
THÜNEN ARAZİ 

KULLANIM MODELİ 



Thünen modeli 

• Von Thünen taşıma harcamalarının üretimde büyük bir 

engel oluşturduğunu görerek, pazar kentinden uzaklaştıkça 

hangi ürünlerin yetiştirilmesinin daha ekonomik olacağını 

saptayama çalışmıştır.  

• Analiz, taşıma harcamalarının son derece yüksek, yerleşme 

ve pazar (merkezi alan) olanaklarının yüzey şekillerine 

büyük ölçüde bağlı olduğu, ulaşım aktivitelerinin henüz 

gelişmediği bir dönemde yapılmıştır.  

• Thünen, teorisini kendi çiftliğindeki çalışmalardan edindiği 

deneyim ve hesapların ışığı altında geliştirmiştir. Teori 

çeşitli soyutlamalara dayanmaktadır.  

 

 



• Thünen modelinde bazı basitleştirmeler 
(soyutlamalar) yapılmıştır. Bunlar:  

– Ele alınan bölgenin dünyanın kalan kısmından 
izole olduğu varsayılmıştır (19. yy başlarında 
ulaşım az gelişmiş bir düzeydeydi). 

– Bölgede büyük bir şehirsel pazarın (merkezi 
alan) egemen olduğu varsayılmıştı. 

– Tüm çiftçilerin herhangi bir ürünü aynı fiyattan 
sattığı varsayılmıştı. 

– Bu alanın geniş, düz ve aynı verimlilikte toprak 
ve iklim koşullarına sahip olduğu varsayılmıştı. 

 

 

Thünen Modeli (devam) 



• Ulaşımın tüm yönlere doğru aynı kolaylıkta 

olduğu varsayılmıştı. 

• Ulaşım maliyeti direkt olarak mesafeyle 

ilişkilendirilmişti.  

• At ve at arabası ile taşımacılık şeklinde, sadece bir 

ulaşım biçimi mevcut idi. 

• Çiftçiler maksimum kazanç hedefleyen ve eşit 

bilgi birikimine sahip bir “ekonomik insan” olarak 

düşünülmüştü.  

Thünen Modeli (devam) 



• Thünen modeline göre tarımsal üretim bölgesindeki 
farklılaşmanın ana öğesi, merkezi alana (pazara) olan 
uzaklıktır. 

• Pazardan itibaren üretim bölgeleri, taşıma 
harcamalarıyla orantılı olarak, birbirini izlemektedir.  

• Ulaşım açısından homojen bir alanda taşıma 
harcamaları her yöne doğru aynı olduğu için, farklı 
ürünlerin üretim alanı birbirinden çember bölgeler 
şeklinde ayrılmaktadır.  

• Pazar kentine daha yakın olan çember bölgeler, kent 
merkezine yakınlıkları nedeniyle “mevki rantı” elde 
etmektedirler.  

 

Thünen Modeli (devam) 



Thünen modelinde lokasyonal rantın (LR) formülü: 

LR = Y. (m-c-td) 

Burada; 

LR: Lokasyonal rant 

Y:  Birim alandan (ha) elde edilen ürün (mal) 

m:  Malın pazar fiyatı 

c: Birim alandan (ha) elde edilen ürünün 

 maliyeti 

t: birim malın ulaşım maliyeti 

d: pazara olan uzaklığı ifade etmektedir. 

 

Thünen Modeli (devam) 



Thünen’in uyguladığı formüle göre, 

 Y (birim alandan elde edilen ürün) 

 m (birim malın pazar fiyatı) 

 c  (birim alandan elde edilen ürünün maliyeti)  

 t  (birim malın ulaşım maliyeti)  

  değişmez kabul edildiğinden, pazardan uzaklaştıkça 

bir ürün için Lokasyonal Rant (kâr) miktarı 

azalmaktaydı. Diğer bir ifadeyle buradaki 

belirleyici unsur, tüketim alanı (pazar) ile üretim 

yapılan alan arasındaki mesafe idi.  

Thünen Modeli (devam) 



Lokasyonal (ekonomik) rant ile pazara uzaklık arasındaki ilişki.  

Thünen Modeli (devam) 



• Von Thünen, çeşitli ürünleri pazarlarla ilişkilendirerek, 
onların yetiştirildiği mevkiiler (lokasyonlar) için bazı 
hesaplamalar yapmış ve aşağıdaki önerilerde bulunmuştur.  

– Patates gibi hacmi fazla olan ürünler pazara yakın yerlerde 
yetiştirilmelidir. 

– Sebze yetiştiriciliği ve mandıracılık gibi çabuk bozulan 
ürünleri sunan alanlar, mümkün olduğu kadar yine pazarlara 
yakın olmalıdır (Yazar bu modeli geliştirdiğinde buzdolabı 
henüz icat edilmemişti!).   

– Yoğun üretimi yapılan ürünler, geniş alan gerektiren 
ürünlere göre pazara daha yakın yerlerde yetiştirilmelidirler.  

– Sonuç olarak; Thünen’e göre hacimli, çabuk bozulan ve 
yoğun tarımla elde edilen ürünler, pazara daha yakın 
alanlarda üretilmelidirler.  

Thünen Modeli (devam) 



İki farklı ürünün yetiştirilme rekabetinde lokasyonal rant.  

Thünen Modeli (devam) 



• Bir ürünün, tüketim alanında yetiştirildiği varsayılırsa 
ulaşım maliyeti sıfır olmaktadır ve bu durumda sadece 
ürünün yetiştirme maliyeti pazardaki fiyatından çıkarılır, 
net kazanç elde edilir.  

• Tüketim merkezinden uzaklaştıkça Buğday ve yün 
avantaj kazanır.   

• Taşıma maliyetinin düşük olmasına bağlı olarak, uzak 
alanlardan tüketim merkezine kolayca taşınan yün, 
mesafeden en az etkilenen ürün haline geçer.  

Thünen Modeli (devam) 



Üç farklı ürünün 

rekabetinde 

lokasyonal rant  

Thünen Modeli (devam) 



Thünen Modeli (devam) 

Thünen modeline göre arazi kullanım tipleri  



Von Thünen modelindeki arazi kullanım tipleri:  

• Thünen, geliştirmiş olduğu modelinde, pazara uzaklığı esas 
alarak ve diğer şartları eşit varsayarak iç içe dairler şeklinde 

birbirini çevreleyen altı arazi kullanım tipi belirlemiştir: 

– Birinci zon: Sebze yetiştiriciliği ve mandıracılık 

– İkinci zon: Ormancılık 

– Üçüncü zon: Rotasyonlu entansif tarım (6 yıllık rotasyon 
Çavdar-patates-yonca-çavdar-arpa-fiğ) 

– Dördüncü zon: Nadas ve otlakların da rotasyona dahil 
edildiği daha az entansif tarım (7 yıllık rotasyon çayır-
çavdar-çayır-arpa-çayır-yulaf-nadas) 

– Beşinci zon: Üçlü tarım sistemi temelli (çayır, çavdar ve 
nadas) ekstansif tarım. 

– Altıncı zon: Otlak hayvancılığı ve çiftçi tüketimi için çavdar 
ekimi.  

Thünen Modeli (devam) 



Thünen modeline göre arazi kullanım tipleri  

Thünen Modeli (devam) 



Thünen Modeli (devam) 
Thünen’in Fikirlerinin Günümüz Dünyasına Uygulanmasındaki Zorluklar  

a) Aşırı basitleştirme 
• Geniş alanlarda benzer iklim koşulları, yerşekilleri ve toprak şartlarının 

görülmesi enderdir. 

• Dünyada “izole durum” lara az rastlanır. Ürünler bir pazara değil, çok 

sayıda pazara sunulabilmektedir. 

• Nitekim Thünen de daha sonra modeline iki ekleme yaparak biraz daha 

kompleks olmasını sağlamıştır. 

b) Geçerliliğini kaybetme (outdateness) 
• 1826 yılındaki koşullara göre hazırlanmış olması  

• Teknolojik gelişmelerin ulaşıma uygulanması 

• Taşıma yapılan araçlardaki gelişmeler 

• Tarımsal sınırın genişlemesi 

• Yakıt olarak odun yerine doğalgaz, elektrik vb. kaynakların 

kullanılmasının sonuçları 

• Şehirlerdeki yüksek rant nedeniyle, yakın çevredeki arazilerin tarım 

dışı amaçlarla (yerleşim, ticari, ulaşım vb.) kullanımı. 



c) Hükümetlerin rolünün göz ardı edilmesi 
• Hükümetler,  

• Bazı ürünlere destekleme yaparak veya kaldırarak,  

• Vergileri artırarak veya azaltarak 

• Kota koyarak ya da kaldırarak arazi kullanımını değiştirebilir.  

• Farklı ekonomi politikalarının etkileri 
• Merkezi ekonomiler (Çin-Eski SSCB-Küba vs) 

d) Çiftçilerdeki farklılıkların göz ardı edilmesi 
• Thünen her çiftçiyi maksimum kâr hedefleyen “rasyonel ekonomik 

insan” olarak kabul etmişti. 

• Her çiftçi farklı yetenek, fiziksel güç, bilgi birikimi, deneyime 

sahiptir. 

• Çiftçiler “maksimum kâr” dışında farklı istekler (dinlenme, eğlenme 

vs) gösterebilirler. 

• Hava koşulları ve talep durumundaki değişimler önceden tahmin 

edilmeyebilir.  

Thünen Modeli (devam) 
Thünen’in Fikirlerinin Günümüz Dünyasına Uygulanmasındaki Zorluklar  



Thunen modeline yapılan eklemeler 



• Von Thünen’in tam tersine, Sinclair şehirdeki pazarlara 
yakın yerlerde düşük düzeyli tarımsal yoğunluğun egemen 
olduğunu ve tarımsal yoğunluğun pazarlardan uzaklaştıkça 
arttığını öne sürmüştür.  

Modelin dayanakları 

• Şehirlerde tarım alanlarıyla diğer kullanımlar arasında 
rekabet vardır. 

• Şehre yakın arazilerde spekülatif gelişmelerin fazla olması 
nedeniyle arazi tarımsal kullanımdan çok, konut yapımı, 
ticaret veya ulaşımla ilgili kullanımlara ayrılır.  

• Şehirde ve yakın çevresinde tarımsal yatırım azdır ve arazi 
farklı kullanımlara ayrılır.  

• Bu alanlarda, tarım ürünlerinin şehirde oturanlar tarafından 
çalınması veya ezilmesi (tahrip edilmesi) gibi problemler 
de yaşanabilir.  

Sinclair Arazi Kullanım Modeli 



Tarımsal arazi kullanımın değeri  

Pazara uzaklık. Genişleyen şehir 

Sinclair Model 

0 
Üretim 

Q 



TARIM  ALANLARININ 

ARAZİ  KULLANIMINDAKİ 

PAYI 



Tarım alanlarının arazi kullanımındaki yeri 

• Tarım faaliyetlerinin coğrafyacıyı ilgilendiren 
özelliklerinden biri incelenen mekan biriminde, 
tarımın arazi kullanımındaki payıdır. 

• Günümüzde doğal koşullar yönünden yeryüzünün 
yaklaşık beşte biri tarıma uygundur.  

• Ancak yer yeryüzünün yalınızca % 11’i tarım 
alanlarından oluşmaktadır.  

• Yeryüzünde en geniş tarım alanları “Ilıman 
Kuşak”ta yer almaktadır.  

• Kutuplar, çöller, yoğun ormanların bulunduğu 
alanlar ve dağların yüksek kesimleri tarımsal 
aktivitenin yürütülemediği yerlerdir. 

 



Dünyadaki genel arazi kullanışı ve tarım alanlarını artırma olanakları 



• Tarım alanları yeryüzünde eşitsiz bir şekilde 
dağılmıştır. 

• Genel arazi kullanımı içinde tarıma ayrılan alanlar 
kıta, ülke veya bölgelere göre farklı dağılışlar 
gösterir. 

• Kıtalara göre tarım yapılan alanlar 

– Avrupa’nın % 30’unda 

– Kuzey Amerika’nın % 12’sinde 

– Güney Amerika’nın % 3.6’sında 

– Asya’nın % 3’ünde 

– Okyanusya’nın % 2.2’sinde 

– Afrika’nın ise sadece % 1’inde tarım yapılır. 

 

 

Tarım alanlarının yeryüzündeki dağılışı 



Tarım alanlarının arazi kullanımındaki yeri 

Tarım yapılan alanların ülke yüzölçümlerine oranı. 
Özellikle Ilıman kuşak ve Güneydoğu Asya ülkelerinde oranlar daha yüksektir 



• Tarım yapılan alanlar ülkelere göre farklılık 
gösterir 

• Ülkelere göre tarım yapılan arazilerin oranı 

– Danimarka % 65 

– Türkiye % 34 

– A.B.D. % 25 

– Şili % 15 

– Japonya % 15 

– Kanada % 7.5 

– Norveç % 5 

– Kenya  % 4 

– Libya, Angola, Namibya vs. % 1 düzeyinde 

 

 

Tarım alanlarının yeryüzündeki dağılışı 



Yüzölçümleri ve kişi başına düşen tarım alanlarına göre ülkeler 

1.000  km2        m2 



Türkiye’de tarım arazileri  

Türkiye’de yıllara göre tarım yapılan arazilerin durumu 

Alan        

(bin ha) 
%

Alan        

(bin ha) 
%

Alan        

(bin ha) 
%

Tarım Arazisi  15 900 19, 5  27 856 34, 2  26 666 32,8

Tarım Dışı Arazi  65 560 80, 5  53 604 65, 9  54 794 67,3

Toplam Alan  81 460   100  81 460 100  81 460 100

1990 20051950



Tarım alanlarının genel arazi kullanımı içindeki payı 

Tarım 

Arazisi

19,5%

Tarım 

Dışı 

Arazi

80,5%

Tarım 

Dışı 

Arazi

67,3%

Tarım 

Arazisi

32,7%

(1950) (2005) 

Türkiye’de topraklardan faydalanma (devam) 



Türkiye’de yıllara göre arazi kullanım durumu 

Alan        

(bin ha) %

Alan        

(bin ha) %

Alan        

(bin ha) %

Tarla arazisi  14 500 17, 8  24 827 30, 5  23 830 29,3

Meyvelik arazi  1 400 1, 7  3 029 3, 7  2 776 3,4

Toplam tarım alanı  15 900 19, 5  27 856 34, 2  26 606 32,7

Çayır ve mera arazisi  37 800 46, 4  14 177 17, 4  14 617 18,0

Orman arazisi  10 460 12, 9  20 199 24, 8  21 189 26,0

Ürün getirmeyen araziler  17 300 21, 3  19 168 23, 5  18 988 23,3

TOPLAM ALAN  81 460   100  81 460 100 81460 100

20051950

KULLANIM TİPİ

1990

Türkiye’de topraklardan faydalanma (devam) 

Tarla arazilerindeki genişlemenin nedenleri 

-Nüfus artışının yarattığı baskı 

-Tarımda makineleşmenin etkisi 

-Meyve üretim alanlarının genişlemesinin sonuçları 

-Çayır ve mera alanlarındaki daralmanın nedenleri ve sonuçları 

-Orman alanlarındaki genişlemenin nedenleri 
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Türkiye’de topraklardan faydalanma (devam) 



Türkiye’de bölgelere göre tarım yapılan 

alanlar 

Bölge Tarım alanı oranı (%) 

Marmara Bölgesi 30 

İç Anadolu Bölgesi 27 

Ege Bölgesi  24 

G.Doğu Anadolu Bölgesi 20 

Akdeniz Bölgesi 18 

Karadeniz Bölgesi 16 

Doğu Anadolu Bölgesi 10 



• Türkiye’de tarım arazileri il ölçeğinde ele 

alındığında da farklılıklar gösterir 

– Tekirdağ’ın % 61.7’sinde 

– Edirne’nin % 54.3’ünde 

– Hakkari’nin % 0.5’inde tarım yapılmaktadır. 

Not: Tarım alanlarının genel arazi kullanışı 

yanında devamlılıkları da önemlidir. 

 -Fiziksel süreklilik-parçalılık 

Türkiye’de illere göre tarım yapılan alanlar 



TARIMSAL ALAN KAYBINA 

YOL AÇAN ETMENLER ! 



Tarımsal alan kaybına yol açan etmenler 

Yeni tarım alanları açma girişimleri ve mevcut alanları daha 
verimli şekilde kullanma çabalarına karşın, tarım yapılan 
alanların bir bölümü çeşitli nedenlerle elden çıkmaktadır. Bu 
nedenler; 

• Şehirleşme: 

– Özellikle büyük şehirler çevresindeki tarımsal alan kaybı 

– Şehirleşmenin dolaylı etkileri (dinlenme isteği, II. konut) 

– Büyük şehirlerin çevresinde spor tesislerinin açılması (golf, 
tenis, bowling salonları, yüzme havuzu, halı saha vb.) 

– İzmit-Tekirdağ arasındaki şehirleşme örneği.  

– Kemer Country örneği. 

– Gizli tarımsal alan kaybı (Verimli arazilerin yerleşmeler, 
turizm, sanayi veya ticari tesislerin işgaline maruz kalması, 
tarıma uygun olmayan alanların tarıma açılması, geniş ancak 
verimsiz tarım alanları). 



Tarımsal alan kaybı-şehirleşme ilişkisi 



Şehirler genelde vadi tabanları ve ovalar gibi tarıma uygun alanlarda genişleme eğilimi gösterirler. 



• Ulaşım ağlarının gelişimi 

– Özellikle modern karayolları (Uzunluk-genişlik- alan) 

– Demiryolları  

– Havaalanları  

• Sanayi tesisleri 

– Tesislerin kapladığı alanlar (Genelde ulaşımın kolay, 

eğimin az, suyun bol, nüfusun fazla olduğu yerler tercih 

edilir ki, bu alanlar çoğunlukla tarım arazileriyle çakışır- 

CARGILL örneği, Adapazarı, Bursa ovası vs.) 

– Nüfus çekmesinden dolayı yeni yerleşim alanları açılması. 

– Çoğunlukla yeraltı suları kullanıldığından, su tablası aşağı 

düşer ve tarım alanlarının sulanması güçleşir. 

Tarım alanı kaybına yol açan etmenler (devam) 



Sanayileşme tarımsal alan kaybı ilişkisi 



Ulaşım ağları-tarımsal alan kaybı 



Havaalanları geniş bir kullanım alanı gerektirirler 



• Turizm aktiviteleri 

– Turizm tesisleri 

– İkincil konutlar 

• Madencilik 

– Özellikle açık maden işletmeciliğinin yapıldığı alanlar 
(linyit ocakları) 

– Tarım alanı kaybı ve ormanların tahribi 

– Madencilik-sanayi (termik santraller) 

– Jamaika örneği  

• Ülke yüzölçümünün % 7’si Amerikan boksit şirketlerinin 
elinde 

• Bu toprakların % 10’unda maden çıkarılırken, % 30’unda 
fabrika tarafından, % 40’ı ise kiracı çiftçiler tarafından tarım 
yapılıyor 

• Yapılan anlaşmalara göre şirketler madencilik işlemleri 
sonrasında toprakları eski haline getirmek zorundadırlar 

Tarım alanı kaybına yol açan etmenler (devam) 



Turizm tesisleri ve ikincil konutların tarım alanları 

üzerindeki baskısı 



Madencilik-tarımsal alan kaybı 



• Erozyon 

– Erozyonun nedenleri 

– Alınabilecek önlemler 

– Tarım alanları üzerindeki etkileri 

• Toprak oluşumunun çok yavaş gerçekleşmesi ve 
erozyona maruz kalan alanların geri kazanılmasının çok 
zor olması. 

• Yeryüzündeki ekili alanların beşte birinde toprakların 
verimli kısımları aşınmış ve bu durum tarımsal 
verimliliği % 25 oranında azaltmıştır. 

• Tuzlanma ve çoraklaşma 

– Tuzlanmanın nedenleri (Karadin ovası örneği) 

– Arazi ıslah çalışmaları ve maliyeti 

– Tuzlanmayı engelleyebilecek önlemler 

 

Tarım alanı kaybına yol açan etmenler (devam) 



Dünya genelinde toprakların degradasyon durumu 



TARIM ALANLARI 

GENİŞLETİLEBİLİR Mİ!! 



Dünyadaki genel arazi kullanışı ve tarım alanlarını artırma olanakları 



Tarım alanlarını genişletme olanakları 

• Orman alanlarını tarıma açma. 

• Kurak ve yarı-kurak bölgelerdeki bozkırların bir 
bölümünü tarım alanına dönüştürme  

– Sulamalı tarım veya kuru tarım (dry farming) yöntemiyle 
tarım alanı kazanmak hedeflenir. 

• Agro-forestry (ormanlarda yapılan tarım): 

– Ormanlar tahrip edilmeden, ormanlık alanlarda yapılan 
tarımdır. 

– Orman altı florasının yoğun olmadığı, yarı-kurak bölgelerin 
dağlık kesiminde yer alan ormanlarda yaygındır (Kosta 
Rika’da kakao ve muz yetiştiriciliği, Türkiye’de seyrek çam 

ormanlarında buğday yetiştiriciliği gibi) 

– Ormanların otlak alanı (keçi hariç) olarak kullanımı. 

 


