapsamında ilimizde, heyelan, kaya düşmesi ve heyelan 

haritalarının hazırlanmış olması. 

Karaman Belediyesi bünyesinde, yol kenarlarında meydana 

gelen/gelebilecek heyelan, kaya düşmesi vb. olaylar ile ilgili olarak 

faaliyet gösteren asfalt ve yol biriminin bulunması. 

 Karaman Belediyesi'nin özellikle merkez ilçede gelişen ve 

gelişebilecek küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerini 

engelleyebilecek araç parkına sahip olması. 

Olası bir afet durumunda afete kısa sürede müdahalede bulunabilecek 

ekipler (imkanlar dahilinde) ilimizde bulunması. 

Yerleşim yerlerine olan ulaşım yollarının, her mevsim trafiğe açık ve 

alternatifli olması.  

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi (Kentsel Dönüşüm) Hakkındaki 

Kanunun varlığı. 

Kütle hareketleri risk alanlarının önceden tespit 

edilebilir ve imara esas ölçekte haritalanabiliyor 

olması. 

Kütle hareketlerinin oluşmasını önlemeye ve 

kontrollü risk azaltmaya yönelik 

teknolojinin/uygulanabilir metodların son yıllarda 

artmış olması. 

 

Zayıf Yönler Tehditler 

Potansiyel düşme riski bulunan kayalık alanların arkeolojik, tarihi ve 

doğal sit alanları içerisinde kalmasından dolayı izin alınmadan 

müdahale edilememesi. 

Muhtemel heyelan ve kaya düşmelerine müdahale edilebilmesi için 

kurumlar arası protokol yapılmasının gerekliliği ve bu protokollerin 

hazırlanmasının zaman alması müdahale ve iyileştirme çalışmalarını 

güçleştirmesi. 

Emenek ilçe merkezinde afete maruz alan içerisinde boşaltılmamış 

konutlar bulunması. 

Belediyeler bünyesinde, afet risklerini azaltma konusunda faaliyet 

gösterecek birimlerin ve bu konuda yeterli eğitim ve donanıma sahip 

personelin olmaması. 

İmar planlarının güncel olmaması. (Başyayla illçesinde imara esas 

plan bulunmamaktadır.) 

İlçe ve köylerde yer alan kaya düşmesi alanlarında küçük maliyetlerle 

yapılabilecek iyileştirmeler için gerekli bütçenin sağlanmasında 

zaman zaman sorunlar yaşanmakta 

Özellikle Taşkale köyü bölgesinde üretim yapılan mermer ocaklarında 

nakliye esnasında kullanılan köy yolu kullanımında istinat duvarları 

zarar görmekte.  

Sarıveliler İlçemizde uygun alan bulunamadığından dolayı hak 

sahiplerine afet konutu yapılamamaktadır. (İlçenin tamamı heyelan 

bölgesi olduğundan) 

 

Depremler gibi yer sarsıntısına neden olan olayların 

kütle hareketlerini artırıcı bir rol oynaması. 

(Değerlendirelecek) 

Ülkemizin içerisinde yer aldığı aktif tektonik kuşak 

nedeni ile kayaların bol çatlak ve kırıklı olması kütle 

hareketlerini artırması. 

Yerel yöneticilerin muhtemel kütle hareketlerine 

karşı yeterince duyarlı davranmaması. 

Muhtemel kütle afet riskleri konusunda eğitim 

eksikliği. 

7269 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 

uygulanamaması. Afete maruz bölgelerin içerisinde 

bulunan konutların boşaltılamaması. (Köy-İlçede = 

Kaymakam Merkezde=Vali) 

AMB ilan edilen alanlara İl 14. Maddenin 

uygulanabilirliği için Özellikle Belediye Ve İl Özel 

İdarece alt yapı teknik desteğin sağlanmaması 

gerekmektedir. 

ÇŞ Müdürlüğünce 6306 sayılı Kentsel dönüşüm 

Kanununun uygulamasının artırılması kütle 

hareketlerinden etkilenen insan sayısını azaltacaktır. 

İl, İlçe ve Köy bağlantı yollarında Karayolları ve İl 

Özel İdaresi kendi sorumluluk alanlarında kütle 

hareketleri ile ilgili gerekli tedbirleri almalıdır. 

 
 

 OBRUK 

Obruk Türkçe kökenli bir kelime olup boru, baca veya kuyu şeklinde, yeni oluşanlarda 

keskin köşeli, eski oluşumlarında daha yayvan görünümlü karstik çöküntülere obruk denir. 

Karaman İlinde obrukların en yoğun gözlendiği alan Merkez İlçe Akçaşehir Kasabası, Ayrancı 

İlçesi Ambar Köyü ve Merkez İlçe Süleyman Hacı Köyleri arasındaki bölgedir. 

Kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, dolomitik kireçtaşı, dolomit gibi karbonatlı kayaçlarla 

halit, jips, anhidrit gibi evaporitlerlerin yaygın olduğu bölgelerde bu kayaç ve minerallerin sularla 

reaksiyonu sonucu mağara, dolin, lapya, düden, obruk gibi karstik şekillerin oluşması olağan 

birer jeolojik olaydır  Konya Kapalı Havzası’nda özellikle Karapınar ve Eskil arasında yüzlerce 

farklı çap ve derinlikte polye, uvala obruk, düden ve dolin gibi karstik yapılar bulunmaktadır 

Slavcada “susuz kayalık dağ” anlamına gelen “Kras” kelimesinden veya İtalyanca’daki 

“Carso” kelimesinden türetilmiş olan “Karst” deyimi eski Yugoslavya'da Adriyatik Denizi’ne 

bakan dağlık alandaki kireçtaşı platolarında kireçtaşlarının yüzey ve yeraltı suları ile erimesi ve 
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aşındırılması sonucunda meydana gelen tipik morfolojik yerşekilleri tanımlamak için 

kullanılmıştır (Sür, 1994). Erimeye uygun karbonatlı, sülfatlı ve klorürlü kayaların çözünmeleri 

sonucu doğal koşullarda gelişen ve büyüklüklerine göre polye (gölova ya da dağarası ova) dolin 

(koyak), uvala, düden (subatan), obruk, lapya ve mağara gibi yerşekilleri topluluğuna "karst 

topografyası", karstik yerşekillerinin oluşum süreçlerine ise “karstlaşma” denilmektedir 

Karstlaşma yeryüzünü oluşturan dış etkenlerden (akarsu, buzul, rüzgâr, volkan, kıyı 

jeomorfolojileri) farklı olarak hem yüzey hem de yeraltında birbiriyle bağlantılı büyük bir sistem 

halinde gelişir ( (Nazik, 2018). 

Karstlaşma ve özel olarak obruk oluşumları için başta litoloji ve yapısal jeoloji olmak 

üzere jeolojik koşullar, yüzey ve yeraltı sularının varlığı ve seviyesi, suların pH, EC, sıcaklık ve 

hidrokimyasal özellikleri gibi hidrojeolojik koşullar, iklim, yağış, sıcaklık ve buharlaşma gibi 

meteorolojik koşullar, yükselti, yüzey şekilleri bitki örtüsü gibi coğrafik ve jeomorfolojik 

koşulların önemli rolü vardır. 
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Tablo 3-4  Obruk GZFT tablosu 

 İç Etkenler Dış Etkenler 

AFET TÜRÜ:OBRUK GÜÇLÜ YÖNLER 
ZAYIF 

YÖNLER 
FIRSATLAR TEHDİTLER 

TEMEL SORU: Afet 

Risklerini Azaltmak ve 

Afetlere karşı daha 

dayanıklı hale gelmek 

amacıyla; ilinizdeki 

güçlü ve zayıf yönler ile 

fırsatlar ve tehditler 

nelerdir? 

Hangi konuları daha 

kolay yapıyoruz? 

Başarılı olduğumuz 

alanlar neler? Gücümüzü 

oluşturan kaynaklarımız 

neler? Avantajlı 

olduğumuz alanlar 

neler? Bizi farklı kılan 

ne tür özelliklere 

sahibiz? 

Eksik 

yönlerimiz 

neler? - 

Başarısız 

olduğumuz 

konular neler? 

- Hayata 

geçirmekte 

zorlandığımız 

konular neler? 

- Risk Azaltmadaki 

fırsatlar neler?- Fark 

yaratabileceğimiz 

alanlar neler? 

- Hangi alanlarda 

gelişmeler 

görülebilir? 

- Bizim için 

avantajlı konular 

neler?- 

- Risk Azaltmada 

hangi sorunlar 

karşımıza çıkabilir? - 

Bize zarar verebilecek 

rakipler kimler? - 

Hangi konularda hata 

yapabiliriz? - Bizi 

engelleyebilecek neler 

var? - Dünyadaki 

değişimin bize 

olumsuz etkileri ne 

olabilir 

GÜÇLÜ YÖNLER : 

1- İlimizde afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürüten ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan ve bu konularda politikalar yürüten AFAD’ın Karaman İlinde İl 

Müdürlüğü’nün teşkil edilmesi ve il müdürlüğü bünyesinde müdahale kapasitesinin güçlü olması. 2- Karaman AFAD İl 

Müdürlüğü tarafından mevcut ve meydana gelen Obruklar düzenli olarak AYDES (Afet Yönetim Destek Sistemi) ve 

ARAS (Afet Risk Analiz Sistemi)  sistemine işlenmeli. Bu sayede Vatandaşların bu bölgelerde daha bilinçli olması adına 

gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 3- Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kamu yatırım 

Programına Obrukların Tespit edilmesine Yönelik Çalışmaları içeren bir proje yürütülmektedir. 4-  Karaman İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar; Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, STK'lar, diğer Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarıyla birlikte iş birliği yapılması. 5- Obruk Oluşumun sonrasında Afet Müdürlüğünün öngördüğü 

önlem ve tedbirlerin tüm belediyeler tarafından uygulanıyor olması. 6- Ulusal ve Yerelde Yazılı ve Görsel Basının 

konuya duyarlı olması 7- Obruk afetleriyle ilgili olarak Kamu Kurumları adına farkındalık oluşmuş olup bu kapsamda 

Karayolları, Demiryolları, Belediyeler, BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ENERYA ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi 

kurumlar İmara Esas ve Altyapı çalışmalarında Obruk oluşum riski çalışmaları yürütülmesi. 8- Karaman İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nce MEB ile AFAD’ın koordineli bir şekilde afetler konusunda tüm okullarda eğitimler ve tatbikatların 

yapılıyor olması. 9- İlimizde Kmü bünyesinde Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmalı. 

ZAYIF YÖNLER: 

1- Afet kapsamında uygun kanuni alt yapının olmaması. 2- Afet önleyici erken uyarı sisteminin henüz geliştirilememiş 

olması. 3- Obruk risk haritasının oluşturulamamış olması. 4- Vatandaşlara Obruk Oluşum nedenlerinin iyi anlatılamaması 

ve bilinçlendirilememesi. 5- Türkiye tarımının yoğun şekilde yapıldığı Karaman ilimizde bilinçli su tüketimi ve bitki 

deseni seçimine dikkat edilmemesi. 6- Obrukların ağırlıklı olarak tarımsal sahalarda oluşmasıyla tarımın geleceği için 

tehdit oluşturması ve artış göstermesi halinde kırsaldan kente göçü tetikleyecek bir unsur olmasıdır. 7- Yatırımcılar 

üzerinde tedirginlik oluşturması. 8-Obruk riskinin görüldüğü ilçelerde İmara esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve Zemin 

etüt çalışmalarında obruk risk araştırmalarının yeterli olarak yapılmaması. 9-  İlimizde geniş bölgelerde obruk olma riski 

görülmektedir. 10- İl genelinde yapılan tüm altyapı yatırımları (Türk Telekom, Belediyeler, TEİAŞ, BOTAŞ, Doğalgaz)  

ile ilgili mevcut planların tek bir merkezde toplanmaması, güncellenmemesi ve sayısallaştırılmaması. 11- Metruk 

binaların bulunması ve bulundukları bölgede tehlike arz etmeleri. 12-Üniversitenin yaptığı çalışmaların sadece o 

çalışmayı yapan akademisyen tarafından bilinmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla bilginin paylaşılmaması. 13- 

Eğitim ve öğretim gerçekleştiren kamu ve özel okullardaki öğretmenlerin afetler konusunda bireysel anlamda yeterince 

etkin olmamaları. 

FIRSATLAR 

1- Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı tarafından "Obruk Alanlarının Tespitine Yönelik Çalışma" 

Projesinin yürütülmesi 2- Belediyeler ve Kamu Kuruluşlarının Obruklara karşı duyarlılıklarının artması ve Proje 

bağlamında Uyumlu ve birlikte çalışmalar yapılması. 3- Obruk oluşan bölgelerdeki çiftçilerimizin bu konuya büyük 

önem vermesi. 4-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının birlikte hareket etmesinden ötürü Eylem Planı hazırlamada ve Yasal 

altlıkların oluşturulabilecek olması. 5- Oluşmuş olan obrukların güvenlik önlemleri alımında belediyelerin hassas 

davranmaları. 6- Son yıllarda meydana gelen obrukların basın ve kamuoyunda bıraktığı hassasiyet. 7- Uzaktan algılama 

ve Uydu teknolojilerinin yardımcı bilim dalı olarak kullanılması 

TEHDİTLER 

1-Karaman Bölgesi ve çevresi GES için çok ideal olması sebebiyle bu bölgeye yapılacak yatırımlar için risk teşkil 

etmektedir. 2- Tarımsal alanların obruk oluşumları nedeniyle azalması ve kırsaldan kente göçü hızlandırması. 3- 

Obrukların yerleşim yerlerine yakınlaşması sebebiyle, yerleşim yerlerinin taşınma riski. 4- Çeşitli iletim hatlarında Obruk 

oluşması sebebiyle hizmetlerin aksaması. 5- Mevcut Çevre düzeni ve nazım İmar Planlarının oluşturulması öncesinde 

obruk risk belirleme çalışmaları yapılmadığından, kurumların Obruk oluşum riskini dikkate almadan kullanım alanlarının 

oluşturulması 
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 TAŞKIN  

Karaman İli Konya Kapalı Havzası ve Doğu Akdeniz Havzası içerisinde bulunmaktadır. 

SYGM tarafından takibi yapılan bu çalışmalarda; İlimizin bulunduğu havza sınırları içinde etkili 

olan yağış istatistikleri, tekrar periyotları, barajlar, akarsu ve kollarını dikkate alan akarsu dağılım 

ağı, topoğrafya, toprak yapısı, akış yönü, debiler, kapasiteler, arazi kullanımları vb. parametreler 

dikkate alınmaktadır. 

Karaman İli Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre; Yarı Kurak-Az Nemli, 1. Derece 

Mezotermal, Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan bir iklim tipine sahip olmasından 

dolayı İç Anadolu iklimi görülmektedir. Bu iklim modeline göre bölgede yazlar sıcak, kışlar ise 

soğuk geçmekte; yaz döneminde konveksiyonel karakterlere bağlı olarak az da olsa yağış 

düşmektedir. Ancak yarı kurak- az nemli bir bölge olarak sınıflandırılmasına rağmen yıl 

içerisinde bazı bölgelerde taşkın olayları yaşanmaktadır.  

İlimizin sınırlarının bulunduğu havzalardaki konumundan kaynaklanan tehlikeler ve 

geçmişte yaşanan sel ve taşkın olayları, yerleşim yerleri ile altyapı kaynaklı riskler İRAP 

Karaman 1.Çalıştayında tartışmaya açılmış ve çalıştayda çıkan GZFT analiz sonuçları Tablo 

3-5’de verilmiştir. 

Tablo 3-5  Taşkın GZFT tablosu 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

-1 -İlimizin coğrafi konumu gereği karayolu ve 

demiryolu ulaşımlarının kolay olması. 2- DSİ 

tarafından risk azaltma kapsamında ilimizde büyük 

yatırımlar yapılmış olması. 3- Taşkın koruma 

yapılarının yapım, güçlendirme ve dönüştürme 

aşamalarında günümüz teknolojilerinin kullanılıyor 

olması. 

1-Bakanlıklar ve Kuruluşların Tarım ve hayvancılığı desteklemek 

amacı ile yapacakları hibe desteklerinde belirli standartlara uygun proje 

istemeleri ve projelerin düzenli kontrol edilmesi. 2- 6306 Sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi (kentsel dönüşüm) 

Hakkındaki Kanunun uygulanması esnasında taşkın sahalarındaki 

altyapı ve üstyapı eksikliklerinin öncelikle giderilmesine yönelik 

çalışmaların yapılması. 3- DSİ Genel Müdürlüğü TAMBİS (Taşkın, 

Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi)’nin bulunması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

 

1- İl genelinde taşkın önleme çalışmaları kapsamında mevcut bitki örtüsünün yetersiz olması. 2- İl genelinde yapılan tüm 

altyapı yatırımlar ile ilgili mevcut planların tek bir merkezde toplanmaması. 3- Taşkın tesislerinin yerleşim ve tarım 

alanlarından geçtiği bölgelerde, mülk sahipleri ve fiziki şartlardan dolayı yeterli boyutlandırılamaması. 4- Taşkın tesisleri ile 

ilgili yapılan risk azaltma çalışmalarında farklı kamu kurum ve kuruluşların yapım işlerinde yetkili olması ve bu çalışmaların 

çeşitlilik arz etmesi. 5- Taşkın önleme maliyetlerinin yüksek olması ve kurumların yeterli bütçeye sahip olmaması. 6- Yol ağı 

ve kırsal yerleşim alanlarında yanlış yer seçimi uygulamalarının yapılıyor olması. 7- Mevcut taşkın alanlarının korunamaması. 

8- İl genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattının birlikte çalışması. 9- Kanalizasyon altyapısının yetersiz olması. 10- 

Bölgenin iklim şartlarına ve toprak yapısına uygun ağaç vb. bitkilerin seçilmemesi. 11- Hızlı kentleşmenin getirdiği sosyal 

amaçlı kullanılan alanlarda yapım ve bakımının kolay olması nedeniyle betonlaşmanın tercih edilmesi. 12- Yalıtım, drenaj gibi 

binayı koruyucu yapı malzemelerinin yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yerlerde kullanılmamış olması ve su basman 

kodunun düşük olması. 13- Kırsal alanlarda dere yataklarına atıkların atılması. 14- Taşkın koruma yapılarında erken uyarı 

sistemlerinin olmaması. 15- Şehir içi menfezlerinin vatandaşlar tarafından kapatılması. 16- İlimizde tarım ve hayvancılık 

alanında sigortalılık oranının düşük olması. 

 

TEHDİTLER 

 

1-Taşkın debilerini hesaplayan yöntemlerde iklim değişikliği kaynaklı kısa süreli ve aşırı yağışların dikkate alınmaması. 2- 

Kentin gelişmesinde yapılan yatırımların maliyet ve uygulama açısından kolaylığı nedeniyle düz alanların tercih edilmesi. 3- 

Yerleşim bölgelerinde toprağın su geçirgenliğinin ve akış eğiminin az olması nedeniyle su birikimi ve göllenmelerin oluşması. 

4- İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejiminin düzensiz olması. 5- Kırsal alanda bulunan taşkın korumalar üzerinde 

vatandaşların bilinçsiz müdahalesi. 6- Mevcut bodrum ve zemin katlarda yaşamsal ve işletme faaliyetlerinin devam etmesi. 7- 

Taşkın nedeniyle oluşan altyapı hasarlarında risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmaları esnasında diğer altyapı 

planlarının bilinmemesi nedeniyle ikincil afet veya acil durumlara sebebiyet vermesi. 8- Taşkın koruma amacıyla yapılan risk 

azaltma faaliyetlerinde proje devamlılığının sağlanamaması. 
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 KURAKLIK 

Tarım Sektörü Kuraklık Etkilenebilirlik Analizi  

Konya Havzası genelinde güvenilir su kaynağı kaybı ve sistem esnekliği kaybı, tarım 

ürünü verimi kaybından sonra havzanın maruz kaldığı en sık etkilerdir. Yeraltısuyu kuyularının 

kuruması, dinamik seviyenin düşmesi nedeniyle alt-havzalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Özellikle YAS kuyularında seviye düşmesi sonucunda, kuyuların derinleştirilmesi gerekmeye 

başlamış, bu durum bir taraftan kuyu derinleştirme maliyetini artırırken diğer taraftan da pompaj 

maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. Konya Havzası’nda toplam su kullanımında en 

büyük paya tarımın sahip olması nedeniyle öncelikle tarım ele alınmıştır. Buna ilave olarak su 

yönetimi hedeflerinden biri, nüfus artışının sonucu olarak havza genelinde su rekabeti 

yoğunlaştığından büyük oranda “tarımsal talepleri sürdürülebilir şekilde karşılamak” esas 

olmakla beraber gelecekteki kentsel ve endüstriyel taleplerdeki artışlar nedeniyle sulu tarım 

arazilerinde azalma riskiyle karşı karşıyadır. Belirlenmiş mevcut proje ve süreçlerin planlandığı 

derecede başarılı şekilde yürütülmemesi halinde, sulu tarım arazilerindeki bu azalma daha da 

büyük olabilir. Sonuç olarak, havza genelinde etkin bir su yönetimi ile arz açıklarını azaltmak 

veya bunlara çözüm sağlamak için seçenekler geliştirmeyi amaçlamış olup tarımın korunmasına 

da faydası dokunacaktır. 

 

Şekil 3-1 Konya Havzası Yeraltısuyu Kaynakları Etkilenebilirlik Analizi 

Konya Havzası’nda ihtiyaç duyulan 4.996 hm³ suyun 4.749 hm³’ü tarım sektörü 

tarafından talep edilmektedir. Bir başka deyişle havzada tüketiciye sunulan suyun %95’i 

sulamada kullanılmaktadır. Toplam tarımsal su ihtiyacının %68’i (3.227 hm³) yeraltısuyu 

kaynaklarından, %32’si (1.521 hm³) yüzeysel su kaynaklarından karşılanmakta; 635.221 ha alan 

yeraltısuyu ve 295.285 ha alan yüzeysel su kaynakları ile sulanmaktadır.  

Konya Havzası’nın kullanılabilir su kaynakları 4.679 hm³ olup %57,2’si (2676 hm³) 

yüzeysel, %42,8’ini (2003 hm³) ise yeraltı su kaynakları oluşturmaktadır.  

Konya Havzası kapalı havza niteliğinde olduğundan üzerine düşen yağışların toplandığı 

alan yine kendi içinde bütünleşik bir biçimde denge haline gelmektedir. Konya Havzası’nda su 

dengesi –yağışlar sonucunda ortaya çıkan yüzey akışları, yeraltısuyu beslenmeleri ile alt-
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havzalardaki su kullanım ve çekimleri– planlı olarak yapılmadığından özellikle yeraltısuyu 

seviyelerinde büyük düşüşler ortaya çıkmıştır.  

Son 20 yıllık süreçte gözlemlenen düşüşlerin ana sebebinin tarım için gerekli olan talebin 

yüzey sularından sağlanamaması; tarım yönetiminin uygun bir su dengesine göre yapılmaması 

sonucunda yeraltısularının çekildiği bilinmektedir.  

Hali hazırdaki durumda Konya Havzası’na düşen yağışların YAS’lerindeki düşümü 

karşılayabilecek durumda olmadığı sonucuna varılmıştır. Bugün ve gelecekte iklim 

değişikliğinin bölgedeki ilave etkileri de hesaba katıldığında gelecekte planlı bir havza su 

yönetiminin yapılmaması durumunda havzanın gittikçe su kısıtlamaları ile karşılaşacağı 

anlaşılmaktadır.  

Konya Havzası’nın yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarının gelecek 2015-2050 yılları arası 

küresel iklim değişikliği senaryolarına bağlı muhtemel potansiyel değişimleri ve nufüs artışı 

eğilimi ile yatırım planları dikkate alınarak sektörel su ihtiyaçlarındaki artışlar göz önünde 

bulunarak bütçe açığı ve yeraltısuyu seviyelerindeki düşümler için öngörüler yapılmıştır.  

Tarım sektörünün bir alt-sektörü olan sulu tarım alanlarının kuraklık ve su kıtlığı 

koşullarından etkilenebilirliği, yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarındaki muhtemel bütçe açığı ve 

yeraltısuyu seviyelerindeki düşümler ışığında ortaya konmuştur. 

Yeraltısuyu Sulamalarında Etkilenebilirlik Analizi Konya Havzası’nda yeraltısuyunun 

kullanımına 1960 yılında başlanmış; Devletin teşvikiyle YAS kooperatifleri kurularak kamu ve 

vatandaş işbirliği ile su sondaj kuyuları açılmaya başlanmıştır. Yeraltısuyunun faydasını gören 

şahıslar da yeraltısuyunu kullanmaya başlamış ve yeraltısuyu kullanımı yıllar içesinde artarak 

devam etmiştir. Havza’da aşırı çekim nedeniyle her yıl ortalama 1 m. statik su seviyesi düşmesine 

bağlı olarak akiferdeki yeraltısuyunun kullanımını kontrol altına almak amacıyla, DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından pilot bölge ilan edilen Konya Havzası için bir Eylem Planı hazırlayarak 

yeraltısuyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemlerinin kurulması zorunlu hale 

getirilmiştir.  

 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, bölge (Konya Havzası’ndan daha geniş alanı kaplayan 

Aksaray, Konya, Niğde, Karaman illeri) sınırları içinde sürdürülebilir yeraltısuyu emniyetli 

rezervini 2.404 hm³/yıl (DSI 4.Bölge Müdürlüğü 2012) olarak hesaplamıştır. KOP Bölge 

Kalkınma İdaresi de bu rezervi 2.435 hm³/yıl olarak tespit etmiştir. Bu miktarın 435 hm³/yıllık 

kısmını içme-kullanma, endüstri ve hayvan içme suyu ihtiyacı için; geriye kalan 2.000 hm³/yıllık 

kısmını da tarımsal sulama için tahsis etmiştir.  

Günümüzde içme-kullanma ve sanayi sektörlerinin 200 hm³/yıl, tarım sektörünün ise 

3.227 hm³/yıl yeraltısuyu ihtiyacı bulunmaktadır. 2050 yılı projeksiyonlarına göre içme kullanma 

ve sanayi sektörlerinin 375 hm³, tarım sektörünün ise 1.961 hm³/yıl ihtiyacı olacaktır.  

Tarım sektörünün su ihtiyacı hesaplanırken DSI tarafından planlanan yüzeysel sulama 

sahalarının işletmeye açılması, belirlenen ürün deseninin korunması ve sulama sistemlerinde 

öngörülen rehabilitasyonun yapılması koşulları dikkate alınmıştır. Havzadaki 1.100.000 ha 

sahanın sulaması için öngörülen bu çalışmalar uzun soluklu, emek yoğun ve yüksek maliyet 

gerektiren faaliyetlerdir. 2050 yılına kadar bu projelerin tamamlanacağı öngörüldüğünde yılda 

30.000 ha üzerinde sahada çalışma yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 

projeler dikkate alındığında yüksek bir hedef olan yılda 30.000 ha sahada sürdürülecek çalışmalar 

ancak yoğun bir programla gerçekleştirilebilecek bir hedeftir.  

DSI tarafından planlanan projelerin tamamlanmasına kadar geçen süreçte tarımsal amaçlı 

yeraltısuyu ihtiyacı giderek azalmasına rağmen iklim değişikliğine bağlı olarak yeraltısuyu 
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potansiyelindeki muhtemel azalmalar dikkate alındığında yeraltısuyundaki çekilmeler azalarak 

da olsa devam etme eğiliminde olması beklenmektedir. 

Konya Havzası’nda yeraltısuyu çekilmesi ve yeraltısuyu kaynaklarının kalan ömrü, su ve 

toprak kaynakları ile faaliyet gösteren yetkili kurum kuruluş ve uzmanlar tarafından göz önünde 

tutulan en sıcak gündem maddesidir. Bu proje kapsamında Havza’nın yeraltısuyu kaynaklarında 

meydana gelen değişimlerin sektörlere etkisini analiz etmek amacıyla yeni bir yaklaşım 

öngörülmüştür. Söz konusu yaklaşım, havzadaki yeraltısuyu statik seviyelerindeki gerçekleşen 

çekilmenin ortalama akifer kalınlığına oranı olarak ifade edilebilir.  

DSİ tarafından 1960-1977 yılları arasında Konya Havzası ve alt-havzalarında yapılan 

hidrojeolojik etüt raporlarından yararlanarak alt-havzaların yeraltısuyu taşıma ve akifer 

özelliğine sahip kayaçları, kalınlıkları ve yayılımları dikkate alınarak alt-havza için ortalama bir 

akifer kalınlığı belirlenmiştir. Yapılan öncül analizlerde geçmiş 18 yıllık süreçte havza akiferinin 

yaklaşık %20’sinin boşaldığı tespit edilmiştir. DSI tarafından planlanan projelerin tamamı 

devreye alınıncaya kadar geçecek süreçte yeraltısuyundan yapılacak çekimlerin azalacağı ancak 

akiferde düşümün devam edeceği görülmüştür. İklim değişikliğine bağlı olarak gelecek yıllarda 

yeraltısuyu beslenimlerindeki muhtemel azalma neticesinde havza akiferinin %50’sine yakının 

boşalacağı tahmin edilmiştir. Buna ilaveten iklim değişikliğine bağlı olarak yüzeysel akışlardaki 

azalmanın neticesinde tarım amaçlı yüzeysel su ihtiyacındaki açığın yeraltısuyu kaynaklarından 

karşılanması durumunda havza akiferinin %50’den daha fazla boşalacağı tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle, etkilenebilirlik analizinde gözetilen temel hedef 2050 yılına kadar havza 

akiferinde yeraltısuyu akiferinde düşümün %50’den daha aşağıda kalmasının sağlanmasıdır. Bu 

amaçla, kabul edilen akifer kalınlığının yarısının korunması gayesine bağlı olarak etki 

puanlandırılmasının haricinde tutulmuş; akiferin diğer yarısı çeyrek dilimlere bölünmüş; en derin 

çeyreğe 4 etki puanı, en sığ çeyreğe 1 etki puanı atanmıştır. Her bir etki sınıfının fiziksel 

açıklaması akiferin %12,5 oranda boş olması durumudur. 

Havzada hidrojeolojik açıdan önemli akiferlerin kalınlıkları yer yer 30-130 m arasında 

değişmektedir. Havzanın ortalama akifer kalınlığı 80 m kabul edilerek akiferin %50’sinin 2050 

yılına kadar korunacağı; kalan %50’sinin ise 2050 yılına kadar kontrollü kullanılacağı kabulüyle 

çeyrek dilimlere ayrılarak her biri 10 m olan dört etki sınıfı belirlenmiştir.  

Yeraltısuyu rasat kuyuları verileri kullanılarak Konya Havzası akiferinde son 18 yıllık 

süreçte toplamda 16,8 m olmak üzere ortalama 0,93 m/yıl düşüm gözlenmiştir. Bu veriler ışığında 

günümüzde akiferin %21’lik bölümünün boş olduğu söylenebilir.  

Mevcut koşullarda YAS beslenimi 2.226 hm³ olup 3.227 hm³’lük kısmı tarımsal olmak 

üzere 3.427 hm³ su tüketilmekte 1.201 hm³’lük bütçedeki açık yılda 0.93 m su tablasının 

alçalmasına sebep olmaktadır. Burada günümüzdeki bütçe açığının geçmiş 18 yıllık süreçte sabit 

olduğu (sulama sahasının tedricen arttığı ancak su ihtiyacının tedricen azaldığı kabulü yapılarak 

bütçe açığının önemli oranda değişmediği) kabulü yapılmıştır.  

Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarının gelecek 2015-2050 yılları arası küresel iklim 

değişikliği senaryolarına bağlı muhtemel potansiyel değişimleri incelendiğinde YAS 

besleniminin %10 oranında azalarak 2.014 hm³ olacağı öngörülmektedir.  

Gelecekte DSİ tarafından yüzeysel sulama projelerinin faaliyete geçirilmesi, DSİ 

tarafından belirlenen bitki desenine geçilmesi ve sulama tesislerinde öngörülen 

rehabilitasyonların tamamlanmasıyla tarımsal su ihtiyacı 3.227 hm³’ten 1.961 hm³’e 

gerileyecektir. Bu süreçte nufüs artışı ile içme-kullanma suyu ihtiyacı ve sanayi su ihtiyacı 

sırasıyla 237 hm³ ve 137 hm³’e ulaşacaktır. Böylece toplam YAS ihtiyacı 3.427 hm³’ten 2.335 

hm³’e gerileyecektir.  
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Tarımsal sulamada alınması planlanan önlemlerle YAS kullanımında %40’a yakın 

tasarrufa rağmen iklim değişikliğine bağlı YAS besleniminde öngörülen %10’luk kayba bağlı 

olarak YAS bütçesindeki açık azalacak ancak kapatılamayacaktır.  

Günümüzdeki 1.201 hm³’lük bütçe açığının geçmiş 18 yıllık süreçte sabit olduğu ve 0,93 

m su tablasında düşüme sebep olduğu kabulü ışığında gelecek yıllardaki su bütçesi açığının su 

tablasında oluşturması muhtemel değişimler arasında doğrusal ilişki kurularak alçalmalar 

öngörülmüştür. Bu alçalmalar (~0,15 m) günümüzde gözlenen (~1 m) alçalmaların %15’ine 

kadar gerileyebileceği hesaplanmıştır. 

Yapılan kabuller ışığında havza akiferinin yakın süreçte %25 oranında boşalacağı, 

2050’li yıllara doğru akiferin yarısının boşalmış olması beklenmektedir.  

İklim değişikliğine bağlı yüzeysel su besleniminde de %10 oranında azalma 

beklenmektedir. Bu değişime bağlı olarak mevcut ve yakın gelecekte işletmeye alınacak 

havzalar-arası su transferi projelerinin oluşturduğu ek potansiyele rağmen özellikle yüzeysel 

sulama alanlarında 280.000 ha’a yakın ilave sulama sahasının işletmeye alınması ile yüzeysel su 

bütçesinde de önemli miktarda açık oluşacaktır. İlave sulama sahalarının 180.000 ha’a yakın 

bölümünde günümüzde YAS sulaması yapıldığından kuraklık koşullarında YAS sulama 

alternatifi bulunan YÜS sulama sahalarında tarımsal su açığının YAS kaynaklarından karşılaması 

beklenmektedir. Bu koşullar altında YAS bütçesindeki açık 3,6 kat artarak 1.141 hm³ değerine 

ulaşabileceği; öngörülen bütçe açığının günümüzdeki bütçe açığına yaklaşmış olması akiferde de 

benzer hızda alçalmaların oluşabileceğine işaret etmektedir. Bu koşullar altında 2040’lı yılların 

başında akiferin yarısının boşalmış olması beklenmektedir. (Şekil 3-2) 

 

Şekil 3-2 Konya Havzası Akiferinde Yeraltısuyu Bütçe Açığına Bağlı Olarak 

Akiferdeki Su Seviyesinde Beklenen Düşüm 
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Tablo 3-6  Kuraklık GZFT tablosu 

 İç Etkenler Dış Etkenler 

 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER 

AFETTÜRÜ: 

 

Meteorlojik afetler 

(Kuraklık) 

Hangi konuları daha 

kolay yapıyoruz? 

Başarılı olduğumuz 

alanlar neler? 

Gücümüzü oluşturan 

kaynaklarımız neler? 

Avantajlı olduğumuz 

alanlar neler? 

Bizi farklı kılan ne tür 

özelliklere sahibiz? 

Eksik yönlerimiz neler? 

- Başarısız olduğumuz 

konular neler? 

- Hayata geçirmekte 

zorlandığımız konular 

neler? 

- Risk Azaltmadaki 

fırsatlar neler? 

- Fark yaratabileceğimiz 

alanlar neler? 

- Hangi alanlarda 

gelişmeler görülebilir? 

- Bizim için avantajlı 

konular neler?- 

- Risk Azaltmada hangi 

sorunlar karşımıza çıkabilir? 

- Bize zarar verebilecek 

rakipler kimler? 

- Hangi konularda hata 

yapabiliriz? 

- Bizi engelleyebilecek neler 

var? 

- Dünyadaki değişimin bize 

olumsuz etkileri ne olabilir 
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GÜÇLÜ YÖNLER 
1.Kuraklık Eylem Planının Hazırlanmış olması  

2.Yeterli ve tecrübeli teknik ekip ve aracın mevcut olması  

3. Kuraklığa dayanıklı bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması kapsamında düzenli olarak çiftçi eğitim faaliyetlerinin yapılması –  

4.Tarsim yaptıran çiftçilerimizin bulunması  

5. 3 Aralık 2020 tarihinde Yeşildere Köyümüzde Meralarımızı Islah etmek ot verimini yükseltmek amacı ile korunga, çayır düğmesi, yonca, 

kılçıksız brom karışımı yaparak ekimi yapılan karışımın çıkışı ve durumunun çok iyi olduğu görülmüştür.  İlimizde her yıl en az 1000 dekar 

mera alanın da ıslahı yapılacağı ve Küçükbaş Hayvancılığın çok iyi durumda olan ilimizde, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim 

Projesi” gibi projelerle ilimizdeki hayvan sayısının daha da artarak ıslah edilen mera alanlarımızın koyun ile dolması hedeflenmektedir.  

6.Topraklarımız Yeşerdi, Aksaray Şenlendi projesi kapsamında aşırı su tüketen yem bitkilerine muadil olarak 4’ lü karma yem bitkisi 

tohumu 15 köy ve kasabaya, 329.000 TL bütçe ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

7. 2002 yılında toplam sulanan tarım arazilerinin % 11’inde basınçlı sulama sistemleri kullanılarak sulama yapılmakta iken, yapılan yeni 

yatırımlar ve sağlanan kredilerle bu oran 2019 yılında % 65’lere ulaşmıştır.  

8.Tarım ve Orman bakanlığı  tarafından yapılan desteklemelerle üretimden hasada, işlemeden satışa kadar her aşamada üreticimiz 

desteklenmiş olup, Karaman’da bitkisel üretime verilen destek 2003 yılına göre 2019 yılında 2,5 kat artmıştır.  

9.Hayvancılıkta büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanda destek verilmekte olup, 2003-2019 yılları 

arasında Karaman’da verilen destek 2003 yılına oranla 96 kat artmıştır.  

10.Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal faaliyetleri ile ilgili çiftçilerimizi 

bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen 87 eğitim toplantısına 818 çiftçimiz, meyve, bağ, sebze konularıyla ilgili 2 adet metot demonstrasyona 

39 üretici katılmıştır.  İlimizde 67 adet tohumluk bayii, 3 adet meyve fidanı üreticisi, 2 adet süs bitkisi üreticisi ve 3 adet tohum işleyicisi 

mevcut olup 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında 

kontrolleri yapılmaktadır.  Projeler Tarım ve Orman Bakanlığınca 1'er yıllık yapılmakta olup, 2020 yılında projeler ve ödenekler 

belirtilmemiştir. 2020 yılı dönem sonu itibariyle cari ’den 559.843 TL. ödenek gelmiş, 558.051 TL harcanmıştır. Bakanlık kaynaklarından 

İlimize toplamda 2.027.748 TL ödenek gelmiş, 2.017.429 TL harcama yapılmıştır.  

11.Karaman’da parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla 12 kasaba ve köyde 56.203 

hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 44 kasaba ve köyümüzdeki 181.182 hektar alanda arazi toplulaştırma 

çalışmaları ise halen devam etmektedir.  

12.Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 

kapsamında, arazi toplulaştırması biten 12 köyde 1.082 km yol yapılmış, toplulaştırma çalışmaları devam eden köylerimize ise 2.636 km yol 

yapımı planlanmıştır.  

13. Tarımsal sulamada kapalı sistem sulamaya geçilmektedir.  

14. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2012-2018 yılları arasında 446 adet projeye 

6.361.198,02 TL hibe desteği verilmiştir.  
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15. Bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, örnek işletme modelleri oluşturmak ve pazar değeri yüksek, ekonomik öneme sahip ürünlerin 

artışını sağlamak için İl Tarım Müdürlüğünce 2021 yılında uygulanmak üzere toplam proje bedeli 3.211.400TL olan 10 proje İl Özel 

İdaresine teklif olarak sunulmuştur. 2021 yılı İl Özel İdaresi bütçe çalışmalarına esas olmak üzere müdürlüğümüzün 2021yılı Yatırım 

teklifleri Cetveli 17 proje ve 3.504.400TL proje bedeli olarak revize edilmiştir.  

16. Karaman İli Ayrancı İlçesinde 2016 yılında hububat ve yem bitkisi ekili alanlarda meydana gelen kuraklık afeti nedeniyle ilçe merkezi 

ve 12 köyünde toplam 209 çiftçi müracaat etmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kredi alma imkânlarının bulunmadığı 

anlaşıldığından; Karaman İli Ayrancı İlçesinde 9 Çiftçiye Toplam 124.567,35 TL karşılıksız nakdi yardım yapılmıştır. Karaman İli Ermenek 

İlçesinde 2019 yılında ceviz bahçelerinde meydana gelen don afeti nedeniyle ilçe merkezi ve 4 köyünde toplam 21 çiftçi müracaat etmiştir.  

4 Çiftçiye Toplam 63.694,27 TL karşılıksız nakdi yardım yapılmıştır.  

17. 2020 yılı 4. Döneminde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca acil yardım kapsamında ilimizde 2020 üretim sezonunda meydana 

gelen tabii afetler nedeniyle ekilişleri zarar gören üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri amacıyla tohum yardımı yapılmasında 

kullanılmak üzere Valiliğimize aktarılan 9.000.000,00TL ödeneğin mağdur olan çiftçilere dağıtılması amacıyla komisyon kararı alınmış 

olup, zarar gören üreticilerden müraacatlar tamamlanmış ve komisyon kararına istinaden başvurusu kabul edilen çiftçilerimize toplam 3282 

ton sertifikalı tohum ve 9762,7 kg sera naylonunun dağıtımı tamamlanmıştır. 

ZAYIF YÖNLER 
1. Bitki örtüsünün zayıf olması, Orman varlığının az olması. 

2. Tarım arazilerinin ekonomik olarak zarar görülebilir olması. 

3. Kurumların sahip oldukları verilerin tek çatı altında toplanmaması. 

4. Finansman zorluğu 

5. Geleneksel sulama yapan çiftçiler basınçlı sulamaya geçirilememekte 

6. İzinsiz açılmış kuyuların kayıt altına alınamamış olması 

7. İzinsiz kuyular nedeniyle yeraltı suyunun baskı altında olması 

8. Çiftçiler gelenekçi bir yaklaşımla üretim yapmaya devam etmekte olup suyu fazla tüketen ürünleri (yonca, mısır, şekerpancarı vb.) ekmeye 

devam etmekte ve bu ekimin engellenememesi (Hayvan Yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapıldığı için) 

9. Veraset problem gibi çeşitli nedenlerden ötürü çiftçiler ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ne kayıt yaptıramamakta ve buda kayıt dışı üretime 

sebep olduğu gibi çiftçilerimiz TARSİM yaptıramamaktadır. 

10. İlimizde gerek yeraltı suları gerekse de baraj sularının tarımsal alanlardaki sulama takvimi ve miktarı verimli bir şekilde kullanılamamakta, 

11. Tarımsal Sulama sisteminin kullanımında kurumlar arası koordinasyonun zayıf olması. 

12. Karaman’ın toplam yüzölçümü 8.851.001 dekar olup bunun % 37’ si tarım arazileri, % 22’sini çayır mera arazileri oluşturmaktadır. 

İlimizin 327.058 ha’ lık toplam tarım arazisinin 232.794 ha’ lık (% 71'i) kısmı sulanabilir özellikte olmasına karşın sulanabilir alanın 109.552 
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ha’sı (%47'si) sulanmakta olup,123.242 ha (%53) alan teknik ve ekonomik olarak sulamaya elverişli olduğu halde su yetersizliği nedeniyle 

sulanamamaktadır. 

13. 2020 yılında ise yağış miktarı çok düşük olduğu için kıraç hububat alanlarında kuraklık zararı meydana gelmiştir. 

FIRSATLAR 
1.  Kurumlar tarafından üretilen tehlike ve risk haritalarının kamuoyu ve kurumlarla paylaşılması. 

2.  Kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin kullanılması, mera ıslah projeleri ve rüzgâr perdelerini içeren projelerin yapılması 

3.  Tarsim yaptıran çiftçi sayısının artırılması Don hasarına karşı ekim dikim tarihlerinin belirlenebilmesi 

4.  Toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin 

azaltılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla 2009 yılında İlimizde uygulanmaya başlanmıştır. 

Sütünüz Tatlansın Geliriniz Katlansın Projesi kapsamında aşırı su tüketen yem bitkilerine muadil olarak Elif çeşidi İtalyan çimi-süt otu ile 5 

dekar alanda 17.800 TL bütçe ile demonstrasyon kurulmuş ve 2 ton yeşil ot verimi alınmıştır. 

5.  ÇATAK Projesi Merkez ilçe Akçaşehir Kasabası, Burunoba, Osmaniye ve Çoğlu köylerinde devam etmekte olup, projeye 2017 yılından itibaren 

komisyon kararı ile Merkez ilçe Dinek, Beydilli, Yuvatepe, Ortaoba, Çiğdemli ve Salur köyleri ilave edilerek toplam 10 yerleşim yerinde 

uygulanmaktadır. Suya az ihtiyaç duyan ve İlimiz üreticilerine alternatif bir gelir kaynağı oluşturulması amacıyla Taptuk Köyü’ nde Lavanta 

Demonstrasyon çalışması yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir, Sultanhanı, Taşpınar, Helvadere ve Gültepe köyünde 250 dekar alanda 

Lavanta yetiştirilmeye başlanmıştır. 

6.  2018 yılında ÇATAK Projesi; Merkez ilçesi Akçaşehir Kasabası, Burunoba, Çoğlu, Osmaniye, Dinek, Beydilli, Yuvatepe, Ortaoba, Çiğdemli, 

Salur, Boyalı, Çavuşpınarı, Ekinözü, Erenkavak, Kılbasan, Kisecik, Seyithasan, Tarlaören köyleri ve Ayrancı ilçesi Akpınar, Berendi,  Çat, 

Buğdaylı, Büyükkoraş, Kavaközü, Kayaönü, Kıraman, Küçükkoraş, Melikli, Pınarkaya, Divle, Yarıkkuyu köyleri olmak üzere toplam 31 köyde 

devam etmektedir. 

7.  ÇATAK Projesi kapsamında; tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması,  Toprak ve su yapısının 

korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik 

gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi 

tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerden en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması, Su kullanımını asgariye 

indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması,  Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,  Organik tarım 

veya iyi tarım uygulamalarının yapıması. 

8.  Geniş mera alanları, yem bitkileri üretimine uygun iklimi ve tarımsal sanayisinin gelişmiş olması gibi avantajlara sahip olan ilimizde hayvancılığı 

geliştirmek amacıyla, üstünlüğü kanıtlanmış boğa spermleri kullanarak gelecek neslin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla 2020 yılında 18.977 

adet suni tohumlama yapılmıştır.  2020 yılında 1 işletmeye 10.664 TL. hayvan hastalığı desteklemesi ödemesi yapılmıştır. 
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 2020 yılı bitki sağlığı programı gereğince hububat, bağ, meyve, sebze, genel zararlılar ve ambar zararlılarını kapsayan 54 adet değişik hastalık ve 

zararlı konusunda entegre mücadele çalışması yapılmaktadır. İhalesi Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince yapılan, %75 

İl Özel İdaresi kaynaklı %25 çiftçi katkılı Badem, Üzüm ve Zeytin fidanı başvurusu için merkez ve köylere gerekli duyurular yapılarak başvuru 

işlemleri tamamlanmıştır. Birlik tarafından badem ve zeytin alımı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış başvuru yapan üreticilere 10-11 Aralık 2020 

tarihinde dağıtımlar gerçekleştirilmiştir. 

TEHDİTLER 
1. İklim değişikliği etkisi ile yağış rejimlerinin düzeninin bozulması 

2.Iklim değişikliğinin tüm dünyada neden olduğu tehditler ile kuraklığın neden olacağı gıda krizi 

3. Kaçak kuyular ve aşırı sulama nedeni ile yer altı ve yer üstü sularının tükenmesi 

4. Yeraltı suyu kullanımına talebin artacak olması obruk oluşumlarını tetikleyebilir. 

5. Kuraklığa bağlı olarak hayvansal üretimde ekonomik kayıplar yaşanabilir. 

6. Kuraklık nedeniyle istihdam azalması ve göç baskısı oluşabilir. 

7. Kentsel ve sulama amaçlı su sıkıntısı yaşanabilir. 

8. Kuraklık nedeniyle salgın hastalıklar yaşanabilir. 

9. Yaban hayatına olumsuz etkileri görülecektir. 

10. Göl ve sulak alanlarda kuruma ve su yaban hayatı popülasyonunda sıkıntılar yaşanabilir. 

11. Meraların kuraklık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşılaşabilir. 

12. Tarımsal hammadde eksilmesi nedeniyle tarımsal sanayide ekonomik kayıplar yaşanabilir. 
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3.2 DEĞERLENDIRME VE SONUÇ 

 Deprem 

Modül 2’de detaylı olarak açıklandığı üzere; Karaman İlimizde 2.00 ile 4.00 arasında 

değişen büyüklüklerde yıkıcı deprem üretebilecek (3 adet) fay olması ve geçmişte can ve mal 

kaybına neden olan çok sayıda yıkıcı depremlerin yaşanma riskinin diğer illere göre az olması 

İlimiz için deprem tehlikesinin kaya düşmesi ve heyelan riskine göre daha az olduğunu ortaya 

koymaktadır. Karaman il sınırları içerisinden geçen diri faylar üzerinde fayın yıkıcı deprem 

tekrarlama periyodu, geçmişte ürettiği yıkıcı deprem sayısı, atım miktarı, kayma hızı gibi deprem 

tehlike analizine yönelik parametrelerin sunulduğu yayınlanmış bilimsel veri eksikliği vardır. 

Bununla beraber ilimizdeki diri fayların, imara esas ölçekte (1/1000, 1/5000 ölçekte) diri fay 

haritaları henüz yapılmamıştır. Bu gibi zayıf zeminin olduğu alanlarda yeraltı su seviyesi ve 

sıvılaşma/oturma riskli alanların imara esas ölçekte haritalarının henüz yapılmamış olması 

önemli bir eksikliktir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi (6306 Sayılı-kentsel 

dönüşüm kanunu) Hakkındaki Kanunun varlığının önemli bir fırsat olmasına rağmen, ilimizdeki 

2002 yılı öncesine ait yapı stoku envanteri ve istatistiksel verinin bulunmaması tehlikeyi artırıcı 

ögelerden birisidir. 

 Kütle Hareketleri 

Kütle hareketlerine müdahale ve ıslah çalışmaları ilimiz genelinde yerleşim alanlarının 

kısıtlı imkanları ile yapılmakta olup, sit alanlarının ve orman sahalarının genişliği zaman zaman 

çalışmaların sekteye uğramasına sebep olabilmektedir 

 Obruk 

Obrukların yerleşim yerlerine yakınlaşması, gelecekte yerleşim yerlerinin büyük risk 

altında olduğunu göstermektedir. Merkezlerde olası obruk olayları olduğu takdirde yerleşim 

yerlerinin toplu taşınması riskinin ortaya çıkabileceği düşünülmeli; mevcut çevre düzeni ve 

nazım İmar Planlarının oluşturulması öncesinde obruk risk belirleme çalışmaları yapılmalıdır. 

İlgili kurumların Obruk oluşum riskini dikkate almadan kullanım alanlarını 

oluşturmaması gerekmektedir.  

 Taşkın 

1. çalıştayda SGYM tarafından hazırlanan havza planları ve ilimizde geçmişte yaşanan 

taşkın, kent içi seller ve su baskıları açısından riskli alanlar üzerinde etkilerini, mevcut durumları 

tespit etmek ve önceliklendirme kriterlerini belirlemek amacıyla GZFT analizi yapılmıştır. 

Modül 2’de belirtildiği üzere, Karaman ilindeki taşkın ve kent içi su baskınları il afet risk azaltma 

sürecinde önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Geçmişte taşkın afeti yaşanmış ve yaşanma 

ihtimali olan yerleşim alanlarında, son yıllarda DSİ tarafından gerçekleştirilen taşkın korumaya 

yönelik risk azaltma çalışmaları ilimizi taşkınlara karşı güçlü hale getirmiştir.  

Yapılan analiz doğrultusunda, yol ağı ve kırsal yerleşim alanlarında dere yatakları gibi 

yanlış yer seçimi, risk azaltma çalışmalarında kurumlar arası veri ve bilgi paylaşımında 

güçlükler, altyapı yatırımları ile ilgili mevcut planların tek bir merkezde toplanmaması, 
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kanalizasyon ve yağmur suyu hattının birlikte çalışması, dere yataklarına atıkların atılması, 

sigortalılık oranının düşük olması gibi ilimizin zayıf yönleri dile getirilmiştir.  

Taşkın önleme çalışmaları kapsamında mevcut bitki örtüsünün yetersiz olması çevresel 

faktörlerin değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. İlimizde DSİ tarafından risk 

azaltmaya yönelik büyük yatırımların yapılmış olması ve taşkın koruma yapılarının günümüz 

teknolojileri kullanılarak yapılıyor olması sosyal ve idari faktörler açısından önemlidir. Bununla 

beraber taşkın önleme ve kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması, kurumların yeterli bütçeye 

sahip olmaması gibi faktörler ekonomik, politik/yasal açıdan değerlendirilmesi gereken önemli 

konulardır. 

 Kuraklık 

Damlama Sulama Yöntemine Geçme: Dünya nüfusundaki artış ve küresel ısınmanın 

da etkileriyle azalan su kaynaklarına olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Kullanılabilir 

nitelikteki su kaynakları azalmaktadır. Tatlı su kaynaklarının en büyük kullanıcısı tarım 

sektörüdür. Bu yüzden tarımda kullanılan suyun etkinliğinin artırılması bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Damla sulama, sulama yöntemleri içerisinde suyu en etkili şekilde kullanan 

yöntemlerden birisidir. Damla sulama sistemlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi, 

konusunda eğitim almış uzman kişilerce projelendirilmesine ve iyi bir şekilde işletilmesine 

bağlıdır. Sistem projede öngörüldüğü şekilde araziye uygulanmalı ve işletilmelidir. Damla 

sulama yöntemi ilk yatırım masrafları yüksek, kullanımı daha fazla bilgi ve beceri istemektedir. 

Bu yüzden damla sulama yönteminin işletimi hakkında üreticiye gerekli bilgiler verilmeli ve 

bilinçlendirilmelidir. Böylece sistemlerin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Ağaçlandırma Yapma: Kurak bölgelerde direk ağaçlandırma çalışmalarına girmeden 

önce, ekolojik koşullara uygun türlerle toprağın tespiti ve ıslahı yoluna gidilmesi gerekir. Bu 

işlemlerden sonra uygun türlerle ağaçlandırma çalışmalarına gidilebilir. Kullanılacak ağaç (bitki) 

türleri her şeyden önce kuraklığa karşı dayanıklı türler olmalıdır. Toprak koruma ve hidrolojik 

amaçlı ağaçlandırmalar yapılmalıdır. Bu ağaçlandırmalar bozulan su dengesini düzenlemek, sel, 

erozyon ve siltasyon zararlarını önlemek ve azaltmak amacıyla yapılan ağaçlandırmalarıdır. 

Kuru Tarıma Geçme: Kuru tarım alanlarında serin iklim tahılları (başta buğday ve arpa), 

serin mevsim bakliyatlar (başta nohut ve mercimek), kurağa dayanıklı bazı endüstri bitkileri 

(haşhaş, aspir, kanola, yağ keteni, kimyon gibi) ile bazı yem bitkileri (fiğ, burçak, korunga gibi) 

yoğun olarak yetiştirilebilir. 

Havza’daki toplam yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar m³, yıllık su tüketimi ise 

6,5 milyar m³ seviyesindedir. Suyun yaklaşık %90’ı tarımsal sulama için kullanılmaktadır. 

Havza’nın su bütçesinde yıllık 2 milyar m³’ü açık olduğu görülmektedir. Söz konusu su bütçesi 

açığının büyük bir kısmı, yeraltı suyu statik rezervlerinden karşılanmakta, bu nedenle yeraltı su 

depoları hızla tüketilmektedir. Bu durum, Havza’yı çevresel ve tarımsal sürdürülebilirlikten hızla 

uzaklaştırmaktadır. 

Su bütçesindeki açığa rağmen su tüketimi yüksek ürünler olan yonca, mısır, patates ve 

ayçiçeği ekim alanlarında kayda değer artış gözlenmektedir. Dahası söz konusu ürünlerin 

sulamasında tam verimlilik sağlanabilmiş değildir. Havza’daki tarım alanlarının çoğunluğu halen 

salma sulama sistemiyle sulanmakta, yüzey sulamalarında açık kanal iletim hatları 

kullanılmaktadır. 2012 sonu itibarıyla Havza’daki yeraltı su kuyusu sayısının 100 bini aştığı, DSİ 

envanteri kapsamı dışında kalanlarla birlikte 130 bini bulduğu tahmin edilmektedir. Bu 

kuyulardan 27.140 tanesi ruhsatlı, geri kalanı ruhsatsızdır. 
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Bütün bu etkenler sonucunda Havza’daki gerek yüzey, gerekse yeraltı su kaynakları 

önemli baskı altındadır. Havza’da uluslararası öneme sahip sulak alanların birçoğu kuruma 

tehdidiyle yüz yüzeyken, yeraltı su seviyelerinde her sene ciddi düşüşler gözlenmektedir. Su, 

Havza’daki çevre sorunlarının neredeyse tamamının merkezinde yer almaktadır.  

Havza’daki paydaşların birçoğu, mevcut durumun ne ekonomik ne de çevresel açıdan 

sürdürülebilir olduğunu belirtmektedir. Çözüm olarak Havza’nın su ve toprak kısıtlarına uygun 

ürün planlamasının yapılması ve su kullanımın etkin hale getirilmesi gibi yapısal önlemleri işaret 

etmektedir. Ancak su sorununun kısa vadeli çözümü için havzalararası su transferi projeleri de 

pek çok paydaşın ana talepleri arasında yer almaktadır. Hal böyleyken durum çıkmaz bir döngü 

içerisine girmektedir. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen havzalararası su transferi projelerinden alınan dersler, söz 

konusu projelerin sanılanın çok ötesinde maliyetler içerdiğini, çok önemli sosyal ve çevresel 

sorunlara yol açtığını göstermektedir. Havza’daki su kullanımında tam etkinlik ile verimlilik 

sağlanmadan, talep yönetimini ve iyi su yönetimini içeren diğer alternatifler göz önüne alınmadan 

gerçekleştirilecek havzalararası su transferi projelerinin, geri dönülemez ekolojik sorunların yanı 

sıra ekonomik ve sosyal sorunlara yol açmaları kaçınılmazdır. 

Konya Havzası’nın çevresel sürdürülebilirliği açısından yeraltı ve yüzey sularının miktar 

ile kalitesi, başta sulak alanlar olmak üzere bozkır, orman gibi doğal alanların sağlığı ve kuraklık 

gibi doğal afetlere karşı dayanıklılık, en sorunlu unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Havza’da 

doğal kaynakların yönetimi açısından da vasat bir performans sergilenmektedir. Farklı yasal 

düzenlemelere referansla hazırlanan strateji ve planlar arasında uyum ve bütünsellik yoktur. 

Entegre Havza Yönetimi ilkeleri ve bütün paydaşların katılımı ve onayıyla hazırlanmış bir havza 

yönetim planı henüz hayata geçirilmiş değildir.  

Bölgede su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için bütün sektörel talep ve 

baskıları, bugünü ve yarını dikkate alarak katılımcı bir şekilde ivedilikle hazırlanması 

gerekmektedir. Söz konusu planın hazırlık sürecinde dünyadaki güncel bazı araçlardan 

faydalanılması son derece önemlidir. Suyun ekonomik ve ekolojik süreçlerle olan etkileşimini 

ortaya koymak, iklim değişikliğine ve diğer etkenlere bağlı riskleri öngörmek ve gerekli 

önlemleri tarif etmek, suyun ekonomideki rolünü ve dolayısıyla da yarattığı katma değeri 

anlayarak sektörlerin geleceğine ışık tutmak, bütüncül havza yönetimi süreçlerine dahil edilmesi 

gereken unsurlardır. 

Sonuç olarak Havza’da gerek çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, gerekse sosyo-

ekonomik açılardan güvenli bir geleceğin temini için palyatif değil, sorunların köküne inecek 

yapısal çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Konya Havzası’nda mesele ne tek başına su, ne tek 

başına tarım, ne de tek başına çevredir. Bu çerçevede, su ve toprak yönetimini bir bütün olarak 

ele alan; tarım ve çevre politikalarını bu eksende değerlendiren bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.  
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EYLEMLERİN 

OLUŞTURULMASI VE 

TABLOLAŞTIRILMASI 
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 AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİN OLUŞTURULMASI VE 

TABLOLAŞTIRILMASI 

İlk çalıştaydan elde edilen verilere ek olarak, il düzeyinde uzman görüşleri dikkate 

alınarak değerlendirilmiş ve çeşitli kurumlar ile (KAMÜ, DSİ, Karaman Belediyesi, İl Özel 

İdaresi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü vb.) tekrar görüşmeler 

yapılarak önerilen ve düzeltilen tüm bilgiler güncellenmiştir. 

 

    

Amaç, Hedef ve Eylemlerin Belirlenmesi Süreç Şeması 

Karaman İl Afet Risk Azaltma Planının temelini oluşturacak amaç, hedef ve eylemler 2. 

Çalıştayda tehlike türlerine göre belirlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin 

katıldığı çalıştayda; eylemin etkilediği kişi sayısı, eylemi gerçekleştirecek kurumun bütçesi, 

personel ve mevcut kaynakları düşünülerek tek tek puanlanarak önceliklendirilmiş ve 

sınıflandırılmıştır. Ayrıca sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve gerçekleştirme süreleri 

belirlenmiştir. Bu sayede eylemlerden sorumlu kurumlar mevcut bütçe ve kapasite ile mümkün 

olduğunca hızlı bir şekilde risk azaltma faaliyetlerine başlayabileceklerdir. 

4.1 AMAÇ VE HEDEFLER 

Karaman Afet Risk Azaltma Planı, “Yaşamın her alanındaki afet tehlike kaynaklarını 

belirleyerek araştırmak, olası riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmek, 

ilimizi afetlere hazır ve dirençli toplum haline getirmek.” Amacı çerçevesinde, 17 hedef altında, 

58 eylem içermektedir  (Tablo 4-1 ve Tablo 4-18). 
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Tablo 4-1 . Hedefler Listesi  

 

AMAÇ 
Yaşamın her alanındaki afet tehlike kaynaklarını belirleyerek araştırmak, olası riskleri azaltmak, afetlerin 

neden olduğu kayıpları en aza indirmek, ilimizi afetlere hazır ve dirençli toplum haline getirmek 

HEDEF-1 İlimizi depremin etkilerine karşı dirençli hale getirmek 

HEDEF-2 Afet yönetiminde kurumsal işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek 

HEDEF-3 İlimizin afet kaynaklarını belirlemek ve bu kaynakların tehlike analizlerini yapmak 

HEDEF-4 Afet kültürüne sahip toplum oluşturmak 

HEDEF-5 Afetlerde kritik ve incinebilir grupların korunmasına öncelik vermek 

HEDEF-6 İlimizin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını afetlerin etkilerinden korumak için önlemler almak 

HEDEF-7 
İl Afet risklerini azaltmak ve etkin müdahale için yazılı ve görsel basın kuruluşları ile iletişim ağını daha etkin 

hale getirmek 

HEDEF-8 İlimizde afet sigorta sistemini yaygınlaştırmak 

HEDEF-9 Afet Risklerinin Önlenmesine Yönelik Kapsamlı Çalışmalar Yapmak 

HEDEF-10 İl afet bilgi sistemi kurmak 

HEDEF-11 Afetin tüm seviyelerine etkin müdahale için afet hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak 

HEDEF-12 Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak 

HEDEF-13 Mekânsal planlamada afet risklerini dikkate almak 

HEDEF-14 Mekânsal envanterler oluşturularak veri tabanı oluşturulacak 

HEDEF-15 7269 ve 6306 Sayılı Kanunların Uygulanmasını sağlamak 

HEDEF-16 İlimizi taşkın afetinin etkilerine karşı dirençli hale getirmek 

HEDEF-17 Bozulan su dengesini düzenlemek, sel, erozyon ve siltasyon zararlarını önlemek 
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Tablo 4-2 . Hedef 1 İlimizi Depremin Etkilerine Karşı Dirençli Hale Getirmek 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H1-E1 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında mahalleler bazında 

önceliklendirme yapılarak sismik riske sahip olan konut tipi yapıların tespit 

edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

Deprem İl AFAD 
Çevre ve Şehircilik İl Müd 

Belediyeler - İl Özel İdaresi - KAMÜ 
2021-2025 

H1-E2 
İmar planına esas ölçekte mikrobölgeleme çalışmaları eksik olan il merkezi ve 

ilçelerindeki yerleşim alanlarında bu çalışmalar tamamlanacaktır. 
Deprem Belediyeler 

MTA Bölge Müdürlüğü – KAMÜ - Çevre ve 

Şehircilik İl Müd. - İl Özel idaresi - İl AFAD 
2021-2025 

H1-E3 
İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında yer alan metruk binalar tespit 

edilerek tehlike arz edenler yıkılacaktır. 
Deprem Belediyeler 

Çevre ve Şehircilik İl Müd - İl Özel idaresi - 

İl AFAD 
2021-2025 

H1-E4 
İl geneli köy yerleşim alanlarında yer alan metruk binalar tespit edilerek tehlike 

arz edenler yıkılacaktır. 
Deprem İl Özel İdaresi 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. – Belediyeler - İl 

AFAD 
2021-2025 

H1-E5 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında bulunan kamu binalarının 

Kamu Yapıları Envanter Sistemi (KAYS) kapsamında tespit edilmesi 

sağlanacaktır. Tespit sonuçlarına göre bu binaların güçlendirilmesi ve yıkılması 

için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca planlamalar yapılacaktır. 

Tüm Afetler 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Tüm Kurumlar 2021-2023 

H1-E6 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında bulunan kamu binaları 

dışında kalan özel ve tüzel şahıslara ait okul, yurt, hastane gibi umumi kullanıma 

ait binalar Kamu Yapıları Envanter Sistemi (KAYS) kapsamında tespit edilmesi 

sağlanacaktır. Tespit sonuçlarına göre bu binaların güçlendirilmesi ve yıkılması 

için ilgili yapı sahiplerince planlamalar yapılacaktır. 

Tüm Afetler 

Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müd. 

Yerel Yönetimler - İl Sağlık Müd. - İl Milli 

Eğitim Müd. - Gençlik ve Spor İl Müd. - 

Aile Çal. ve Sos. Hizm. İl Müd. 

2021-2025 

H1-E7 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında mevcut yapı stoğu 

envanterinin çıkarılması çalışmaları kapsamında alt katı depo, dükkân, mağaza, 

market vb. amaçlarla kullanılan çok katlı binalar belirlenip haritalandırılarak bu 

tür yapılarda taşıyıcı sisteme sonradan yapılacak proje dışı müdahaleleri önlemek 

için belli aralıklarla kontroller yapılacaktır. 

Deprem Belediyeler Çevre ve Şehircilik İl Müd. Sürekli 

H1-E8 
Mevcut yapı stoku envanterinin çıkarılması çalışmaları kapsamında il merkezi ve 

ilçelerinde bitişik nizam binalar belirlenerek, sayısal haritalar hazırlanacaktır. 
Deprem Belediyeler 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. - İl AFAD - İl 

Özel İdaresi - KAMÜ 
2021-2024 
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Tablo 4-3  Hedef  2  Afet Yönetiminde Kurumsal İşbirliği Ve Koordinasyonu Güçlendirmek 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H2-E9 
Karaman İl genelinde uygulanması planlanan risk azaltma çalışmalarının AFAD-RED 

kullanılarak üretilen deprem senaryolarının dikkate alınarak gerçekleştirilmesi. 
Deprem İl AFAD Tüm Kurumlar Sürekli 

H2-E10 

Karaman ve yakın çevresindeki diri fayların paleosismolojik çalışmaları tamamlanarak, 

konu ile ilgili araştırma yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği 

sağlanacaktır. 

Deprem İl AFAD 

MTA Bölge Müd – KAMÜ - Çevre 

ve Şehircilik İl Müd. - Yerel 

Yönetimler 

2021-2025 

H2-E11 

Karaman'da afet risklerini azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan 

çalışmaları takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek üzere Valiliğe bağlı bir Afet Risk 

Azaltma Kurulu oluşturulacaktır. 

Tüm Afetler İl AFAD İlgili Kurumlar Sürekli 

H2-E12 
Afet riski azaltılmasına yönelik uygulamalar ve elde edilen bilgiler Belediye Meclis 

Üyeleri,  Kent Konseyi Üyeleri, Kurumların İl ve Bölge Müdürleri ile paylaşılacaktır. 
Tüm Afetler İl AFAD Tüm kurumlar Sürekli 

H2-E13 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun gündemine "Afet Risk Azaltma" konusu 

dâhil edilerek bu konuda faaliyet gösteren farklı sektörlerden paydaşların kurul 

toplantılarına davet edilmesi sağlanacaktır. 

Tüm Afetler İl AFAD Tüm kurumlar Sürekli 

H2-E14 

Kamu ve özel sektörde görev yapan teknik personele deprem yönetmeliği ile ilgili 

mevzuatlar, afet risklerinin belirlenmesi, afet zararlarının azaltılması konularında eğitimler 

verilecek ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 

Deprem İl AFAD Tüm kurumlar Sürekli 

 

Tablo 4-4  . Hedef 3  İlimizin Afet Kaynaklarını Belirlemek Ve Bu Kaynakların Tehlike Analizlerini Yapmak  

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H3-E15 
Altından diri fay geçen yerleşim alanlarında imara esas olacak ölçekte (1/1000  ve 1/5000 

ölçeğinde) diri fay haritalama çalışmaları yapılacaktır. 
Deprem İl AFAD  2021-2025 

H3-E16 

Alüvyal zemine kurulu yerleşim alanlarında, imara esas olacak ölçekte (1/1000  ve 1/5000 

ölçeğinde) sıvılaşma haritası, yeraltı su seviyesi haritası gibi zeminin jeoteknik özelliklerini 

gösteren haritalama çalışmaları yapılacaktır. 

Deprem İl AFAD 

MTA Bölge Müdürlüğü – KAMÜ 

- Çevre ve Şehircilik İl Müd. - 

Yerel Yönetimler 

2021-2025 
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Tablo 4-5  Hedef 4  Afet Kültürüne Sahip Toplum Oluşturmak 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H4-E17 
Afete hazırlıkta bilinçlendirme ve Afet ve Acil Durum Toplanma 

Alanları hakkında yapılacak bilgilendirme faaliyeti yapılacaktır. 
Tüm Afetler İl AFAD 

Afet Eğitim Yılı Kapsamında Protokol 

imzalanan Tüm Kurumlar ile Eğitmen 

sertifikası alan gönüllü eğitmenler 

Süresiz 

 

Tablo 4-6  Hedef 5 Afetlerde Kritik Ve İncinebilir Grupların Korunmasına Öncelik Vermek 

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H5-E18 

Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 

incinebilir gruplarla ilgili afetlere yönelik psikososyal müdahale planı 

hazırlanacaktır. 

Tüm Afetler 
Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müd. 

İl AFAD - İl Mili Eğitim 

Müd.- İl Sağlık Müd. - İlgili 

STK'lar 

2021-2023 

 

Tablo 4-7  Hedef 6  İlimizin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Varlıklarını Afetlerin Etkilerinden Korumak  

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H6-E19 
Sit ve ekolojik sistemle ilgili alanların afet riskleri yeniden gözden geçirilerek 

afet risklerini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması sağlanacaktır. 
Tüm Afetler İl AFAD 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. 

Yerel Yönetimler 

2021-2025 

H6-E20 
Tarihi yapıların envanteri çıkarılarak deprem tehlikesine karşı önem ve öncelik 

dereceleri belirlenecektir. 
Deprem İl AFAD 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. 

Yerel Yönetimler 

2021-2025 

H6-E21 
Deprem dayanımı yetersiz tarihi alt ve üst yapılar belirlenerek, önem ve 

öncelik sırasına göre güçlendirilmesi için çalışmalar planlanacaktır. 
Deprem 

İl Kültür ve Turizm 

Müd. 

İl AFAD - Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. - Yerel Yönetimler 
2021-2025 
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Tablo 4-8  Hedef 7  İl Afet Risklerini Azaltmak Ve Etkin Müdahale İçin Yazılı Ve Görsel Basın Kuruluşları İle İletişim Ağını Daha Etkin 

Hale Getirmek 

. AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H7-E22 
Afetler hakkında görsel ve yazılı medyada ve sosyal medya platformlarında bilinçlendirme 

kampanyaları arttırılacaktır. 
Tüm Afetler Valilik 

Kaymakamlıklar 

Yerel Yönetimler 
Sürekli 

H7-E23 Medya ve basın mensuplarına afet haberciliği ve yayıncılığı eğitimi verilecektir. Tüm Afetler İl AFAD 

Basın Yayın Kuruluşları 

İl Basın ve Halkla 

İlişkiler Müd. 

Sürekli 

 

Tablo 4-9  Hedef 8  İlimizde Afet Sigorta Sistemini Yaygınlaştırmak 

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H8-E24 
Zorunlu deprem sigortasının önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için sigorta sektörü 

temsilcileriyle birlikte çalışmalar yapılacaktır. 
Deprem İl AFAD Sigorta Acenteleri Sürekli 

 

Tablo 4-10   Hedef 9 Afet Risklerinin Önlenmesine Yönelik Kapsamlı Çalışmalar Yapmak 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H9-E25 
Ekosistem tabanlı afet risk azaltma çalışmaları amaçlı projeler geliştirilmesi ve desteklenmesi 

sağlanacaktır. 
Tüm Afetler İl AFAD KAMÜ Sürekli 

H9-E26 
Afet riskleri, tehlike, maruziyet, kapasite, zarar görebilirlik vb. konularında araştırma ve geliştirme 

projeleri üretilmesi teşvik edilecektir. 
Tüm Afetler İl AFAD Tüm Kurumlar 2021-2025 

H9-E27 

İl genelinde olası afet zararlarının en aza indirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının öncelikli 

alanlar olarak belirlenerek, AFAD, Üniversite ve Kalkınma Ajansları ve ilgili kurumların bu konular 

hakkında önerilecek olan tematik projeleri desteklemesi sağlanacaktır. 

Tüm Afetler İl AFAD Tüm Kurumlar Sürekli 
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Tablo 4-11  Hedef 10  İl Afet Bilgi Sistemi Kurmak 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H10-E28 

 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında sosyal yapı, bağımsız birim sayısı, bina 

tipi, kat sayısı, inşaat ruhsat tarihi, bodrum kat kullanımı, yapım yılı, yangın merdiveni, 

kiracı/ev sahibi durumu, tadilat durumu vb. öznitelik bilgilerinden oluşan mevcut yapı 

stoğunun MAKS standartlarına uygun CBS tabanlı envanteri çıkarılacaktır. 

 

Tüm Afetler Belediyeler 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. 

İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müd. - Tapu - Kadastro 

Müd. - KAMÜ - İl AFAD 

2021-2025 

H10-E29 

İl geneli köy yerleşim alanlarında sosyal yapı, bağımsız birim sayısı, bina tipi, kat sayısı, 

inşaat ruhsat tarihi, bodrum kat kullanımı, yapım yılı, yangın merdiveni, kiracı/ev sahibi 

durumu, tadilat durumu vb. öznitelik bilgilerinden oluşan mevcut yapı stoğunun MAKS 

standartlarına uygun CBS tabanlı envanteri çıkarılacaktır. 

 

Tüm Afetler 
İl Özel 

idaresi 

Çevre ve Şehircilik İl Müd.  

Belediyeler - İl Nüfus ve 

Vatandaşlık Müd. - Tapu - 

Kadastro Müd. – KAMÜ - İl 

AFAD 

2021-2025 

H10-E30 

Kurumlar bünyesinde afetlerle ile ilgili toplanan verilerin CBS tabanlı ortak altyapı bilgi 

sistemi içerisinde paylaşılarak ilgili kurumların kullanımına açılması sağlanacaktır. 

 

Tüm Afetler İl AFAD Tüm Kurumlar 2021-2023 

H10-E31 

Afet riskiyle ilgili anlık veriye ve bilgiye her an ulaşımın sağlanması için yerel afet bilgi 

sisteminin Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) vb. sistemlerle uyumlu ve/veya 

entegre olacak şekilde oluşturulması, mevcut yerel afet bilgi sistemlerinin etkinliğinin 

artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

 

Tüm Afetler İl AFAD Tüm Kurumlar Sürekli 

H10-E32 

İlde bulunan deprem risk değerlendirmesi yapılmış olan tüm okulların, yurtların ve spor 

tesislerinin barınma amaçlı kullanılabilecek alanlarının incelenerek kayıt altına alınması ve 

ilgili kurumlarla bilgilerin paylaşılması planlanacaktır. 

 

Deprem İl AFAD 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor İl Müd. 

Yerel Yönetimler 

2021-2023 

H10-E33 Kent bilgi sistemleri oluşturulup, yerel afet bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlanacaktır. Tüm Afetler Belediyeler Tüm kurumlar 2021-2025 

 

Tablo 4-12  Hedef 11  Afetin Tüm Seviyelerine Etkin Müdahale İçin Afet Hazırlıklarını En Üst Seviyeye Çıkarmak  

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H11-E34 
Afetlerin neden olacağı afet riskini azaltmaya yönelik uzman personel yetiştirmek amacıyla, üniversitelerde 

ilgili çalışmaların yapıldığı programlarda lisansüstü eğitimlerin teşvik edilmesi sağlanacaktır. 
Tüm Afetler KAMÜ Tüm kurumlar Sürekli 

H11-E35 

İl Özel İdaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında afet ve acil durumlar ile 

sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ayrılan ödeneğin afet risk azaltma 

faaliyetlerinde etkin olarak kullanımı sağlanacaktır. 

Tüm Afetler İl özel idaresi İl AFAD Sürekli 
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Tablo 4-13  Hedef 12  Altyapı Yatırımlarında Afet Risklerini Dikkate Almak 

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H12-E36 İl merkezinde bulunan havai elektrik hatlarının yeraltına alınması için çalışmalar yapılacaktır. Tüm Afetler TEİAŞ Belediye 2021-2025 

H12-E37 

Yerleşim yerleri içerisindeki olası afet ve acil durumlara müdahalede kullanılan ilkyardım ve 

kurtarma araçlarının geçişi için yolların açık tutulması amacıyla alternatif yol ağlarının 

belirlenmesi ve halka duyurulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Deprem İl AFAD 

İl Emniyet - il Jandarma 

Yerel Yönetimler 

Karayolları 

2021-2024 

H12-E38 
Afet risklerini azaltmak amacıyla yapılacak çalışmalara destek/teşvik mekanizmaları kurulması 

planlanacaktır. 
Deprem İl AFAD 

Tüm Kurumlar 

İlgili Meslek Odaları 
2021-2022 

H12-E39 

İl genelinde Devlet Demiryolları sorumluluk alanındaki deprem güvenliği açısından kritik 

altyapılar (köprü, viyadük, tünel, demir yolu ağı vb.) belirlenerek gerekli önlemlerin alınması 

için planlamalar yapılacaktır. 

Deprem 
TCDD 

Bölge Müd. 

DSİ Bölge Müd. 

Karayolları 

Yerel Yönetimler 

Sürekli 

H12-E40 

İl genelinde Karayolları sorumluluk alanındaki deprem güvenliği açısından kritik altyapılar 

(kavşak, tünel, üst geçit, alt geçit vb.) belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için planlamalar 

yapılacaktır. 

Deprem 
Karayolları 

Bölge Müd. 

DSİ - TCDD  

Yerel Yönetimler 
Sürekli 

H12-E41 

İl genelinde Belediyelerin sorumluluk alanındaki deprem güvenliği açısından kritik noktalar 

(kavşak, tünel, alt geçitler, üst geçitler vb. ) belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için 

planlamalar yapılacaktır. 

Deprem Belediyeler 

İl Özel İdaresi 

Karayolları  

DSİ  - TCDD 

Sürekli 

 

Tablo 4-14  Hedef 13   Mekânsal Planlamada Afet Risklerini Dikkate Almak 

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H13-E42 

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esasları Kapsamında 

6306, 5366 ve 5393 sayılı kanunlara göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde 

İl ve İlçe Belediyelerince Kentsel Dönüşüm Strateji Belgeleri hazırlanacaktır. 

Tüm Afetler Belediyeler 
Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. 

2021-

2024 

H13-E43 

İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında afet riski altındaki alanlar belirlenerek 

bu alanlarda ve önceliklendirilen mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının 

hızlandırılması sağlanacaktır. 

Deprem Belediyeler 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müd. - İl AFAD- İl 

Özel İdaresi - KAMÜ  

İlgili Meslek Odaları 

Sürekli 

 

Tablo 4-15  Hedef 14 Mekânsal Envanterler Oluşturularak Veri Tabanı Oluşturmak 

  AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H14-E44 
Kritik tesislerin (sanayi yapıları, enerji santralleri vb.) sayısal ve mekânsal 

envanterinin oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. 

Deprem 

Yangın 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müd. 

Yerel Yönetimler – TEİAŞ  - 

Organize Sanayi Bölge Müd. -İlgili 

Meslek Odaları 

2021-2024 
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Tablo 4-16  Hedef 15 : 7269 Ve 6306 Sayılı Kanunların Uygulanmasını Sağlamak 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H15-

E45 

Kütle hareketlerinden dolayı geçmiş yıllarda 7269 Sayılı yasa kapsamında AMB Kararı alınmış 

yerler yeniden incelenecek ve yasal olarak bu bölge içerisinde afet riskinden dolayı başka yere 

nakledilmeleri gerektiği halde taşınmayan konutlar için ilgili yasanın uygulanması 

sağlanacaktır. 

Kütle 

Hareketleri 
İl AFAD 

Valilik-Kaymakamlıklar 

Yerel Yönetimler Çevre ve 

Şehircilik İl Müd. 

2021-2025 

H15-

E46 

AMB sınırları içerisinde kalan konutların muhtemel kaya düşmesi afeti durumu dikkate 

alınarak başka bir yere nakil planının yapılması sağlanacaktır. 

Kütle 

Hareketleri 
İl AFAD 

Valilik  - Kaymakamlıklar - İl 

Özel İdaresi - Çevre ve 

Şehircilik İl Müd. 

2021-2025 

H15-

E47 

İl merkezi ve ilçelerindeki heyelan ve kaya düşmesi afeti riski taşıyan alanlar 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre riskli alan kapsamına 

alınması için çalışmalar yapılacaktır. 

Kütle 

Hareketleri 
İl AFAD 

Kültür Varlıkları Bölge 

Kurulu - Çevre ve Şehircilik 

İl Müd. 

Yerel Yönetimler 

2021-2025 

 

Tablo 4-17  Hedef 16 İlimizi Taşkın Afetinin Etkilerine Karşı Dirençli Hale Getirmek 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H16-E48 
Mevcut ve yeni yerleşim alanlarındaki dere yatakları çevresinde, kalın bitki örtüsü 

oluşturacak peyzaj elemanlarının kullanımının arttırılması sağlanacaktır. 
Taşkın Belediyeler Orman Bölge Müdürlükleri Sürekli 

H16-E49 Karaman Gödet Deresi Taşkın Koruma Planı uygulanacak Taşkın DSİ - Devam Ediyor 

H16-E50 Karaman Sarıveliler İlçe Merkezi Taşkın Koruma Planı uygulanacak Taşkın DSİ - Devam Ediyor 

H16-E51 
Taşkın afetinde etkilenmesi muhtemel vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için geçici 

iskân amaçlı bölgeler belirlenecektir. 
Taşkın DSİ  Sürekli 

H16-E52 

İl genelindeki okulların, yurtların, spor tesislerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının taşkın 

risk değerlendirmelerinin yapılması ile barınma amaçlı kullanılabilecek alanlar incelenecek 

ve elde edilen bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. 

Taşkın İl AFAD 

İl Milli Eğitim Müd. - 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. 

- Gençlik ve Spor İl Müd. - 

Yerel Yönetimler 

Sürekli 

H16-E53 

3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklere göre su basman seviyesi taşkın riski olan 

alanlarda göz önüne alınarak yeniden değerlendirmelidir ve bu bağlamda bodrum katta 

yapılaşma izinlerine müsaade edilmemesi sağlanacaktır. 

Taşkın Belediyeler DSİ - İl Özel İdaresi Sürekli 

H16-E54 
Taşkın riski bulunan yerleşim bölgelerinin tespit edilerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının 

hızlandırılması sağlanacaktır. 
Taşkın 

Yerel 

Yönetimler 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. 

- İl AFAD - DSİ 
Sürekli 

H16-E55 
Taşkın riski bulunan ve yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde betonlaşmanın 

önlenmesi amacıyla yeşil alan ve rekreasyon alanlarının artırılması planlanacaktır. 
Taşkın Belediyeler - 2021-2025 
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Tablo 4-18  Hedef 17  Bozulan Su Dengesini Düzenlemek, Sel, Erozyon Ve Siltasyon Zararlarını Önlemek 

 AFET TÜRÜ SORUMLU DESTEK DÖNEMİ 

H17-E56 
Damla sulama yönteminin işletimi hakkında üreticiye gerekli bilgiler verilerek bilinçlendirilmeleri 

sağlanacaktır. 
Obruk Kuraklık 

Tarım ve Orman 

İl Müd. 

İl AFAD - 

KAMÜ 

2021-

2025 

H17-E57 
Kurak bölgelerde direk ağaçlandırma çalışmalarına girmeden önce, ekolojik koşullara uygun türlerle 

toprağın tespiti ve ıslahı yoluna gidilerek ağaçlandırma çalışmalarına azami önem gösterilecektir. 
Obruk Kuraklık 

Tarım ve Orman 

İl Müd. - KAMÜ 

Tüm 

kurumlar 
Sürekli 

H17-E58 

Havzada yıllık yaklaşık 2 milyar m³ su YAS rezervinden kullanılmasından dolayı depolar hızla 

tüketilmektedir. Bu durum, Havza’yı çevresel ve tarımsal sürdürülebilirlikten hızla 

uzaklaştırmaktadır. Bakliyatlar (nohut ve mercimek vb), kurağa dayanıklı endüstri bitkileri (haşhaş, 

aspir, kanola, yağ keteni, kimyon vb ) ile bazı yem bitkilerinin (fiğ, burçak, korunga vb) üretimini 

artırmak için gerekli destek hibe gibi uygulanabilir tarım politikaları en düzeyde araştırılıp sonuç 

Tarım Bakanlığı’na iletilecektir. 

Obruk Kuraklık 
Tarım ve Orman 

İl Müd. - KAMÜ 

Tüm 

kurumlar 
Sürekli 
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MODÜL 5 
İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ 
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 İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Bu bölümde, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın izleme ve değerlendirme yöntem, teknikleri 

yer almaktadır.  

İl Afet Risk Azaltma Planlarını hazırlayacak olan sorumlu birime yönelik izleme ve 

değerlendirme yöntem, tekniklerinin gösterilmesi hedeflenmekte, sonuçların İl Afet Risk 

Azaltma Planları’na ne şekilde yansıtılabileceği gösterilmektedir. 

5.1 SÜREÇ 

Planın izleme ve değerlendirme çalışması, izleme ve değerlendirme olmak üzere iki 

bölümde yapılır; izleme her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak, değerlendirme 

ise yılda bir defa yapılır.  

Plandaki eylemlerin izleme ve değerlendirilmesinin yapılabilmesini kolaylaştırmak için 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Yazılımı oluşturulmuştur. 

Bu yazılım il afet risk azaltma planlarının izleme ve değerlendirmesinin daha hızlı ve etkin bir 

şekilde yapılmasının kolaylaştırılması; planların etkililiğini sağlamak için karar vericilere 

planlarla ilgili durumun gösterilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yazılım sayesinde plandaki 

sorumlu ve destek kuruluşlar, şifreleriyle yazılıma giriş yapacak, eylemleri web üzerinden 

çevrimiçi olarak takip edecek ve eylemlerle ilgili istenen verileri/bilgileri yazılıma girebilecektir. 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü plandaki paydaşları yazılım ve yazılımın kullanımı hakkında 

bilgilendirecektir. 

İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları detaylı şekilde aşağıda 

anlatılmıştır. Aşağıdaki metin ve tabloların tamamı planın 5. bölümünde yer alacaktır.  

5.1.1. İzleme Sürecı 

Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu 

kurumun koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe 

girmesini takip eden aydan itibaren, 6 (altı) aylık periyodu içerisine alacak şekilde 

gerçekleştirilir. Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem İzleme 

Tablosu’nu (Tablo 5-1) doldurarak izleme raporunu oluşturur.  

Eylem izleme tablolarının altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili 

durumu, gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda yapılması 

planlanan faaliyetleri içermesi esastır.  

Tamamlanması için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dâhil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir. 

Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan 

itibaren, başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir. 

Eylem tamamlandığında son defa eylem izleme tablosu doldurulur. 

Altı aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme Tablosu”nu 

doldurmasını talep eder ve 30 (otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme Tabloları”ndan oluşan izleme 

raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM’ye gönderilir.  

İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen izleme raporlarının 

bir araya getirilmesi ile rapor oluşturur. İzleme raporlarında eksik ve/veya eksiklik olması 

durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin tamamlanması için 

önlemler alınır. 
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İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu”na*  iletir.  

Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam eder.  

 

Tablo 5-1   Eylem İzleme Tablosu 

Plan İzleme Dönemi:  

Eylem Numarası: 

Eylem:  

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum ve Kuruluş(lar): 

Eylemin Durumu 

1 ( ) Başlamadı 

2 ( ) Devam Ediyor 

3 ( ) Tamamlandı 

Eylemin Tamamlanma Yüzdesi*  

 
% 

Eylemle İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Eylemle İlgili Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

Eylemin Başlangıcındaki Mevcut Durum**: 

* Eylemin tamamlanma yüzdesi yazılmalıdır. 

** Planın yürürlüğe girmesinden sonra eylem izleme tablosu ilk kez doldurulduğunda 

bilgi girilmelidir. Ardından gelen izleme dönemlerinde boş bırakılmalıdır.  

 

 

5.1.2. Değerlendirme Süreci 

Planın değerlendirilmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip 

eden aydan itibaren 12 (on iki) aylık periyot içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir.  

Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme 

Tablosu”nu (Tablo 5-2) doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur.  

Eylem değerlendirme tablolarının on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 

azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç 
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duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerilerini,  eylemin uygulanması sırasında varsa 

karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet risklerinin artmasına/azalmasına neden olup olmadığını 

ve eylemin başlatılması, sürdürülmesi ve/veya tamamlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları, bu 

kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır. 

Tamamlanması için süre öngörülemeyen sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 

planda bulunan bütün eylemler değerlendirme sürecine tabidir. 

Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlendirme tablosu doldurulur. Eylemle 

istenilen neticeye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle ilgili olmak 

kaydıyla yapılmasına ihtiyaç duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerileri tabloya 

işlenir.  

On iki aylık periyodun sonunda İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme Tablosu”nu 

doldurmasını talep eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, 

eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İAADM ‘ye gönderilir.  

İAADM’de bulunan il afet risk azaltma planlama sekretaryası, gelen değerlendirme 

raporlarının konsolide edilmesiyle rapor oluşturur. Değerlendirme raporlarında eksik ve/veya 

eksiklik olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin 

tamamlanması için önlemler alınır. 

İAADM, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında oluşturulan “Teknik Çalışma 

Grubu”na iletir.  

Teknik Çalışma Grubu, daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide plan izleme raporu ve 1 

(bir) adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda İRAP’ın durumunu 

değerlendirir. Bu değerlendirme ile, afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin ne ölçüde 

azaltıldığı, afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz önüne alınarak afet riskinin 

azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve eylemler nedeniyle afet risklerinin 

oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya konur.  

Değerlendirme neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet risklerini 

azaltmak için gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Komisyonu”na ve/veya İl 

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na rapor olarak sunulur. 

Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesi devam eder.  
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Tablo 5-2   Eylem Değerlendirme Tablosu 

Plan Değerlendirme Dönemi:  

Eylem Numarası: 

Eylem:  

Sorumlu Kurum: 

Destekleyici Kurum(lar): 

Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Etkisi: 

Devam Eden Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*: 

Eylemin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar**: 

Eylemin Başka Afet Risklerinin Artmasına/Azalmasına Etkisi***: 

Eylemin Başlatılması, Sürdürülmesi ve/veya Tamamlanması için İhtiyaç Duyulan 

Kaynaklar****: 

Tamamlanan Eylemin Afet Riskinin Azaltılmasına Katkısı ve Tamamlanan 

Eylemle İlgili Yeni Eylem Önerileri*****: 

 

 

 

 

* Öneri bulunması durumunda doldurulacaktır. 

** Eylemin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluk varsa yazılmalıdır, yoksa boş 

bırakılmalıdır. 

*** Eylemin başka afet risklerinin artmasına/azalmasına etkisi olduğuna dair bilgi varsa 

yazılmalı ve ayrıntılandırılmalıdır. Bilgi bulunmuyorsa boş bırakılmalıdır. 

**** Lütfen ayrıntılandırınız. 

***** Eylem tamamlandığında doldurulacaktır. 

 



200 

 

 KAYNAKÇA 

 Acar, A., 1993. Haymana Formasyonunun (Tuz Gölü Havzası Kuzeyi) Organik Fasiyes 

ve Diyajenetik Özelliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi,194 sayfa. 

Acar, A., ve Sonel, N., 1998. Haymana formasyonunun (Tuz Gölü Havzası kuzeyi, Orta 

Anadolu) organik fasiyes ve jeokimyası. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve 

Madencilik Kongresi Bildiri Özleri Kitabı, 127-129. 

Agalede, H. 1954. Tuzgölü’nün batı ve güneybatı kenarlarının jeolojik etüdü. MTA 

Rapor No:2371, Ankara. (Yayınlanmamış) 

Akarsu, İ. 1971. II. Bölge AR/TPO/747 nolu sahanın terk raporu: Petrol İşl. Gn. Md. 

(Yayınlanmamış). 

Akarsu, İ., 1971. II. Bölge AR/TPAO/747 nolu sahanın terk raporu. Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, Ankara 4s (yayımlanmamış). 

Akıl, B. 2008. İnönü-Eskişehir Fay Sistemi’nin Günyüzü (Eskişehir)-Yeniceoba (Konya-

Türkiye) Arasındaki ölümünün yapısal evrimi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. 

Doktora tezi,126 s, (yayınlanmamış) 

Alçiçek, H. 2007. Denizli havzası (Sarayköy-Buldan Bölgesi, GB Türkiye) Neojen 

çökellerinin sedimantolojik incelemesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora 

Tezi, 304 s, Ankara. 

Anadon, P. and Utrilla, R. 1993.Sedimentology and isotope geochemistry of lacustrine 

carbonates of the Oligocene Campins Basin, North-east Spain, v.40, no.4,699- 720 

Arıkan, Y., 1975. Tuzgölü havzasının jeolojisi ve petrol imkanları. MTA Dergisi, 85, 17-

38. Ayyıldız, T., ve Sonel, N., 2000. Kırkkavak ve Kartal formasyonları bitümlü seviyelerinin 

jeokimyasal değerlendirilmesi, Orta Anadolu, Türkiye. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü 

Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 229 - 243. 

Atabey, E., Papak, İ., Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran, A. 1987. Ortaköy (Niğde)- 

Tuzköy (Nevşehir)-Kesikköprü (Kırşehir) yöresinin jeolojisi. MTA Raporu, Derleme No. 8156 

(yayımlanmamış). 

Aydemir, A. and Ateş, A. 2005. Preliminary evaluation of Central Anatolian basins in 

Turkey using the gravity & magnetic data. Journal of Balkan Geophysical Society, 8 (1), 7-19. 

171 Aydemir, A. and Ateş, A. 2006a. Structural interpretation of the Tuz Gölü and Haymana 

basins, Central Anatolia, Turkey, using seismic, gravity and aeomagnetic data. Earth Planets 

Space, 58, 951-961. 

Aydemir, A. and Ateş, A. 2006 b. Interpretation of Sülüklü-Cihanbeyli-Gülören magnetic 

anomaly, Central Anatolia, Turkey: An İntegration of geophysical data. Physics of the Earth and 

Planetary Interiors (baskıda). 

Aydemir, A., 2011. An integrated geophysical investigation of Haymana Basin and 

hydrocarbon prospective Kirkkavak Formation in Central Anatolia, Turkey. Petroleum 

Geoscience, 17, 91- 100 

Ayyıldız, T. 2002. Paleocene volcano-clastic sequence in the Tuz Gölü basin, Central 

Anatolia, Turkey: An evolution of petroleum reservoir rock properties using logs. Energy 

Sources, 24 (8), 725-734. 

Ayyıldız, T., and Ergene, Ş.K., 2016. Facies characteristics and reservoir properties of 

the Paleocene carbonates (Çaldağ Formation) in the Tuz Gölü Basin, Central Anatolia, Turkey. 

Journal of Petroleum Science and Engineering, 142, 186- 198 



201 

 

Banner, J. L. 2004. Radiogenic isotopes: Systematics and applications to earth surface 

processes and chemical stratigraphy, Earth Science Reviews 65, 141–194. 

Beker, K. 2002. İnsuyu Kireçtaşları (Karapınar/ Konya) Ostrakod Topluluğu 

Biyostratigrafik ve Kronostratigrafik İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi, 93s. (yayınlanmamış). 

Capraru, C., 1991. Hydrocarbon trap types in the structural units of the Tuzgolu Basin, 

Ozan Sungurlu Sempozyumu, Proceedings, 156-173. 

Çemen, İ., Göncüoğlu, M.C., and Dirik, K., 1999. Structural evolution of the Tuzgölü 

basin in Central Anatolia. Turkey, Journal of Geology, 107 (6), 693-706. Dellaloğlu, A. ve Aksu, 

R., 1984. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray dolayının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Rapor no: 

2020 (Yayınlanmamış). 

Çemen, İ., Göncüoğlu, M.C., Dirik, K. ve Erler, A. 1995. Tuzgölü Havzası Batı Kısmının 

Temel Jeolojik Sorunları Projesi Gelişme Raporu. TPAO Raporu (Yayınlanmamış) 

Dellaloğlu, A. 1991. Ankara-Temelli-Haymana-Kulu-Kırıkkkale arasındaki alanın 

jeolojisi ve petrol olanakları (yayınlanmamış). 

Dellaloğlu, A.A., 1991. Ankara-Temelli-HaymanaKulu-Kırıkkale arasındaki alanın 

jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Rap no:3006. 

Demirel, H., ve Şahbaz, A., 1994. Haymana-Paşadağ Aladağ havzalarının petrofasiyes ve 

provenans karakteristikleri ile petrol potansiyeli, 10. Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-19 

Mollaresul Formasyonunun (Haymana-Ankara) Petrol Hazne Kaya Özellikleri 197 

Derman, A. S., Rojay, B., Güney, H., ve Yıldız, M. 2000. Koçhisar-Aksaray fay zonu’nun 

evrimi hakkında yeni veriler. Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenlerinin uygulamalı çalışması, 

Aksaray. Bildiri Özleri Kitabı, 

Derman, A.S., 1980. Tuzgolu doğu ve kuzeyinin jeolojisi. TPAO Raporu, No. 1512, 41s 

(yayımlanmamış). 

Dinçer, A., 1978. Haymana-Kulu yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Rapor 

no:1314, Ankara. 

Dinçer, A., 1982. Kulu Batısının Jeolojisi ve Petrol Olanakları. TPAO Rapor no: 1665 

(Yayınlanmamış). 

Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rock according to depositional texture. 

In: Classification of carbonate Rocks. W.G.Ham(ed.), Member of American Associated of Petro-

leum Geologists., 1, 108-121. 

Erentöz, C., 1963. 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Ankara Paftası. MTA yay., 

Ankara. 

Erentöz, C., 1975. 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritası ve İzahnamesi. Ankara 

Paftası. MTA yay., Ankara. 

Folk, R.L., 1959. Practical petrographic classification of limestone. Amer. Assoc. Petr. 

Geol. Bull., 43, 1-38. 

Folk, R.L., 1966. A review of grain-size parameters. Sedimentology, 6, 73-93. 

Gökçen, S.L., 1976. Haymana Güneyinin sedimantolojik incelenmesi (GB ANKARA). 

H.Ü., Doçentlik Tezi, 192s. 

Gökçen, S.L., 1977 a. Haymana (GB ANKARA) güneyindeki tortul istifin sedimanter 

petrolojik incelenmesi. MTA Dergi no:89, 99-117. 



202 

 

Göncüoğlu, M. C., Erler, A., Toprak, V., Yalınız, K., Olgun, E. ve Rojay, B. 1992. Orta 

Anadolu Masifi’nin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 2: Orta Kesim. TPAO Rapor No: 3535 

(Yayınlanmamış). 

Göncüoğlu, M.C., Dirik, K. and Kozlu, H. 1996. Geodynamic settings of alpine terranes 

in Turkey. Annales Geologique de Pays Hellenique, 37, pp. 123-137. Görür, N. ve Derman, A.S. 

1978. Tuzgölü-Haymana havzasının stratigrafik ve tektonik analizi. TPAO Raporu no: 1514, 60 

s. (yayımlanmamış) 

Gönenç, O., 1978. Haymana-Polatlı havzasının batı kesiminin jeolojisi ve petrol 

olanakları. MTA rapor no:6396. 

Görür, N., 1981. Tuzgölü-Haymana Havzasının stratigrafik analizi. Anadolunun Jeolojisi 

Sempozyumu, TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultay Bildiriler Kitabı, 60-65. 

Görür, N., ve Derman, A.S., 1978. Tuzgölü-Haymana Havzasının stratigrafik ve tektonik 

analizi. TPAO Raporu, No. 1514, 60s (yayımlanmamış). 

Hakyemez, H., Elibol, E., Umut, M., & Bakırhan, B. (1992). Konya-Çumra-Akören 

dolayının jeolojisi. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. 

Loverson, A.I., 1967. Geologie of Petroleum. W.H. Free and Comp., San Fransisco, 703 

pp. 

Norman, T., 1972. Ankara Yahşihan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin 

stratigrafisi. TJK Bülteni, XV (2), 180-277. 

Okay, A.I., and Altıner, D., 2016. Carbonate sedimentation in an extensional active 

margin: Cretaceous history of the Haymana region, Pontides. International Journal of Earth 

Sciences, 105(7), 2013–2030 

Oktay, F. Y., ve Dellalolu A. A., 1987. Tuz Gölü havzası (Orta Anadolu) stratigrafisi 

üzerine yeni görüşler. 7. Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, 312-321. 

Rigo de Righi, M., and Cortesini, A., 1960. Regional studies, Central Anatolian basin, 

Progres Report, I. Turkish Gulf Oil Co., 14s (yayımlanmamış). 

Roth, P.H., 1978. Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the N. 

Western Atlantic Ocean (DSDP Leg 44). Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 44, 

731- 759. 

Saygılı, R. (2016). Türkiyenin Karstik Alanları Haritası. 

Sengor, A.M.C. and Yilmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic 

approach. Tectonophysics, 75: 181-241. 

Sirel, E., 1975. Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi. TJK Bülteni, 18 (2), 181-192 

Sonel, N., 2001. Petrol ve Yeraltı Jeolojisi kitabı. Ankara Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 312 s. 

Sonel, N., Kulke, H., Sarı, A., Acar, A., Ayyıldız, T., Kadıoğlu, Y., Özkul, M., Yıldız, 

A., Doğan, A.u., Habo, M., Paeghe, W. ve Doğan, M., 1996. Tuz Gölü Havzasının Jeolojisi ve 

Hidrokarbon Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi Ara Raporu. TPAO rapor no:2452. 

Sür, A. (1994). Karstik Yerşekilleri ve Türkiye’den Örnekler. Ankara Üniversitesi 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1-28. 

Tarim İl Müdürlüğü. (2010). Karaman . 

Toker, V., 1979. Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostratigrafisi. TJK 

Bült., 23, 165-177. 



203 

 

Toker, V., 1979a. Haymana ve Kavaklı formasyonları Üst Kretase planktonik foraminifer 

ve nannoplanktonlar. TÜBTAK Araştırma Kurulu VI. Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, 57-70. 

Toker, V., 1979b. Haymana yöresi Üst Kretase planktonik foraminiferleri ve 

biyostratigrafi incelemesi. TJK Bülteni, 22, 12-132. 

TPAO Rapor No: 2020. Dellaloğlu, A. 1997. Ankara ili-Tuzgölü arasındaki Neotetis’in 

kuzey kolunun evrimi (Haymana- Tuzgölü Basenlerinin stratigrafileri ve jeoteknik 

evrimleri).Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Doktara Tezi,332s. Derman, 

A.S. 1980. Tuz Gölü ve kuzeyinin jeolojisi. TPAO Rapor No. 1512 (Yayınlanmamış). 

Turgut, S., 1978. Tuzgölü Havzasının stratigrafik ve çökelsel gelişmesi. Türkiye 4. Petrol 

Kongresi Bildirileri, 115-126 

Turkish Gulf Oil Company, 1961. Orta Anadolu da Tuz Gölü Baseninin bölgesel jeolojisi 

ve yapılan petrol aramalar. Petrol faaliyeti 6, Ankara, 31-34. 

Uğurtaş, G., 1975. Geophysical interpretation of part of the Tuzgolu basin. MTA Bülteni, 

38-44. Ayfer ÖZDEMİR 198 

Ulu, Ü., Bulduk, A. K., Ekmakçi, E., Karakaş, M., Öcal, H., Arbaş, A., . . . Karabıyıkoğlu, 

M. (1994). İnlice-Akkise ve Cihanbeyli- Karapınar alanının jeolojisi. Ankara: MTA Der. 

Uygun, A., Yaşar, M., Çelik , E., Baş, H., Kayakıran , S., Erkan, M. C., . . . Bilgiç, T. 

(1982). Tuzgölü havzası projesi jeoloji raporu. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Rapor No:7188. 

Ünalan, G., ve Yüksel, V., 1985. Haymana-Polatlı havzasının jeolojisi ve petrol 

olanaklar. MTA Raporu, No. 7665, 59s (yayımlanmamış). 

Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönen, O., Seyirt, Z., ve Hüseyin, S., 1976. Haymana-

Polatlı yöresinin (GB Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocografik evrimi. TJK 

Bülteni, 19, 159-176 

Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyirt, Z., ve Hüseyin, S., 1985. 

Haymana-Polatlı havzasının jeolojisi ve prospeksiyon raporu. MTA Derleme no: 7665. 

Üşenmez, Ş., 1996. Karbonat Kayaçların Sınıflandırılması.Yozgat Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi, Yozgat, 435 s. 

Wilson, J. L. (1975). www.geographynotes.com. 

Yüksel, S., 1970. Etude geologique de la region de Haymana (Turquie Centrale) These. 

Faculte des Sciences de Lunversite de Nancy, France, 77p. 

Yüksel, S., 1973. Haymana yöresi tortul dizisinin düşey yönde gelişimi ve yanal fasiyes 

dağılımı. MTA Dergisi, 80, 50-53. Yüksel, V., 1978. Haymana-Polatlı havzasının Jeolojisi ve 

Petrol Olanakları. MTA rapor no:7665. 


