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ÖZET

İdari olarak Konya iline bağlı bir ilçe olan Çeltik, İç Anadolu 
Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde yer almaktadır. İlçe yönetim 
alanındaki kır konutlarında gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak, yeni 
değişmeler ortaya çıkmaktadır. Özellikle eski konutlarda, kullanılan yapı 
malzemesi yönünden çevrenin etkisi daha etkin bir şekilde görülmektedir. 
Diğer yandan meskenlerin şekillenmesinde gelenek ve göreneklerin etkileri 
dikkati çekmektedir. Ekonomik gelir seviyesinin artmasına bağlı olarak 
konut yapımında doğal çevre faktörlerinin etkisinin azaldığı ve modern yapı 
malzemesi kullanımının yaygınlaştığı gözlenmektedir. Araştırma sahasında 
yurt dışına göç eden aileler tarafından yaptırılmış konutlar da bulunmakta ve 
modernleşmeyi hızlandırmaktadırlar. Ancak bu faaliyet yöre ekonomisine 
fazla bir katkı sağlayamamaktadır. Sahada bulunan bazı köylerdeki tarımsal 
sulama yetersizliği bu köylerde göçleri arttırmış, nüfus ve ekonomiyi 
olumsuz etkilemiştir.
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ABSTRACT

Çeltik is a town of Konya. It is located in Yukarı Sakarya part of İç 
Anadolu region. Recently, there have been some changes in the construction 
of steppe houses in the town due to the improving economical conditions. 
The impact of the immediate environment on materials used in the 
construction of the old houses is more obvious. On the other hand, customs 
and traditions have also an impact on the design of households. Parallel to 
the economical development the impact of natural environment in 
construction of the houses is diminishing while the usage of modern 
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construction materials is rising. In the Region there were houses which were 
built by immigrants and this accelerates the modernization but these 
activities did little help to the economy of region. Some of the villages 
found in the Region gave immigration because of the scarcity of agricultural 
irrigation and this villages population and economy negative affected.
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