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Öz: Coğrafi ortam yararlanma açısından ele alındığında, kırsal mekanın önemli bir yere sahip olduğu görülür.
İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan ve pek çok sanayi koluna hammadde sağlayan tarım, kırsal mekanda
gerçekleştirilen önemli bir faaliyet durumundadır. Benzer şekilde orman alanları, otlak alanları da hammadde
üretim alanları durumundadırlar. Bu açıdan kırsal mekandaki arazi kullanımı, bir bölge ya da ülkedeki
ekonomik faaliyetlerin aynası gibidir. Kalkınmanın ve gelişmenin temelden başlaması gerektiği düşünüldüğünde
kırsal arazi kullanımının kalkınmada ve planlamada önemli bir yere sahip olduğu görülür. Araştırma alanı
olarak seçilen Sandıklı ilçesinin sahip olduğu doğal ve beşeri özellikler, kırsal arazi kullanımının çeşitlilik
göstermesine neden olmuştur. Kırsal mekanda bulunması gereken tüm arazi kullanım biçimlerinin Sandıklı
ilçesinde gözlenmesi, bu sahanın çalışılmasında etkili olmuştur. Gelişen bilgi teknolojilerinin de yardımıyla,
çalışma sahasının fiziki ve beşeri özellikleri elektronik ortamda değerlendirilmiş, arazi çalışmaları ile bu
değerlendirmeler desteklenmiştir. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), bu çalışmaya büyük katkı
sağlamıştır. Sahaya ait sayısal haritalar CBS yazılımları yardımıyla işlenmiş ve çeşitli haritalar üretilmiştir.
Hazırlanan haritalar ile Sandıklı ilçesinin kırsal arazi kullanım durumu görsel hale getirilerek tarım, orman ve
otlak alanlarının Dağılışı, Dağılış üzerinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Mevcut kullanım
tarzları sorgulanarak en uygun kullanım biçimlerine yönelik öneriler de geliştirilmiştir. Sandıklı örneğinde ele
alınan bu kırsal arazi kullanımı çalışmasının, Afyonkarahisar ilinin diğer ilçelerine de uyarlanması, ilin kırsal
arazi yapısının belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, kırsal mekan, Sandıklı, Afyonkarahisar
Abstract: When Geographical environment is analysed in terms of using, it is seen that rural place is important.
Cultivation which plays an important role in feding and provite raw materials for many fields of industry, it is an
important activity which is made in rural place. Similarly, wood and grassland in rural place are important in
terms of raw material production. Land use in rural place is a kind of mirror of economical activities in a region
or country. When it is thought that development and improvement should start in basic, rural land use is
improtant in development and planning. Natural and human characters of Sandıklı town which is selected as a
reseach area cause the variations in rural land use. Bcause of the fact that all kind of land use is observed in
Sandıklı town, this area is studied. Physical and human characters of reseach area are evaluated in electronic
base by means of developed technology and these evaluations are supported by land studies. Particularly, GIS
provides big contribution fort his study. Numeric maps and satellite images of the reseach area is analysed by
GIS and various type of maps are produced. Rural land use condition turned into clear. The distribution of
agriculture, forest and grassland and the factors whichh affect on this distribution are tried to be determined by
prepared maps. The suggestions towards the most suitable using methods are developed by examining available
using styles. This rural land use study which is covered in Sandıklı case, should be adapted to the other towns of
Afyonkarahisar province in order to determine rural land structure of the province.
Key Words: Rural land use, Sandıklı, Afyonkarahisar

1. GiriĢ
Arazi kullanımına yönelik çalışmalarda, çalışma alanının tespiti önemli bir yere sahiptir.
Tekdüze arazi yapısına sahip, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü gibi doğal çevreye ait unsurlar
bakımından çeşitliliğin bulunmadığı alanlarda arazi kullanımı da tek düze olmaktadır. Bu nedenle
mümkün olduğunca doğal çevreye ait unsurların çeşitlendiği, tekdüze yapının bulunmadığı alanlarda
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arazi kullanımı da çeşitlenecektir. Ovalık alan yanında dağlık ve engebeli araziler, akarsular tarafından
oluşturulan çeşitli doğal yapılar üzerinde arazi kullanımı oldukça renkli bir görünüm kazanmaktadır.
Özellikle kırsal arazi kullanımında, böyle renkli alanlarda kısa mesafelerde büyük değişimler
gözlenebilmektedir. Bunun yanında çeşitli istatistik verilerin idari üniteler bazında tutulması ve
planlamaya yönelik önerilerin uygulanabilirliği açısından, çalışma alanlarının idari sınırlarla örtüşmesi
büyük kolaylık sağladığını da unutmamak gerekmektedir.

ġekil 1. Sandıklı ilçesinin konum haritası

Çalışma alanı olarak seçilen Sandıklı ilçesi, fiziki anlamda farklı ortamları bir arada
bulunduran bir ilçe idari alanı durumundadır. İlçenin merkezi kesiminde tektonik hareketler sonucu
oluşmuş bir ova (Sandıklı ovası) ve bu ovayı alüvyonları ile dolduran bir akarsu (Hamam Çayı)
bulunmaktadır. Bu ovalık alanın kabaca dört bir yanı dağlık kütlelerle çevrili durumdadır. Böyle bir
fiziki ortama sahip olan ilçede, arazi kullanımında kısa mesafelerde değişimlerin gözlenmesi
kaçınılmazdır. Büyük ölçüde kırsal alanlardan oluşan Sandıklı ilçesinin mevcut arazi kullanım durumu
bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Öncelikle ilçede arazi kullanımı durumunu etkileyen genel
coğrafi özellikler üzerinde durulacaktır. Sonrasında kırsal mekana ilişkin arazi kullanım durumları
detaylı bir şekilde ele alınıp incelenecektir.
2. Kavramsal Çerçeve
“Arazi”; yeryüzü, yer, toprak anlamına gelen ve Arapça kökenli bir sözcüktür (Türkçe Sözlük,
1983: 66). Sözcük anlamı bu şekilde olsa da coğrafyada farklı bir anlam taşımaktadır. Genel olarak
“arazi” kavramı, fiziki anlamda yeryüzüne karşılık gelir. “Kullanım” ise daha çok beşeri anlam taşıyan
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bir sözcüktür. Yeryüzünü en yoğun ve etkin biçimde kullanan canlının insan olması, arazi kullanımını
coğrafyanın en önemli araştırma konusu konumuna getirir. Yeryüzünde insanların uğraştığı pek çok
faaliyet, arazi parçaları üzerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle arazi kullanımına yönelik çalışmaların
beşeri yönü daha ağır basmaktadır.
Coğrafi bakış açışıyla arazi kullanımı, genel anlamda arazinin halihazır kullanma tespiti, değer
bakımından sınıflandırılması ve kullanma tarzının planlanması şeklinde tanımlanabilir (Gözenç, 1980:
37). Bu tanıma göre arazi kullanımı, özellikle arazi planlamasının önemli bir parçası durumundadır.
Doğal çevrenin önemli bir bölümünü teşkil eden yeryüzü, insanlar tarafından imkânlar ölçüsünde
değişik şekillerde değerlendirilmekte ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetler çeşitlilik
kazanmaktadır. Burada asıl üzerinde durulması gereken husus, doğanın mevcut potansiyeli ile insanın
bundan nasıl ve ne ölçüde yararlanabildiğinin ortaya çıkarılmasıdır (Özçağlar, 1994: 93). Coğrafyanın,
doğal ortamla insan arasındaki etkileşimleri inceleyen bir planlama bilimi olduğu asla
unutulmamalıdır ve özellikle uygulamalı coğrafya alanında çalışan coğrafyacılar, arazi kullanımı ve
planlaması konularına daha fazla ağırlık vermeye çalışmalıdırlar.
Coğrafya, mekânla insan arasındaki ilişkileri açıklamak ve yorumlamakla kalmaz. Bunun
yanında, mekânla insan arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini de açıklar. Arazi kullanımı için
de geçerli olan bu prensip, arazi kullanımına yönelik çalışmalarda, doğal ortamın en iyi şekilde
kullanılmasına yönelik önerilerin de mutlaka belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir (Taş, 2006:
15). Erinç, arazi kullanımı çalışmalarının planlama kapsamında ele alınmasını ve planlamaya temel
oluşturmasını ileri sürerek, arazi kullanımına yönelik çalışmaların birer “tatbiki coğrafya” çalışması
olması gerektiğini vurgulamıştır (Erinç, 1963). Planlama yapabilmek için öncelikle planlanacak
mekânın potansiyelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Doğal ve beşeri kaynakların tespit edilerek elde
edilen bulgu ve bilgiler yardımıyla, bir yörede yaşayan insanların yaşam alanlarındaki arazi
kullanımına, dolayısıyla onların refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, planlamanın
öncelikli ve önemli bir aşamasını oluşturmaktadır (Özçağlar ve diğ., 2006: 26).
Giderek azalan veya tükenmeye yüz tutmuş kaynakların nasıl en rasyonel biçimde
kullanılması gerektiği, nelerden nasıl yararlanılacağı hususlarını araştırmak için, araziden yararlanma
durumu ortaya konmalıdır (Tunçdilek, 1985: 19). Gelişmiş ülkelerde arazi kullanımı, bütünüyle
planlama içerisinde ele alınmıştır. Şehir içi arazi kullanımı (Natoli, 1971: 173), tarımsal arazi
kullanımı (Lee, 1970: 53) ve bölgesel planlamada arazi kullanımının etkileri (McNee, 1970)
konularında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Görüldüğü gibi arazi kullanımı tüm dünyada, mekâna
yönelik planlama çalışmalarına temel oluşturmaktadır. Bu nedenle arazi kullanımına yönelik
çalışmalarda planlama önerileri de geliştirilmelidir.
3. Sandıklı Ġlçesinde Arazi Kullanımını Etkileyen Fiziki ve BeĢeri Faktörler
3. 1. Fiziki Faktörler
Sandıklı ilçesi, oldukça renkli bir fiziki yapıya sahiptir. Özellikle jeomorfolojik yapı, kısa
mesafede büyük değişimler gösterir. Ana hatlarıyla dağlık alanlar, ova tabanı, hafif eğimli yamaçlar ve
mikro düzeyde plato sahaları, yüzey şekillerini oluşturan alanlara karşılık gelmektedir. İklim
özellikleri bakımından değerlendirildiğinde Sandıklı ilçesinin bulunduğu alanda ana hatlarıyla karasal
iklimin hüküm sürdüğünü belirtmek yanlış olmayacaktır. Ancak ilçede hiç meteoroloji istasyonunun
bulunmaması, iklime yönelik kesin değerlendirmeler yapılmasını güçleştirmiştir. İlçedeki bitki örtüsü
de çeşitlilik göstermektedir. Özellikle ilçenin batısında yükselen Akdağ, gür bitki örtüsüne sahip bir
dağlık kütle durumundadır. Hidrografik özellikler bakımından ele alındığında Sandıklı ilçensin su
kaynakları bakımından çok da fakir olmadığı görülmektedir. Sandıklı ilçesinin bulunduğu sahanın
jeolojik yapısı da farklılıklar göstermektedir. Farklı yaşlarda volkanik malzemeler ile kireçtaşları ana
jeolojik üniteleri oluştururken genç yaştaki dolgu sahaları da bulunmaktadır. Benzer şekilde toprak
özellikleri de ilçe genelinde farklılıklar göstermektedir.
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ġekil 2. Sandıklı ilçesi ve yakın çevresinin fiziki haritası

Sandıklı ilçesinin bulunduğu alanda ön plana çıkan jeomorfolojik üniteleri dağlar ve ovalar
oluşturur. İlçenin bulunduğu sahada, tektonik hareketler, jeomorfolojik yapının oluşmasında birinci
dereceden etkili olmuştur. İlçenin kuzey, batı ve doğusu dağlık kütleler ile çevrili iken güney kesimi
bir eşikle Dombayova‟ya bağlanır. İlçenin kuzey kesimindeki dağlık kütle olan Ahır Dağı, ilçenin
Sinanpaşa ilçesi ile arasındaki sınırı oluşturur. Yükseltisi çok fazla olmayan Ahır Dağı, engebeli bir
plato görünümüne sahiptir. Doğu kesimde yer alan Sandıklı Dağı ise hem fiziki hem de beşeri anlamda
ortam değişimlerine neden olan bir dağlık kütledir. Şuhut ve Sandıklı gibi iki tektonik ovayı
birbirinden ayıran Sandıklı Dağı, büyük ölçüde trakit, andezit gibi volkanik kayaçlardan oluşan Afyon
volkanitlerinden oluşmaktadır (Ardos, 1978: 149). Sandıklı Dağının Sandıklı ovası tarafında kalan
kesiminde bitki örtüsünün Şuhut ovası tarafında kalan kesimine göre biraz daha fazla olması, bakı ve
buna bağlı olarak yağış koşullarındaki değişime bağlanabilir. Sandıklı ilçesinin doğu kesiminde
bulunan Sandıklı Dağının Sandıklı ovasına bakan kesimlerinde, özellikle yamaçlarda bazaltların geniş
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yer tutması, bu kesimde yerleşmelerin, özellikle de kır yerleşmelerinin çok az yer tutmasına, aynı
zamanda tarım alanlarının da daralmasına neden olmuştur.
Sandıklı ilçesinde, arazi kullanımı açısından en önemli jeomorfolojik üniteyi ilçenin merkezi
kesiminde yer tutan Sandıklı ovası oluşturur. Bütünüyle tektonik hareketler sonucunda Pliosen‟de
oluşmaya başlayan Sandıklı ovası, aynı zamanda volkanik faaliyetleri de tetiklemiştir (Ardos, 1978:
163). Afyon, Şuhut, Sinanpaşa ve Sandıklı ovalarının oluşumları, birbirleriyle hamen hemen aynı
döneme yani Pliosen başlarına rast gelmektedir (Ardos, 1978: 15). Sandıklı ovası ilçe merkezini de
bünyesinde barındıran, gerek yerleşme, gerekse nüfus açısından ilçede bir yoğunlaşmanın,
kümelenmenin yaşandığı alan durumundadır. İlçedeki yerleşmelerin yaklaşık %80‟i ova tabanında ya
da kenar kesimlerinde yer almaktadır. Ayrıca ilçedeki kasaba yerleşmeleri ve ilçe merkezi
durumundaki Sandıklı şehri de ova tabanında yer almaktadır. Ova tabanının orman alanları dışında
tüm kullanım tiplerine ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Özellikle tarım alanları, yerleşme alanları,
sanayi alanları ve rekreasyon-turizm alanları ova tabanında yer almaktadır. Antalya-Afyonkarahisar
karayolunun da ova tabanından geçmesi, yol boyunca arazi kullanımı açısından bir yoğunlaşmanın
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ova tabanı, Kuaterner yaşlı genç alüvyonlardan oluşmaktadır. Doğu kesimde yer alan
volkanik Sandıklı Dağı, batı-güneybatıda yer alan Akdağ ve kuzeyde yer alan Ahır Dağından aşınarak
taşınan alüvyonlar, Sandıklı ovasının oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Farklı yapıdaki
malzemelerin taşınıp birikerek oluşturduğu Sandıklı ovasında su ve sulama olanaklarının da iyi
olması, arazi kullanımı bakımından oldukça yoğun olmasına katkıda bulunmuştur.
3.2. Beşeri Faktörler
Sandıklı, Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçe idari alanıdır. İlçeyi güneyden Dinar ve Kızılören
ilçeleri, batıdan Çivril (Denizli) ve Hocalar ilçeleri, kuzeyden Sincanlı ve doğudan Şuhut ilçeleri
çevrelemektedir. Ege bölgesi ile Akdeniz bölgelerinin geçiş kuşağında bulunan Sandıklı ilçesi, İçbatı
Anadolu bölümünde yer alır. Önemli demir ve karayolu güzergâhları, Sandıklı ilçesinin sınırları
içerisinden geçmektedir. Ankara ve İstanbul illerini Antalya ve güneybatı Anadolu‟ya bağlayan
karayolları Sandıklı ilçesini kat ederek geçerler. Bu nedenle ilçe sınırları içerisinde oldukça yoğun bir
karayolu ulaşım şebekesi bulunmaktadır. İlçede 1‟i şehir, 10‟u kasaba ve 47si köy olmak üzere toplam
58 yerleşme bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu ise 2008 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına
göre 61422‟dir.
Sandıklı ilçesi, sanayi faaliyetleri bakımından Afyonkarahisar ilinin ilçeleri arasında çok kötü
durumda değildir. İlçede özellikle tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin ön plana çıktığı görülmektedir.
Sandıklı şehrinin çevresinde kümelenen sanayi türlerinin en önemlisi gıda sanayisidir. İlçede patates
yetiştiriciliğinin oldukça fazla olmasına bağlı olarak, büyük bir dondurulmuş patates fabrikası
bulunmaktadır (Sanpa). Ayrıca kamyon damper ve kasası yapan karoser fabrikası da bulunmaktadır.
Bunları dışında yöresel ölçekli un ve yem fabrikaları, tuğla-kiremit fabrikaları, leblebi fabrikaları diğer
sanayi tesislerini oluşturmaktadır.
İlçedeki önemli sayılabilecek bir diğer beşeri faaliyet ise termal turizmdir. Sandıklı Hüdai
kaplıcaları, potansiyel bakımından oldukça fazla önemlidir. Özellikle çamur banyosu bakımından
Türkiye‟nin önemli kür merkezlerinin başında gelmektedir. 1 adet 3 yıldızlı, 1 adet 2 yıldızlı otel
olmak üzere toplam 7 adet otel ve çok sayıda apart otel ile pansiyon bulunmaktadır. Antalya karayolu
üzerinde yer alması, Hüdai kaplıcasını ulaşım bakımından oldukça elverişli konuma getirmiştir. Büyük
ölçüde yerli turistlere hizmet veren kaplıcada az da olsa yabancı turistler de konaklamaktadır.
4. Sandıklı Ġlçesinde Kırsal Arazi Kullanımı
4.1. Tarım Alanları
Sandıklı ilçesinin kırsal arazi kullanımı içerisinde en geniş yer tutan alanlar, tarım
alanlarından oluşmaktadır. Tektonik kökenli bir ova olan Sandıklı ovası, ilçedeki tarım alanlarının
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toplandığı yer durumundadır. Ovada su kaynaklarının yeterli düzeyde olması, sulamalı tarım
yöntemlerinin uygulanmasına ve su ihtiyacı fazla olan tarım ürünlerin yetiştirilmesine olanak
sağlamıştır. Bu ürünlerin başında patates gelmektedir. Patatesin yanında haşhaş ve sebzeler de ova
tabanında yetiştirilen tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Ovalık alandan çevredeki dağlık
kütlelere doğru gidildikçe sulu tarım alanları azalmaktadır. Ayrıca dağlık kütlelerin yamaçlarında ve
oluşan birikinti konileri üzerinde az da olsa dikili tarım alanlarına rastlanmaktadır. Dikili tarım
alanlarında ise vişne ve kiraz gibi meyveler yetiştirilmektedir.

ġekil 3. Sandıklı ilçesinin kırsal arazi kullanım haritası

Sandıklı ilçesinde tarım alanlarının ova tabanındaki köy idari alanlarında yoğunlaştığı
görülür. Ovanın çevresinde yükselen dağlık alanlardaki köy idari alanlarında ise tarım alanlarında
azalma görülür. Özellikle ilçenin batı kesiminde yer alan ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı Akdağ ve
yamaçlarındaki köylerde tarım alanlarında belirgin bir azalma gözlenmektedir. Bu kesimlerde iki
temel nedenden ötürü tarım alanlarının azaldığını söylemek mümkündür. Birincisi Akdağ‟ın tabiat
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parkı olması dolayısıyla koruma altında bulunmasıdır. Diğeri ise yükselti ve bakı faktörüne bağlı
olarak sık orman alanlarının bulunmasıdır.

ġekil 4. Sandıklı ilçesinde kuru tarım alanlarının Dağılışı

Ova tabanında yer alan köy idari alanlarında sulama olanaklarının elverişli olmasına bağlı
olarak sulu tarım alanları ön plana çıkmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde yer alan Saltık, Ülfeciler ve
Karadirek köylerinde sulu tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde %60‟dan daha fazla bir paya
sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu köy idari alanlarında akarsular ve sulama amaçlı açılan
kuyular, en önemli su kaynağı durumundadır. Bu köylerde şeker pancarı, patates ve sebze
yetiştiriciliği ön plandadır. Buna karşın Akdağ ve Sandıklı Dağı üzerinde yer alan köylerde sulu tarım
alanları azalırken kuru tarım alanlarının arttığı görülmektedir. Jeomorfolojik yapı, toprak özellikleri ve
su kaynaklarının azlığı, bu kesimlerde sulamalı tarımı kısıtlayan önemli nedenler arsındadır.
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ġekil 5. Sandıklı ilçesinde kuru tarım alanlarının Dağılışı

Sandıklı ilçesinde dikili tarım alanları yok denecek kadar azdır. İlçedeki tarım alanlarının
yaklaşık %95‟i ekili alanlardan oluşmaktadır. Sulama olanaklarının yeterli düzeyde olmasına rağmen
dikili tarım alanlarının çok geniş yer tutmaması önemli bir noktadır. Bu durum üzerinde etkili
faktörlerin başında ilçede düz ve düze yakın arazilerin geniş yer tutması gelmektedir. Bu düz
arazilerde ise geleneksel ürünler arasında yer alan patates ve haşhaş yetiştiriciliği, halk tarafından
getirisi daha yüksek olduğundan tercih edilmektedir. Dikili tarım alanları ilçede özellikle Sandıklı
Dağının ovayla birleştiği eğimli yamaçlarda yoğunlaşır. Ekonomik getirisi daha düşük olan meyveler,
vişne kiraz, kayısı, üzüm ve elma yetiştirilen ürünler arasındadır.
Sandıklı ilçesinde tarımsal nüfus yoğunluğunun, ilçe merkezi olan Sandıklı dışında kuzey
kesimde yer alan yerleşmelerde yükseldiği, güney kesimde ise azaldığı söylenebilir. Kır
yerleşmelerinde nüfusun çok az olması ve yüzölçümlerinin fazla olması, güneydeki yerleşmelerde
tarımsal nüfus yoğunluğunun düşmesine neden olmuştur. Ayrıca güney kesimde eğimli arazilerin fazla
olması, bu kesimdeki kır yerleşmelerinin daha fazla göç vererek nüfus kaybetmelerine neden olmuştur.
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Sandıklı ilçesindeki tarım alanlarına genel olarak bakıldığında, çevresindeki diğer ilçelere
göre verim düzeylerinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle ova tabanındaki
tarım alanları, sulama olanaklarının elverişliliğinin de etkisiyle potansiyelin arttığı alanlara karşılık
gelmektedir. Nadas yönteminin uygulanmadığı ova tabanındaki tarım alanlarında nöbetleşe olarak
patates, şeker pancarı ve haşhaş tarımı yapılmaktadır. Özellikle patates yetiştiriciliğinin ova
tabanındaki yerleşmelerde önemli gelir kaynağı olduğu görülmektedir. İlçede kurulan dondurulmuş
patates fabrikası, söz konusu ürünün daha fazla yetiştirilmesinde etkili bir unsur durumundadır. Ova
tabanından çevreye doğru dağlık alanlara geçildikçe tahıl tarımının özellikle de buğday tarımının en
önemli tarımsal faaliyet olduğu görülür. Ayrıca ilçede nadasın, buğday yetiştirilen alanlarda
uygulandığı da görülmektedir. Özellikle Akdağ eteklerindeki yerleşmelerde nadas uygulamasının
daha fazla olduğu gözlenmiştir. İlçenin kuzey kesiminde yer alan yerleşmeler, tarımsal faaliyetlerin
en yoğun olduğu alanlara karşılık gelir. Genel olarak patates, şeker pancarı ve haşhaş, ilçede
ekonomik getirisi yüksek olan tarım ürünleri durumundadır. Bu karşın buğday ve arpa da yetiştirilen
diğer tarım ürünleridir ve yamaç kesimleri ile dağlık alanlarda yetiştirilmektedirler.
4.2. Orman Alanları
Sandıklı ilçesinde orman alanları, ilçenin kuzey ve batı kesimlerinde yoğunlaşmaktadır.
Doğuda yer alan Sandıklı Dağı ile ilçenin güney kesimlerinde orman alanlarına neredeyse
rastlanmamaktadır. İlçenin batı-güneybatı kesiminde yer alan Akdağ, en sık orman alanlarının
bulunduğu yere karşılık gelmektedir.
Sandıklı ilçesindeki orman alanlarının büyük bölümü fundalıklardan oluşmaktadır.
Yükseltinin 1300 metreye kadar olduğu dağlık kütlelerin yamaçlarında yoğunlaşan fundalık alanlarda
büyük ölçüde meşelerin yer aldığı görülmüştür. Meşelerin yanı sıra oldukça seyrek olmakla birlikte
alıç, laden, kızılcık ve karaçamlara da rastlanmıştır. İlçede fundalık alanlar ile mera alanları iç içe
girmiş durumdadır. Özellikle Sandıklı Dağı yamaçlarında bu durum çok daha net gözlenmiştir.
İlçenin kuzey kesiminde yer alan Çambeyli, Akharım, Kızık köyleri, fundalıkların en yoğun
bulunduğu köy idari alanları durumundadırlar.
Sandıklı ilçesinde sık orman alanları, orman alanları içerinde çok fazla bir paya sahip
değildir. İlçenin güneybatı kesiminde yükselen Akdağ, sık orman alanlarının en yoğun olduğu yöre
durumundadır. Ortalama yükseltinin 1400 metrenin üzerine çıktığı alanlarda sık orman alanları en
önemli kullanım tarzı durumundadır. Ancak ilçenin doğu kesimindeki Sandıklı Dağı, sık orman
alanlarının, bakı ve yağış faktörüne bağlı olarak gelişemediği bir alan durumundadır. Sandıklı
Dağının volkanik litolojiye sahip olması, anakayanın yüzeye yakın olması ve toprak örtüsünün ince
olması, bu kesimde sık orman alanlarının gelişimini engellemiştir. Çukurca, Celiloğlu, Çamoğlu,
Yumruca, Şeyhyahşi, Menteş, Arızlar ve Karacaören köyleri, sık orman alanlarının fazla olduğu köy
idari alanlarıdır. Özellikle Çukurca ve Çamoğlu köy idari alanlarının %80‟inden fazlası, sık orman
alanları ile kaplı durumdadır. Sık orman alanlarında hakim bitki türünü karaçamlar oluşturur.
Karaçamların yanında yer yer sedir ve ardıçlara da rastlanmıştır. Akdağ‟ın tabiat parkı olması
nedeniyle bu dağlık kütledeki sık orman alanları koruma altındadır. Bu nedenle sık orman alanlarında
tahribat çok fazla değildir.
4.3. Otlak Alanları
Sandıklı ilçesinde otlak alanları, tıpkı orman alanları gibi çok geniş yer tutmamaktadır. Genel
olarak orman alanlarının olmadığı dağlık kütlelerin yamaç kesimlerinde otlak alanlarının ön plana
çıktığı görülmektedir. İlçenin batı, güney ve kuzey kesiminde otlak alanları geniş yer tutmazken
doğuda yer alan Sandıklı Dağı, otlak alanlarının en geniş yer tuttuğu yöre durumundadır.
Sandıklı ilçesindeki otlak alanlarının tamamı mera şeklindedir. Meralar ise fundalık alanlarla
iç içe girmiş durumdadır. Söz konusu mera alanlarında, ilkbahar ve yaz başlarında büyükbaş
hayvanlar otlatılmaktadır. Mera alanlarının yılın çok kısa bir döneminde yeşil kalması, ilçede
hayvancılık faaliyetlerinin besihanelerde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle ilçede büyükbaş
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hayvan sayıları ile otlak alanlarının genişlediği alanlar birbiriyle örtüşmemektedir. Benzer durum
küçükbaş hayvanların dağılışında da gözlenmektedir. Ancak genel olarak ilçenin merkezindeki ovalık
alan ile batı-güneybatısındaki dağlık alanlar, hem otlak alanlarının hem de hayvancılığın çok fazla
gelişme göstermediği alanlara karşılık gelmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Sandıklı ilçesinin kırsal arazi kullanımı içerisinde en önemli pay, tarım alanlarına aittir. Genel
olarak tarım alanlarının eğimin azaldığı, su kaynaklarının arttığı, verimli toprakların bulunduğu ovalık
alanlarda toplandığı görülmektedir. Tarım alanlarında yetiştirilen en önemli ürünün patatestir, bunu
haşhaş ve şeker pancarının takip etmektedir. Ekonomik olarak çiftçiye diğer ürünlere göre daha fazla
gelir getiren patates, sadece ilçenin merkezi kesimindeki Sandıklı ovasında yetiştirilmektedir.
Sandıklı ilçesinde, ekili alanların dikili alanlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Dikili
alanların, bazı yerlerde ekonomik olarak getirisi daha fazla olabilmektedir. Özellikle iklim özellikleri
bakımından elverişli olan Sandıklı ilçesinde meyve yetiştirilen alanların artırılması yönünde kararlar
alınması, çiftçilerin bu yönde bilgilendirilmesi ve desteklenmesi, yerinde bir karar olacaktır. Sandıklı
Dağı yamaçlarındaki otlak alanlarının meyve bahçelerine dönüştürülmesi, tarımsal verimin ve gelirin
artmasına katkıda bulunacaktır. Bu alanlarda kiraz ve vişne gibi getirisi yüksek meyveler
yetiştirilebilir. Ayrıca, ova tabanında sebze tarımı yapılan alanların arttırılmasına yönelik teşvikler de
yapılabilir. Çünkü ova tabanı, su kaynakları bakımından elverişlidir. Hatta burada sebze tarımının
gelişmesiyle birlikte, tıpkı patatesi işleyen dondurulmuş gıda fabrikası gibi dondurulmuş sebze
işleyen fabrika(lar) da kurulabilir. Ova tabanındaki tarımsal faaliyetleri destekleyici nitelikteki bir
diğer olumlu faktör ise termal kaynaklardır. Hüdai Kaplıcasından çıkan termal kaynaklar ile seracılık
faaliyetleri desteklenebilir. Hali hazırda birkaç sera bu şekilde üretim yapmakla birlikte, böyle bir
potansiyelin kullanılması, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin önemini arttıracaktır.
Sandıklı ilçesi, orman alanları bakımından çok zengin olmamakla birlikte mevcut orman
alanlarının iyi korunduğu söylenebilir. Kırsal arazilerde sıklıkla karşılaşılan orman tahribatı sonucu
tarım alanı kazanma durumunun Sandıklı ilçesinde çok düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. Bu
durum üzerinde ilçedeki orman alanlarının en önemlisi durumundaki Akdağ tabiat parkının koruma
altına alınmasının büyük etkisi olduğu söylenebilir. Orman alanlarının ilçenin doğu kesimindeki
Sandıklı Dağı üzerinde çok zayıf olduğu gözlenmiştir. Buradaki litolojik yapı ve yağış durumu
dikkate alınarak, uygun türler dikilerek ağaçlandırma faaliyetlerine hız verilmelidir. Zira Sandıklı
Dağı üzerinde, yeterli düzeyde ağaçlandırma faaliyetine rastlanmamıştır.
Sandıklı ilçesinde otlak alanlarından amacına uygun biçimde ve yeterli düzeyde
faydalanılmadığı görülmektedir. Bu durum üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin doğal ortamdan kapalı
ortamlara taşınmasının etkisi oldukça fazladır. Bu alanlarda otların yeşil kaldığı dönemde hayvanların
otlatılması yönünde kararlar alınabilir. Ayrıca otlak alanları ağaçlandırılarak orman alanlarına
dönüştürülebilir. Hatta eğimin düşük olduğu ve yeterince kalınlığa sahip uygun toprakların bulunduğu
otlak alanlarında tarımsal faaliyetler gerçekleştirilebilir. Örneğin yonca, fiğ, arpa gibi tarım ürünleri
bu alanlarda yetiştirilebilir.
Sandıklı ilçesinin kırsal arazi kullanımı kısa mesafelerde değişimler göstermektedir. Fiziki
yapıya bağlı olarak gerçekleşen bu değişim, farklı arazi kullanım tarzlarının tek bir idari ünitede
gözlenmesine neden olmuştur. İlçedeki kırsal arazi kullanımının genel olarak doğal yapının özellikleri
ile uyumlu olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle ilçenin sahip olduğu doğal özellikler ve potansiyel
ile arazi kullanımı arasında önemli bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilçede
yetiştirilen tarım ürünlerinin, sahip olduğu potansiyele oranla kısıtlı olduğu da söylenebilir. Sebze ve
meyve alanlarının artırılması ile tarım alanlarından optimum yararlanma sağlanabileceği
düşünülmektedir.
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