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ÖNSÖZ

 Ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan rekabet koşulları ile hızla artan 
nüfus, tarım sektöründe çalışanları daha fazla ve daha kaliteli üretmeye zorlamaktadır.  
Üreticilerimiz iç ve dış pazarlara uygun üretim yaparken, yüksek gelir elde edebilmeleri 
için üretim kaynaklarını daha etkin kullanmaları gerekmektedir.

 Türkiye bitki, toprak, iklim ve su kaynakları açısından dünya coğrafyasında 
önemli bir konumdadır. Her türlü yaş meyve, sebze, süs bitkileri, hayvancılık ve su 
ürünlerinde yeterli üretimi gerçekleştirecek, üretim fazlasını da ihraç edebilecek 
potansiyele sahiptir.

 Ülkemizin sahip olduğu tarımsal kaynakların tespiti, geliştirilmesi, amacına 
uygun kullanılması ve bu çalışmaların, kaynakları kullananlarla birlikte planlanması 
önem arz eden bir konudur.

 Tarım sektörünün temsilcileri olarak görevimiz; tarımın ekonomiye olan katkısı 
göz önüne alınarak, sektörün yapısal sorunlarını çözecek politikaları belirlemek ve 
bunları uygulamaya koymaktır. Tarımsal destekleme politikalarının planlanması 
ve uygulanmasında toprak, su, gen kaynakları, biyolojik varlıklar gibi tüm çevre 
unsurlarının korunması ilkesine öncelik verilmelidir.  Son yıllarda dünyada sağlıklı 
gıda tüketimi konusunda artan duyarlılık, tarımsal üretimde doğru ve etkin gübre ve 
ilaç kullanımı ile kalıntısız ürün yetiştirme doğal kaynaklar ile biyolojik dengenin 
korunması konularına dikkat çekmektedir. 

 Tarımsal desteklemeleri uygularken amacımız, insanımızın güvenilir gıda 
ile buluşmasını sağlamaktır. Doğa ve çevreyle dost üretim sistemlerini kullanarak 
ürünlerimizin tarladan sofraya güvenilir gıda zinciri içerisinde ulaştığı, izlenebilirlik 
özelliği korunmuş, üretim maliyetleri en aza indirilmiş ve yüksek teknolojiyle entegre 
bir tarımsal yapı hedefl enmektedir.  

 Toplam 30 tarım havzasına ayrılan ülkemizde desteklemeler bu kapsamda 
yapılmaktadır. Özellikle örgütlü yetiştiriciler, arazi toplulaştırılmasına yönelik 
faaliyetler, sanayiye giden ürün miktarını arttırmaya yönelik uygulamalar, işletmeleri 
modernize etmek veya kapasitelerini arttırmak için hazırlanan projeler, destekleme 
programlarında tercih edilmektedir. 

 Antalya İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan yöre halkının yaşam 
standardını yükseltmeye yönelik gereksinimlerin belirlenmesi, bunların çözüme 
kavuşturulması için gerekli çalışmalara yol göstermesi amacıyla hazırlanan “Antalya 
Tarım Master Planı”nın kamu ve özel sektör girişimcilerine iyi bir kaynak olmasını 
diliyorum.

Mehmet Mehdi EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı





SUNUŞ

 Antalya uygun ekolojisi ve tarımsal üretim faaliyetlerinin yıl boyu sürdürülebilir 
olmasıyla, tarım sektöründe kalite ve çeşitliliği yakalamış, örtü altı yetiştiriciliği, 
tohumculuk ve süs bitkileri gibi üretim alanlarında lider durumda olan örnek bir İldir.  
Temel gereksinimlerinden biri olan gıdayı temin eden tarım sektörü, ekonomiye olan 
katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından İlimiz için büyük önem taşımaktadır. 

 İnsanlığı gelecekte, bir takım yenilik ve başarıların yanı sıra kuraklık, açlık ve 
güvenilir gıda temin edememe gibi sorunların beklediği öngörülmektedir. Önümüzdeki 
25 yıl için ortaya konan projeksiyonlar gıda talebinin % 50 artacağını ve 2030 yılında 
dünya nüfusunun 8,3 milyarı aşacağını göstermektedir. Bu durumda gelecek yüzyıllarda 
insanlığın temel sorunu, artan gıda talebinin nasıl karşılanacağı olacaktır.

 Hızlı nüfus artışı ve bunun getirdiği yetersiz beslenmeye dayalı sorunların kısa 
vadedeki çözümü, birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi ile mümkündür. Bununla 
birlikte daha fazla ve kaliteli ürün üretilmesi, son yıllarda tüketici bilincinin gelişmesi 
ve  pazar tercihleri, arz edilen ürünün üretim aşamasındaki uygulamaların  insana ve 
çevreye olan etkilerinin de dikkate alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

 Bu zorunluluk Tarım Master Planlarının hazırlanmasını ve sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştirebilmek için üretim bölgelerindeki mevcut kaynakları, fırsatları 
ve kısıtlarının analiz edilmesi suretiyle, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve potansiyelin 
verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik stratejiler geliştirerek, bölgeye uygun 
tarımsal program ve proje alanlarının belirlenmesini gerektirmektedir. 

 Master planlar; yerel kurum ve kuruluşlar ile üniversite, sivil toplum örgütleri 
ve özel sektör temsilcilerinin katılımları sağlanarak, tarımın kısa, orta ve uzun vadeli 
kalkınma faaliyetlerinin planlanmasına, problemlerin çözüm yollarının yerinden ve 
doğru bir şekilde ortaya konulmasına ve uygulanmasına rehberlik etmektedir. 

 Bu çalışmanın İlimizdeki tarım sektörüne öncülük ederek, tarım - sanayi 
entegrasyonu tesisine yardımcı olmasını temenni ediyorum. Antalya İli Tarım 
hedefl erinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Antalya Tarım Master Planının 
hazırlanmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne, Akdeniz Üniversite’sine, 
Araştırma Enstitülerine,  Sivil Toplum Kuruluşlarına, Özel Sektöre ve İl Tarım 
Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.

Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Antalya Valisi





GENEL BAKIŞ

 İlimizin tarımsal potansiyelini analiz ederek kaynaklarını daha etkin ve 
verimli kullanılmasını sağlamak, dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyal 
gelişmelere göre üreticilerimizi ve yatırımcılarımızı yönlendirmek, sektörün ve kırsal 
kesimin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla beş ayrı konuda master plan 
çalışması yapılmıştır. Sebzecilik, Meyvecilik, Süs Bitkileri, Su Ürünleri ve Hayvancılık 
konularında hazırlanan master plan çalışmaları Üniversite, Araştırma Enstitüleri, 
Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile paydaş bir çalışmanın eseridir.

 Türk bilim adamlarının Antalya Karain mağarasında yaptığı kazılar sonucunda 
bundan 150 bin yıl öncesine ait kalıntılar bulmuşlardır. Bu kalıntılarla insanların 
Anadolu’da Hz. İsa nın doğumundan 8000 yıl önce tarla tarımını yaptığı tespit 
edilmiştir. Antalya tarihten ve ekolojisinden gelen bu avantajla bugünde ileri teknoloji 
kullanarak üretim yapan ülkemizin lokomotif illerinden birisidir. Özellikle örtüaltı 
tarımla seralarda yetiştirdiğimiz ürünlerle ülkemizin gıda ihtiyacını karşıladığımız 
gibi yaptığımız ihracatla da tarım alanında ülkemizin dışarıya açılan penceresidir.

 Tarımın stratejik bir sektör olduğu artık tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. 
Üretimin ve destekleme politikalarının dünyada tartışılan sistemler dikkate alınarak 
yapılması, doğa ve çevre ile dost üretim metotlarının uygulamaya konulması, tarladan 
sofraya kadar izlenebilirliliği sağlanmış güvenilir gıdalarla tüketicinin buluşturulması, 
insanlarımızın sağlığının korunması ve sektörümüzün uluslar arası pazarlarda rekabet 
gücünün artmasını sağlayacaktır.

 Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu tarım havzaları destekleme modeli 
ile ilimiz dört farklı tarım havzasına bölünmüştür; Kıyı Akdeniz Havzası, Kıyı Ege 
Havzası, Ege Yayla Havzası ve Göller Havzası. Bitkisel üretimle ilgili master plan 
çalışmalarımızda swot analizleri ve öngörülerde ürün gruplarının havza bazında 
değerlendirilmeleri dikkate alınmıştır. Hazırlanan master planların giriş kısımlarında 
Antalya ile ilgili genel tarımsal bilgilere yer almıştır.

 Antalya ile ilgili birçok tarımsal verinin yer aldığı bu çalışmaların TARGEL 
personeli tarım danışmanlarımız ile serbest çalışan tarım danışmanlarımıza kılavuz 
kaynak eser olacağına inanıyorum. İlimizde yapılacak ÇİÇEK VE ÇOÇUK temalı 
EXPO 2016 sergisi için Master plan çalışmaları envanter bilgisi olarak, Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA) yatırımları için ise bölgesel planlama yapmada, hedef 
belirlemede ve projeler üretmede katkı sağlayacaktır.

 İlimizin üretim kapasitesini arttırmak, mevcut yatırımlarımızın durumunu 
iyileştirmek ve yeni yatırımlara rehberlik edecek master planın sektöre ve yatırımcılara 
faydalı olmasını ümit ederim. Antalya Tarım Master Plan çalışmalarına destek 
veren Bakanımız Sayın M. Mehdi EKER’E, Antalya Valimiz Sayın Dr. Ahmet 
ALTIPARMAK’A, Akdeniz Üniversitesine, Büyükşehir Belediyesine, Araştırma 
Enstitülerimize, Odalarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve personelimizle birlikte 
katkı sağlayan her kesime teşekkür ederim.

Bedrullah ERÇİN
Antalya İl Tarım Müdürü
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1. İLİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE MEVCUT DURUMU

1.1. İlin Coğrafi k Yerleşimi ve Özellikleri
Antalya ili, Anadolu’nun güneybatısında Türkiye’nin Akdeniz kıyısında 29° 20’ - 32° 35’ 

doğu boylamları ile 36° 07’ - 37° 2’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Yüzölçümü 20.874 km2 olup, 
Türkiye yüzölçümünün %2,6’sını kaplar.

İlin büyük bir bölümü (%76’sı) Toros Dağları ile kaplıdır. İlin kara sınırlarını Kuzeyde Toros 
Dağları çevrelemektedir. İlin güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde 
Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla illeri yer alır. İlin kıyılarının uzunluğu; girinti, çıkıntı dahil 
640 km, düz hat olarak 500 km’dir.

İl arazisinin ortalama olarak %77,8’i dağlık, %10,2’si ova, %12’si ise engebeli bir yapıya 
sahiptir. İl alanının 3/4’ünü kaplayan Torosların yaklaşık 10 tepesi deniz seviyesine göre 2500 m 
ve daha fazla, iki tepesi de 3000 m ve daha yüksektir.

Batıdaki Teke yöresinde geniş platolar ve havzalar yer alır. Çoğunlukla kireçtaşlarından 
oluşmuş bu dağlar ve platolarda, kireçtaşlarının erimesiyle oluşmuş mağaralar, düdenler, su 
çıkaranlar, dolinler, uvalalar ve daha geniş çukurluklar olan polyeler, büyüklü-küçüklü karst şekilleri 
çok yaygındır.

İlin topografi k yönden gösterdiği değişkenlik gerek iklim, gerek tarımsal ve gerekse 
demografi  ve yerleşme yönünden farklı ortamlar yaratmaktadır. Ayrı özellik gösteren bu alanlar, 
sahil ve yayla bölgesi olarak tanımlanır.

Grafi k 1. Antalya İli Toprak Grupları Dağılımı
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Çizelge 1. Antalya İli Toprak Gruplarının Dağılımı

Toprak Grubu Adı Alan (ha)

Kırmızı Akdeniz Toprağı 547.332
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprağı 294.291
Kahverengi Orman Toprağı 326.246
Kestane Rengi Topraklar 71.883
Rendzina Toprakları 51.458
Regosal Topraklar 7.071
Yüksek Dağ-Çayır Toprakları 957
Tuzlu-Alkali Topraklar 876
Alüviyal Topraklar 119.558
Hidromorfi k-Alüviyal Topraklar 1.336
Kolüviyal Topraklar 51.339
Kireçsiz kahverengi Orman Toprakları 222.087
Organik Topraklar 3.077
Sahil Kumulu 4.491
Irmak Yatakları 7.513
Alüviyal Sahil Bataklıkları 519
Çıplak Kaya ve Molozlar 338.843
TOPLAM 2.048.877

Kaynak: KHGM

İlin toprak yapısına bakıldığında ise %27’lik kısmının Kırmızı Akdeniz toprağı olduğu 
görülür.

Sahil kesimi ilçeleri; Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Gazipaşa, Alanya, 
Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’tır. Bu ilçe merkezlerinin denizden 
yüksekliği 5-44 m arasındadır. Yayla kesimi ilçeleri ise; Korkuteli, Elmalı, Gündoğmuş, Akseki ve 
İbradı’dır. Bu ilçelerin denizden yüksekliği 900-1000 m arasındadır.

Arazinin yaklaşık %60’ı çam ormanları ve Akdeniz bitkileri ile kaplıdır. İl’de dağlardan denize 
ulaşan birçok bağımsız ırmak vardır. Ovalar alüvyonlu topraklar ile verimli tarım arazisi karakteri 
taşımaktadır. 640 km.’lik sahil bandının 290 km’si doğal kumsallardan oluşmaktadır. İlin güney 
sınırları boydan boya Akdeniz kıyı şeridini oluşturmaktadır. İlin doğu kesiminde dağların denize 
paralel uzanması, dağlarla deniz arasında Antalya’dan başlayıp Gazipaşa yakınlarına kadar uzun 
bir sahil ovası oluşumunu sağlamıştır. 

1.2. Nüfus Yapısı
İl nüfusunun yaklaşık % 31’inin kırsal kesimde yaşadığı ve tarımsal üretimle uğraştığı 

Antalya’da tarımsal üretim; kalite, verim ve çeşitlilik açısından zengin bir yapıya sahiptir. İlin sahip 
olduğu ekolojik, topografi k ve sosyo-ekonomik koşulların uygunluğu nedeniyle çok sayıda bitkisel 
ve hayvansal ürün yetiştirilmesine imkan tanıyan “polikültür tarım” yapılmaktadır.
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Çizelge 2. Şehir-Köy Nüfusu ve Nüfus Artış Hızı Sıralaması 

Sıra 
No İl Toplam 

nüfus
Şehir 

nüfusu Köy nüfusu
Şehir nüfusunun 

toplam nüfus 
içindeki oranı (%)

Köy nüfusunun 
toplam nüfus 

içindeki oranı (%)

Yıllık nüfus 
artış hızı 
(binde)

 Türkiye 72.561.312 54.807.219 17.754.093 76 24 15
1 İstanbul 12.915.158 12.782.960 132.198 99 1 17
2 Ankara 4.650.802 4.513.921 136.881 97 3 22
3 İzmir 3.868.308 3.525.202 343.106 91 9 19
4 Bursa 2.550.645 2.249.974 300.671 88 12 17
5 Adana 2.062.226 1.805.145 257.081 88 12 18
6 Konya 1.992.675 1.450.682 541.993 73 27 12
7 Antalya 1.919.729 1.331.743 587.986 69 31 32

Kaynak: TÜİK (2009)

1.3.Ulaşım 
Antalya’nın diğer illerle kara, hava ve deniz yolları ile bağlantısı sağlanabilmektedir. Aynı 

zamanda deniz yolu ile ülkeler arası ve kısmen de Türkiye’nin bazı bölgeleri ile ulaşım bağlantıları 
sağlanmaktadır. Antalya’da, deniz taşımacılığı konusunda limanlar mevcut olup, turizm amaçlı 
kullanılan marina tipi küçük çaplı limanlar da mevcuttur. Antalya havaalanı uluslararası taşımacılıkta 
önemli bir yere sahiptir. Ancak Antalya’nın diğer bölgelerle demiryolu bağlantısı yoktur.  

1.4.İklim durumu
Antalya’nın sahil ve yayla kesimi arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından önemli bir 

farklılık göze çarpar. Sahil kesimi muz ve narenciye gibi tropik ve sub-tropik iklim bitkilerinin 
yetiştirilmesine ve sera tarımı yapılmasına uygundur. Yayla kesimi ise soğuğa dayanıklı elma, 
armut, ayva gibi ılıman iklim meyve türlerinin yetişebilmesi için elverişlidir.

Antalya ili iklimi, genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak ifade edilen 
Akdeniz İklimi içerisinde değerlendirilmektedir. İklimsel verilere bakıldığında sahil kesiminde tipik 
Akdeniz İklimi, yüksek bölgelerde tipik karasal iklim hüküm sürmektedir. Rüzgârlar genellikle 
kuzey ve güney yönlerinden esmektedir. Rüzgâr hızı kış aylarında yüksek değerlere ulaşmaktadır. 
Ortalama sıcaklık 18,1ºC, ortalama nispi nem % 60,6’dır.
Çizelge 3. Ortalama ve En Yüksek En Düşük Sıcaklık Değerleri
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Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2008)
Ortalama  Sıcaklık (°C) 9.6 9.9 12.2 15.8 20.3 25.3 28.3 27.8 24.3 19.5 14.2 10.8

Ortalama En Yüksek  
Sıcaklık (°C) 15.0 15.3 17.9 21.4 25.9 31.3 34.4 34.3 31.3 26.9 20.8 16.3

Ortalama En Düşük  
Sıcaklık (°C) 5.6 5.7 7.4 10.6 14.5 19.0 22.1 21.8 18.6 14.5 9.8 6.8

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 5.3 6.1 6.9 8.0 9.9 11.6 12.0 11.6 10.0 8.1 6.3 4.9

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 12.4 10.4 9.0 7.3 5.4 2.9 1.5 1.5 2.0 5.6 7.8 11.5
Ortalama Yağış Miktarı 

(kg/m2) 218.8 131.3 103.8 62.6 30.7 7.8 2.8 2.0 10.4 83.7 179.8 261.3

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2008)

En Yüksek Sıcaklık (°C) 22.0 23.4 28.2 33.2 37.6 44.8 45.0 43.3 41.2 37.7 33.0 25.4
En Düşük Sıcaklık (°C) -2.0 -4.0 -1.6 1.4 6.7 11.1 14.8 15.3 10.6 4.9 0.8 -1.9

Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
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Çizelge 4. Uzun Yıllar İlçeler Yağış Ortalamaları (1929-2008)

İLÇELER
AYLAR (mm)

Yıllık Ort. 
Yağış 
(mm)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Merkez 238,4 155,9 98,1 50,8 30,8 9,1 2,7 2,3 12,6 69,2 135,5 261,2 1066,6
Gazipaşa 154,2 116,4 87,1 47,5 21,3 4,1 0,6 1,3 13,7 79,6 137,2 161,3 823,9
Demre 61.8 125.3 182.5 127.1 113.3 95.6 43.8 16.1 7.7 0.9 14.7 6.2 795.0
Manavgat 267,8 168,0 110,6 45,6 23,4 8,6 1,7 2,9 13,4 86,8 165,0 281,0 1173,3
Kaş 54.8 105.8 160.0 125.2 110.8 102.2 47.8 16.7 14.3 1.7 0.1 11.6 751.0
Alanya 219,9 155,4 94,3 53,6 33,5 9,2 9,4 4,1 26,2 96,7 166,3 233,2 1055,1
Korkuteli 58,2 43,9 40,3 40,3 39,1 23,2 10,0 7,4 10,7 30,1 41,7 61,4 407,4
Elmalı 26.9 52.6 73.3 71.1 54.6 59.5 32.0 28.8 25.5 10.8 10.8 5.0 450.9
Finike 205,9 140,7 84,9 50,0 20,0 10,2 2,3 1,7 5,8 60,8 143,7 216,1 938,5
Akseki 81.7 161.5 280.9 272.3 199.1 141.1 81.5 61.2 29.7 12.9 8.8 24.8 1355.5
Genel 
Ortalama 137,0 122,6 121,2 88,4 64,6 46,3 23,2 14,3 16,0 45,0 82,4 126,2 881,7

Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Grafi k 2. Antalya İlçeler Yıllık Ortalama Yağış (kg/m²)

Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Çizelge 5. Antalya İli Sektörlere Göre Su Tüketimi

Yıllık Su Tüketim Çizelgesu

Tüketim Alanı Yıllık Toplam (milyon m³ ) 
Elektrik Enerjisi 6.092
Tarımsal Sulama 1.081
Büyükşehir içme suyu 86
İlçe ve köylerde içme suyu 76
Sanayi hayvancılık ve diğerleri 38
Turizm 25
TOPLAM 7.398
NOT: 1- Elektrik enerjisi üretimindeki su tekrar sulamada kullanılmaktadır. 
          2- Su tüketimi, enerjinin dışında 1.306 milyon m³   dür. 

Kaynak: DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü,2009
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Grafi k 3. Su Tüketim Çizelgesi

Antalya İli Yıllık Su Tüketimi  

Elektrik Enerjisi  Tarımsal Sulama 

Büyükşehir içme suyu  İlçe ve köylerde içme suyu 

Sanayi hayvancılık ve diğerleri  Turizm 

Çizelge 6. Su Yüzeyleri

SU YÜZEYLERİ (ha)

Baraj Göl Alanı Su Yüzeyleri Toplamı 2. 054 
Gölet Göl Alanı Su Yüzeyleri Toplamı 126,9 
Akarsu Yüzeyleri Toplamı 3.027 
TOPLAM 5.207,9 

Kaynak: DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü,2009

Çizelge 7. İlçelere Göre Sulanan Alanlar (2009)

İlçenin Adı Tarım 
Alanı

Devlet Sulamaları Halk 
Sulamaları

Toplam 
Sulanan alanD.S.İ. Özel İdare

Alan (da) Oran (%) Alan (da) Oran (%) Alan (da) Oran (%) Alan (da) Oran (%)
Aksu 175.300 159.790 91   3 700 2   5 970 3 169.460 97
Döşemealtı 122.010 72.690 60   11 390 9   6 000 5 90.080 74
Kepez 83.270 62.330 75   2 260 3   12 000 14 76.590 92
Konyaaltı 62.030 37.280 60   6 770 11   3 200 5 47.250 76
Muratpaşa 6.331 4.330 68 0 0    300 5 4.630 73
Akseki 114.060 580 1   2 810 2   3 340 3 6.730 6
Alanya 261.290 39.500 15   20 060 8   75 000 29 134.560 51
Demre 53.500 18.600 35    190 0   8 500 16 27.290 51
Elmalı 593.350 170.730 29   10 730 2   114 500 19 295.960 50
Finike 71.010 47.940 68   13 680 19   5 000 7 66.620 94
Gazipaşa 165.150 20.850 13   18 530 11   58 000 35 97.380 59
Gündoğmuş 105.915 0 0   4 240 4   3 350 3 7.590 7
İbradı 13.630 0 0    50 0   2 500 18 2.550 19
Kaş 225.360 17.400 8   15 990 7   101 850 45 135.240 60
Kemer 29.680 14.320 48   11 500 39   1 500 5 27.320 92
Korkuteli 1.014.650 116.810 12   18 950 2   115 150 11 250.910 25
Kumluca 170.000 61.290 36   7 340 4   55 000 32 123.630 73
Manavgat 423.360 219.100 52   9 430 2   46 000 11 274.530 65
Serik 453.360 396.420 87   3 940 1   43 000 9 443.360 98
İl Toplamı 4.143.256 1.459.960 35 161.560 4 660.160 16 2.281.680 55

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü, Antalya DSİ, Antalya İl Özel İdaresi
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1.5. Bitki Örtüsü
Bitki örtüsü; ormanlar, çayır-meralar, makiler, otsu bitkilerden oluşmaktadır. Bodur 

ağaçlardan oluşan makiler bölgede 700- 800 m yüksekliğe kadar görülür. Orman alanları deniz 
seviyesinden itibaren başlar. Ancak özellikle yerleşim bölgesi ve tarım yapılan alanlarının etrafında 
doğal bitki örtüsü yer yer tahribe uğramıştır.

Orman varlıkları içerisinde kızılçamın ağırlıklı bir yeri vardır.  Asli orman ağacı olan kızılçam 
1.200 m.yüksekliğe kadar yayılış gösterir. Bu yükseklikten sonra sedir, karaçam ve göknar 
hakimiyeti başlar. 2.000 metreyi geçen yüksekliklerde ormanlar seyrekleşmeye ve bodurlaşmaya 
başlar. Diğer yaygın ağaç türleri ise meşe, karaçam, göknar, ardıç, sedir, servi, akçaağaç, çınar, 
okaliptus ve fıstık çamıdır. Bunlar dışında orman ve fundalıklarda; sakız ağacı, karaağaç, kızılağaç 
gibi ağaçlar; pırnal meşesi, sandal, akça kesme, defne, alıç gibi ağaççıklar; çırpıntı, sumak, tesbih, 
murt, menengiç, hayıt, kördiken, yabani zeytin, yalancı sumak, akça kesme, incir, böğürtlen, katır 
tırnağı, azgan dikeni, dikenli mersin gibi çalı türleri; orman sarmaşığı, gıcır kuşkonmaz ve perpil 
gibi sarılıcılar bulunmaktadır. 

Ayrıca, bölgede ayrık, yabani arpa, yabani yulaf, köpek dişi, ingiliz çimi, yumak otu, çoban 
düğmesi, mürdümük, üçgül, yonca, yabani korunga, bakla, çiğdem, menekşe, sümbül, domuz 
pıtrağı, laden, eğrelti, yosun, nevraz, süsen ve civan perçemi gibi yıllık bitkiler de yetişmektedir.

Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bazı bitkiler özellikle çiğdem, çukurova orkidesi, 
çukurova menekşesi v.b. sadece bu bölgede yetişmektedir.

Bölgede diğer bitkilerden ekonomik değer oluşturanlar ise, defneyaprağı, kekik, dağ nanesi, 
dağ çayı, biberiye, keçiboynuzu, her türlü orman mantarı, mersin yaprağı, funda ve yosundur. 

Ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmakta olup, bunun yaklaşık 
üçte biri endemiktir. Ülkemiz fl orasında bulunan bitki türü sayısı 9.160 olup, bunun 3.300 kadarı 
endemiktir. Yaklaşık 1.000 kadarı da tıbbi bitki özelliği taşımaktadır. Avrupa’nın tamamında ise 
12.000 tür bulunmakta ve bunun 2.750 kadarı endemiktir.

Antalya sınırları içinde de toplam 533 endemik takson bulunmuştur.
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1.6.Tarıma Genel Bakış
 2009 yılı itibari ile Antalya’nın 2.087.426 hektarlık toplam yüzölçümünün, %20’sini tarım 

alanı, % 6’sını ise çayır-mera ve %74’ünü de orman ve tarım dışı alanlar oluşturmaktadır. Ekilen 
tarla alanı 231.229 ha olup, 42.927 ha sebzelik, 506 ha süs bitkileri, 60.962 ha. Meyvelik ve 
zeytinlik bulunmaktadır. 
Çizelge 8. İl Arazisinin İlçeler Olarak Dağılımı (2009)

İlçenin Adı Yüzölçümü 
(da)

Tarım Alanı Çayır ve Mera Tarım Dışı Arazi

Miktar (da) Oran (%) Miktar (da) Oran (%) Miktar (da) Oran (%)
İl Toplamı 20.874.260 4.143.256 19,85 1.365.091 6,54 15.365.913 73,61
Akseki 1.285.000 114.060 9 146.459 11 1.024.481 80
Alanya 1.598.000 261.290 16 256.208 16 1.080.502 68
Elmalı 1.630.000 593.350 36 150.000 9 886.650 54
Finike 653.000 71.010 11 8.000 1 573.990 88
Gazipaşa 921.000 165.150 18 114.760 12 641.090 70
Gündoğmuş 1.343.000 105.915 8 191.707 14 1.045.378 78
İbradı 1.242.000 13.630 1 22.883 2 1.205.487 97
Demre 374.000 53.500 14 500 0,1 320.000 86
Kaş 1.867.000 225.360 12 97.950 5 1.543.690 83
Kemer 468.000 29.680 6 483 0,1 437.837 94
Korkuteli 2.531.000 1.014.650 40 58.000 2 1.458.350 58
Kumluca 1.220.000 170.000 14 79.961 7 970.039 80
Manavgat 2.237.000 423.360 19 139.613 6 1.674.027 75
Serik 1.334.000 453.360 34 12.451 1 868.189 65
Aksu 440.000 181.459 41 2.438 1 256.103 58
Döşemealtı 673.100 113.684 17 51.384 8 508.032 75
Kepez 403.760 89.897 22 430 0,1 313.433 78
Konyaaltı 562.400 57.612 10 31.864 6 472.924 84
Muratpaşa 92.000 6.289 7 0 0 85.711 93

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 4. İl Arazisinin Dağılımı

TARIM ALANI 
20% 
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TARIM 
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74% 

Yetiştirilen tarım ürünleri, iç tüketim, dış satım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri olarak gerek 
ilimiz gerekse ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
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Çizelge 9. Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (2009)

İlçe Adı Toplam

Tarla Alanı
Açık 
Tarla 

Sebze

Örtüaltı 
Yet.

(Mey.
Seb.)

Süs 
Bitkileri
(Açıkta-
Örtü altı)

Meyvelikler
Ekilen Nadas

Tar. Elverişli 
Olup 

Kullanılmayan 
Arazi

İl Toplamı 4.143.256 2.312.294 376.057 410.961 232.043 206.619 5.058 600.191
Akseki 114.060 54.292 9.611 42.395 314 4 3 7.441
Alanya 261.290 132.810 22.550 21.987 17.055 21.000 90 45.798
Elmalı 593.350 420.593 8.000 9.536 56.020 3.000 0 96.201
Finike 71.010 10.525 4.750 6.375 400 10.180 0 38.780
Gazipaşa 165.150 69.000 11.247 11.200 9.050 25.500 3 39.150
Gündoğmuş 105.915 45.095 52.859 1.553 1.807 0 0 4.601
İbradı 13.630 9.113 740 2.026 17 0 0 1.734
Demre 53.500 16.850 12.585 0 50 13.560 0 10.455
Kaş 225.360 50.721 1.692 113.958 1.960 15.902 0 41.094
Kemer 29.680 3.700 7.652 9.182 14 197 0 8.935
Korkuteli 1.014.650 878.435 15.956 23.000 12.140 309 0 84.810
Kumluca 170.000 36.271 47.080 1.500 2.405 37.060 19 45.665
Manavgat 423.360 231.300 55.642 56.072 29.545 7.872 380 42.549
Serik 453.360 139.075 110.648 80.468 56.958 24.700 444 41.067
Aksu 181.459 106.170 1.324 0 25.332 24.210 483 23.940
Döşemealtı 113.684 65.467 10.000 11.857 4.695 0 0 21.665
Kepez 89.897 34.615 121 500 10.028 15.375 3.203 26.055
Konyaaltı 57.612 7.706 3.600 19.293 3.812 3.083 9 20.109
Muratpaşa 6.289 556 0 59 441 4.667 424 142

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 5. Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı  
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İl toplam yüzölçümünün %20’sini oluşturan 414.326 ha.’lık tarımsal alanda çok çeşitli 
bitkisel ürün yetiştirilmektedir. İlimizdeki sebze ekilişi 2009 yılı itibariyle; açık tarlada 232.043 
dekar, örtüaltında 246.062 dekar olmak üzere toplam 478.105 dekar alanda yapılmaktadır. Toplam 
sebze üretimi ise mantar üretimi dahil 3.535.850 ton dur.

TÜİK ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü 2009 yılı verilerine göre Ülkemizde üretilen 24.848.577 
ton sebzenin, 3.535.850 tonu Antalya’dan karşılanmaktadır. Türkiye domates üretiminin %19’u, 
hıyar üretiminin %28 i, patlıcan üretiminin %16’sı, biber (salçalık, sivri, dolmalık) üretiminin %13’ü 
Antalya’ da üretilmektedir.

Antalya genelinde 2008–2009 yıllarında örtüaltında 2.722.264 ton üretim yapılmıştır. 
İlimizde örtülü alanlar önemli bir yer kaplamakta ve bu alanlar her geçen gün daha da artmaktadır. 
Örtülü alanların % 26’lık bölümünde yılda iki defa ekim yapılmaktadır.

2009 yılı itibariyle Antalya’da 29 tarla, 34 meyve ve 37 sebze olmak üzere toplam 100 tür 
bitkisel tarım ürünü yetiştirilmektedir. Bu ürünler içerisinde Akdeniz Bölgesi ve Antalya’nın dış 
satım ürünleri içerisinde sebzede, domates-biber-hıyar-patlıcan, süs bitkilerinde, karanfi l-gerbera 
ve meyvede, portakal-nar ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’nin 2009 TÜİK verilerine göre, 19.501 ton kültür mantarı üretiminin % 62’lik kısmı 
olan 12.000 ton’u Korkuteli ilçemizde üretilmektedir.

 İlimizde ise 2009 yılı sonu itibariyle 46 adet sebze tohumluğu üretimi, ithalatı ve ihracatını 
yapan özel sektör kuruluşu bulunmaktadır. 

2009 yılı sonu itibariyle Türkiye de toplam 79 adet fi rma sebze fi desi üretimi yapmakta olup, 
bunun 52 adedi Antalya’da faaliyet göstermektedir. 52 adet özel fi rma toplam 1.300 dekar arazide 
modern makinelerle donatılmış seralarda sağlıklı ve kaliteli fi de yetiştirerek Antalya ve Türkiye 
çiftçisinin ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadırlar.

Özellikle polikültür tarımının yoğun olduğu Antalya’da topraksız tarım üzerine ilk çalışmalar 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlamış olup, halen İl’de 59 adet özel sektör 
kuruluşu da toplam 1875 dekar örtüaltı alanda cocapeat, rockwoll, volkanik tüf,  torf, torf+perlit 
ortamlarında sebze ve kesme çiçek üretimi yapmaktadır. Ayrıca büyük çiftçilerde topraksız tarıma 
yönelmeye başlamışlardır.

Antalya’nın Türkiye narenciye ve subtropik meyveler üretimi yönünden önemli bir ayrıcalığı 
vardır. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de üretilen yenidünyanın %56’sı, avokadonun %81’i, muzun 
%29’u, portakalın %23’ü, narın %42 si, Antalya’da üretilmektedir.

İl’de bulunan 20 adet fi dan üreticisi tarafından yılda ortalama 950.000 adet sertifi kalı meyve 
fi danı üretilmektedir.
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Çizelge 10. Önemli Ürünlerin Türkiye Antalya Karşılaştırması  

ÜRÜNLER

2009
2009

ÜRETİM (ton)

Türkiye Antalya %
Domates 10.745.572 2.026.835 19
Hıyar 1.735.010 484.562 28
Patlıcan 816.134 127.207 16
Biber 1.837.003 231.890 13
Mantar 19.501 12.779 66
Portakal 1.689.921 384.134 23
Muz 204.517 58.799 29
Nar 170.963 71.066 42
Avakado 1.169 943 81
Elma 2.782.365 213.055 8
Yenidünya 12.986 7.263 56
Keçiboynuzu 14.003 5.316 38

Kaynak: TÜİK

2009 yılı TÜİK verilerine göre İl’de 609.621 dekar alanda meyve-bağ ve zeytin üretimi 
yapılmakta olup, toplam üretim 1.077.795 ton’dur.

2008-2009 yılı itibariyle İl’deki kesme çiçek üretim alanı 5.058 dekardır. En fazla üretilen 
türler karanfi l, gerbera, gül, gypsophilla, lisianthus’ dur. Üretilen karanfi lin %95’i ihraç edilmektedir. 
2010 Mayıs ayı itibariyle İl’de 40 adet kesme çiçek üretimi yapan fi rma bulunmaktadır. Ayrıca 53 
adet ve 866 da. alanda iç ve dış mekan süs bitkisi üretimi yapan fi rma bulunmaktadır.  

Toplam 646.310 bin tonluk üretimle Dünya su ürünleri üretiminin % 0,7’sinin karşılandığı 
ülkemizde, Eşen Çayından başlayıp Kaledran çayına kadar uzanan 640 Km‘lik bir sahil şeridine 
sahip olan Antalya, önemli bir su ürünleri üretim potansiyeline sahiptir. Su ürünleri üretiminin % 
0,1’nin karşılandığı ilimizde, 2008 yılı toplam su ürünleri arzının % 0,6’sı avcılıktan ve % 0,4’ü 
yetiştiricilikten elde edilmiştir. 

 Antalya’da 2009 yılı Aralık ayı itibari ile projesi onaylı 90 adet su ürünleri yetiştiricilik projesi 
bulunmaktadır. Bunlardan 79’u alabalık, 3’ü orkinos, 4’ü çipura-levrek ve 3’ü sazan balığı olmak 
üzere 1 adedi de tıbbi sülük yetiştiricilik projesidir.

2009 yılı itibariyle İlin hayvan varlığı 139.414 büyükbaş, 545.565 küçükbaş hayvan, 513.441 
kanatlı ve 158.871 koloni arıdan oluşmaktadır.Antalya İli hayvansal üretim miktarı yönünden de 
önemli bir paya sahiptir. 2009 yılında İl’de 186.140 ton süt, 176.377 adet deri, 46.215.923 adet 
yumurta, 2.114 ton bal, 25 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilmiştir.

4342 sayılı mera kanunu kapsamında 2009 yılı sonuna kadar 340 köyde 121.238,08 hektar 
mera ve yaylağın tespiti tamamlanmış, 9 proje ile 4.132 hektar meranın ıslahı tamamlanmıştır.

Yılda 10 milyon turisti ağırlayan ilimiz, gıda üretim ve toplu tüketim tesisleri açısından 
oldukça zengindir. 2009 yılı sonu itibarı ile 1.436 gıda üretim, 6.678 gıda satış ve 5.222 toplu 
tüketim yeri olmak üzere toplam 13.336 işyerinde gıda denetim hizmeti verilmektedir. 
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Çizelge 11. Antalya İli Üretim Değerleri (2009)

Ürün Grupları Ürün Miktarı 
(Ton/Adet)

Üretim Değeri 
(TL)

Toplam Üretim Değeri 
İçindeki Payı (%)

Sebzeler
Örtüaltı Sebze 2.722.264 2.450.069.959 47,95
Açık Tarla Sebze 813.586 684.068.336 13,39

Meyveler 1.087.457 934.136.845 18,28
Tarla Bitkileri 1.148.989 572.372.689 11,20
Hayvancılık 337.282.444 6,60
Su Ürünleri 4.107 34.618.283 0,68
Kesme Çiçek 417.677.000 97.480.040 1,90
İl Toplamı 5.110.028.596 100,00

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 6. Antalya İli Üretim Değerleri (2009)

Çizelge.12 Üretim Değerleri Sıralaması (2008)

İller Bitkisel Üretim 
Değeri (TL)

Hayvansal Ürünler 
Değeri (TL) Toplam (TL)

Antalya 4.554.482.000 255.723.000 4.810.205.000
Mersin 3.906.631.000 315.497.000 4.222.128.000
İzmir 2.769.679.000 1.310.221.000 4.079.900.000
Balıkesir 1.737.117.000 1.980.218.000 3.717.335.000
Konya 2.476.915.000 1.068.839.000 3.545.754.000

Kaynak: TÜİK

Türkiye’de Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla 30 Tarım Havzası oluşturulmuş ve ilimiz toprakları 4 farklı tarım havzası içinde yer 
almıştır.
Çizelge 13. Antalya’da Tarım Havzaları

Havza 
No Havza Adı Havzada Yer Alan İlçeler

Havza 
Yüzölçümü 

(Dekar)

Havza Tarım 
Alanı

(Dekar)

Tarım Alanı 
Oranı
( % )

11 Kıyı Ege Havzası Kaş 1.867.000 225.360 12.0

25 Kıyı 
Akdeniz Havzası

Demre, Finike, Kumluca, Kemer, 
Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, Serik, 
Manavgat, Alanya, Gazipaşa,

10.976.260 2.076.291 18.9

26 Ege Yayla Havzası Korkuteli, Elmalı 4.161.000 1.608.000 38.6
30 Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş 3.870.000 233.605 6.0

TOPLAM 20.874.260 4.143.256 20
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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1.6.1.Kıyı Ege Havzası
Arazi, deniz seviyesinden başlayarak iç kesimlere doğru yükselir. Yerleşim bölgesi 

yoğunlukla sahil kuşağındadır. Tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bu alt bölgede ekstrem 
maksimum sıcaklık yaz aylarında 40oC, yıllık ortalama sıcaklık ise 20oC civarındadır.

Kıyıda, zeytin yetiştiriciliğinin yanı sıra örtüaltı sebze yetiştiriciliği de önem arz 
etmektedir. Yamaçlarda ise nar ve badem yetiştirilir. Yayla kesimlerinde ise elma, üzüm üretimi 
yapılmaktadır.

Bu havzanın sahil bandında turizm baskın olup, tarıma elverişli yerler geçit ve yayla 
kesiminde yer alır.

1.6.2. Kıyı Akdeniz Havzası 
Arazi yapısı deniz seviyesinden başlayarak iç kesimlerde 800-1000 m’ye kadar yükselir. 

Bu havzadaki ilçelerden Döşemealtı ve Kepez dışında diğerlerinin ilçe merkezleri sahil kuşağında 
yer alır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yıllık 
yağış toplamı 1500 kg/m2’nin üzerindedir. Ekstrem maksimum sıcaklık yaz aylarında 40-44 oC’ye 
kadar çıkarken, yıllık ortalama sıcaklık 19-20 oC civarındadır.

Sahil kesiminde narenciye bahçeleri, nar, muz, avokado ve seralar, geçit bölgelerinde 
zeytin, yazlık elma bahçeleri, yayla kesiminde ise kiraz, badem, erik bahçeleri ve yer yer kamelya 
tipi bağcılık görülmektedir.

Bu bölgenin dağ köylerinde hayvancılık ve hububat tarımı yapılır. Kıyı turizminin yaygın 
olduğu bir bölgedir.

Bu bölge, geniş ve sulanabilir ovalara sahiptir. Teknolojik tarım yaygındır. Açık tarla ve 
örtüaltı sebze yetiştiriciliği yanında süs bitkileri yetiştiriciliğinin de yoğun olarak yapıldığı bir 
bölgedir. İkinci ürün olarak susam ve mısır yetiştiriciliği yaygındır.

Tarımsal ürünler için pazar olanağının en iyi olduğu havzadır. Yurtdışı bağlantı noktaları 
(liman ve havaalanı) bu bölgede olduğu için, özellikle ihracata dönük tarımsal üretim için avantajlı 
bir konumdadır. Bunun yanı sıra, İlde nüfusun en yoğun olduğu ve İlin en fazla göç alan havzasıdır. 
Havzanın sahil bandı turizme tahsis edilmiştir.  

1.6.3. Ege Yayla Havzası
Topografi k olarak 1000 metrenin üzerinde yükseklikte Batı Toroslarda yeralan, su 

kaynaklarının zengin olduğu plato özelliği taşıyan bir bölgedir. Bu alt bölgedeki yerleşim yerleri 
yayla kuşağındadır ve denize sahili yoktur.

 İklimsel özellikler bakımından sahilde yer alan diğer alt bölgelerden farklı olarak daha 
çok karasal bir iklim hüküm sürer. Bu bölgede yıllık ortalama sıcaklık 13-14 oC civarında olup, 
kış aylarında sıcaklık –17 oC civarına kadar düşebilmektedir. Bununla birlikte, yılda 55 gün 
dona rastlanabilmektedir. Bu bölgede yağış, kıyı kesimine göre oldukça azalmakta ve 500 kg/
m2 civarında kalmaktadır. Yağış, genellikle kış aylarında yağmur ve zaman zaman kar şeklinde 
olmakta ve ortalama olarak 30-35 gün süreyle yerde kar örtüsü kalabilmektedir. Ancak sahil 
kesiminde görülen şiddetli yağış ve fırtınalar bu bölgede görülmez.

 Toplam arazi yüzeyi içinde tarım alanı miktarı diğer alt bölgelere nispetle en yüksek olan 
bölgedir. Hububat ve meyve yetiştiriciliği yaygındır. Son yıllarda yaylada kesme çiçek yetiştiriciliği 
de yaygılaşmaya başlamıştır. Ayrıca, mantar ve kompost üretiminde özellikle Korkuteli İlçesi 
Türkiye pazarında merkezi bir konuma gelmiştir. Çok az miktarda olmakla birlikte, bu bölgede 
anason ve şekerpancarı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Açık tarla sebze yetiştiriciliğinde ekolojik 
tarım uygulamalarına bu bölgede başlanmıştır. İlde hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı 
bölgedir. Hayvancılığa bağlı olarak, yem bitkileri ekiliş sahası bakımından da diğer havzalardan 
öndedir.
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1.6.4.Göller Havzası
Torosların yüksek platosunu oluşturan ve dağlık arazi yapısına sahip bu bölge, tarım arazisi 

bakımından kısıtlıdır ve ormanlık alanlarla kaplıdır. Yerleşim yerleri yayla kuşağındadır ve denize 
sahili yoktur. Denizden yüksekliği 800 metreden başlayıp 1300 metreye kadar çıkar.

İklim bakımından sahilde yer alan bölgelerden, yağışlar yönünden ise iç ve batı bölgelerden 
ayrıcalıklar gösterir. Daha karasal bir iklim hüküm sürer. Bu bölgede yaz aylarında 36-37 oC civarına 
çıkan sıcaklık, kış aylarında –17 oC’ye kadar düşebilmekte ve zaman bölgede şiddetli don olayları 
görülebilmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 18 oC civarında seyretmektedir. Bu bölgede yağış, kıyı 
kesimine göre önemli bir farklılık göstermemekte ve 1350 kg/m2 civarında gerçekleşmektedir. Kış 
aylarında en fazla 15 gün süreyle yerde kar örtüsü kalabilmektedir. Şiddetli yağış ve fırtınalara 
rastlanmaz.

Teknik tarımın minimum düzeyde yapıldığı, sosyo-ekonomik yapı itibarı ile değerlerin 
Antalya’nın ortalamalarının altında kaldığı ve tarımsal gelirin en düşük olduğu havzadır.  Bununla 
birlikte, organik tarıma elverişli topraklara sahiptir. Bölge, tamamen Toros dağlarının üst platosunda 
yerleşiktir. Bu bölgede hayvancılık ve kerestecilik yapılır. Doğal fl orasında çiçek soğanları ve tıbbi 
bitkiler yoğun olarak bulunmaktadır.
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 Antalya Sebzecilik Master Planının hazırlaması aşamasında; ekibimize 
ofi slerinde zaman ayırarak İlimizin sebze sektöründeki sorunları ve çözüm önerileri 
konusunda görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Burhan ÖZKAN (Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü), Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ 
(Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü), Doç Dr. Ahmet 
KURUNÇ (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Bölümü), Doç Dr. Ersin POLAT (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü), Yrd. Doç Dr. Murad ÇANAKCI (Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Handan AKÇAÖZ (Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü), Bilal ÖZGÜR (Merkez 
Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği), Vahap TUNCER (Ziraat Mühendisleri Odası), 
Rıza UYSAL (Antalya Toptancı Hal Daire Başkanlığı), Mustafa KÜÇÜKOĞLU 
(ATSO), Cemal ÇANAKCI (ATSO), Ziya YILDIZ (ATSO), Ahmet KÖKSALAN 
(Antalya Ticaret Borsası), Tamer EZGÜ (Tarım Kredi Kooperatifl eri), Atilla ÜNAL 
(Antalya İl Özel İdaresi), Nazmi GÜNDÜZ (Rito tohum), Ali Rıza AKINCI (İstanbul 
Tarım), Özlem TEKİNASLAN (ECAS Sertifi kasyon), Av. Abdullah ÖZÇULCU 
(Tüketicileri Koruma Derneği), Hasan GÜDER ve Süreyya AYAR (Ziraat Bankası 
Tarımsal Şube)’a 

 Paydaş toplantılarımıza katılan Necdet KANDEMİR (Antalya Zirai Karantina 
Müdürlüğü), Savaş TİTİZ, Kamil YELBOĞA ve Hande OĞUZ (Fidebirlik), Ayşe 
TAŞLI ANILIR (İl Kontrol Laboratuvarı), Prof. Dr. Nurgül ERCAN (Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü), Sezai YILDIRIM (Tarım 
Kredi Kooperatifl eri), Harun ÖZTÜRK ve Serhan SEKRETER (ATSO)’e 

 Çalışmamıza yazılarıyla katkı sağlayan; Gıda güvenliği ve Güvenli Gıda 
konusunda Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞIK (Akdeniz Ünversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü), Tarımsal Yayım konusunda Dr. İlkay KUTLAR 
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bromit konularında Ahmet COŞKUN (BATEM), İhracat konusunda Esra KÖSEDAĞ 
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katkılarından dolayı Yrd. Doç Dr. Süleyman KARAMAN (Akdeniz Üniversitesi 
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 Çalışmamıza anketlerle katkı sağlayan özel sektör çalışanlarına, ve emeği 
geçen tüm mesai arkadaşlarımıza 
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SEBZECİLİK MASTER PLANI
Master Plan Nedir
Master Plan, tarım ile ilgili mevcut durum ve yürütülen çalışmaların tespitinin yanında 

potansiyellerin, kısıtların, sorunlar ve çözüm önerilerinin analiz edilmesi suretiyle gelecek için 
hedefl emelerin ortaya konmasıdır.

Sebzecilik Master Planın Amacı
Master Planlar, tarımı doğrudan ya da dolaylı etkileyen tüm paydaşların katılımları ile mevcut 

potansiyelin problemlerin ve çözüm yollarının yeniden ve doğru bir şekilde ortaya konulmasına 
kalkınma faaliyetlerinin planlanmasına ve uygulanmasına rehberlik etmektedir.  

Master Planların hazırlanmasının amacı; Bölgenin mevcut tarımsal kaynaklarının 
belirlenmesi, fırsatların ve kısıtların ortaya konulması, üretim kaynaklarının ve  tarımsal potansiyelin 
daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik amaç ve  stratejilerin geliştirilerek bölgeye 
uygun program ve projelerin belirlenmesidir. 

Master planlar, gerek kamu ve özel sektör gerekse uluslararası yatırım ve hizmet imkanı 
açısından bir kılavuz niteliğindedir.  

Planlamanın Kapsamı
Antalya Sebzecilik Master Planı çalışması için ilk aşamada Bitki Koruma Şubesi teknik 

elemanlarından oluşan Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.
Sektördeki paydaşlarımızla birebir görüşmeler yapılmış, sorun ve çözüm önerileri hakkında 

görüşler alınmıştır. 
Sektör paydaşlarımızın katılımı ile ilkinde konu başlıklarının tartışıldığı, ikinci ve üçüncü 

toplantıda ise karşılıklı fi kir alışverişinin yapıldığı paydaş toplantıları düzenlenmiştir.
Sebze üretim, tüketim ve pazarlama konularında sorun ve çözüm önerileri kapsayan bir 

anket hazırlanarak gelen katkılar değerlendirilmiştir. 
Hazırlanan master planında 2009 yılı verileri kullanılmış ve sebze ile ilişkili olan konularda 

bilgi verilmeye çalışılmıştır.  
Tüm bu çalışmaların ışığında, İlimizin sorunları yeniden ele alınarak mevcut şartlar altında 

çözüm önerileri değerlendirilmiş paydaşlarımızın katkıları ile gelecek 5 yıllık hedefl emeler ve 
stratejiler belirlenmeye çalışılmış ve projeler ortaya konulmuştur.
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1. SEBZE TARIMI
Antalya’da sebze üretimi örtüaltı üretim ve açık alan (tarla) sebzeciliği şeklinde yapılmaktadır. 

Örtüaltı üretimi iklim ve diğer çevre faktörlerine bağlı olarak sahil bölgesinde yoğunlaşmış olup, 
sera yapısına ve iklim şartlarına bağlı olarak yılda tek mahsul ve çift mahsul (ilkbahar ve sonbahar) 
olarak iki şekilde yapılmaktadır. Açık alan (tarla) sebzeciliği ise ilimizde daha çok yayla olarak 
ifade edilen iç kesimlerde yoğunlaşmıştır.

1.1. Tarımsal Üretim Sistemi ve İşletmeler
Seralar, bitkilerin yetiştiricilik koşullarını optimum düzeyde tutarak mevsimleri dışında 

yetiştirilmesine olanak sağlayan, ışık geçiren malzemeyle örtülmüş özel yapılardır.
Tarımda çevre koşullarına bağlı olmadan en fazla ürün artışı, seralarda ya da örtü altlarında 

sağlanabilir. Aynı zamanda piyasaya sürekli taze sebze ve meyve verebilmek, tarımda mevsimlik 
iş gücü kullanımını tüm mevsim boyunca değerlendirmek ancak seracılık ile mümkündür.

Dünya’da serada üretimin başlangıcı 300 yıl öncesine dayanırken Türkiye’de serada 
üretim 1940’lı yıllarda başlamıştır. Ülkemiz seracılığının yayılma hızı, birçok Avrupa ülkesine göre 
daha yüksektir. Tarım Bakanlığınca 1984–1986 yıllarında uygulanan II. Meyve Sebze ihracatını 
Geliştirme Projesi, 1989–1995 yılları arasında uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
Projesi ve T.C. Ziraat Bankası’nca uygun faiz oranlarında kullandırılan Sera Yatırım ve İşletme 
kredileri seracılığın gelişmesinde olumlu etki yapan devlet destekleri olmuştur. 

2004 yılından beri Bakanlığımız Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme 
Kredisi Kullandırılması ile ilgili olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifl eri aracılığı ile 
kontrollü örtü altı üreticilere % 40, İyi Tarım Uygulaması ile sertifi kalandırılan üreticilere % 60 
indirimli faiz oranında kredi kullandırmaktadır.

Bakanlığımızın 2006–2010 yılları Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde tarım üreticilerine 
kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi Programı çerçevesinde alternatif enerji (Güneş 
enerjili, jeotermal, pirina yakıtlı) kaynaklarının kullanıldığı sera yatırımlarına %50 hibe verilmiştir. 

Türkiye’nin seracılık merkezi olan Antalya ilinde serada üretim tek ve çift ekim şeklinde 
uygulanmaktadır. Tek Ekim; bir takvim yılında aynı serada tek ürünün alınmasıdır. Tek mahsul 
yetiştiriciliği, ısıyı daha iyi absorbe etmesi ve daha sıcak olması nedeniyle genellikle cam serada 
ve mikroklima olan alanlarda ise plastik serada yapılmaktadır. Çift Ekim; bir takvim yılında aynı 
serada iki farklı veya aynı ürünün üst üste iki defa üretilmesidir. Çift ekimin ilk devresine sonbahar 
yetiştiriciliği (güzlük) veya birinci mahsul yetiştiriciliği; ikinci ekim devresine ise ilkbahar yetiştiriciliği 
(yazlık) veya ikinci mahsul yetiştiriciliği denilmektedir. Çift ekimde rol oynayan en önemli faktör 
ısıtmadır veya ısıtmanın yok denecek kadar az olmasıdır. 

Serada üretim; iklim şartlarına, ihtiyaca ve mevcut kaynaklara göre cam ve plastik sera 
olmak üzere iki tip serada yapılmaktadır. Cam serada ilk tesis maliyeti yüksek olup genellikle ticari 
getirisi yüksek olan ürünler üretilmektedir. Türkiye’deki toplam cam sera alanının % 83’ü Antalya 
ilinde bulunmaktadır. Antalya ili oransal olarak Türkiye cam sera alanı içerisinde büyük bir pay 
almasına karşın ilde plastik sera alanı daha fazladır. Plastik sera alanının özellikle son yıllarda 
cam seraya oranla daha fazla artış göstermesinin en önemli nedenleri plastik sera tesis maliyetinin 
cam seraya göre daha düşük olması ve son yıllarda plastik teknolojisindeki gelişmeler olarak 
söylenebilir. Genelde küçük aile işletmeciliğinin hakim olduğu ülkemiz sera üretiminde seracılık 
işletmelerinin büyüklükleri ile ilgili sağlıklı veriler mevcut değildir. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Örtüaltı Kayıt Sistemi” den başka sağlıklı bir veri de bulunmamaktadır 
(Özkan ve ark 2008).

Antalya ilinde 2005 yılında sera sebzeciliğinin yoğun olduğu ilçelerde 116 işletme baz 
alınarak yaklaşık 18.500 dekar alanda yapılmış olan bir çalışmada, işletmelerin %16.4’nün 2 
dekardan küçük, % 37.1’inin 2-5 dekar, % 23.3’ünün 5-10 dekar, % 10.3’ü 10-20 dekar arası ve 
%12.9’u 20 dekardan büyük sera alanına sahip olduğu görülmüştür. Bu 116 işletme sayısı dikkate 
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alındığında, işletme sahiplerinin % 80.2’si ilkokul mezunu, %14.7’si lise mezunu, %5.2’si gibi 
düşük bir düzeyde üniversite mezunu olduğu görülmüştür. İşletme sahiplerinin deneyim süreleri 
ise yaklaşık 19 yıldır. Günümüzde seracılık, 2. ve 3. kuşak aile bireyleri tarafından yapılmaktadır. 
İşletmelerdeki aile bireylerinin sayısı ortalama 4-5 kişidir. (Çanakcı 2005). Son yıllarda geniş 
alanlara sahip modern işletmelerin sayısının arttığı görülmektedir. 

Geleneksel Seralar ve Modern Seraların Karşılaştırılması
Antalya ilinde modern ve geleneksel sera işletmeleri kıyaslandığında yapısal ve yetiştirme 

teknikleri yönünden farklılıklar görülmektedir. Modern işletmeler şirketler bünyesinde faaliyet 
gösterirken geleneksel işletmeler tümüyle aile işletmesi niteliğindedir. Bölgede modern işletmeler 
1996 yılında kurulmaya başlamıştır. Geleneksel işletmeler 1960’lı yılların sonlarına doğru 
sera sebzeciliğine başlamışlardır ve üretim ikinci veya üçüncü kuşak aile bireyleri tarafından 
sürdürülmektedir.

Geleneksel işletmelerde seralar, küçük üretim alanlarına sahip ve genellikle dağınık 
durumdadır. Bu özellik işletme giderlerini artırmakta ve yeni teknolojilerin sera alanlarına 
uygulanabilme olanağını azaltmaktadır. İşletmelere ait tarım arazilerinin dağınık ve küçük boyutlu 
olması ülkemiz tarımının başlıca sorunlarıdır. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin sera 
yetiştiriciliğine de olumlu katkılar yapacağı beklenmektedir. Modern sera işletmelerinde üretim 
ziraat mühendislerinin kontrolü altında yapılmaktadır.

Geleneksel işletme sahipleri, üretim aşamalarında teknik bilgiyi ilaç bayii ve kendi tecrübeleri 
başta olmak üzere farklı kaynaklardan sağlayabilmektedir. Bununla birlikte bölgede son yıllarda 
tarımsal danışmanlık uygulamaları görülmektedir. Bölgede topraksız kültürde üretim modern 
seralarda gerçekleştirilmektedir. Geleneksel seralarda ise üretim tümüyle toprakta yapılmaktadır. 
Modern seralarda ısıtma işlemi bitki istekleri dikkate alınarak yapılmasına karşın geleneksel 
seralarda yapılan ısıtma işlemi don tehlikesinden koruma amaçlıdır. Bu nedenle özellikle soğuk 
dönemlere, ürün verimi ve ürün kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bölge seralarında doğal havalandırma uygulamaları görülmektedir. Modern seralarda 
havalandırma oranının yeterli olmasına karşın geleneksel seralarda havalandırma oranı yetersizdir. 
Üreticilerin özellikle yeni kurulacak seralarda havalandırma konusuna özen göstermeleri 
gereklidir. Modern seralarda, ileri teknoloji uygulamaları gerektiren sistemler bulunmaktadır. 
Geleneksel seralarda bu tip sistemlerin yer almaması ve yapısal özellikleri nedeni ile yetiştiricilik 
döneminde bitki isteklerine uygun elverişli ortamların sağlanmasında yetersizlikler görülmektedir. 
Bu nedenle modern seralarda; daha az kimyasal ilaç kullanılmakta, kaliteli ürün ve yüksek verim 
elde edilmektedir (Çanakcı ve Akıncı 2007).

Modern seralar; Geniş iç hacimli ve 3,5-4 m oluk altı yüksekliğine sahip, üretimde 
yeterli havalandırma oranını bulunan (%25-%50), doğal afetlere karşı dayanıklı, uzun ömürlü 
konstrüksiyonlu, otomasyon ve iklim kontrol sistemli, yüksek kalitede örtü malzemesi kullanılan 
seralardır (Sayın 2005).

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu döneminde sera sistemlerine bakıldığında cam seralar; 
minimum 17x62 m ebatlarında, yan yüksekliği 2-2,5 m, direksiz, makaslı, yanlardan, cephelerden 
ve üstten yekpare havalandırmalı olarak yapılmıştı. Plastik seralar ise; yay çatılı, profi l ve boru 
iskeletli, minimum 24x40 m ebatlarında, 2 m yan yüksekliğinde, yan havalandırmalı seralar idi. 

Son yıllarda sera sistemlerinde çok büyük değişiklikler olmuş, cam seraların maliyetlerinin 
yüksek olması nedeniyle plastik seralara dönüş olmaya başlamıştır. Özellikle büyük işletmeler, 
sebze yetiştiriciliğinde modern plastik seraları tercih etmişlerdir. Modern sera sistemlerinde ürün 
yükü en fazla olan domatese göre konstrüksiyon belirlenmektedir. Sebze türlerine göre farklılık 
olmamaktadır. 
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Modern plastik gotik tipi seralarda;
 • Tünel açıklığı 6,4-8-9,6 m
 • Yan yükseklik 3-4-5,5 m
 • Yan havalandırması olmayan ve her tünelde motorlu üstten havalandırma sistemi (çift 
  kelebekte, her bir kanatta 2 m toplamda 4 m, tek kelebekte 2 m en açıklığında), 
 • Demir konstrüksiyon sistemi galvanizli (sıcak daldırmalı yada elektro galvanizli), kaynak 
  kullanılmayan, vidalı, 80x80 2,5 mm kutu profi l veya boru kolonlu, 
 • Kenar kolon arası mesafeler 2,5 m orta kolon arası mesafeler 5 m,
 • Oluklar, 2 mm, oluk ağız açıklığı 30-35 cm galvanizli saç, 
 • Yaylar birbirine geçmeli gotik tarzda, 48 mm et kalınlığında, yay altı takviyeler 27 mm’lik 
  ve 32 mm’lik,
 • Ürün yükünü taşıyacak gergi demirleri 3-6 mm ve galvanizli bağlantı malzemeleri, şerit 
  klips sistemleri ve 36 ay ömürlü plastik örtü (UV+IR+Antifoglu), yanlarda içi hava dolu 
  çift kat plastik ya da polikarbon malzeme kullanılmaktadır.

Bu özellikteki bir seranın yaklaşık konstrüksiyon maliyeti dekara 40-45 bin TL’dir ve 
bu seralar 25 yıla kadar dayanabilmektedir. İlimizde topraksız tarım fi rmaları bu sistemi tercih 
etmektedir. 

Modern cam seralarda;
 • Minimum en 16 m, mahya yüksekliği 7 m,
 • Kaynaklı demir konstrüksiyonlu, makaslı, direksiz 80x80 2 mm’lik kutu profi li, 
 • Yanlarda, cephelerde ve tepede yekpare havalandırmalı, kelebek tepe havalandırma 
  seçenekleri bulunmakta tek kelebek 1.2 m çift kelebekte tek tarafı 1.20 m toplamda 2.4 m, 
 • Kolonlar arası uzaklık kenarlarda 2,5 m, ortada 5 m, 
 • Bu özellikteki bir seranın yaklaşık konstrüksiyon maliyeti dekara 65-70 bin TL’dir ve bu 
  özellikteki seraların ömrü en az 25 yıl olmakla birlikte 40 yıla kadar uzayabilmektedir. 

Venlo tipi modern cam seralarda;
 • 8m ve 9,6 m açıklıklı,  kelebek havalandırma seçenekleri 
 • Kolonlar arası 4- 4,5 veya 5 m,
 • İsteğe göre olukaltı mesafe
 • Aliminyum yağmur olukları ve galvanizli bağlantı malzemeler kullanılmaktadır.

  Antalya Bölgesinde sera yapan fi rmalarla yapılan görüşmede maliyetinin düşük olması 
nedeniyle gotik tarzında modern plastik seraların cam seralara tercih edildiği buna karşın cam 
seraların da ürün arzının az, fi yatların yüksek olduğu kış dönemi üretimine daha uygun olduğu 
ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak uluslararası pazarda söz sahibi olmak ve sürdürülebilir tarım, sertifi kalı, kaliteli 
ve izlenebilir ürün için seracılık sektörünün gelişmesi gerekmektedir. Geçmiş yıllarda desteklenen 
seracılık sektörünün havza bazında da desteklenmesinin devam etmesi uygun olacaktır. 

 Ayrıca bölgesel bazda sera standartlarının belirlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
İlgili İl Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüleri, Diğer Kamu Kurum Kuruluşları, Üniversiteler, Özel 
Sektör Kuruluşları ve Türk Standartları Enstitüsü’nün birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. 
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Çizelge 1. Antalya İli Örtüaltı Tarımı Yapan Köy Sayısı ve İşletme Sayısı (2009)

Tarım Havzaları Örtüaltı Tarımı Yapan 
Köy Sayısı

Örtüaltı Tarımı Yapan 
İşletme (Hane) Sayısı

Ege Yayla Havzası
Elmalı 37 1.500
Korkuteli 17 118

Göller Havzası
Akseki 3 9
Gündoğmuş 0 0
İbradı 0 0

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Aksu 14 4.800
Alanya 50 6.950
Demre 7 3.000
Döşemealtı 0 0
Finike 8 4.300
Gazipaşa 36 4.000
Kemer 7 155
Kepez 5 7.236
Konyaaltı 24 2.120
Kumluca 21 5.500
Manavgat 43 1.255
Muratpaşa 16 2.478
Serik 48 4.100

Kıyı Ege Havzası Kaş 15 3.980
Toplam 351 51.501

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

2009 yılı verilerine göre, ilimizde örtüaltı tarımı yapan köy sayısı 351 olup örtüaltı tarımı 
yapan işletme sayısı 51.501 adettir. 

1.2. Sebze Üretim Alanları
2008 verilerine göre Dünya’da toplam sebze üretimi 54.091.889 ha alanda yapılmaktadır. 

Bu değerde Türkiye’nin payı ise 1.103.403 ha toplam sebze üretim alanı ile %2.03’tür (FAO). 
Sebze üretiminde ülkemiz hem tarla sebzeciliği hem örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde önemli bir yere 
sahiptir. Ülkemizde toplam örtüaltı sebze ve meyve alanları 2009 verilerine göre 567.180 da’dır. 
Antalya toplam örtüaltı alanı 206.619 dekar, çift ekilişlerin de yapıldığı örtüaltı üretim alanları 
246.062 da, tarla sebzeciliği alanı ise 232.043 dekardır.

Çizelge 2. Türkiye ve Antalya’da Örtüaltı Alanlarının Dağılımı (2009) 

Toplam  
alan (da)

Cam sera
(da)

Plastik  sera 
(da)

Yüksek  
tünel (da)

Alçak tünel
(da)

Antalya 206.619 69.078 113.115 17.873 6.553
Türkiye 567.180 82.932 220.186 77.046 187.016
AntalyaTürkiye(%) 36 83 51 23 4

Kaynak: TÜİK

İlin coğrafi  ve uygun ekolojisi nedeniyle, sebze üretim alanının %45’inde örtüaltı üretim 
yapılmaktadır. Antalya’da örtüaltı üretim faaliyetine 1940’lı yıllarda başlamış ve 1995’lı yıllara 
kadar yavaş gelişen sektörde son 15 yılda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1995 yılında 100.000 
dekar olan Örtüaltı alanlarında 1995 yılından itibaren üretim alanı ve teknoloji kullanımında önemli 
artışlar kaydedilmiş olup, 2009 yılı itibariyle 206.000 dekara ulaşmıştır (Grafi k 1).
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Grafi k 1. Antalya İli Örtüaltı Alanlarının Yıllara Göre Gelişim Seyri
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Çizelge 3. Antalya İli Örtüaltı (Sebze Meyve) Üretim Alanları (2009)

Tarım Havzaları
Örtüaltı Alan (dekar)

Cam 
Sera

Plastik 
Sera

Yüksek 
Tünel

Alçak 
Tünel

Toplam Üretim 
Alanı (da)

Ege Yayla 
Havzası

Elmalı 0 3.000 0 0 3.000
Korkuteli 0 309 0 0 309

Göller 
Havzası

Akseki 0 4 0 0 4
Gündoğmuş 0 0 0 0 0
İbradı 0 0 0 0 0

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Aksu 8.500 15.600 110 0 24.210
Alanya 3.750 13.950 850 2.450 21.000
Demre  5.010 8.550 0 0 13.560
Döşemealtı 0 0 0 0 0
Finike 2.100 4.100 3.650 330 10.180
Gazipaşa 12.500 3.930 8.140 930 25.500
Kemer 52 112 0 33 197
Kepez 6.500 8.850 25 0 15.375
Konyaaltı 1.449 1.634 0 0 3.083
Kumluca 6.740 30.320 0 0 37.060
Manavgat 165 3.677 1.420 2.610 7.872
Muratpaşa 1.862 2.805 0 0 4.667
Serik 14.000 10.000 500 200 24.700

Kıyı Ege 
Havzası Kaş 6.450 6.274 3.178 0 15.902

Toplam 69.078 113.115 17.873 6.553 206.619
Kaynak: TÜİK
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Çizelge 4. Havzalara ait Örtüaltı Sebze Üretim Alanları  2009 (da)

Ürünler Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Kıyı Ege 
Havzası Toplam

DOMATES 3.195 2 127.419 13.284 143.900
PATLICAN 20 - 13.017 306 13.343
HIYAR 11 1 37.749 470 38.231
KABAK 0 - 7.397 126 7.523
TAZE FASÜLYE 0 - 7.251 0 7.251
BİBER 83 - 23.040 1.716 24.839
KAVUN 0 - 4.624 0 4.624
KARPUZ 0 - 2.896 0 2.896
DİĞER 0 1 3.454 0 3.455
TOPLAM 3.309 4 226.847 15.902 246.062

Diğer sebzeler maydanoz, marul, roka, tere, semizotu, Biber(sivri+dolmalık)
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Örtüaltında Havzalar bazında en fazla üretim alanı Kıyı Akdeniz Havzası’ndadır. Kıyı 
Akdeniz Havzasını Kıyı Ege ve Ege Yayla Havzası izlemektedir. Göller Havzasında ise örtüaltı 
üretim yok denecek kadar azdır. Üretim alanı toplamda 246.062 dekardır.

Grafi k 2. Antalya ili Örtüaltı Sebze Üretim Alanları Dağılımı

Örtüaltında üretim alanı en fazla olan ürün %59 ile domates olup, domatesi %16 ile hıyar, 
%10 ile biber, %5 ile patlıcan izlemektedir. 

Çizelge 5. Havzalara ait Tarla Sebze Üretim Alanları 2009 (da)

Ürünler Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Kıyı Ege 
Havzası Toplam

DOMATES 26.500 610 16.080 300 43.490
PATLICAN 150 70 4.262 80 4.562
HIYAR 1.100 16 1.467 50 2.633
KABAK 1.500 40 2.895 30 4.465
TAZE FASÜLYE 4.000 750 17.026 200 21.976
BİBER 3.500 175 12.729 160 16.564
KAVUN 6.500 13 16.802 200 23.515
KARPUZ 21.500 0 47.678 550 69.728
DİĞER 3.410 464 40.846 390 45.110
TOPLAM 68.160 2.138 159.785 1.960 232.043

Biber(sivri+dolmalık+salçalık)   
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Tarla sebzeciliğinde Havzalar bazında en fazla üretim alanı 159.785 da ile Kıyı Akdeniz 
Havzası’nda yer almaktadır. Bu Havzayı Ege Yayla Havzası, Göller Havzası ve Kıyı Ege Havzası 
izlemektedir. Üretim alanı toplamda 232.043 dekardır. 

Grafi k 3. Antalya ili Tarla Sebze Üretim Alanları Dağılımı

Tarla sebzeciliğinde üretim alanı en fazla olan ürün %30 ile karpuz’dur. Karpuzu %19 ile 
domates, %10 ile kavun ve taze fasulye izlemektedir.

1.3. Sebze Üretim Miktarları 
Dünya’da 941.148.905 ton olan sebze üretimi içinde Ülkeler bazında en fazla sebze üretimi 

459.558.212 ton ile Çin’de yapılmaktadır. Türkiye, Çin Hindistan ve ABD’den sonra 26.732.756 
ton ile 4. sırada yer almaktadır.

Çizelge 6. Dünya Meyve Sebze Üretimi (2009)

Ülke
Ürün Grubu ve üretim Miktarı (Ton)

Toplam 
Üretim(Ton)

Meyve Sebze Turunçgil

Çin 89.074.973 459.558.212 25.064.156 573.697.341
Hindistan 61.189.500 90.757.000 7.168.700 159.115.200
ABD 16.375.777 37.813.456 10.740.150 64.929.383
Türkiye 10.566.921 26.732.756 3.513.772 40.813.449
Mısır 6.508.855 20.274.836 3.295.000 30.078.691
Diğer Ülkeler 279.540.373 306.012.645 74.632.300 660.185.318
Toplam 463.256.399 941.148.905 124.414.078 1.528.819.382

Kaynak:FAO

Çizelge 7. Antalya İlinin Türkiye Sebze Üretimindeki Payı (2009)

Sebzeler Türkiye Üretim Miktarı 
(ton)

Türkiye üretimindeki 
payı (%)

Yaprağı yenen sebzeler 1.745.703 %2,76
Baklagil sebzeleri 828.094 %6,77
Meyvesi Yenen Sebzeler 21.106.889 %16,03
Soğansı yumru ve kök sebzeler 970.780 %0,56
Diğer sebzeler 197.111 %20,59
Toplam 24.848.577 %14,2

Kaynak: TÜİK

Türkiye sebze üretim miktarı yaklaşık 25 milyon ton’dur. İlimiz üç buçuk milyon ton sebze 
üretimi ile Türkiye sebze üretiminde %14’lük bir paya sahiptir.
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Çizelge 8. Antalya İli Örtüaltı ve Tarla Sebze Üretim Miktarları (2009)

İlçeler Örtüaltı (ton) Tarla (ton) Toplam

Akseki 39.5 378 417,5
Aksu 380.661 60.893 441.554
Alanya 160.088 51.901 211.989
Demre 177.490 233 177.723
Döşemealtı - 13.667 13.667
Elmalı 39.000 221.865 260.865
Finike 138.750 1.520 140.270
Gazipaşa 318.566 13.279 331.845
Gündoğmuş - 2.142 2.142
İbradı - 11 11 
Kaş 258.252 5.580 263.832
Kemer 1.243 31 1.274
Kepez 224.334 38.014 262.348
Konyaaltı 32.361 13.421 45.782
Korkuteli 1.379 50.633 52.012
Kumluca 557.440 6.897 564.337
Manavgat 58.008 109.263 167.271
Muratpaşa 36.825 1.404 38.229
Serik 337.827 222.454 560.281
Toplam 2.722.264 813.586  3.535.850

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
(Tarla üretim miktarına mantar üretimi dahildir)

İlimizde örtüaltı ve tarla sebzeciliğinde üretimi yapılan toplam sebze miktarı 3.535.850 
tondur. Üretim miktarı yönünden değerlendirildiğinde Kumluca İlçesi ilk sırada yer almakta, 
Kumluca’yı ikinci sırada Serik ve üçüncü sırada Aksu İlçesi izlemektedir. 

Çizelge 9.Havzalara ait Örtüaltı Sebze Üretim Miktarları 2009 (ton)

Ürünler Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Kıyı Ege 
Havzası Toplam

DOMATES 39.975 24 1.531.567 239.744 1.811.310
PATLICAN 100 - 111.394 2.435 113.929
HIYAR 55 15 469.576 5.490 475.136
KABAK 0 - 46.971 365 47.336
TAZE FASÜLYE 0 - 24.690 0 24.690
BİBER 249 - 182.918,1 10.218 193.385
KAVUN 0 - 31.200,5 0 31.200,5
KARPUZ 0 - 14.629 0 14.629
DİĞER 0 0.5 10.648 0 10.648,5
TOPLAM 40.379 39.5 2.423.594 258.252 2.722.264

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Örtüaltında Kıyı Akdeniz Havzası, 2.423.594 ton sebze üretimi ile en fazla üretim miktarına 
sahip Havzamızdır. Kıyı Akdeniz Havzası’nı Kıyı Ege Havzası, Ege Yayla Havzası izlemekte olup, 
Göller Havzasının üretim miktarı yaklaşık 40 ton ile oldukça düşüktür. Üretim miktarı toplamda 
2.722.264 tondur.
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Grafi k 4. Antalya İli  Örtüaltı Sebze Üretim Miktarları Dağılımı

İlde Örtüaltı sebzeciliği üretim miktarı verilerine göre domates, %67’lik payla ilk sırada yer 
alırken, hıyar %17 ile ikinci sırada, biber %7’lik bir payla üçüncü sırada yer almaktadır. Biberi 
patlıcan ve kabak izlemektedir.

Çizelge 10. Havzalara ait Tarla Sebze Üretim Miktarları 2009 (ton)

Ürünler Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Kıyı Ege 
Havzası Toplam

DOMATES 129.000 1.685 83.338 1.500 215.523
PATLICAN 450 97 12.411 320 13.278
HIYAR 2.700 57 6.519 150 9.426
KABAK 4.500 64 8.390 75 13.029
TAZE FASÜLYE 3.800 280 19.687 60 23.827
BİBER 8.050 128 29.849 480 38.507
KAVUN 18.500 26 48.631 600 67.757
KARPUZ 86.000 - 249.332 2.200 337.532
DİĞER 19.498 194 74.820 195 94.707
TOPLAM 272.498 2.531 532.977 5.580 813.586

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
(Mantar Üretimi Dahildir) 

Tarla sebzeciliğinde Kıyı Akdeniz Havzası ilk sırada yer alırken, Ege Yayla Havzası ikinci 
sırada, Kıyı Ege Havzası üçüncü ve Göller Havzası son sırada yer almaktadır. Üretim Miktarı 
toplamda 813.586 tondur. 

Grafi k 5. Antalya İli Tarla Sebze Üretim Miktarları Dağılımı

Tarla sebzeciliğinde karpuz % 41 ile üretim miktarında ilk sırayı alırken, domates %26 ile 
ikinci, kavun %8 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Kavunu %5 ile biber izlemektedir.
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2. TARIMSAL ÜRETİM

2.1. Girdiler 
2.1.1.Tohum
Dünyada hibrit sebze tohumu geliştirme çalışmaları 1800’lü yılların sonunda başlamıştır. 

Türkiye’de ise, bu çalışmalar 1970’li yıllarda başlamış, geçen 40 yıl içersinde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. 1980 yıllarda tohumluk fi yatları ve ithalatının serbest bırakılması ile, özel sektör 
tohum üretimi ve çeşit geliştirme çalışmalarına aktif olarak girmiştir. Son on yıl içerisinde de kamu 
ve özel sektör tarafından çok sayıda hibrit sebze çeşidi geliştirilerek ticari kayda alınmıştır.(TKB 
bilgi notu)

Ülkemizde Ekim 2010 itibarıyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 310 
adet tohumcu kuruluş mevcut olup, bunun 97 tanesi sebze tohumculuğu ile uğraşmaktadır. 

İlimizde 2’si kamu (Boztepe Tarım İşletmeleri ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)  
kurumu olmak üzere toplam 46 adet kuruluş tohumculuk faaliyeti göstermektedir. Bu kurumlardan 
Boztepe Tarım İşletmeleri buğday tohumluğu üretimi yapmakta olup, Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ağırlıklı olarak sebze tohumluğu olmakla birlikte soya fasulyesi ve susam 
tohumu da üretmektedir. Diğer 44 özel sektör kuruluşu ise; sebze tohumu üretimi, ithalatı ve 
ihracatı ile uğraşmaktadır. Bu fi rmaların şu ana kadar 28 tanesi Tarım Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiştir. İlimizdeki özel tohumcu kuruluşlardan 6 tanesi %100 yabancı, 7 tanesi yabancı 
ortaklı, 31 tanesi de tamamen yerlidir. Bu kuruluşlardan alınan bilgilere göre ıslah çalışmalarında 
domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye, kabak, marul, kavun, karpuz, lahana, karnabahar ve mısır 
üzerinde yoğunlaşmışlardır. 

2004 yılında başlanılan ve DPT tarafından desteklenen “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin 
Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi” İlimizde bulunan 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Koordinatörlüğünde 5 Araştırma Enstitüsü, 5 
Üniversite ve 38 Özel yerli sermayeli Özel sektör fi rması ile  başarı ile yürütülmüş ve 2009 yılında 
sonuçlandırılmıştır. Bu projede domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak ve lahana 
türlerinde çalışılmış olup, hıyar, kavun ve biber türlerinde enstitü hatları kullanılarak özel sektör 
tarafından 3 çeşit geliştirilmiş ve ticari kayda alınmıştır. Ayrıca çalışılan türlerde 500’ün üzerinde 
nitelikli hat geliştirilmiştir. Enstitülerde mevcut gen havuzu dört yıl gibi kısa bir sürede on kat 
büyüklüğe ulaşmış (5700 hat) ve özel sektörün kullanımına açılmıştır. Bu proje çerçevesinde 
kamu ve özel sektörden yaklaşık 200 kişi farklı konularda eğitilmiş, 50 kişilik de organize ıslah 
ekibi oluşturulmuştur. 

Türkiye’de 1963 yılında tohumculukla ilgili 308 sayılı “Tohumlukların Tescil, Kontrol ve 
Sertifi kasyonuna İlişkin Kanun” uygulanmaya konmuş ancak o yıllardan itibaren tohumculuk 
sektöründeki yaşanan büyük gelişmeleri takip etmede yetersiz kalması nedeniyle beklentilere 
cevap verebilecek ve AB mevzuatına uyum sağlayan  “Tohumculuk Kanunu” çıkarılması zorunlu 
hale gelmiştir. 08.11.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde, 
tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve örgütlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye 
Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) çatısı altında tüm tohumcu kuruluşlar toplanmış olup, sebze tohum 
üreticileri de Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği şeklinde teşkilatlanmışlardır.

TÜGEM verilerine göre Ülkemizde 2009 yılında sebze tohumu üretim miktarı 2.758 ton, 
sebze tohumu ithalat miktarı 2.498 ton olup değerde 97.995.000 dolardır. Sebze tohumu ihracat 
miktarı ise 678 ton olup değerde 11.420.000 dolardır.

15 Mayıs 2009 Tarih ve 27229 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  
“Tohumculuk sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği” kapsamında tohumcu 
kuruluşlar tohumluk üretici belgesine istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan  Yetkilendirilmiş 
Tohumcu Kuruluşu Belgesi alarak yetkilendirilmektedirler. 

Tohumluklar; Dış Ticaret Müşteşarlığı tarafından yayınlanan Dış Ticarette Standardisazyon 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

32

aAntaAA

Tebliği’nde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Verilen Ön İzne Tabi Mallar grubunda yer 
almakta olup, ithalatında ve ihracatında Tarım Bakanlığı’ndan izin alınması gereklidir.  

 Bakanlık makamı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, ve Yalova olmak 
üzere 8 İl Müdürlüğüne 15 Nisan 2003 Tarih ve 1622 Sayılı Yetki Devri Olurları ile tohumluklara 
ithal ön izni verme yetkisi vermiştir. 

Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nce 2009 yılında izin verilen sebze tohum ithalatı 159.114 adet 
ve 889.660 kg, ihracat ise 122.817 kg’dır. İlimizde fi rma beyanlarına göre 162.403 kg hibrit tohum, 
17.500 kg standart tohum üretilmektedir. 

 Antalya İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre tohum ithalatı yaptığımız ülkeler ağırlıklı 
olarak Hollanda başta olmak üzere Fransa, ABD, İspanya, İsrail, Macaristan, İtalya, Hindistan, 
Fas,  Almanya, İngiltere, Danimarka, Tayvan, yoğun olarak ihracat yaptığımız ülkeler ise; Ürdün, 
Lübnan, İran, Irak, Fas, Yunanistan, Malta, Arnavutluk, Hindistan, Kazakistan, Çin, Özbekistan, 
Gürcistan, Pakistan, Suriye, Cezayir, Tunus, KKTC, Hollanda, İsrail, Macaristan, Almanya, 
İspanya, Avustralya, Fransa’dır. 

2.1.2. Fide
Fidecilik sanayii: ilk fi de kuruluşu modern anlamda 1995 yılında işletmeye açılmış olup, 

Türkiye’de 2009 yılı itibarı ile 80 kuruluş sebze fi desi üretim ruhsatı almış durumdadır. Sektörün 
fi ziki yatırımı 160 milyon USD olup yıllık cirosu 200 milyon USD civarındadır. Türkiye fi decilik 
sektörünün %70’i Antalya’da, %30’u ise Mersin, Adana, İzmir, Denizli, Bursa, Ankara ve Bilecik 
illerinde faaliyet göstermektedir. Sebze üretimi yapan üreticilerin bir kısmı kendi ürettikleri fi deleri 
kullanmalarına rağmen büyük bir kısmı hazır fi de kullanmaktadır.  Hazır fi de kullanımı örtü altı 
sebzeciliğinde yaklaşık %100, açıkta sebzecilikte ise %55 civarındadır. Sektörün istihdama 
doğrudan katkısı 5.500 işçi, 400 ziraat mühendisi ve ziraat teknikeridir. Sigortalı bir işçi istihdamı 
için gerekli yatırım tutarı 27.000 USD dir. (Fidebirlik)

Sebze fi desi üretimi: Fide üretim tesislerinde; %60 oranında domates,  %20 oranında 
biber, %10 oranında patlıcan, %5 oranında karpuz ve %5 oranında da hıyar, kavun, brokoli, 
pırasa  ve diğer sebze ürünleri üretilmektedir. (Fidebirlik). 

Aşılı fi de kullanımı: Aşılı fi de, biyotik ve abiyotik stres şartlarına dayanıklılık veya 
toleranslığı artırmak amacıyla, dayanıklı olduğu bilinen seçilen bir anaç üzerine pazar değeri 
yüksek olan istenilen bir kültür çeşidinin aşılanmasıyla elde edilen yeni bitkiye denir. Anaç olarak 
o türe veya başka bir türe ait yabani formlar kullanılabildiği gibi genellikle hibritler kullanılmaktadır. 
Türkiye’de 1998 yılında 70.000 adet ile başlayan aşılı fi de kullanımı 2007 yılında 51,6 milyon adede 
ulaşarak çok hızlı bir artış göstermiştir. Bu hızlı gelişmenin sebebi olarak aşılı fi de teknolojisinin 
sağladığı avantajlar nedeniyle üretici taleplerinin artması yanında fi de fi rmalarının bu sektöre 
yatırım yapması gösterilebilir. Ülkemizde yılda 65 milyon aşılı fi de üretilmektedir. Bunların 28 
milyonu karpuz, 25 milyonu domates, 10 milyonu patlıcan, 2 milyon da hıyar ve kavun fi desidir. 
Türkiye’de yapılan denemelerde aşılı karpuz fi desi, aşısız fi delere göre %100’e yakın bir verim 
artışı göstermiştir. Aşılı fi de kullanılan yetiştiricilik ile aşısız fi de kullanılan yetiştiricilik arasında 
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Dekara dikilen aşılı fi de sayısı, karpuz ve domateste, yarıya 
düşerken, patlıcan, biber ve kavunda yaklaşık aynı sayıda kalmaktadır. Bunun dışında, aşılı 
fi delerde kullanılan anaçların güçlü kök sistemlerinden dolayı su ve gübre kullanımında tasarruf 
sağlandığı gibi hastalık ve nematodlardan daha az etkilenirler. Aşılı fi de teknolojisi, karpuz, patlıcan 
ve domates türlerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak kavunda anaç-kalem uyuşmazlık 
sorunu henüz çözümlenememiş, biberde ise bodurlaşma ve verim düşüklüğü görülmektedir. Aşılı 
domateslerde, çift gövdeli yetiştiricilik ile kullanılan fi de sayısı yarıya düşürüldüğü gibi daha iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Aşılı fi de kullanımının sağladığı avantajları şöyle özetleyebiliriz;

- Aşılı fi de anaçları, toprak kökenli hastalık ve nematodlara karşı dayanıklıdır,
- Tuzluluk ve yüksek nem gibi abiyotik çevre faktörlerinden daha az etkilenir,
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- Anaçların kök sistemleri güçlü olduğundan topraktaki besinlerden daha iyi faydalanır,
- Toprağa yapılan ilaç uygulaması azaldığı veya sıfırlandığı için, daha çevreci bir yetiştiricilik 

 yapılabilir,
- Bazı türlerde erkencilik ve verim artışı sağlanır. 
Antalya İli Fide Üretimi Yapan Kuruluşlar
Antalya İl Tarım Müdürlüğü verilerine göre, 2009 yılında Antalya İlinde fi de üretimi yapan 

kuruluşların sayısı 51 olup, toplam üretim alanı 707.583 m2’dir. Kuruluşların 18 adedi Aksu ilçesinde, 
14 adedi Kumluca’da 14 adedi Serik’te, 4 adedi Kepez’de ve 1 adedi de Kaş’ta bulunmaktadır. 

Çizelge 11. Antalya İli Fide Üretimi Yapan Kuruluşlar (2009)

İlçeler Kuruluş Sayısı Üretim Alanı (m2)

Aksu 18 283.035
Kumluca 14 197.768
Serik 14 170.532
Kepez 4 51.448
Kaş 1 4.800
Toplam 51 707.583

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya İli Aşısız ve Aşılı Fide Üretimi
Çizelge 12. Antalya İli Aşısız Fide Üretim Miktarları (2009)

Fide Adı Miktar (Adet)

Domates 565.493.000
Biber 110.876.000
Hıyar 80.000.000
Marul 42.518.000
Patlıcan 20.244.000
Kavun 16.211.000
Lahana 11.633.000
Karpuz 10.276.000
Karnabahar 9.811.000
Brokoli 5.333.000
Kabak 870.000
Toplam 873.265.000

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlimizin 2009 yılı toplam aşısız fi de üretim miktarı 873.265.000 adettir. Bu sayı içinde en çok 
üretimi yapılan ürün 565.493.000 adet ile domates fi desidir. Domatesi, 110.876.000 adet ile biber 
ve 80.000.000 adet ile hıyar fi desi izlemektedir. 

Antalya İli aşılı fi de üretimi ise 62.791.000 adettir. Üretimde 31.266.000 adet ile karpuz 
fi desi ilk sırada yer almaktadır. Aşılı fi de üretimi yapılan diğer ürünler ise sırası ile 23.433.000 
adet ile domates, 6.958.000 adet ile patlıcan,  974.000 adet ile hıyar ve 160.000 adet ile kavun 
fi desidir. 
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Çizelge 13. Antalya İli Aşılı Fide Üretim Miktarları (2009)

Fide Adı Miktar (Adet)

Karpuz 31.266.000
Domates 23.433.000
Patlıcan 6.958.000
Hıyar 974.000
Kavun 160.000
Toplam 62.791.000

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

2.1.3.Gübre
Gübre, tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir. Yeterli uygulanmadığında verim 

ve kalitede önemli kayıplara neden olmakta, fazla uygulandığında ise özellikle azot ve fosforlu 
gübrenin yıkanması sonucu taban ve yüzey sularının kirliliğine, azot oksit (NO, N2O, NO2) 
emisyonu ile hava kirliliğine neden olduğu bildirilmektedir (Atılgan ve ark 2007).  Antalya İli 
Merkez, Aksu, Kumluca, Serik, Gazipaşa Finike ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde 123 işletmede 
2004-2005 yıllarında yapılan çalışmada kimyasal gübrelerin özellikle domates üretimi yapan 
işletmelerde fazla olduğu ve bu işletmelerin %37’sinde fazla kazanç elde edebilmek için her 
üretim döneminde organik gübrenin dışında 50 kg/da dan fazla (N+P2O5+K2O) kimyasal gübre 
kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, işletmelerin %69’unda gübrelemeden önce toprak analizi 
yapılmadığı belirlenmiştir. Üreticilerin %55’i zirai ilaç bayii tavsiyesi, %24’ü tecrübe, %21’inin 
ise analiz raporları, bitki ve havanın durumuna göre gübre miktarlarını belirleyerek gübreleme 
yaptığı belirlenmiştir. Ankete katılan işletmelerin %29’u organik gübre olarak çiftlik gübresi, %18’i 
piyasada satılan, %11’i sıvı tavuk gübresi, %12’si sıvı gübreler ve %30’u ise diğer sıvı ve katı 
ticari organik gübreleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Diğer gübrelere göre daha dikkatli kullanım 
gerektiren tavuk gübresinin fazla kullanılması toprağın fi ziksel ve kimyasal özelliklerini olumsuz 
etkileyecektir. Kullanılan organik gübre miktarı, ekim alanı en fazla olan domates bitkisinde %87, 
diğer ürünlerde %13 olarak bulunmuştur. Piyasada satılan organik gübreleri kullanan işletmelerin 
%36’sının 100 kg/da’dan daha fazla organik gübre kullandıkları belirlenmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça 
üreticilerin toprak analizine daha fazla önem verdiği, bu da gereksiz ve aşırı gübre kullanımını 
önlemekte ve çevresel etkiler azaltılabilmektedir (Atılgan ve ark 2007). 

Gübrelemenin zamanında ve yeterli düzeyde yapılmasının tek yolu, gübreleme öncesi 
toprak analizlerinin yapılmasıdır. Ancak bu konuya üreticiler gereken önemi vermemektedir. Toprak 
analizi yapılmadan gübre kullanılması, gübrenin ekonomik kullanımını engellemekte, maliyetleri 
artırmakta, ürün kalite ve miktarını azaltmakta, toprağa ve çevreye zarar vermektedir.
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Çizelge 14. Antalya İli Gübre Tüketimi

Gübrenin  Cinsi 2008 Yılı  Gübre 
Tüketimi (Ton)

2009 Yılı Gübre 
Tüketimi (Ton)

AMONYUM SÜLFAT (% 21) 9.107 10.454 
AMONYUM NİTRAT (%26 N) 6.549 6.677 
AMONYUM NİTRAT (%33 N) 17.631 20.816 
Ü R E 9.681 10.215 
TRIPLE SÜPER FOSFAT 1.144 1.382 
DIAMONYUM FOSFAT DAP 3.105 5.371 
20-20-0 10.314 9.736 
20-20-0+Zn 697 1.395 
15-15-15 11.213 8.202 
15-15-15+Zn 4.389 3.732 
12-30-12 406 1.336 
MAP (11-52-0) 1.070 718 
POTASYUM NİTRAT(13-0-46) 5.263 5.953 
25-5-10 346 319 
CALSİYUM NİTRAT 1.306 1.400 
POTASYUM SÜLFAT 2.489 1.681 
13-24-13 2.624 1.116 
TOPLAM 87.338 90.503 

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge15. Antalya İli Gübre Faaliyeti Gösteren Firma/Bayii Sayısı

Üretici Firma İthalatçı Firma Bayii Sayısı
70 67 680

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Gübreleme
Örtüaltı sebze yetiştiriciliği, ülkemizde hızla gelişen önemli bir tarımsal üretim koludur. 

Serada yapılan üretimde birim alandan en yüksek ve kaliteli ürünü, pazar değerinin en yüksek 
olduğu dönemde almak amaçlanmaktadır. Bu nedenle sera koşullarında modern tarım tekniklerinin 
kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Örtüaltı bitki yetiştiriciliğinde çeşit seçimi, sulama, sera 
yapısı, bitki koruma uygulamaları yanında gübreleme de önemli bir faktördür. Seralarda birim 
alanda fazla sayıda bitki bulunması, yetiştirme sezonunun uzun olması ve yüksek miktarda ürün 
alınması sebebiyle toprak verimliliği ve gübrelemenin önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde 
örtüaltında bitki için uygun olmayan iklim koşullarında yetiştiricilik yapılmaktadır. Bitkinin hastalık 
ve zararlılar yanında olumsuz iklim koşullarına dayanıklılığının sağlanmasında bitki besleme çok 
önemli etkiye sahiptir. 

Gübrelemeyi bitki, iklim ve toprak koşulları önemli oranda etkilemektedir. Gübrelemeyi 
etkileyen en önemli etmenlerin başında bitkinin türü gelir. Her türün verim miktarı farklı olduğu 
gibi topraktan kaldırdığı besin maddesi miktarı ve oranları da farklıdır. Ayrıca hasat edilen organa 
göre de bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementi ve miktarı değişmektedir. Yaprağı için hasat edilen 
bitkiler (marul vb.) azot, biber ve domates gibi türler ise potasyumu topraktan daha çok alırlar. 
Bitkinin türü yanında, çeşitlerin beslenmesinde de farklılık vardır. Örneğin cherry veya kokteyl 
tipi domates çeşitleri, meyvelerin daha küçük olması için tuz miktarı yüksek, iri domatesler ise 
tam tersine tuz miktarı daha düşük olan ortam ve besin çözeltisinde yetiştirilirler. Ayrıca bitkinin 
toprakta varolan besin maddelerinden yararlanma gücünü etkileyen kök sistemi ve kök katyon 
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değişim kapasitesi de önemli etmenler arasındadır. Bu nedenle günümüzde kuvvetli kök sistemine 
sahip anaçlar üzerinde aşılı fi delerin kullanımı da gübre uygulamasında dikkate alınmalıdır. 

Toprak analizleri ile toprağın fi ziksel ve kimyasal özellikleri ile içerdiği bitki besin maddesi 
miktarı saptanır. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle eksik bitki besin maddeleri tamamlanır 
ve uygun olmayan fi ziksel ve kimyasal özellikler düzeltilmeye çalışılır.  Ancak analiz sonuçlarından 
doğru değerler elde edebilmek için örneklerin usulüne uygun şekilde alınması gereklidir. Çünkü; 
örnek alınması sırasında yapılan hatalar analiz sırasında yapılana göre çok daha fazladır. Toprak 
Analizi yapılmadan gübre kullanılacak olursa şu yanlışlıklar yapılabilir:

-- Gereğinden fazla gübre kullanılabilir.
-- Bitkinin isteğinden daha az gübre kullanılabilir.
-- Yanlış cins gübre kullanılabilir.
-- Yanlış şekilde ve zamanda gübre uygulanabilir. 
Antalya İlinde 2009 yılı itibarı ile Toprak ve Bitki Analizleri, İl Müdürlüğü Laboratuvarları, 

İl Özel İdare Laboratuvarı, TAGEM Laboratuvarları ve Özel Laboratuvarlar bünyesinde olan 9 
laboratuvarda yapılmaktadır. Analiz sayısı dikkate alındığında ağırlıklı olarak sebzede toprak ve 
yaprak analizleri yaptırılmakta olup, genel analiz sayılarının İlimiz potansiyeline göre yetersiz 
olduğu görülmektedir. 

Çizelge 16. Antalya yaprak ve toprak analiz sayıları

Yıllar

Toprak Analizleri Bitki Analizleri
Analiz 
Sayısı 
(adet)

Analiz 
Yaptıran 

Çiftçi Sayısı

Temsil 
Ettiği Alan 

(da)

Analiz 
Sayısı 
(adet)

Analiz 
Yaptıran 

Çiftçi Sayısı

Temsil 
Ettiği Alan 

(da)
2007 17.523 12.790 96.597 3.601 3.085 19.386
2008 13.787 4.871 52.231 5.332 3.758 5.129
2009 22.933 14.059 340.954 2.215 1.721 22.180

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

2.1.4. Bitki Koruma Ürünleri
2.1.4.1. Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı
Kimyasal Mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen en çok kullanılan 

mücadele yöntemidir. Dünyada 3 milyon ton olan pestisit tüketimi, ülkemizde 30 bin tona ulaşmıştır. 
Türkiye’de pestisit tüketimi 1980’lerden 2008’e kadar gerek aktif madde gerek preparat olarak 
bazı istisnalar dışında her yıl az ya da çok artmıştır. Bu artışa rağmen ülkemizde pestisit tüketimi 
gelişmiş ülkelere göre halen düşüktür. Seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege Bölgesindeki 
pestisit tüketimi, ülke toplamının üçte ikisine yakındır. Entansif tarımın yapıldığı Akdeniz, Ege ve 
Marmara Bölgelerimizdeki pestisit kullanımının gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaştığı görülmektedir. 
Bu Bölgeler, sebze ve meyvelerin en fazla yetiştirildiği alanlardır ve bu ürünlerin üzerindeki pestisit 
kalıntıları insanımız sağlığı için çok önemli sorun oluşturduğu gibi, ülkemiz ihracatına da önemli 
engeller çıkarmaktadır. Rusya ile 2006 yılında başlayan ve halen devam eden taze meyve sebze 
ihracatı problemleri buna örnek verilebilir (Durmuşoğlu ve ark. 2010).

Çizelge 17. Türkiye’de Pestisit Tüketimi (kg-Lt)

Yıllar İnsektisitler Fungusitler Herbisitler

2006 3.406.403 4.431.597 5.400.034
2007 3.567.866 4.945.056 4.637.684
2008 3.219.216 4.901.205 5.581.447

Kaynak: Delen ve ark 2010
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Çizelge 18. Antalya İli  Zirai Mücadele  İlaçları  Tüketimi (Kg-Lt)

Zirai İlaçlar 2007 2008 2009

İnsektisitler 1.243.425 1.155.195 1.367.646
Fungusitler 973.909 1.248.030 1.173.595
Akarisitler 229.683 218.608 383.908
Nematositler Ve Fumigantlar 1.589.758 2.542.139 2.132.492
Rodentisitler Ve  Mollussisitler 6.359 1.897 7.482
Herbisitler 322.407 287.342 455.860
Kışlık ve Yazlık Yağlar 331.000 332.045 146.560
Diğer Maddeler 94.886 85820 58.310
Toplam 4.791.427 5.871.076 5.725.853

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 19. Antalya İli 2009 Yılı Zirai İlaç Tedarikçileri

Zirai İlaç Tedarikçileri Mevcut işyeri sayısı

Zirai İlaç Toptancısı 84
Zirai İlaç Perakendecisi (Bayii) 603
Zirai Mücadele Alet-Mak Bayii 130

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

2.1.4.2.Kimyasal Kullanımına Alternatif Mücadele (Entegre Mücadele)
Tarımsal üretimde hedef, sürdürülebilir tarım içerisinde birim alandan yüksek, kaliteli, 

sağlıklı ve güvenilir ürün sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için kaliteli tohum, fi de, fi dan 
kullanımı, iyi bir toprak işleme, sulama, gübreleme gibi yetiştiricilik işlemlerinin önemi büyüktür. 
Bakım işlemlerinin yanı sıra, kültür bitkilerinde zarar meydana getiren hastalık, zararlı ve yabancı 
otlarla bilinçli bir şekilde mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele kullanım kolaylığı ve kısa 
sürede etkili sonuç alınması nedeniyle en fazla başvurulan mücadele yöntemidir. Ancak mücadele 
yaparken tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıdalar sunulması, çevre ve doğal dengenin korunması 
hedefl enmelidir. Entegre mücadele, zararlı organizmalarla mücadelede bütün bunlara cevap 
verebilecek bir yöntemdir.

Tarımsal üretimde uzun yıllar boyunca gereksiz ve yoğun ilaç kullanımının birçok olumsuz 
etkisi olduğu görülmüştür. Bunlardan en önemlileri doğal dengenin bozulması, insan sağlığı ve 
çevrenin olumsuz yönde etkilenmesi olarak gösterilebilir. Bunun yanında dayanıklı ırk oluşumu, 
zararlı populasyonunun aşırı artışı, belirli bir zararlı türün yok edilmesi  ile yeni zararlı türlerin 
ortaya çıkışı ve doğal düşmanların (parazitoid ve predatörler) yok edilmesi sonucunda zararlılarla 
mücadele de zorlaşmaktadır.

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması öncelik kazanmıştır. 
Buna bağlı olarak zararlılarla mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim 
dikkate alınarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda da  
kimyasal mücadeleye en son yer verilen Entegre Mücadelenin gerekliliği ortaya konulmuştur.

Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) olarak da bilinen entegre mücadele,  kültür bitkilerinde zarar 
meydana getiren etmenlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak uygun 
olan tüm mücadele metotlarını ve tekniklerini birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların 
popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmaya yarayan hastalık-zararlı yönetim sistemi 
olarak tanımlanmaktadır.

Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı 
otlarla mücadelenin ayrı ayrı değil, birbirini tamamlayacak şekilde yapılmasını esas almaktadır. 
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Bu yöntemde zararlı etmenlerin tamamen ortadan kaldırılması değil, zararlı populasyonunun 
ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması hedefl enir. 

Bu mücadele yönteminde, doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi, ayrıca 
kültürel önlemlerin uygulanması ile zararlı tür için çevrede yapılacak değişiklikler mücadeleyi 
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, zararlı tür ve çevresi kadar konukçu ve çevresi de ekolojik açıdan 
yeterince incelenmelidir. Zararlı türler olarak ana zararlılar dikkate alınarak entegre mücadele 
programları hazırlanmalı ancak potansiyel zararlılar da göz ardı edilmemelidir.

Entegre Mücadelede;
• Kültürel önlemler; uygun toprak işleme,gübreleme, sulama,seyrek yetiştirme,bitki 

artıklarının uzaklaştırılması,dayanıklı çeşit kullanımı,ekim-dikim zamanının ayarlanması, sağlıklı 
fi de ve tohum kullanma vs.

• Biyolojik mücadele; faydalı organizmaların zararlılara karşı kullanılması,
• Biyoteknik yöntemler; zararlıların fi zyolojisi, biyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan 

renk, ışık, feromon ve besin uygulaması vs.
• Mekanik mücadele; Elle veya değişik araçlar kullanılarak zararlıların toplanması, 

ezilmesi vs.
• Fiziksel mücadele; zararlının yaşadığı ortamın fi ziksel özellikleri değiştirilerek zararlıyı 

yok etme veya faaliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar (örn.sıcaktan yararlanarak uygulanan 
solarizasyon işlemi)

• Karantina önlemleri, ülkemizde bulunmayan hastalık ve zararlı etmenlerin yurt içine 
girmelerini, ülkemizde bulunanların ise bir bölgeden diğerine taşınmasını önlemeye yönelik 
çalışmalar gibi alternatif mücadele yöntemlerine öncelik verilmektedir.

• Kimyasal mücadele, tüm bu uygulamalardan sonra kontrol altına alınamayan hastalık, 
zararlı ve yabancı otlarla mücadelede son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. 
Kimyasal mücadelenin zorunlu olduğu durumlarda çevreye, doğal düşmanlara ve insan sağlığına 
en az zararlı, dayanıklılık riski az olan spesifi k ilaçlar tercih edilmeli ve ilaçlar etkili en düşük 
dozda, uygun zamanda, uygun aletlerle yapılmalıdır.

Entegre mücadele ne gibi fayda sağlar;
• Kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilir,
• Hastalık etmenleri ve zararlıların ilaçlara karşı direnç oluşturması önlenmiş olur,
• İlaçlama en az sayıda tutulduğundan ekonomiktir ve ilaçların insan sağlığı, çevreye olan 

 zararını da azaltmış olur,
• Zararlı populasyonlarını baskı altına alan doğal düşmanların ve doğal dengenin 

 korunmasını sağlar.
İlde, entegre mücadele konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, 

2009 yılında 164 da alanda 43 üreticide demonstratif amaçlı olarak yürütülmektedir. Bununla 
birlikte küçük ölçekli üreticilerde zaman zaman entegre mücadele uygulamalarında zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Ancak entegre mücadele özellikle ekonomik büyüklükte işletmeye sahip 
üreticiler tarafından benimsenmiş olup uygulanmaktadır.
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Çizelge 20. Antalya İli Demonstratif Sebze Entegre Mücadele Uygulamaları 

Yıl Üretici Sayısı Uygulama Alanı (da)

2005 15 35
2006 13 34
2007 12 24.5
2008 20 80
2009 43 164

Biyolojik Mücadele
Polikültür tarımın yapıldığı ilimizde yürütülen zirai mücadele çalışmalarında, kimyasal 

mücadeleye alternatif olan diğer mücadele yöntemlerine öncelik verilmektedir. Alternatif mücadele 
yöntemlerinden Biyolojik Mücadeleye ise  önem verilmektedir.

Gerek tabiatta var olan faydalı böcek ve organizmalarla insan müdahalesi olmadan 
zararlıların doğal olarak kontrol altına alınması ve gerekse insan müdahalesi ile suni olarak üretilen 
faydalıların zararlılara karşı kullanılmasıyla yapılan ilimizdeki biyolojik mücadele uygulamaları; 
turunçgil unlubiti, örtüaltı biber yetiştiriciliğinde thrips, yaprak biti, kırmızı örümcek, beyazsinek ve 
sarı çay akarı, mısırda ise mısır kurdu zararlısına karşı uygulanmaktadır.

İlimizde örtü altı sebze yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele uygulamalarına 2002 yılından 
itibaren başlanmıştır. İlimizde özel bir fi rma tarafından ithal edilerek bölgedeki biber üretim 
seralarında uygulamaya başlanan faydalı böceklerle thrips, beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak 
biti ve yaprak galeri sineği gibi zararlılar kontrol altına alınabilmektedir. 

2002 yılında 100 da biber serasında başlanan biyolojik mücadele uygulamalarına halen 
deneme amaçlı ithal edilen faydalıların kullanılmasıyla devam edilmektedir.

Başta biber olmak üzere; İlimiz örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde yaklaşık 450 dekar alanda 
beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak biti, akar ve thrips gibi zararlılara karşı biyolojik mücadele 
uygulanmaktadır.

Çizelge 21. İthal  Edilen Biyolojik Preparatlar

Biyolojik Mücadele 
Etmenlerinin Adı Menşei Ülke Miktarı

APHIPAR Hollanda 406 şişe 50 kutu
ENERMIX Hollanda 192 kutu 
ENTOFOOD Hollanda 12 şişe
ENTONEM Hollanda 10 kutu
ERCAL Hollanda 625 kutu
ERVIPAR Hollanda 180 şişe
MIGLYPHUS Hollanda 306 şişe
MIRICAL Hollanda 252 şişe
SPICAL Hollanda 173 adet 30 kutu 323 şişe
SPIDEX Hollanda 43 adet 595 Şişe
SWIRSKI-MITE Hollanda 293 adet 1.374 şişe 6 torba
THRIPEX Hollanda 51 şişe
THRIPOR  Hollanda 296 adet 709 Şişe
TOPLAM 805 adet, 907 kutu, 4.208 şişe, 6 torba

Kaynak: Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
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Metil bromit kullanımının yasaklanması
Metil bromid (MeBr), normal şartlarda gaz halinde bulunan renksiz ve kokusuz, tüplere 

sıkıştırıldığında sıvı halini alan bir kimyasaldır.  Uygulandığı alanlarda çok etkili olup, her türlü 
canlıyı yok ederek mikroorganizmalar arasındaki rekabeti ortadan kaldırır. Gaz halinde solunum 
yolu ile alınması durumunda, insanlarda ve hayvanlarda hayati tehlike oluşturur, gözde ve deride 
yanmalara neden olur. Uygulamasının kolay olması ve gaz halinde çok hızlı nüfuz etmesi nedeniyle; 
toprak, depolanmış ürün, tarımsal ürün ihraç-ithalatında nakil vasıtaları (gemi, tır konteynırları, 
tren vagonları, kamyon vb.) ile laboratuarların dezenfeksiyon işleminde yaygın olarak kullanılır. 

Dünyada, 1940’lı yıllardan beri özellikle örtüaltı yetiştiricilik yapılan alanlarda toprak kökenli 
hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü için toprak dezenfektanı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 
1987 yılında toprak dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olup, bu tarihten 
öncede ruhsatsız olarak kullanılmıştır.

MeBr (CH3Br), organik brom bileşiklerin en küçük moleküllüsü olduğundan oldukça 
uçucudur. En olumsuz etkisi, bünyesinde bulunun brom molekülü nedeniyle ozon tabakasını 
inceltmesidir. Ozon tabakasının zarar görmesi, sonucu yeryüzündeki tüm canlılar olumsuz 
etkilenir. Bu özelliğinden dolayı ozon tabakasına zarar vermesi nedeniyle Ozon Tabakasını 
İnceltici Maddeler (OTİM) içinde yer almaktadır.

Montreal (Kanada)’de 24 ülke tarafından, ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve 
tüketiminin azaltılması ile kontrol altına alınmasıyla ilgili önlemleri içeren “Montreal protokolü” 
1987 yılında imzalanmıştır. Bu Protokol, 1 Ağustos 1990 tarih ve 90/773 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararınca uygun görülmüş ve 19 Aralık 1991 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir. 
Protokole imza koyan ülke sayısı 2007 yılında 191’e ulaşmıştır.

İlk imzalanan protokolde MeBr yer almazken, 1992 yılında ozon tabakasını incelten maddeler 
listesine eklenmiştir. Ozon panelinin 15-17 Eylül 1997 tarihleri arasında Montreal’de yapılan 9. 
toplantısında MeBr’ün tarım alanlarında kullanımı ile ilgili düzenleyemeye gidilmiş, protokole 
taraf gelişmiş ülkelerin MeBr kullanımını 2005 yılında sıfırlamaları kararlaştırılmıştır. Gelişmekte 
olan ülkelere ise 2015 yılına kadar süre tanınmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin sonlandırma 
çalışmalarına destek olmak üzere 1990 yılında gelişmiş ülkelerin katkılarıyla oluşturulan “Montreal 
Protokolünün Uygulanması için Çok Tarafl ı Fon” oluşturulmuştur. Türkiye, 2015 yılına kadar süresi 
olmasına rağmen konunun öneminden dolayı 2008 yılında sonlandıracağını taahhüt etmiştir. 
Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler tarafından, bu fondan destek sağlanmış olup, demonstrasyon 
ve sonlandırma projeleri yürütülmüştür. 

Türkiye’de, fi delikler, örtüaltı yetiştiricilik ve depolanmış ürünlerde kullanım için 1987 
yılında ruhsatlandırılan MeBr kullanımı 1998 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu yıldan 
sonra kullanım giderek azalmış ve 2007 yılı sonu itibariyle karantina ve laboratuar dışında ithalat 
ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır.

2.1.5. Krediler
Üreticilerin fi nansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin 

geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatifl eri’nce tarımsal üretime yönelik düşük faizli (indirimli faiz oranı üzerinden) yatırım ve 
işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin (2010-6) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede, 
uygulama esaslarına ilişkin 2010/8 nolu tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme 
kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Kredi Konuları  Tarımsal Cari  Faizinden Yapılacak 
 İndirim Oranı   (%)

İyi Tarım Uygulamaları
 İyi tarım uygulama kredisi (İşletme-Yatırım) 60
Organik Tarım
 Organik tarım (işletme-yatırım)       60
 Organik girdi üretimi (işletme –yatırım) 60
Sertifi kalı Tohum Kullanımı/Sertifi kalı Tohum,
Fide ve Meyve Fidanı Üretimi/Kullanımı 
 Sertifi kalı tohum ve fi de  kullanımı (işletme) 60
 Sertifi kalı tohum ve fi de  üretimi (işletme-yatırım) 50
 Sertifi kalı meyve fi danı üretimi/kullanımı (işletme - yatırım) 50
Tarımsal Sulama
 Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla    
sulama,yağmurlama sulama) (yatırım) 100

 Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması ve benzeri) (yatırım) 60
Tarımsal Mekanizasyon 
 Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) 50
Kontrolllü Örtüaltı Tarımı 
 Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri 25

kullandırılabilecektir.
1. İyi Tarım Uygulamaları
Kararname kapsamında, 08.09.2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” esasları dahilinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine 
uygun faaliyette bulunanlara yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %60 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.

2. Organik Tarım (İşletme –Yatırım)
Kararname kapsamında, 03/12/2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Organik Tarım Kanun”u esasları ile 10/06/2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Organik Tarımın Esasları  ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün 
ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya 
bu faaliyetleri yapacak olan  gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. 
Ayrıca,  yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci’ne alınan gerçek ve tüzel 
kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. 

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %60 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.

 3. Sertifi kalı Tohum Kullanımı/Sertifi kalı Tohum, Fide Ve Meyve Fidanı Üretimi/
Kullanımı Kredileri

Sertifi kalı Tohum ve Fide  Kullanımı Kredisi
Kararname kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tohumculuk kuruluşu olarak 

kabul edilen kuruluşlar tarafından yurtiçinde üretilip sertifi kalandırılmış tohum ve fi de kullanarak 
üretim yapanların sadece tohum ve fi de girdi giderleri için işletme kredisi kullandırılmaktadır.
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17 Ocak 2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sebze 
Fidesi Üretim ve Pazarlama Yönetmeliği” hükümlerine uygun üretilen fi deleri kullanan üreticilerin, 
kullandıkları fi delerin kaynağının yurt içinde üretilip sertifi kalandırılmış tohumluklar olduğunu 
belgelendirmeleri halinde, kullandıkları fi deyi üreten sebze fi desi üreticileri sertifi kasyon sistemi 
içindeki bir üretici olarak değerlendirilecek olup, fi deler için ayrıca sertifi ka aranmamaktadır.

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %60 
indirimli oranda faiz uygulanacaktır.

Sertifi kalı Tohum ve Fide Üretimi Kredisi
Kararname kapsamında, her türlü sertifi kalı tohumları yurtiçinde üreten ve ürettiğini 

belgeleyen, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu (kamu kurum ve kuruluşları hariç) 
olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya “sözleşmeli tarım” kapsamında tohum üretimi yaptığını 
belgeleyenlere bu üretimleri için gerekli olan her türlü tarımsal girdilerinin (genel ihtiyaç, tohumluk, 
kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı ve akaryakıt konularında) karşılanması amacıyla azami 1 yıla 
kadar vadeli olarak işletme kredisi ve azami 3 yıla kadar vadeli olarak donatma (zirai alet-makine 
ve traktör hariç) kredisi kullandırılmaktadır.

Kararname kapsamında, Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlama Yönetmeliği”  esaslarına göre sebze 
fi desi üretimi yapanlara 1 yıla kadar vadeli olarak işletme kredisi ve azami 3 yıla kadar vadeli 
olarak yatırım (zirai alet-makine ve traktör hariç) kredisi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda kredi 
talebinde bulunanlardan Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Sertifi kalı Tohumluk Yetiştirici 
Belgesi ve Tohumluk Beyannamesi istenmektedir. 

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %50 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.  

 4.Tarımsal Sulama Kredileri
Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri  kredisi (damla sulama, yağmurlama 

sulama)
Kararname kapsamında, tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, sadece 

tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin (damlama/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması 
konusunda yatırım kredisi kullandırılır. 

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %100 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.

Diğer sulama sistemleri kredisi (derin kuyu açılması vb.)
Kararname kapsamında, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan 

suyun sağlanması amacıyla, yatırım kredisi kullandırılır. Bu kapsamda suyun kaynağından 
alınarak tarlaya taşınması konusunda da yatırım kredisi kullandırılmaktadır.

167 sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar 
ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı yasa hükümlerine göre Arama Belgesi 
alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, 
Bakanlık ilgili İl/İlçe Müdürlükleri veya ilgili İl Özel İdareleri tarafından onaylanmış proje raporu 
istenmektedir.

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankası’nca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %60 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.

5. Tarımsal Mekanizasyon Kredisi 
Kararname kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından 

kullanılan ve 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney 
ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçer-
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döver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılır.
Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankasınca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %50 

indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.
6. Kontrollü Örtüaltı Tarımı Kredisi 
Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki 

seralarda 27 Aralık 2003 tarih ve 25329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kontrollü Örtü 
Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”e uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yaptığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları 
projeleri Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere sahip ortaklara 
projeler çerçevesinde azami 1 yıla kadar vadeli olarak (genel ihtiyaç, tohumluk, kimyevi gübre, 
zirai mücadele ilacı, polinasyon ve akaryakıt konularında) işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Kredi talebinde bulunanların, Kontrollü Örtüaltı Üretimi yaptıklarına ilişkin olarak mahalli 
Tarım İl/İlçe Teşkilatlarınca kayıt altına alınmış olmaları ve bu hususu belgelemeleri gerekmektedir. 
Ayrıca, kredi talebi esnasında “Örtüaltı No”su istenir.

Bu konuda faaliyet gösterenler mezkur Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik ekinde yer alan Üretim Kayıt Cetveli’ne yetiştirme dönemindeki uygulamaları eksiksiz 
olarak doldurmakla yükümlü olduklarından, cetvellerin mahalli tarım teşkilatlarınca onaylı birer 
suretlerini ibraz edeceklerdir. Ayrıca, üretim dönemi sonunda da Ürün Orijin Belgelerinin  onaylı 
birer suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankasınca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %50 
indirimli oranda faiz uygulanacaktır.

7.Diğer İşletme Ve Yatırım Kredileri 
Kararnamede belirtilen kredi türlerinin ve kriterlerin dışında kalan, tarımsal üretimin 

geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla kullandırılan işletme ve yatırım kredileri 
olup, genel ihtiyaç, tohumluk, fi de, kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı, hayvancılık, akaryakıt, 
bambus arısı, arıcılık, ipekböcekçiliği, fatura karşılığı hayvan sağlığı kredileri, fatura karşılığı 
zirai ilaç kredileri, tarımsal sigorta prim kredileri, diğer işletme kredileri ve su ürünleri (su ürünleri 
yetiştiriciliğinde azami 18 ay, diğer konularda azami 12 ay) konularında işletme kredisi, ağırlıklı 
teçhizat kredileri, hayvan edindirme kredileri, meyve fi danı, sera tesis malları, tarımsal sulama, 
traktör (ikinci el hariç) ve diğer yatırım kredileri konularında yatırım kredisi kullandırılmaktadır. 

Bu kredilere; T.C.Ziraat Bankasınca uygulanmakta olan tarımsal kredi faiz oranından %25 
indirimli oranda faiz uygulanmaktadır.

Çizelge 22. Kontrollü  Örtüaltı Tarımı İşletme Ve Yatırım Kredisi Sayısı

Yıl İşletme Kredisi Yatırım Kredisi Toplam
2007 7.010 841 7.851
2008 2.473 229 2.702
2009 4.697 426 5.123

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

2.1.6. Diğer 
2.1.6.1. Tarımsal Danışmanlık Sistemi 
Tarımsal Danışman ya da tarım danışmanı, sahip olduğu tarımsal bilgi ve deneyimleri bir 

bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak üreticiye sunan ve onlara yol gösteren kişiler olarak 
tanımlanabilir. Tarımsal danışmanlık hizmetleri dünyada yaygın olarak üretici organizasyonları 
tarafından verilmektedir. Ülkemizde danışmanlık hizmetleri, uzun yıllardır ağırlıklı olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından  kamu hizmeti şeklinde yürütülmekte 
olup, Bakanlığımızın yanı sıra ziraat fakülteleri, sivil toplum örgütleri, özel sektör, serbest 
danışmanlar ve araştırma enstitüleri tarafından da yürütülmektedir. Tarımsal danışmanlığın yasal 
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çerçevesi, 08.09.2006 tarihli ve 26283 sayılı “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile ele alınmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2004-
2006 yılları arasında gerçekleştirdiği “Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek (KÖYMER)  veya 
kamuoyunda 1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsü olarak bilinen projesinin arkasından 2007 yılında 
“Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) projesi 2500 köy veya beldede uygulamaya 
geçmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Ocak 2004 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2006 
tarihinde sona eren KÖYMER Projesinde görev alan 15 ziraat mühendisi ve 2 veteriner hekim 
olmak üzere toplam 17 Tarım Gönüllüsünün de dahil edildiği TAR-GEL projesine, 01.01.2007 
tarihinde başlamış olup 2 veteriner hekim ve 8 ziraat mühendisi olmak üzere 10 kişi daha dahil 
edilmiştir. Antalya İlinde bu projelerle istihdam edilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerin 
sayısı 32’dir. 2010 yılında ataması yapılan 38 sözleşmeli personel ile birlikte 70 ziraat mühendisi 
ve veteriner hekim Antalya’nın 226 köyünde hizmet vermektedir. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4-B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personeller görev bölgelerinde ikamet 
ederek, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde karşılaştıkları sorunları yerinde çözmekte, yaptıkları yayım 
çalışmaları ile üreticilere yeni teknolojileri tanıtmakta bilgi vererek eğitmekte ve ekonomik katkı 
sağlayacak projeler üreterek uygulamaktadırlar. Ayrıca İlde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra Ziraat Mühendisleri 
Odası ve Türkiye Ziraatçılar Derneği Antalya Şubesi’nde verilen eğitimler sonrasında 439 kişi 
“Tarımsal Danışmanlık” sertifi kası almıştır. TARGEL projesi ile köylerimizde hizmet veren 
elamanlarımızın dışında profesyonel danışmanlık hizmeti vermek için eğitim almış 439 ziraat 
Mühendisinden 17 tanesi büro açmak için yetki belgesi alarak çalışmalarına başlamıştır. Özel 
Tarım danışmanlarından hizmet satın alan çiftçilerimize de bakanlığımız üretici başına 500 TL 
danışmanlık desteği vermektedir.

2.1.6.2. Bombus Arısı 
Bombus arılarının tanımlanan 350 türü içinde Bombus terrestris, kitlesel üretimi daha 

kolay ve populasyonu daha kalabalık olduğundan ticari yetiştiricilikte en fazla tercih edilen türdür. 
Bombus arılarının Türkiye’de çeşitli yerlerden toplanan ve teşhisi yapılan 100 kadar da türü ve 
alt türü vardır.  Türkiye’de ilk kez 1997 Ekim ve 1998 Mayıs üretim döneminde 1500-2000 dekar 
sera alanında 3500-4000 adet Bombus terrestris kolonisi kullanılmış ve bu rakamlar 2004 yılında 
yaklaşık 20 bin dekar alanda 40 bin koloni,  2006 da 32 bin dekarda 65 bin koloniye ulaşmıştır. 
Bombus arısı ithalatının tamamına yakını kraliçe arı ithalatı şeklinde olup, ihracatı koloni olarak 
yapılmaktadır. 2007 yılında yaklaşık 235.672 adet kraliçe, 9307 adet koloni ithalatı ve 173.038 adet 
koloni ihracatı yapılmıştır. 2008’de 123.812 adet kraliçe ithalatı ve 123.290 adet koloni ihracatı 
yapılmıştır. 2009 yılında ise ithalat rakamları 128.914 kraliçe ve ihracat değerleri ise 136.263 
koloni ve 1000 kraliçe arıdır.

Özellikleri:
Bombus arılarından dünyada 30’dan fazla ülkede 25 farklı kültür bitkisinde tozlayıcı 

olarak yararlanılmaktadır. Rahatsız edilmedikçe saldırgan olmadıklarından örtüaltı yetiştiricilikte 
kolaylıkla kullanılabilmektedir. Endüstri bitkileri, çayır mera, ve yem bitkileri, meyve ağaçları (sert 
çekirdekli, üzümsü, narenciye vb.), tıbbi aromatik bitkiler ve çok sayıda ağaç, çalı, maki formunda 
bitkileri ziyaret ederler. Özellikle polenini kolay bırakmayan domates gibi solanaceae familyasına 
ait bitkilerde etkilidir.  Biber, patlıcan kavun karpuz, kabak, çilek, kiraz, avakado, kivi, ayçiçeği 
yonca, üçgül gibi bir çok kültür bitkisinin tozlaşmasında kullanılabilmesine karşın dünyada ve 
Türkiye’de ticari amaçla üretilen kolonilerin %95’i örtüaltı domates yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 
Bir Bombus işçi arısı, bir uçuşta 400 çiçekte tozlama yapabilmekte ve dakikada 10-20 çiçeği 
ziyaret edebilmektedir. Günde 2000’in üzerinde çiçeği tozlayabilmektedir. Bir koloninin yetiştirilen 
bitkiye bağlı olarak 1500-2000m² sera alanında iki ay süre ile kullanılarak %95 oranda döllenme 
sağladığı bilinmektedir. Bu sürenin sonunda ise erkek ve/veya ana arı üretimi başladığı ve koloni 
ömrünün sonuna yaklaşıldığı için koloni yenilenmektedir. 
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Üreticiye Faydaları
Bombus arılarının bulunduğu seralarda kimyasal kullanımı daha kontrollü olmaktadır. 

Üreticiler arıların zarar görmesini engellemek için daha dikkatli ve daha az kimyasal kullanmaktadır. 
Arı kullanımı, çiftçiye hormon uygulamasındaki işçi maliyeti ve zamandan tasarruf anlamında 
avantaj sağlamaktadır. Bilinçli bir üreticinin arı kullanımı ile elde ettiği kazanç, yaptığı masrafın 
her zaman üzerinde olmuştur.  Arı kullanımı çiçek üzerinde nem ortamında gelişen kurşuni küf 
gibi mantari hastalıkları da azaltmaktadır. Çünkü çiçekler, hormon uygulamasıyla oluşacak nem 
ortamından alıkonulmuş olur. Arı kullanılarak üretilen ürünler daha kolay ihraç edilmekte, iç ve dış 
piyasada daha yüksek değerle satılabilmektedir. Arılı ürünler kışın da üretilse lezzetli,  aromalı, 
daha ağır, içi daha dolgun, raf ömrü de daha uzun olmaktadır. Kalite, miktar bakımından hormonla 
döllendirilen ürünlere göre tercih edilir niteliktedir. Arılı ürünlerde, meyve bağlama oranı, meyve 
iriliği, meyvedeki tohum sayısı, ve birörneklik artmaktadır. Açan çiçeklerin tamamına yakınında 
meyve tutumu sağlanmaktadır. Hormon uygulamasında ise her salkımda bir çiçek kaybı olasıdır. 
Ortalama verim artışı domates ve biberde %10-25, patlıcanda ise %7-10 düzeyinde olmaktadır. 
Tarım Bakanlığının koloni satış fi yatının yaklaşık %40’ına eşdeğerde teşvik uygulaması, Bombus 
arısı kullanımının yaygınlaşmasında ve üreticilerin arıya alışmalarının sağlanmasında etkili 
olmuştur (Gürel ve ark.2001, Gösterit ve Gürel 2005).  

2.2. Sebze Üretiminde Alternatif Teknikler
2.2.1. Organik Tarım
Organik Tarım, doğal dengeyi koruyan, çevreye insan ve diğer canlılarda olumsuz etkisi 

olmayan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifi kalı ürünler üretmeyi amaçlayan 
bir tarımsal üretim şeklidir. 

Organik Tarımın İlkeleri:
* Toprağın ve yerel Kaynakların sunduğu olanaklara uygun üretim yapmak
* Toprağın verim düzeyi ve doğal yapısını korumak
* Kirliliğe neden olan her türlü tarımsal girdi ve uygulamadan kaçınmak
* Bölge ve tüm çevre için faydalı olan her türlü üretim metodunu desteklemek
* Optimum besin değerine sahip ürünleri üretmek
* Fosil yakıtlar gibi yenilemez enerji kaynaklarının kullanımını azaltmak 
* Uygun olmayan alanlarda gübre kullanılarak üretilmeye çalışılan ürünler yerine o  

 bölgeye uygun ürünler yetiştirmek
* Doğal şartlara uygun üretim yapmak suretiyle tüm canlılar için yaşanabilir bir ortam 

 yaratmak
* Ekolojik denge kapsamında tüm mikroorganizmalar da dahil tüm canlıların birlikte 

 yaşamasını sağlayacak şekilde üretimi desteklemektir.
Dünyada organik tarım
Organik tarımsal üretim faaliyetleri dünyada 1930’lu yıllarda başlamıştır. Özellikle 2. Dünya 

savaşı sonrasında tarımsal faaliyetlerde yoğun bir şekilde girdi kullanımı ile çevre, bitki ve insan 
sağlığında meydana gelen olumsuzluklar ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki üretim fazlalığı sorunu 
üretici ve tüketicileri yeni arayışlara sevk etmiştir. Sağlıklı gıda tüketme tercihi, çevre korumaya 
yönelik duyarlılık ile yetiştirilen tarım ürünlerine olan talep her geçen gün artmış ve Dünyada 
organik tarımın yaygınlaşmasına yol açmıştır. 2007 yılı itibariyle tüm dünyada toplam 130 ülkede 
yaklaşık 623 bin işletmede 32 milyon hektarlık alanda organik üretim yapılmaktadır. Organik tarım 
alanlarının önemli bir bölümü Avustralya’da yer almakta, bunu sırasıyla Avrupa, Güney Amerika, 
Asya, Kuzey Amerika ve Afrika kıtası izlemektedir. Avrupa Birliği, vatandaşlarının hem gelir 
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düzeyinin hem de çevre ve sağlık yönünden duyarlılıklarının yüksek olması nedeniyle organik 
ürünlerin en büyük pazarı konumundadır. 

Türkiye’de Organik Tarım
Türkiye’de organik tarım faaliyetleri Avrupa’da faaliyet gösteren fi rmaların Türkiye’den bazı 

ürünleri talep etmeleri ve bu üretim tekniğini tanıtmaya yönelik çalışmaları ile başlamıştır. Ülkemizde 
80’li yılların ortasında Ege Bölgesinde kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi geleneksel 8 ihraç 
ürünü ile başlayan organik üretim, 2006 yılı itibarı ile 67 ilde 203 ürüne ulaşmıştır. Ülkemizdeki 
sertifi kalı ürünlerin bir kısmı üretimi yapılmayıp tıbbi ve aromatik bitkiler gibi doğadan toplanan 
bitkilerdir. Doğadan toplanan ürünlerin toplam organik üretim alanı içindeki payı da 2006 verilerine 
göre %48’dir. 2007 yılı verilerine göre 16.276  üretici174.283 ha alanda 201 üründe 568.128 ton 
organik ürün yetiştirilmiştir. 

Türkiye’de organik tarım konusunda yapılan çalışmaların sağlıklı ve güvenli gelişmesine 
katkıda bulunmak, hem yasal boyutta hem de teknik bilgi sağlama konusunda çalışmalar yapmak 
amacıyla 1992 yılında İzmir’de Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) kurulmuştur. 
Derneğin üyeleri arasında üretici, ihracatçı, tüketici ve araştırıcılar yer almaktadır. 

Ülkemizde organik tarım konusundaki yasal ilk çalışma, 24 Haziran 1991’de AB’de çıkarılan 
EEC 2092/91 sayılı yönetmeliğin Türkiye uyarlaması olan 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı 
“Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” ile olmuştur. 
Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile 29 Haziran 1995 tarih ve 22328 sayılı ek 
yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik revize edilerek, 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 
sayılı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.  Bu 
yönetmeliğin bazı maddeleri 2004 yılında yapılan düzenleme ile değiştirilmiştir. 

Organik tarım alanındaki diğer düzenleme de 22.04.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicileri ve 
Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik” 
olmuştur. 

Organik Tarım alanındaki son yasal düzenlemeler ise 03 Aralık 2004 tarih ve 25659 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Organik Tarım Kanunu” ve bu kanunun hemen 
sonrasında 10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” tir (ab bilgi 2009, Ataseven ve 
Güneş 2008, Demiryürek 2004). 18.08.2010 tarihinde 27676 sayılı resmi gazetede yeni yönetmelik 
yayımlanarak yürülüğe girmiştir.   

Antalya’da Organik Tarım 
İlimizde 2009 yıl sonu itibariyle Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Demre, Kemer, Manavgat, 

Serik, Konyaaltı ve Döşemealtı İlçelerinde Organik Bitkisel Üretim yapan 43 üretici ve 5 İşletme, 
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Kontrol ve Sertifi kasyon Kuruluşlarınca kontrol edilerek 
sertifi kalandırılmışlardır. İlimizde 26.344 dekar alanda organik tarım yapmakta olup bu alanların 
24.700 dekarı doğal toplama alanları, 1.644 dekarı da bitkisel üretim üretim alanlarıdır. Bu miktar 
içinde sebze yetiştiriciliği 42 dekar alanda yapılmaktadır. İlimizde 2010 yılı ilk 6 aylık dönemde 
26.378 dekar alanda organik tarım yapılmakta olup bu alanların 24.700 dekarı doğal toplama 
alanları, 1.678 dekarı da  bitkisel üretim alanlarıdır.

Doğal toplama alanlarında kekik, adaçayı, dağçayı, fesleğen, defne, mersin, hayıt, biberiye, 
ıhlamur, ardıç, keçiboynuzu, ısırgan otu, lavanta, papatya, kimyon, nane, funda, yabani elma-
armut-erik ve karahan gibi bitkiler gerekli izinler alındıktan sonra toplanarak işlenmektedir. Bitkisel 
üretimde ise badem, limon, portakal, elma, nar, greyfurt, avakado, muz, üzüm, zeytin, domates, 
biber, patlıcan, ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerden biberiye, kekik, ebegümeci, adaçayı gibi ürünler 
organik olarak üretilmektedir.

Ayrıca bitkisel üretim dışında faaliyet gösteren 16 adet işletmeden 1 adedi  ekmek ve 
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ekmek çeşitleri, diğerleri ise organik gübreler, bitkisel menşeili aminoasit içeren organik gübreler, 
mineral toprak düzenleyicisi, alçıtaşı, solucan kompostu, bionatura ve bitkisel kökenli sıvı hümik 
asit gibi organik ürünler üretmektedir.
Çizelge 23. Organik Tarımda Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 

Kuruluş 
Kodu Kuruluş Adı Adresi

TR-OT-001 BCS ÖKO-GARANTIE Organik Tarım 
Sertifi kalandırma Hizmetleri Ltd. Şti.

Kazım Dirik Mah. Gediz Cad.
Kadri Dağüstü Apt. No:21 B Blok Daire:235040 
Bornova /İZMİR

TR-OT-002 IMO Kontrol Ve Sertifi kasyon Ticaret Ltd. Şti. 225.Sokak Dündar Apt. No:29 Kat:7 Daire:7 
Bornova/ İZMİR

TR-OT-003 ECOCERT Denetim Ve Belgelendirme Ltd. Şti. 184.Sok. No:60 Kat:2 Daire:3 35040 Bornova/
İZMİR

TR-OT–004 ETKO Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyon 
Ltd.Şti. 160.Sokak No:13/7 35040 Bornova/İZMİR

TR-OT–005 C.U. Sertifi kasyon Ltd. Şti. Mansuroğlu mah. 286 sok. Ali Çolakoğlu Sitesi  
A–1Blok, No:16,Daire:3 35040 Bornova/İZMİR

TR-OT–006 EKOTAR Ekolojik Tarım Ürünleri Üretim, 
Kontol, Sertfi ka, Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

(MERKEZ)Adnan Menderes Bulvarı Denis Apt. 
36/1 33110 MERSİN
(ŞUBE) Ziraat Mühendisleri Sitesi 4.Blk.52/A 
Yıldız Çankaya/ANKARA

TR-OT–009 ICEA ISTITULO PER LA Certıfıcazıone Etıca 
E Ambıentale  Türkiye İzmir Şubesi

Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt. B Blok 
No:166/2 Kat:7 Daire: 13 35040 Bayraklı/İZMİR

TR-OT–010 CERES Certifi cation Of Enviromental 
Standarts Gmbh Tükiye İzmir Şubesi

İnönü Cad. No.705 Yunus Emre Apt.
Kat1/1 Poligon-İZMİR

TR-OT–011 ORSER Organik Ürünler Kontrol Ve 
Sertifi kasyon Ltd. Şti.

(MERKEZ)Simon Bolivar Caddesi, Cemal Nadir 
Sokak No:10 Kat:2 No:5 06550 
Çankaya/ANKARA 
(ŞUBE)Kale Mah. Namık Kemal Cad.Ankara İş 
Merkezi Kat:2 No:4  SAMSUN

TR-OT-013 TURKGAP Tarım Uygulamaları Kontrol Ve 
Sertifi kasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Palmiye Mahallesi 1216 Sokak S. Yılmaz Apt. 
No:2/A 33110 MERSİN

TR-OT–014 NİSSERT Uluslararası Sertifi kasyon Ve 
Denetim Hizmetleri Denetim Ltd. Şti.

Anadolu Bulv.Gıda Toptancılar Sitesi Gimat 
3.Blk No: 29  Macunköy Yenimahalle/ANKARA

TR-OT–015 IMC Ltd. Şti. İzmir Cad. 3/17 Kızılay/ANKARA

TR-OT–016 ANKA Global Kontrol Ve Sertifi kasyon A.Ş. Meşrutiyet Caddesi 16/8 
Kızılay /ANKARA

TR-OT–017 KALİTEST Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri 
Ltd. Şti.

Akatlar Mahallesi Hare Sok. . Söltaş Evleri G-10 
No: 9 Levent/İSTANBUL

2.2.2. İyi Tarım Uygulamaları (GAP : Good Agricultural Practices)
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, 

doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik , sürdürebilirlik sayesinde gıda güvenliğinin 
sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline İYİ TARIM UYGULAMALARI denir. 

İyi tarım kapsamı;
· Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması 
· Doğal kaynakların korunması
· Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
· Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.
Günümüzde özellikle gelişmiş olan ülkelerde tüketicilerin çevreye ve insan sağlığına 

verdiği önem  gittikçe artmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde  taze meyve sebze pazarının %70-
80’ini elinde bulunduran büyük perakendeci kuruluşlar (süper ve hipermarketler) 1999 yılında 
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merkezi Almanya’da olan Avrupa Perakendeci Ürün Birliğini (EUREP= Euro Retailer Produce 
Association) kurmuşlardır. Bu birliğin tarım ürünleri çalışma grubu kendi toplumlarının sağlıklı 
tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için; bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen 
tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişler ve 
tedarikçilerinden  EuropGAP sertifi kası talep etmişlerdir. Üretimden tüketime kadar olan kayıt ve 
kontrol altına almayı hedefl eyen, üretimin İyi Tarım Uygulamaları esasına göre yapılmasını isteyen 
bu standartlar protokolüne EuropGAP denir.  Avrupa Ülkelerinin dışına yayılan bu uygulama 
01.Ocak 2009 tarihinden itibaren GlobalGAP olarak  değiştirilmiştir.  Uygulamada hiçbir yasal 
zorunluluğu olmayan tamamen gönüllülük esasına dayalı 236 kriter içeren GlobalGAP protokolü 
ile, ürünlerin, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fi ziksel kalıntılar içermeyecek; 
çevre kirliliğine neden olmayacak ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde, üretim sırasında 
insan ve diğer canlıların olumsuz etkilenmeyeceği bir üretimin yapılması sağlanmakta ve her yıl 
yenilenen sertifi ka ile bu durum garanti altına alınmaktadır.  Yaş sebze meyve üretimindeki kontrol 
noktaları ve uygunluk kriterleri, mutlak zorunlu, zorunlu ve tavsiyelerden oluşmaktadır. Bunlar şu 
başlıklarda gösterilmektedir.

1. İzlenebilirlik
2. Kayıt tutma ve iç tetkik
3. Çeşitler ve anaçlar
4. Saha geçmişi ve yönetimi
5. Toprak ve substrat yönetimi
6. Gübre kulanımı
7. Sulama
8. Bitki koruma
9. Hasat
10. Ürün işleme
11. Atık ve kirlilik yönetimi, tekrar kullanım ve geri dönüşüm
12. İşçi sağlığı güvenliği ve refahı
13. Çevresel konular
14. Şikayetler
Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları
Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları, 08.09.2004 tarihinde “İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin 

Yönetmelik” ile başlatılmış ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
05.05.2004 ve 15.05.2006 yılında iki kez değişikliğe uğrayarak yayınlanmıştır. Ülkemizde 
GlobalGAP eşdeğerlik çalışmaları devam etmektedir. 

Antalya’da İyi Tarım Uygulamaları 
İlimizde Bakanlık tarafından yetki almış olan bir fi rma bulunmaktadır. İyi Tarım uygulamaları 

sertifi kası almış olan üreticilerin çoğunluğunu sebze üreticileri oluşturmaktadır. Antalya İlinde iyi 
tarım uygulamaları sertifi kası alan üreticiler üretim alanları ve üretim miktarları çizelge 24 ve 25’de 
gösterilmiştir.
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Çizelge 24. Antalya İli İyi Tarım Uygulamaları sertifi kası alan ürünler üretici sayıları, üretim 
     alanları ve miktarları (2007-2009)

Yıl Ürün Üretici 
Sayısı

Üretim 
Alanı (da)

Üretim 
Miktarı (ton)

2007 Domates, biber, hıyar, kabak, patlıcan, 
kavun, karpuz, yesillik, baharat 53 107 10.565

2008
Domates, biber, hıyar, kabak, 
patlıcan,marul, karpuz, narenciye, 
zeytin, kesme çiçek, elma, üzüm, vişne, 
taze baharatlar,kereviz, yenebilir çiçek

224 4.390 35.000

2009

Kesme çiçek, karanfi l anaç, fi de, 
greyfurt, limon, nektarin, J.eriği, kayısı, 
mandalina, portakal, vişne, elma,üzüm, 
domates, biber, patlıcan, kabak, hıyar, 
mini sebze, kara lahana

270 6.219
61.031ton
11 milyon 

adet 

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 25. Antalya İli İyi Tarım Uygulamaları Sertifi kası Alan Sebze Ürünleri Üretici Sayıları,  
    Üretim Alanları ve Miktarları (2007-2009)

Yıl Sebze Üretici 
Sayısı

Üretim Alanı 
(da)

Üretim 
Miktarı (ton)

2007
Domates, biber, hıyar, kabak, 
patlıcan, kavun, karpuz, yesillik, 
baharat

53 107 10.565

2008 Domates, biber, hıyar, kabak, 
patlıcan,marul, karpuz 83 2.136 33.550

2009 Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, 
Hıyar, Mini sebze, Kara lahana 244 2.978,8 57.422

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 6. İyi Tarım Uygulamaları Yapılan Sebze Üretim Alanları ve Miktarlarının Yıllara Göre  
             Değişimi

İyi Tarım Uygulamalarında Yeni Gelişmeler
Avrupalı büyük perakendecilerin 1997’de bir araya gelerek başlattığı ve bugün tüm dünyada 

kabul gören GlobalGAP çalışmaları, Türk perakendecileri arasında da benimsenmeye başlamıştır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliğine giden büyük marketler `iyi tarım ürünleri` uygulaması 
kapsamında sertifi kalı meyve-sebze satışına başlamıştır. Bu uygulama iyi tarım uygulamalarının 
yaygınlaşması, üreticilerin sertifi kalı ürün yetiştirmesi, tüketicilerin de sertifi kalı ürün talep etmesi 
konusunda önemli bir çıkış noktası olacaktır. Bu, aynı zamanda İTU standartlarına göre üretim 
yapan üreticilerin ürünlerinin tamamını anlaşmalı büyük marketlere satması konusunda bir pazar 
garantisi olacaktır.  
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Çizelge 26. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından İyi Tarım Uygulamalarında Yetkilendirilen 
       Kuruluşların Listesi   

No Kuruluş Adı Adresi Yetki Kapsamı Kuruluş 
Kodu

Yetki 
Süresi

1
CTR Uluslararası 
Belgelendirme 
ve Denetim Ltd.
Şti.

5. Sok. No:4/7 Bağcılar 
Gaziosmanpaşa/ANKARA
Tel: 0 312 436 14 60 Fax:0 312 
436 14 70
e- mail: ctr@ctr.com.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Kesme çiçek ve süs bitkileri
-Fide ve fi dancılık
-Tarla bitkileri
-Çay

TR.İTU.01 04.10.2010

2
Moody 
International 
Kalite Servisleri 
Ltd.Şti.

Kozyatağı Hüseyin Çelik Sok. 
Topaloğlu  İş Merkezi No:9  
Kat:3  Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 445 00 00 Fax:0 216 
445 00 20
e- mail: general.turkey@
moodyint.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze TR.İTU.02 04.10.2010

3
ETKO Ekolojik 
Tarım Kontrol 
Org.Ltd.Şti.

160 Sokak No:13/7   35040  
Bornova/İZMİR 
Tel: 0 232 339 76 06Fax:0 232 
339 76 07
e- mail: info@etko.org

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze 
-Çiçek ve süs bitkileri
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.03 19.12.2009

4
ECAS 
Belgelendirme 
Denetim Ltd.Şti.

Çaybaşı Mah.Ali Çetinkaya 
Cad. Kayahan Apt. No:146/6    
ANTALYA   
Tel: 0 242 321 55 56 Fax:0 242 
311 62 00
e- mail: info@ecas-tr.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve ve sebze
-Çiçek ve süs bitkileri  
-Fide ve fi dancılık
-Tarla Bitkileri
-Çay

TR.İTU.04 16.05.2010

5

TURKGAP Tarım 
Uygulamaları 
Kontrol ve 
Sertifi kasyon 
Hizmetleri 
Ticaret Ltd.Şti.

Palmiye Mah. S.Yılmaz Apt. 
1216 Sok.No:2/A           
Yenişehir/MERSİN
Tel: 0 324 327 41 91Fax:0 324 
327 4191
e- mail: turkgap@turkgap.com

Kontrol ve Sertifi kasyon 
-Yaş meyve-sebze TR.İTU.05 11.06.2011

6

NİSSERT 
Uluslararası 
Sertifi kasyon 
ve Denetim 
Hizmetleri 
Denetim Ltd.Şti.

Gimat 3   Blok No:29 Macunköy/
ANKARA
Tel: 0 312 397 07 87 Fax:0 312 
397 00 58
e-mail:nissert@nissert.com 

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve-sebze
-Tarla bitkileri

TR.İTU.06 11.06.2010

7

TRB Uluslararası 
Belgelendirme 
Teknik Kontrol 
ve Göz. Hiz. Tic. 
Ltd. Şti.

Şair Eşref Blv.No:4 Osman 
Şahin İş Mrk K:6 D: 603 
Tel: 0 232 441 6711Fax:0 232 
441 55 87 Çankaya/İZMİR
e-mail:info@trb.com.tr 

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Çiçek ve süs bit.  
-Fide ve fi dancılık
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.07 04.10.2010

8

Ekotar-Ekolojik 
Tarım Ürünleri 
Üretim, Kontol, 
Sertfi ka, Sanayi 
ve Ticaret Ltd. 
Şti.

Gazi Mh. A.Menderes Blv. Denis 
Apt.36/1 33130 MERSİN
Tel: 0 324 325 49 64Fax.0 324 
327 19 44
e-mail:info@eko-tar.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze TR.İTU.08 04.10.2010

9
C.U. 
Sertifi kasyon Ltd. 
Şti.

Mansuroğlu mah. 286 sok. 
Ali Çolakoğlu Sitesi  A-1 Blok, 
No:16, Daire:3 Bornova/İZMİR                     
Tel:0 232 3470704Fax:0 232 
3470693
e- mail: turkey@controlunion.
com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze 
-Çiçek ve süs bitkileri
-Tarla bitkileri

TR.İTU.10 23.11.2009
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10
ORSER Organik 
Ürünler Kontrol 
ve Sertifi kasyon 
Ltd. Şti.

Simon Bolivar cad. Cemal 
Nadir sok. No:10/5  06550       
Çankaya/ANKARA  Tel:0 312 
4381560 Fax:0 3124381559
e-mail: orser06@ttnet.net.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze 
-Çiçek ve süs bitkileri
-Tarla bitkileri

TR.ITU.11 01.04.2010

11

KAS Uluslararası 
Sertifi kasyon 
Gözetim 
Teknik Kontrol 
Hizmetleri Ltd. 
Şti.

Ankara Cad. No:22/1 Graniser 
Plaza A Blok Kat:2 Çınarlı- 
İZMİR
Tel:0 2324356100 Fax:0 232 
4356120 
e-mail: agro@kascert.com 
food@kascert.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.13 21.10.2010

12
Anka Global 
Kontrol ve 
Sertifi kasyon A.Ş

Meşrutiyet Cad. 16/8  Kızılay / 
ANKARA
Tel: 0312 425 60 55 Fax: 0 
312 417 98 89  e-mail: info@
ankasertifi kasyon.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze TR.İTU.14 01.07.2010

13

Kalitest 
Belgelendirme 
ve Eğitim 
Hizmetleri Ltd.
Şti.

Akatlar Mah. Hare Sok. 2 Söltaş 
Evleri G-10 No:9 1. Levent/
İSTANBUL Tel:0 212 269 37 
41-42-43 Fax:0 212269 37 44e-
mail:info@kalitest.com.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.15 26.02.2011

14
Anadolu Ekolojik 
Ürünler Kontrol 
ve Sertifi kasyon 
Ltd. Şti.

Süleymenbey Mah. İstiklal Cad.
Ezgi Sok.No:3 YALOVA
Tel:0 226 812 21 00 Fax:0 226  
812  21 05
e-mail: info@anadoluekolojik.
com

Kontrol ve Sertifi kasyon 
-Yaş meyve sebze
-Kesme çiçek ve Süs bitkileri
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.16 26.02.2011

15

Bioagri 
Uluslar arası 
Belgelendirme 
Denetim 
Gözetim Teknik 
Kontrol ve Eğitim 
Hizmetleri Ltd. 
Şti

Karasoku Mah. 25 Sok. 
Feyzullah Cemali İşhanı Kat:2  
No: 70 Seyhan- ADANA Tel: 
0322 459 39 10 Fax: 0322 459 
39 06 e-mail: bilgi@bioagri.
com.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze 
-Çiçek ve süs bitkileri
-Tarla bitkileri
-Fide ve fi dancılık

TR.İTU.17 20.02.2011

16
FC 
Belgelendirme 
ve Eğitim 
Hizmetleri Ltd.Şti

Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. 
Prestij İş Merk. No:10 Kat:7 
Maltepe/İSTANBUL
Tel:0 216 457  69 08 Fax:0216  
457  98 69
e-mail: info@fqc.com.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.18 20.05.2011

17
USB Ulusal 
Sistem 
Belgelendirme 
Hizmetleri Ltd.Şti

Sinanpaşa mah. Şair Leyla 
Sok. No:13/5 34353 Beşiktaş/
İSTANBUL Tel: 0212 259 57 14 
Fax: 0212 259 83 24

Kontrol ve Sertifi kasyon –Yaş 
meyve sebze TR.İTU.19 20.05.2011

18
Avacert Anadolu 
Uluslar arası 
Belgelendirme 
Hizmetleri Ltd.Şti

Hürriyet Mah. Aydın Sok. No: 
2/1-A  K/2 Osmangazi/BURSA 
Tel:0224 249 43 13 Fax: 0224 
249 41 13 e-mail: info@avacert.
com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla Bitkileri

TR.İTU.20 20.05.2011

19

Alberk Q A 
Uluslar arası 
Teknik Kontrol ve 
Belgelendirme 
Ltd.Şti

Fevzipaşa Cad.No:59 
Kandiş Plaza Kat:4 D:4 
Küçükbakkalköy/İSTANBUL 
Tel:0216 572 49 10 Fax: 
0216 572 19 14 e-mail:info@
qatechnic.com

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla Bitkileri
-Çiçek ve süs bitkileri
-Çay

TR.İTU.21 10.06.2011

20

UKS Uluslar 
arası Kalite 
Sistemleri ve 
Belgelendirme 
Ltd. Şti

Recep Peker Cad. Rıfat 
Bey Sok. Barış apt. No:1/2 
Kızıltoprak/İSTANBUL Tel:0216 
330 45 77 Fax:0216 330 6747 
e-mail: info@uksbelgelendirme.
com.tr

Kontrol ve Sertifi kasyon
-Yaş meyve sebze
-Tarla bitkileri
-Çiçek ve süs bitkileri
-Fide ve fi dancılık

TR.İTU.22 16.07.2011
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2.2.3. Topraksız Tarım
Modern seracılık kapsamında son yıllarda yoğun bir şekilde uygulanan yetiştiricilik şekli 

ise topraksız tarımdır. Topraksız tarım; bitkilerin toprağın dışında bir ortamda durgun veya akan 
besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı 
ortamlarda yetiştirme tekniğidir. Topraksız tarım sistemleri genelde su kültürü ve katı ortam kültürü 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Su (Hidroponik) Kültürü;  7-14 gün aralıklarla değiştirilen 
besin eriyiklerine bitkilerin yalnız köklerinin temas ettirilmesine dayanan durgun su kültürü, besin 
eriyiklerinin bitki kökleri boyunca akıtılarak verildiği besleyici fi lm tekniği (NFT) ve bitki köklerine 
besin eriyiklerinin sürekli veya aralıklı bir şekilde sis veya buhar halinde püskürtülmesi şeklinde 
uygulanan aeroponik sistemden oluşmaktadır. Katı Ortam  Kültürü yetiştiricilikte ise saksı, torba 
yatak gibi çeşitli yetiştirme kaplarına konulan torf, talaş, ağaç kabuğu, Hindistan cevizi lifi  gibi 
organik ve kum, perlit, çakıl,volkan tüfü gibi inorganik ve kayayünü, köpük gibi sentetik materyaller  
kullanılmaktadır. Katı ortam kültürü su kültürüne göre daha çok tercih edilmektedir. Çünkü su 
kültüründe elektrik kesintisi ya da başka bir aksaklıkta bitkileri kaybetme riski vardır. Oysa ortam 
kültüründe böyle bir durumda bitkiye birkaç gün yaşama şansı verilmektedir. Yine su kültüründe 
besin eriyiklerine herhangi bir hastalık etmeni bulaşırsa bütün bitkilere bulaşması kolay olmaktadır. 
Ortam kültüründe daha ucuz bir başlangıç yatırımı gerektirir. Su ve besin maddesi yanlışlıklarına 
karşı kök bölgesi etrafında tampon görevi yapan bir ortamın varlığı söz konusudur. 

Topraksız Tarımın Amacı: Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin ve su miktarını stres oluşturmadan ve 
en ekonomik şekilde besin eriyiklerinden yararlanarak karşılamaktır. Topraksız Tarım sera yetiştiriciliğindeki 
en önemli sorunlardan olan toprak kökenli hastalık ve zararlılara karşı yapılması gerekli olan toprak 
dezenfeksiyonunun gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Topraksız Tarımın Avantajları: 
-Bitkilere istediği besin elementleri gerekli miktarda günlük olarak verildiği için topraksız 

tarım verim artışına neden olur. 
-Topraksız tarım toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğundan, bitki 

yetiştirmeye uygun olmayan alanlarda da tarım yapılabilir. 
-Topraksız tarımda toprak işleme, toprak dezenfeksiyonu, gübreleme gibi işlemlere gerek 

olmadığından işgücü azalmaktadır. 
-Topraklı tarımda verilen su, sızma buharlaşma nedeniyle fazla kullanılır. Topraksız tarımda 

kontrollü şekilde su verildiğinden hem  israf edilmeyerek %50 daha az su kullanımı söz konusudur 
hem de bitkilerin su stresine girmeleri  engellenmiş olur. 

-Topraksız tarımda toprak bulunmadığından toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı 
ot sorunu olmaz. 

-Topraksız tarımda bitki besleme kontrollü bir şekilde yapılmakta ve tüm bitkiler eşit şekilde 
besin elementlerinden faydalandığı için üretim homojendir. Ayrıca, kök bölgesinin pH ve EC’si 
hava su oranı kontrol altında tutulabildiğinden sağlıklı bir beslenme olmaktadır. 

-Bir üretimden birkaç gün sonra yeni üretim başlayabilmek mümkün olduğundan üründe 
devamlılık sağlanarak zaman kaybı ortadan kalkar. 

Topraksız Tarımın Dezavantajları
• Topraksız tarım üreticisinin  özel bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. 
• Başlangıç için yatırım masrafı gerekmektedir. 
• Topraksız arım yapılan seraların düzenli ve kesintisiz elektrik sistemine ihtiyaç vardır. 
• Besin solüsyonunun döngü yaptığı sistemlerde (kapalı) Verticillium spp., fusarium spp., 

Pythium spp.,Phytophthora spp., gibi bazı hastalık etmenleri bazen sorun olabilir. 
• Topraklı tarımdan çok daha fazla plastik kullanılır.
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• Bazı katı ortam atıkları  (kaya yünü gibi) çevre kirliliğine neden olabilir. 
Türkiye’de ve Antalya’da Topraksız Tarım
Antalya’da 2009 yılı verilerine göre 49 kuruluş 1594 da alanda başta domates olmak üzere hıyar, 

biber, kavunda topraksız tarım yetiştiriciliği yapmaktadır. 2010 yılı verilerine göre ise toplam 59 kuruluş 
çoğunluğu domates olmak üzere hıyar, biber ve kavunda  toplam 1.875 da alanda (kesme çiçek 25 da) 
topraksız tarım yetiştiriciliği yapmaktadır. Türkiye topraksız tarım yetiştiriciliği ise 3.275 dekardır.

2.2.4. Sözleşmeli Üretim
Sözleşmeli tarım, tarımsal üretici ile alıcı veya işleyici fi rmalar arasında ürünün ekimi, 

dikimi veya yetiştirilmesinden önce yapılan; çiftçinin belirli bir ekim alanı ve üretim sorumluluğu 
yüklenmesine karşılık, alıcının da elde edilecek ürünü belirli koşullarda almayı garanti ettiği 
tarımsal üretim modelidir. 

Sözleşmeli üretimin İlk yasal dayanağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 
1998 Tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Tebliğ No:16) ”dir.   Daha sonra 26 Nisan 2008 Tarih ve 26858 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 

Tarımsal kesim ve tarımsal hammaddeleri işleyen sanayi kesiminde geleceğe ait risk ve 
belirsizlikle oldukça yüksektir. Tarımda doğal ve ekonomik koşullara bağlı olarak arz, talep ve 
fi yat gibi temel ekonomik faktörlerde aylık, mevsimlik ve yıllık değişimler olabilmektedir. Aşırı 
dalgalanmalar alıcı, satıcı veya tüketicileri olumsuz yönde etkiler. 

Sözleşmeli üretim sistemiyle ürünün alıcısı olan sanayici, ürünün pazarlanma riskini 
yüklenmesine karşılık hammadde ihtiyacını çözer. Hammaddeyi üreten çiftçi ise, ürünün üretim 
riskini yüklenmesine karşılık ürününün satışını garanti altına alır. Bu sistemle her iki kesimde 
üretim, pazarlama ve hammadde garantisi büyük ölçüde çözüme kavuşabilir ve gelecekteki risk 
ve belirsizlikler bir oranda azalabilir.

Sözleşmelerde ürünün üretim ve satış aşamalarında geçerli olacak teknik ve ekonomik 
koşullar değişik şartlara bağlanabilir. Bazı sözleşmelerde ürün fi yatı belirlenmeyerek; sadece 
ürünün miktar ve satış garantisi, fi ziksel özellikleri, satış yöntemi ve zamanı gibi diğer koşullar 
üzerinde anlaşılır. Bir kısım sözleşmelerde ise alıcı fi rma ürünün tohumluğu, ilaçlanması, bakımı, 
hasadı gibi işlerde çiftçiye mali ve teknik yardımda bulunur. Sözleşmeyi yapan çiftçi belirli kalite ve 
miktarda ürünü elde etmek konusunda risk yüklenmekte, sözleşmenin bir parçası olarak alıcıdan 
bazı talimatları almayı kabul etmekte ve hasat zamanı sözleşme fi yatından daha yüksek gelir elde 
etme olanağından vazgeçmekte; buna karşılık, risk ve belirsizliğin kayıplarını sözleşme yoluyla 
elimine edebilmektedir. Sözleşmelerde genellikle alıcı fi rmaların çiftçiye göre güçlü ve hâkim 
olması, fi rmaların kendi fi yat ve koşullarını dikte etme gücünü artırır. Ancak uzun vadede bu 
gücün etkinliği sınırlıdır. Alıcı fi rmaların yanlış tutumları çiftçileri farklı üretim alanlarına veya başka 
ürünlerin üretimine yöneltirken, fi rmayı hammadde ihtiyacını karşılayamaz duruma getirebilir. 

Sözleşmeli tarım, yönteminde, çiftçi bağımsızlığından ödün vermesine karşılık belirli bir 
ekonomik güvenceye kavuşabilmekte; aynı zamanda sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerle üretim 
faaliyetlerinin denetim altında sürdürülmesi tarım işletmelerinde verimlilik artışının sağlanmasına 
katkıda bulunabilmektedir. Tarımsal ürünleri pazarlayan veya hammadde olarak işleyen fi rmalar ise 
istedikleri miktar ve kalitede ürünü istedikleri zamanda elde edebileceklerdir. Yani, sözleşmelerle 
hem tarım kesimi hem de sanayi kesimi olumlu yönde etkilenmektedir (Yılmaz ve Pıçak 2008).

Sözleşmeli üretim dünyada yaygın bir modeldir. İlk olarak 19. yy’da Japonya ve ABD’de 
şeftali ve şekerpancarı gibi dayanıksız ürünler için uygulanmıştır. Bu yüzyılda daha çok sebze ve 
meyve üretiminde uygulanan model, 1960’lı yıllardan itibaren besi hayvancılığı, et tavukçuluğu, 
süt sığırcılığı, şekerpancarı ve şeker kamışı gibi ürünlerde yaygınlaşmıştır. Dünyada yaşanan 
küreselleşme, endüstride sözleşmeli üretimin genişlemesi ve yaygınlaşması ile paralel şekilde 
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gelişmiştir. 20.yy sonlarına doğru, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da sözleşmeli tarım, 
gıda sanayinin kritik bir unsuru olmuştur. Uluslar arası çok uluslu şirketler, Dünya Bankası, 
Asya Kalkınma Ajansı gibi uluslar arası fi nans kurumlarının da desteğiyle üçüncü dünya 
ülkelerinde önemli gelişmeler olmuştur. Bunlar, sözleşmeli tarımı kırsal kesimin kalkınmasında 
sosyal örgütlenme modeli içinde incelemişler ve kırsal kalkınma ve iskan projeleri ile birlikte 
kullanmışlardır. 

Dünyada hızla yayılan sözleşmeli yetiştiricilik modeli ABD’de sebze, meyvede %80-
90 oranında uygulamaya başlamıştır. Aynı şekilde AB’de ise yumurtanın %70’i, sütün %99’u, 
şeker pancarının, patatesin, bezelyenin ve sanayi tipi domatesin ise %100’ü sözleşmeli olarak 
yetiştirilmekte ve pazarlanmaktadır. Sözleşmeli üretim modelinin bütün avantajlarına rağmen bazı 
dezavantajları nedeniyle Fransa gibi ülkelerde fazla benimsenmemiştir. Ulusal ve uluslar arası 
fi rmaların, üreticileri kendilerine bağlamak için kredi, fi yat ve pazar garantisi sağlaması çiftçiler 
açısından tek yanlı bağımlılığa neden olabilmektedir. Bu tek yanlı bağımlılık tarımdan sağlanan 
pozitif değerlerin büyük ölçüde sanayiciye geçmesine neden olmaktadır. Türkiye’de ve dünyada 
bu dezavantajların azaltılması için sözleşmeli üretimde ilişkilerin ikili ve karşılıklı bağımlılığa 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun en etkin yolu ise üreticilerin kooperatifl er, birlikler, yetiştirici 
dernekleri, vakıfl ar ve şirketler şeklinde örgütlenmesi ve bu örgütler ile alıcı ve işleyici fi rmalar 
arasında sözleşmelerin yapılmasıdır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nin pancar üreticileri ile yaptıkları sözleşmeler 
kapsamında Amasya, Konya ve Kayseri şeker fabrikalarında 57.000 çiftçi ile 556.800 da alanda 
sözleşmeli şekerpancarı tarımı yapılmaktadır. Bu uygulamayı 1965 yılından beri, Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’nde uygulanan sözleşmeli tohum yetiştiriciliği, 1970’li yıllarda sanayi tipi 
domates, 1996 yılında ise Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından GAP bölgesinde sözleşmeli mısır 
üretimi takip etmiştir. Günümüzde halen Antalya, Muğla yörelerinde kesme çiçek, Balıkesir, Bolu 
ve Adapazarı illerinde tütün, Niğde ve Nevşehir’de patates, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meyve 
sebze, yine çeşitli yörelerde uygulanan et tavukçuluğu, süt birlik ve kooperatifl erince süt üretimi 
ile sözleşmeli üretim modeli uygulanmaktadır (Tan, 2003).

2.3. Ürün bazında değerlendirmeler
Ülkemizde üretilen toplam sebzenin % 14’ü Antalya’da üretilmektedir. Bu açıdan Antalya, 

sebze üretiminde ön plana çıkmış bir ilimizdir. Ayrıca ülkemiz örtüaltı alanlarının % 36’sı Antalya’da 
bulunmaktadır. Bu nedenle Antalya ili turfanda sebzeciliğin merkezi haline gelmiştir. Bu bölümde 
ürünler domates, biber, patlıcan, hıyar ve kabak başlıklarında incelenmiştir.

2.3.1. Domates üretim tüketim pazarlama 
Serada domates üretimi tek ekim ve çift ekim domates yetiştiriciliği olarak iki farklı dönem 

içerisinde yapılmaktadır. Çift ekim domates yetiştiriciliği sonbahar (güzlük) ve ilkbahar (yazlık) 
sezonunda yapılan üretim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yürütülen bir çalışmada, araştırma 
kapsamındaki üreticilerden üretim dönemlerine göre domatesin fi de dikim, piyasaya arz ve son 
hasat zamanına ait bilgiler de derlenmiştir (Çizelge 27). Buna göre tek ekim yetiştiriciliğinde fi de 
dikimi Eylül-Ekim ayları arasındadır. Tek ekim domates yetiştiriciliğinde ürünün piyasaya arz 
dönemi Şubat ayında başlayıp son hasat zamanı olan Haziranın sonuna kadar devam etmektedir. 
İncelenen işletmelerde fi de dikimi güzlük ekim için Ağustos-Eylül ve Yazlık üretimde Aralık-Mart 
ayları arasında yapılmaktadır. Güzlük üretim Ekim ayında başlayıp Şubat ayının ortasına kadar, 
Yazlık ekimde ise üretim Aralık ayında başlayıp Haziran sonuna kadar sürmektedir. Tek ekim 
yapan domates üreticileri ürünlerini yıl içerisinde Şubat-Haziran ayları, güzlük ekimde Ekim-Şubat 
ayları ve yazlık domates ekiminde ise Nisan-Haziran ayları arasında piyasaya sunmaktadır. Ancak 
güzlük ve yazlık ekimde erken, geç ve normal dönemlere göre ürünün piyasaya arz edildiği aylar 
değişmektedir. Güzlük dönemde erken yetiştiricilikte Ekim-Şubat aylarında, geç yetiştiricilikte 
Aralık-Şubat ve normal yetiştiricilikte ise Kasım Şubat aylarında, yazlık döneminde erken ve 
normal yetiştiricilikte Nisan-Haziran ve geç yetiştiricilikte ise Mayıs-Haziran ayları arasında ürünün 
piyasaya sunulduğu görülmektedir (Çizelge 28) (Özkan 2008).



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

55

Planı

Çizelge 27. İşletmelerde Fide Dikimi, Domatesin Piyasaya Arzı ve Son Hasat Tarihleri

Üretim Dönemi Zaman Dikim Piyasa Arz Dönemi Son Hasat

Tek Ekim (Kışlık) Normal Eylül-Ekim Ocak-Şubat-Mart Haziran

Güzlük (Sonbahar)
Erken Ağustos Ekim-Kasım-Aralık Ocak-Şubat
Geç Eylül Aralık-Ocak Şubat
Normal Ağustos-Eylül Ekim-Kasım Ocak-Şubat-Mart

Yazlık (İlkbahar)
Erken Aralık Mart-Nisan Haziran
Geç Ocak Nisan-Haziran Haziran
Normal Aralık-Ocak-Mart Nisan-Mayıs Haziran

Çizelge 28. Sera Domatesinin Piyasaya arzı

Üretim Dönemi Üretim Zaman O Ş M N M H T A E E K A

Tek Ekim (Kışlık) Normal

Güzlük (Sonbahar)
Erken
Geç
Normal

Yazlık (İlkbahar)
Erken
Geç
Normal

Geçmiş on yıllık dönem değerlendirildiğinde, 2009 yılı itibarı ile Antalya’da domates ekiliş 
alanları ve üretim miktarları örtüaltında artmış, tarla yetiştiriciliğinde ise azalmıştır (Çizelge 29). 
2009 yılı domates üretim değerleri örtüaltı üretiminde 1.485.274.151 TL, tarla üretiminde ise 
172.420.400 TL olarak belirlenmiştir (Çizelge 30). 2009 yılı örtüaltı üretim alanı 143.900, tarla 
üretimalanı ise 43.900 da olup toplamda 187.390 da’dır. Üretim miktarı ise 2 milyon tona ulaşmıştır. 
Domates üretiminde başı çeken İlçemiz 331.000 ton ile Aksu’dur. Aksu’dan sonra en fazla üretim 
yapılan ilçeler, Kumluca, Serik ve Kaş’tır (Çizelge 31). 

Çizelge 29. 1999-2009 Yılları Arasında Antalya İli  Domates Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar
Tarla

Ekim Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Örtüaltı Ekim
Alanı (da)

Üretim
Ton

Toplam Üretim
Ton

1999 84.060 480.024 92.539 895.412 1.375.436
2000 83.920 465.835 95.828 937.542 1.403.377
2001 79.190 442.692 92.345 940.583 1.383.275
2002 78.350 454.255 101.407 1.063.803 1.518.058
2003 68.460 394.350 114.680 1.352.853 1.747.203
2004 58.070 329.480 116.653 1.365.282 1.694.762
2005 52.850 301.530 115.422 1.392.458 1.693.988
2006 46.050 232.480 118.202 1.434.346 1.666.826
2007 59.860 304.860 122.832 1.702.259 2.007.119
2008 64.331 328.077 137.326 1.610.703 1.938.780
2009 43.490 215.523 143.900 1.811.310 2.026.835

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Çizelge 30. 1999-2009 Yılları Antalya İli Domates Satış Fiyatı ve G.S.H. Değerleri

Yıllar Tarla satış fi yatı  
TL

G.S.H. 
TL

Örtüaltı satış fi yatı 
TL

G.S.H. 
TL

1999 0.16 76.862.775 0.11 107.103.260
2000 0.11 51.241.850 0.16 154.694.430
2001 0.23 101.819.160 0.25 235.145.750
2002 0.22 100.844.610 0.24 260.631.735
2003 0.30 118.305.000 0.60 811.711.800
2004 0.36 118.612.800 0.52 716.773.255
2005 0.55 165.842.000 0.52 724.078.370
2006 0,45 103.453.600 0,53 753.031.650
2007 0,67 202.731.900 0,80 1.361.807.200
2008 0,51 166.225.680 0,72 1.159.706.160
2009 0,80 172.420.400 0,82 1.485.274.151

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 31. Antalya İli Domates Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

İlçeler
Ekiliş Alanı (Dekar)

Üretim (ton)
Örtüaltı Tarla Toplam

Akseki 2 60 62 114
Alanya 6.800 6.100 12.900 90.246
Elmalı 3.000 23.000 26.000 154.000
Finike 6.850 200 7.050 104.625
Gazipaşa 10.620 1.400 12.020 107.040
Gündoğmuş - 550 550 1.595
İbradı - 2 2 3
Demre 5.880 30 5.910 93.840
Kaş 13.284 300 13.584 241.244
Kemer 54 0 54 488
Korkuteli 195 3.500 3.695 14.975
Kumluca 28.000 400 28.400 317.400
Manavgat 2.440 750 3.190 26.860
Serik 19.770 2.000 21.770 289.610
Aksu 25.560 200 25.760 331.320
Döşemealtı - 1.050 1.050 3.780
Kepez 18.020 2.900 20.920 206.610
Konyaaltı 1.105 980 2.085 18.615
Muratpaşa 2.320 70 2.390 24.471
TOPLAM 143.900 43.490 187.390 2.026.835

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü 
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Grafi k 7. Domates Üretim Miktarları

Antalya bölgesinde dikim zamanı bölgelere göre farklılık arz etmektedir. Bölgemizde 
hemen hemen 12 ay üretim yapılmakta, ancak tarla üretiminde ürünün kalite standartları 
ihracata uygun olmadığı için, (çünkü tarla üretiminde daha çok oturak cins domates üretimi 
tercih edilmektedir) ihracatta örtüaltı üretim potansiyel teşkil etmektedir. Örtüaltı üretimde ise 
İhracatta yaşanan en temel sıkıntı, 1 Kasım - 30 Aralık ile 15 Mayıs - 10 Temmuz arası dönemde 
ürün arzının fazla olmasına karşın, özellikle kış aylarında (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) örtü altı 
üretimimiz ısıtmaya dayalı olarak yapılmadığı için  yeterince ürün arzı gerçekleşmemesidir. Ayrıca 
ürünümüzün kalitesi ürünün en çok talep edildiği bu dönemde ihracat şansımızın yüksek olduğu 
ülke pazarlarında (özellikle AB ülkeleri) diğer rakiplerimizin kalitesiyle boy ölçüşecek durumda 
değildir. Dış pazarlarda domateste çeşitlilik, aroma, renk, boylama gibi kriterler ön plana çıkarken, 
bizde domatesin raf ömrü, içinin boş olması, iyi renk alması gibi problemlerle ilgilenilmektedir. 
Rakip ülkelerle kıyaslandığında birçok avantaja sahip olmamıza rağmen bilinçsiz üretim anlayışı, 
organizasyon eksikliği gibi nedenlerden dolayı pazarda hak ettiğimiz yere sahip olamadığımız 
görülmektedir.

Beef Domates
Beef domates adından da anlaşılacağı gibi etli, iri boy bir domates türüdür. Beef 

domates için Yunanistan, Fransa, Rusya, Bosna Hersek ve Hırvatistan önemli pazarlardır. 
Bölgemizde 3 yıldır bahar sezonunda ekim dikim şansına sahip olmuştur. Ancak her dönem 
üretimimizi değerlendirebileceğimiz pazarlar mevcut olmasına rağmen, yapılan üretim talebi 
karşılayamamaktadır. Bölgemiz şartlarında güzlük ve tek dikim için yetiştirilebilecek beef domates 
çeşidi henüz tespit edilebilmiş değildir. Bu konuda çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. 
Çünkü beef domates her dönem talep edilebilmektedir.

Salkım Domates
Genellikle Avrupa ülkelerindeki süpermarket zincirleri salkım domates için potansiyel 

pazar olmakla birlikte üreticilerde salkım domates yetiştiriciliği kültürü yerleşmediği için her 
dönem istenilen kalite ve nitelikte ürün bulmak ihracatçı açısından önemli bir sorundur. Son 
7-8 yılda gelişmeye başlayan modern seracılıkla birlikte salkım domates yetiştiriciliği farklı bir 
boyut kazanmıştır. Avrupa pazarında rakibimiz olan Hollanda, Belçika gibi ülkelerle rekabet 
edecek kalitede ürün yetiştirebilecek potansiyelimiz vardır,  ancak bu durum modern sera 
koşullarında mümkün olabilmektedir. Pazar talepleri göz önüne alındığında tat ve aroma önem 
arz etmektedir. Bu amaçla salkım seyreltme, doğru gübreleme ve amaca yönelik çeşit seçimine 
özen gösterilmelidir. 

Roma 
Bu domates çeşidi planlı ve programlı bir üretimle ihracatta pazar şansı bulabilecek bir 

üründür. Bölgemizde güzlük ve baharlık olarak yetiştirilebilmektedir. Standart domatese oranla 
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verim açısından farkı bulunmamaktadır. Bölgemiz koşullarında yetişebilen bu ürünleri her dönem 
değerlendirebileceğimiz pazarlar mevcuttur. Rusya, Romanya, Fransa gibi ülkeler hedef pazar 
olarak sayılabilir.

Chery, Kokteyl, Kokteyl Salkım, Hurma  Domates
Genelde küçük boy olan bu domates türleri daha çok aromatik, albenisi olan ve lüks 

pazarlarda talep gören domates türleridir. Salatalarda, sandviçlerde ve garnitür yapımında tüketici 
tarafından kullanılmaktadır. Sözleşmeli üretim modeli ile gelecekte üreticinin tercih edebileceği 
domates türleridir. Özellikle tuzluluk problemi olan bölgelerde diğer ürünlerin yetiştiriciliğinde 
problem olduğu için bu tür domatesler önemli bir alternatifi dir.

Örtüaltı Domates Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu
 Çizelge 32’da gelecek 5 yıllık dönem içinde Antalya ilinde örtüaltı domates ekim alanı ve 

üretim projeksiyonu verilmiştir. Projeksiyonda ekim alanı tahmin edildikten sonra  üretim tahmini 
yapılmıştır.

Çizelgedeki projeksiyona bakıldığında gelecek 5 yılın sonunda örtüaltı domates ekim 
alanında artış eğilimi söz konusudur. Ekim alanı artışıyla birlikte gelecek 5 yıl sonundaki üretim 
miktarı 2009 yılı üretim miktarı olan 1.811.309 ton’dan 1.6 kat daha fazla olacaktır.

Yapılan arz projeksiyonuna göre örtüaltı domates üretiminde beklenen artış talep artışıyla 
dengelenemez ise üretici fi yatlarında düşme kaçınılmaz olur. Bu nedenle, hızla ihracatı arttırma 
politikaları uygulamaya geçirilmelidir. 

Çizelge 32. Örtüaltı Domates Ekiliş Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) Üretim (ton)

2005 115.422 1.392.458
2006 118.202 1.434.346
2007 122.832 1.702.259
2008 137.326 1.610.703
2009 143.900 1.811.310
2010 147.491 2.012.020
2011 154.095 2.165.741
2012 160.995 2.331.207
2013 168.204 2.509.315
2014 175.736 2.701.030
2015 183.605 2.907.393

(1) lnY = 11.37 +0.04 t     R2 =0.93    F=120.97
(2) lnY = 13.62 +0.07 t     R2 =0.93    F=133.39

Örtüaltı Domates Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 8. Aylık reel domates fi yatlarının seyri
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Yıllar itibariyle reel domates fi yatlarının sabit bir seyir izlediği Grafi k 8’de görülmektedir. 
Reel fi yatlar, 0.2-0.4 aralığında en düşük düzeyde değişim göstermektedir. Belirli aylarda fi yatların 
yükselmesi daha sonra düşmesi mevsimsellik bir değişim olduğunu gösterir. Domates fi yatları, 
2001’in son çeyreği ve 2002’nin ilk çeyreğinde en yüksek düzeye yükselmiştir. 

Grafi k 9. Reel domates fi yatlarının mevsimsellik seyri

 Domates fi yatları, aylar itibariyle, üç farklı yapısal değişim göstermektedir. Bahar dönemde 
en yüksek seviyeye çıkarken yaz döneminde en düşük seviye ulaşmakta güz döneminde artan 
bir eğilim göstermektedir. 

2.3.2. Biber üretim tüketim pazarlama
Antalya’da biber ekiliş alanları ve üretim miktarları son 10 yıl değerlendirildiğinde 2009 yılı 

itibarı ile tarla yetiştiriciliğinde azalan, örtüaltında ise artan bir değerdedir (Çizelge 33). Antalya 
sivribiber üretim değeri 2009’da tarlada 34.925.108 TL, örtüaltında ise 181.841.996 TL’dir (Çizelge 
34). Örtüaltı ekiliş alanları 24.839 da, tarlada 16.564 da olup toplamda 41.403 dekardır. Üretim 
miktarı ise 231.892 tondur.  En fazla biber üretimi yapılan ilçelerimiz 111.300 ton ile Kumluca, 
38.868 ton ile Demre ve 22.300 ton ile Serik’tir (Çizelge 35).

Çizelge 33. 1999-2009 Yılları Arasında Antalya İli  Biber Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar Tarla
Ekim Alanı (da) Üretim (ton) Örtüaltı Ekim

Alanı (da)
Üretim
(ton)

Toplam Üretim 
(ton)

1999 24.450 57.422 16.834 129.876 187.298
2000 28.260 56.437 20.186 148.818 205.255
2001 23.340 54.157 18.787 155.834 209.991
2002 22.200 54.592 19.280 170.582 225.174
2003 23.140 56.689 20.668 184.923 241.612
2004 21.750 53.745 20.844 126.962 187.107
2005 21.160 52.816 21.191 129.090 181.906
2006 16.833 39.840 22.667 190.570 230.410
2007 18.973 43.295 21.783 187.384 230.679
2008 18.715 42.399 22.688 182.159 224.558
2009 16.564 38.507 24.839 193.385 231.892

Kaynak : Antalya Tarım İl Müdürlüğü
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Çizelge 34. 1999-2009 Yılları  Antalya İli  Sivri Biber  Satış Fiyatı ve G.S.H. Değerleri

Yıllar Tarla satış fi yatı  
TL 

G.S.H. 
TL

Örtüaltı satış fi yatı 
TL

G.S.H. 
TL

1999 0.22 8.950.816 0.27 33.260.150
2000 0.12 2.224.125 0.21 28.979.265
2001 0.33 12.869.340 0.41 31.152.950
2002 0.54 22.106.883 0.33 44.371.800
2003 0.45 19.486.558 0.65 97.319.950
2004 0.69 29.520.684 0.68 69.352.483
2005 0.77 32.508.000 0.77 79.909.000
2006 0,66 20.904.840 1,23 197.038.620
2007 0,80 25.059.200 1,05 162.953.700
2008 0,93 29.148.134 0,93 140.168.670
2009 1,19 34.925.108 1,19 181.841.996

Kaynak : Antalya Tarım İl Müdürlüğü

Çizelge 35. Antalya İli Biber Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

İlçeler
Ekiliş Alanı (Dekar)

Üretim 
(ton)

Örtüaltı Tarla Toplam

Akseki 0 30 30 12
Alanya 650 1.760 2.410 4.869
Elmalı 0 2.900 2.900 6.550
Finike 380 0 380 1.410
Gazipaşa 0 640 640 640
Gündoğmuş 0 140 140 116
İbradı 0 5 5 1
Demre 4.830 10 4.840 38.868
Kaş 1.716 160 1.876 10.698
Kemer 17 0 17 91
Korkuteli 83 600 683 1.749
Kumluca 11.100 100 11.200 111.300
Manavgat 70 2.100 2.170 7.700
Serik 3.100 4.400 7.500 22.300
Aksu 860 2.400 3.260 10.517
Döşemealtı 0 46 46 26
Kepez 1.110 1.045 2.155 9.117
Konyaaltı 77 228 305 1.360
Muratpaşa 846 0 846 4.569
TOPLAM 24.839 16.564 41.403 231.892

Kaynak: Antalya Tarım İl Müdürlüğü
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Grafi k 10. Biber Üretim Miktarları

Antalya bölgesinde domatesin yanısıra biber de ihracatımız açısından önemli bir 
konumdadır. Hatta yaş meyve sebze ihracatımız bibere göre şekillenmektedir denilebilir. Her ne 
kadar tonaj olarak domatesten sonra ikinci sırada yer alsa da,  sağladığı katma değer açısından 
değerlendirildiğinde önemli ihracat kalemlerinden biridir ve çeşitlilik açısından domatese oranla 
daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Ağırlıklı biber ihracatı yaptığımız ülkeler Almanya, Hollanda, 
Avusturya, Romanya, ve Fransa’dır. Antalya bölgesinde biber yoğun olarak 10 Ağustos – 15 
Eylül tarihleri arasında tek sezon olarak yetiştirilmektedir. Bunun yanısıra diğer dönemlerde de 
yetiştiriciliği yapılmakla birlikte kayda değer bir üretim söz konusu değildir. Son yıllarda  Demre 
Sivrisi, Çarliston ve dolmalık biberler ile birlikte Kapya, Macar ve yeterli miktarda olmasa da 
California Wonder, Jalapeno, Chilli biberi gibi biberlerin ekim ve dikimleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Her geçen gün klasik biberlerde pazar potansiyeli daralmaktadır. Ancak yeni gelişmekte olan 
biberler için de çeşitliliğin ve üretim kalitesinin yeterli olduğu söylenemez. Ayrıca son yıllarda biber 
ihracatında yaşadığımız zirai ilaç kalıntı problemleri halihazırda devam etmektedir. Kontrollü ve 
planlı üretimin yeterli düzeyde gelişmemesinin doğal sonucu olarak, sorun tamamen aşılamamıştır. 
Biber yetiştiriciliğinde ısıtmalı modern seracılığın yaygınlaşmamış olmasından kaynaklanan kalite 
problemleri nedeniyle, özellikle bu tarz ürünlerin talebinin yoğun olduğu ve satış şansımızın 
yüksek olduğu kış aylarında üretimimiz talebi karşılayamamaktadır.

Macar Biberi
Ülkemizde ilk defa 2000’li yıllarda yetiştirilmeye başlanmış , 2003 yılından itibaren de daha 

geniş bir sahada üretim şansı elde etmiştir. Macar Biberi özellikle Macaristan, Almanya, Balkan 
Ülkelerinin önemli bir kısmı ve doğu bloku ülkelerinde tüketilen bir biber türüdür. Macaristan bu 
ürünün en önemli tüketici pazarı olmasına rağmen, üretimi pazar talebini karşılayamamaktadır. 
Macaristan’da üretim periyodu 15 Mayıs- 10 Ekim arasındadır. Fas, Cezayir, Ürdün gibi ülkelerde 
üretim yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Ülkemizde Macar Biberinin çoğunlukla tek dikim olarak dikilmesi ısıtmasız seralarda kış 
aylarında kalitenin bozulmasına ve verimin azalmasına neden olmaktadır. Bahar sezonunda 
kaliteli mal ihtiyacını karşılamak için yetiştiriciliğin yaygınlaşması gerekmektedir. Ayrıca farklı 
renkte ve türde Macar Biberi çeşitleri araştırılarak bölgemizdeki yetiştirme koşullarına uygun 
çeşitlerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Macar biberi üretiminde, büyük boyları pazarda daha çok ilgi görmektedir. Bundan dolayı kış 
döneminde bitkinin performansının düşmemesi için mutlaka budama yapılması gerekmektedir. 

Beyaz Blocky Biber
California Wonder tipinde, fi ldişi renginde bir biber olup, daha çok Çek Cumhuriyeti, 

Hırvatistan, Macaristan ve Polonya’ya ihraç edilmektedir. Üretici tarafından genellikle Macar 
Dolma olarak adlandırılmaktadır. Üretimde Konik Macar’dan farklı olarak daha çok kalite problemi 
yaşanmakta, daha hassas bir yetiştiricilik gerektirmektedir. Güz ve bahar yetiştiriciliği yaygınlaşırsa 
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kalite problemi belli bir oranda aşılabilmektedir. Ayrıca ısıtmalı modern sera koşullarında 
yetiştiriciliği önerilmektedir.

Kapya Biber
Ülkemizde çoğunlukla Bursa bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bu biber tipi açık tarla 

koşullarında ekilmekte iken, son 5 yıldır seralarda da ekimi yaygınlaşmış olup, hem iç pazarda 
hem de dış pazarda satış şansı olan bir çeşittir. Çoğunlukla kırmızı renk talep edilmesine rağmen 
Balkan ülkelerinde kapya biberin yeşil olarak hasad edilip değerlendirildiği pazarlar da mevcuttur. 
İhracatçıların karşılaştığı en önemli problemlerden biri ise ürün kırmızı olarak hasat edildiği için 
hasadının belli dönemlerde yoğunlaşması, özellikle kış aylarında kaliteli ürün bulma sıkıntısı 
yaşanmasıdır. 

Chilli Biber
Bu biber türünde çok farklı tipler mevcuttur. Cayanne ve Pikanti olarak adlandırılan bu 

biber tipi ülkemizde yaygın olarak ekilmemektedir. Ancak özellikle Doğu Avrupa’da ve Avrupa 
ülkelerindeki Afrika ve Uzak Doğulu insanların tükettiği biber olup, özellikle Şubat, Mart, Nisan 
aylarında iyi fi yatlarla değerlendirilmektedir. 

Yunan Çarlisi
Bu biber tipi ülkemizde yetişen klasik Çarliston Biber’den farklı olarak daha kısa ve daha 

geniş bir yapıya sahiptir. Adından da anlaşılacağı üzere Yunanistan pazarında tüketilen kış 
aylarında yoğun talep gören biber türüdür. İç piyasada rahatlıkla tüketilebilir. 

Californıa Wonder
Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerde olup, blok şeklinde tatlı biberdir. Rusya Federasyonu 

ve Avrupa pazarında pazar şansına sahiptir. Çoğunlukla ısıtmalı seralarda iyi kalitede ve yüksek 
tonajlarda ürün yetiştirmek mümkün olabilir. Klasik sera koşullarında ise güzlük ve baharlık olarak 
dikimi yapılabilmektedir. California Wonder türü biberlerde  İtalya ve İspanya ile rekabet etme 
şansımız düşüktür.

Örtüaltı Biber Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu
Çizelge 36, örtüaltında yetiştirilen biber ekim alanı ve üretim projeksiyonunu göstermektedir. 

Biber ekim alanında, son 5 yılda yaklaşık 25.000 dekardan 30.000 dekara kadar artış olması 
beklenmektedir. Benzer şekilde biber üretim miktarında da yaklaşık 3 katlık bir üretim artışı 
beklenmektedir

Çizelge 36. Örtüaltı Biber Ekiliş Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) Üretim (ton)

2005 21.191 129.090
2006 22.667 190.570
2007 21.783 187.384
2008 22688 182.159
2009 24.839 193.385
2010 24.914 368.453
2011 25.651 550.171
2012 26.409 646.144
2013 27.191 758.859
2014 27.995 891.236
2015 28.823 1.046.705

(1) lnY = 9.78 +0.03 t   R2 =0.84    F=48.48
(2) lnY = 11.80-0.34d1-0.34d2 +0.16 lnt R2 =0.93    F=102.19
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Örtüaltı Biber Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 11. Aylık reel biber fi yatlarının seyri

Aylık reel biber fi yatları mevsimsellik bir seyir izlemektedir. Biber fi yatları, 2001’in son 
çeyreğinde ve 2002 yılının ilk çeyreğinde en yüksek düzeydedir. Daha sonraki yıllarda bu 
dönemlerde fi yatlar azalan bir eğilim göstermektedir. Yaz döneminde fi yatların yıllar itibariyle sabit 
bir seyir izlediği söylenebilir.

Grafi k 12. Reel biber fi yatlarının mevsimsellik seyri

Reel biber fi yatları, iki yapısal değişim göstermektedir. Kış döneminde Mart ayında yüksek 
düzeye çıkarken yaz döneminde ise Ağustos ayında en düşük düzeye gelmektedir. Biber fi yatları 
Eylül ayından itibaren artan bir eğilim göstermektedir. 

2.3.3. Patlıcan üretim tüketim pazarlama
Antalya’da patlıcan ekiliş alanları ve üretim miktarları son 10 yıl değerlendirildiğinde 

2009 yılı itibarı ile tarla yetiştiriciliğinde azalan, örtüaltında ise önce artan sonra azalan bir 
değer göstermiştir (Çizelge 37). Antalya patlıcan üretim değeri 2009’da tarlada 13.277.525 TL, 
örtüaltında ise 141.271.340 TL’dir (Çizelge 38). Örtüaltı ekiliş alanları 13.343 da, tarlada 4.562 da 
olup toplamda 17.905 dekardır. Üretim miktarı ise örtüaltı ve tarlada toplam 127.207 tondur. En 
fazla patlıcan üretimi yapılan ilçelerimiz 49.380 ton ile Kumluca, 18.713 ton ile Alanya ve 15.110 
ton ile Konyaaltı İlçesi’dir (Çizelge 39).
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Çizelge 37. 1999-2009 Yılları Arasında Antalya İli Patlıcan Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar
Tarla

Ekim Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Örtüaltı
Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Toplam Üretim
Ton

1999 9.870 28.321 14.636 97.207 125.528
2000 9.870 19.814 17.162 121.493 271.307
2001 9.240 27.246 14.849 120.005 147.251
2002 4.830 17.445 23.497 180.818 198.263
2003 4.840 17.223 24.563 188.223 205.446
2004 4.840 17.062 23.779 185.061 202.123
2005 5.010 17.528 22.438 178.630 196.158
2006 4.325 13.977 21.965 175.946 189.923
2007 4.505 14.850 18.145 151.611 166.461
2008 4.158 13.636 13.045 98.271 111.907
2009 4.562 13.278 13.343 113.929 127.207

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 38. 1999-2009 Yılları  Antalya İli  Patlıcan Satış Fiyatı ve G.S.H. Değerleri

Yıllar Tarla satış fi yatı  
TL 

G.S.H. 
TL

Örtüaltı satış fi yatı 
TL

G.S.H. 
TL

1999 0.24 6.938.645 0.20 19.441.400
2000 0.10 1.981.400 0.24 29.765.785
2001 0.26 7.083.960 0.26 31.201.300
2002 0.52 9.106.290 0.26 47.012.680
2003 0.42 7.319.563 0.62 117.639.375
2004 0.57 9.810.938 0.57 106.410.075
2005 0.42 7.362.000 0.70 125.041.000
2006 0.81 11.321.791 1.05 184.743.300
2007 0.76 11.286.000 0.76 115.224.360
2008 0.75 10.226.625 0.75 73.703.250
2009 1.00 13.277.525 1.24 141.271.340

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

65

Planı

Çizelge 39. Antalya İli Patlıcan Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

İlçeler
Ekiliş Alanı (Dekar)

Üretim 
(ton)

Örtüaltı Tarla Toplam

Akseki 0 40 40 40
Alanya 2.600 600 3.200 18.713
Elmalı 0 50 50 100
Finike 960 0 960 6.860
Gazipaşa 877 600 1.477 5.352
Gündoğmuş - 27 27 54
İbradı - 3 3 3
Demre 100 0 100 1.500
Kaş 306 80 386 2.755
Kemer 9 - 9 66
Korkuteli 20 100 120 450
Kumluca 4.100 60 4.160 49.380
Manavgat 600 550 1.150 4.238
Serik 500 400 900 3.250
Aksu 800 1.500 2.300 11.375
Döşemealtı - 137 137 113
Kepez 600 150 750 5.400
Konyaaltı 1.565 265 1.830 15.110
Muratpaşa 306 0 306 2.448
TOPLAM 13.343 4.562 17.905 127.207

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 13. Patlıcan Üretim Miktarları

Patlıcan için çoğunlukla Avrupa’daki Türk nüfusuna hitap eden bir ihracat söz konusudur. 
Avrupa ve ihracat şansımız olan diğer ülkelerde ülkemizde tüketilen patlıcanlardan daha farklı 
çeşitler tüketilmektedir. Ancak, ülkemizde çoğunlukla tek tip (kemer) patlıcan turfanda olarak 
yetiştirilmektedir. Bu nedenle AB Ülkelerine patlıcan ihracatımız  mümkün olmamaktadır. 
Üretimde çeşitliliğin artması bu nedenle önemlidir. Seralardaki elverişsiz koşullar nedeniyle 
oluşan antraknoz, beyaz çürüklük, kurşuni küf gibi problemlerden dolayı son zamanlarda patlıcan 
ihracatında önemli artışlar kaydedilmemiştir. Ayrıca raf ömrü uzun olmadığı için ihracatta sıkıntılar 
yaşanmaktadır.
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Kemer Tip Patlıcan
Ülkemizde turfanda olarak yetiştirilen patlıcanın hemen hemen %99’u Kemer Tip Patlıcan’dır. 

Bu çeşit patlıcan, Türk nüfusunun yoğun olduğu  Almanya’ya ihraç edilmektedir.
Topan Patlıcan
Yuvarlak şekilli, bir adedi minimum 350-400 gr gelen Topan Patlıcan ülkemizde bilinmekte 

ancak yaz aylarında tüketildiği için sadece yaz periyodunda üretilmektedir. Eğer tufanda 
yetiştiricilik yaygınlaşır ise Rusya Federasyonu ve Doğu Bloku ülkelerinde değerlendirme şansımız 
bulunmaktadır. 

Kristal Patlıcan
Ülkemizde Yarı Bostan Patlıcan olarak da bilinen bu patlıcan tipi Avrupa’da belli pazarlar 

için uygun bir türdür. Ancak söz konusu ülkeler patlıcan ihtiyaçlarını çoğunlukla İspanya’dan 
karşılamaktadırlar. Kristal Patlıcan ülkemizde 3-4 yıldır sınırlı bir alanda üretilmektedir.

Örtüaltı Patlıcan Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 
Patlıcan, örtüaltında yıl içersinde bir kez üretildiğinden ekim alanı ve arz arasında doğrusal 

bir ilişki beklenir. Çizelge 40’ten görüldüğü gibi patlıcan ekim alanının azalma eğilime girmesi 
beklenmektedir. Patlıcan üretim projeksiyonuna göre gelecek 5 yılda üretim miktarında çok ciddi 
düşüşler olması beklenebilir.

Çizelge 40. Örtüaltı Patlıcan Ekiliş Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) Üretim (ton)

2005 22.438 178.630
2006 21.965 175.946
2007 18.145 151.611
2008 13.045 98.271
2009 13.343 113.929
2010 9.445 75.625
2011 6.902 54.430
2012 4.813 37.214
2013 3.204 17.674
2014 2.035 14.912
2015 1.234 8.740

(1) lnY = 9.28 +0.27 t-0.02 t2 R2 =0.79    F=15.14
(2) lnY = 11.17 +0.31 t-0.03 t2 R2 =0.82    F=18.38

Örtüaltı Patlıcan Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 14. Aylık reel patlıcan fi yatlarının seyri
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Reel patlıcan fi yatları, mevsimsellik bir seyir göstermektedir. Patlıcan fi yatları, 2001 yılının 
son çeyreği ve 2002 yılının ilk çeyreğinde maksimum düzeye ulaşmaktadır. Daha sonraki yıllarda 
ise kış döneminde azalan bir eğilim göstermektedir. Yaz dönemi fi yatlarında artan bir eğilim olduğu 
söylenebilir. 

Grafi k 15. Reel patlıcan fi yatlarının mevsimsellik seyri

Reel patlıcan fi yatları, iki yapısal değişim göstermektedir. Kışlık dönemde Mart ayında 
fi yatlar maksimum düzeye çıkarken yaz döneminde Ağustos ayında minimum düzeye düşmektedir. 
Patlıcan fi yatları aylar itibariyle kademeli bir azalma izlemektedir.

2.3.4. Hıyar Üretim Tüketim Pazarlama
İlde 2009 yılı hıyar yetiştiriciliği örtüaltında 38.231 da, tarlada 2.633 da alanda yapılmakta 

olup ekiliş alanı toplamda 40.864 da’dır. Üretim miktarı ise toplam olarak 484.564 ton’dur. Hıyar 
üretiminde başı çeken İlçemiz 192.000 ton ile Gazipaşa’dır. Gazipaşa’dan sonra en fazla üretim 
yapılan ilçeler, Alanya, Kumluca ve Serik’tir. (Çizelge 41). Geçmiş on yıllık süreçte tarla ve örtüaltı 
ekiliş alanları ve üretim miktarlarının birbirine yakın değerlerde olduğu görülmektedir (Çizelge 42). 
2009 yılı hıyar üretim değerlerinin ise örtüaltında 418.119.680 TL, tarla üretiminde ise 8.295.804 
TL olduğu belirlenmiştir. (Çizelge 43). 

Çizelge 41. Antalya İli Hıyar Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

İlçeler
Ekiliş Alanı (Dekar)

Üretim (ton)
Örtüaltı Tarla Toplam

Akseki 1 10 11 65
Alanya 8.750 0 8.750 72.700
Elmalı 0 600 600 1.200
Finike 1.110 0 1.110 18.770
Gazipaşa 14.000 0 14.000 192.000
Gündoğmuş - 5 5 7
İbradı - 1 1 2
Demre 1.650 5 1.655 31.765
Kaş 470 50 520 5.640
Kemer 13 0 13 88
Korkuteli 11 500 511 1.555
Kumluca 4.150 300 4.450 42.100
Manavgat 1.585 0 1.585 19.125
Serik 2.950 0 2.950 35.900
Aksu 1.685 0 1.685 30.745
Döşemealtı - 1.092 1.092 5.624
Kepez 1.420 60 1.480 20.830
Konyaaltı 336 10 346 4.948
Muratpaşa 100 0 100 1.500
TOPLAM 38.231 2.633 40.864 484.564

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Grafi k 16. Hıyar Üretim Miktarları

Bölgemizde domates ve biberden sonra üretimi yaygın olan bir sebze türü olmakla beraber 
hıyar yetiştiriciliği hemen hemen her dönem yapılabilmektedir. Genellikle iç pazarda tüketilmekte 
olup, çok sınırlı düzeyde ihracatı söz konusudur. Ancak farklı türdeki hıyar üretimi ile dış pazar 
şansı elde etmek  mümkündür. Özellikle kış aylarında Balkan ülkeleri ve az da olsa Rusya 
Federasyonu ve Avrupa ülkelerine hıyar pazarlama şansımız bulunmaktadır. Raf ömrünün kısa 
olması ve klasik sera koşulları ihracatımızı sınırlandıran temel nedenlerdir. Aslında ülkemizde, 
sahip olduğumuz üretim imkanları ile dönem dönem aroması iyi daha lezzetli ve tüketiciye cazip 
gelebilecek ürünler yetiştirme olanağı bulunmaktadır. En fazla hıyar ihracatı yaptığımız ülkeler 
Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda ve Romanya’dır. 

Çizelge 42. 1999-2009 Yılları Arasında Antalya İli  Hıyar Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar
Tarla

Ekim Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Örtüaltı
Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Toplam 
Üretim

Ton
1999 3.500 5.650 41.889 446.598 452.248
2000 2.760 2.980 45.381 487.482 490.462
2001 2.670 6.370 37.875 467.552 473.922
2002 2.550 6.190 35.600 415.558 421.748
2003 2.590 6.270 39.773 475.585 481.855
2004 2.580 6.395 40.305 498.656 505.051
2005 2.720 6.205 41.024 506.294 512.499
2006 2.715 6.398 41.401 516.651 523.049
2007 1.650 4.263 40.201 468.550 472.813
2008 1.651 4.264 37.062 441.815 446.079
2009 2.633 9.426 38.231 475.136 484.562

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Çizelge 43. 1999-2009 Yılları  Antalya İli  Hıyar  Satış Fiyatı ve G.S.H. Değerleri

Yıllar Tarla satış fi yatı  
TL 

G.S.H. 
TL

Örtüaltı satış 
fi yatı TL

G.S.H. 
TL

1999 0.12 785.000 0.12 53.591.760
2000 0.12 372.500 0.12 60.935.250
2001 0.19 1.210.300 0.16 74.808.320
2002 0.26 1.597.020 0.19 78.956.077
2003 0.25 1.598.850 0.59 280.595.327
2004 0.33 2.123.140 0.33 167.019.376
2005 0.45 2.792.000 0.45 227.832.080
2006 0.47 3.006.825 0.65 333.239.572
2007 0.54 2.301.750 0.54 253.017.270
2008 0.52 2.217.150 0.52 229.744.060
2009 0.88 8.295.804 0.88 418.119.680

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Langa Hıyarı
Bölgemizde özellikle Gazipaşa’da bazı ihracatçılar sözleşmeli langa hıyarı üretimi 

yaptırmaktadırlar. Bu hıyar çeşidi, 15 Kasım – 15 Mart tarihleri arasında Bulgaristan’a ihracat 
şansı vardır. Üretilen langa hıyarın hemen hemen tamamı Bulgaristan’a ihraç edilmektedir. Ancak, 
ürüne en fazla talep olan Şubat ve Mart aylarında ürün klasik sera koşullarında yetiştiği için kalite 
sorunu yaşanmakta ve üretim talebi karşılayamamaktadır. 

Mini Hıyar
Ülkemizde yaygın olarak Silor olarak bilinen Ankara ve İstanbul’daki lüks pazarlar için 

yetiştirilen Mini Hıyar, sınırlı da olsa Almanya’da bir pazar şansı elde edebilmiştir. Mini hıyarın 
Bölgemizde her dönem yetiştiriciliği yapılamamakta, çoğunlukla güz ve bahar yetiştiriciliği 
şeklinde üretim yapılmaktadır. Güz döneminde ise, Kasım-Aralık aylarında üretim şansı elde 
etmiştir. Havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında Avrupa pazarı daha koyu renkte 
hıyar talep ettiği için ihracatta problem yaşanmaktadır. Mini Hıyar Modifi ye poşetlerde uzun süre 
saklanabildiği için ihraç şansı artmıştır. Ancak bu tarz hıyar yetiştiriciliği planlı ve programlı bir 
şekilde yapılmalıdır. 

Midi Hıyar
Ülkemizde “Badem Hıyar” olarak da bilinen bu hıyar tipi orta büyüklüktedir. Tüketiciler 

genellikle bu tip hıyarı daha aromatik ve daha taze görünümlü olduğu içi tercih etmektedir. 
Bu nedenle sulama, gübreleme ve diğer kültürel uygulamalar bu amaca yönelik olmalı ve 
hasat esnasında çizilmemesine, güneşte kalmamasına ve rüzgara maruz kalmamasına dikkat 
edilmelidir. Midi Hıyar için genellikle güz ve bahar yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Almanya, 
İngiltere, Yunanistan ve Romanya hedef pazarlardır.

Dikenli Hıyar
Özellikle Rusya ve Balkan ülkelerinde tüketilen bir hıyar tipi olup, “Slazer” tip olarak da 

bilinmektedir. Genellikle koyu yeşil renktedir. Özellikle 15 Kasım -1 Mayıs tarihleri arasında 
talep edilmekte beraber, söz konusu çeşit için önemli miktarda ihracat şansımız vardır. Ancak, 
üretim miktarı, ürün kalitesi ve pazarda süreklilik karşılaştığımız  önemli bir sorundur. Henüz 
bölgemiz şartlarında ekim dikime uygun çeşitler tam olarak bilinmemektedir. Sözleşmeli üretim ile 
yetiştirildiğinde rahatlıkla pazarlayabileceğimiz bir üründür. 

Örtüaltı Hıyar Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu
Hıyar,  domatesten sonra Antalya’da en fazla üretilen sebzeler arasında yer almaktadır. 
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Çizelge 44’de hıyar ekim alanı ve üretim miktarı projeksiyonları verilmektedir. Hıyar ekim alanı 
için yapılan projeksiyonda gelecek beş yılda yaklaşık %30’luk bir azalma eğilimi beklenmektedir. 
Üretim miktarı projeksiyonuna göre ise gelecek beş yılda üretim miktarında %50 oranında azalma 
eğilimi beklenmektedir.

Çizelge 44. Örtüaltı Hıyar Ekiliş Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (ha) Üretim (ton)

2005 41.024 506.294
2006 41.401 516.651
2007 40.201 468.550
2008 37.062 441.815
2009 38.231 475.136
2010 35.453 452.312
2011 33.632 401.321
2012 32.896 372.543
2013 30.573 310.325
2014 27.960 298.657
2015 26.887 254.532

(1) lnY = 8.35 +4.71 t -3.39 t2+1.17 t3-0.22 t4+0.02 t5-0.001 t6+2.92E-5 R2 = 0.97    F=14.15
(2) lnY = 12.52 +0.84 t -0.43 t2+0.09 t3-0.01 t4 +0.0003 t5   R2 =0.82     F= 4.46

Örtüaltı Hıyar Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 17. Aylık reel hıyar fi yatlarının seyri

Reel hıyar fi yatları, mevsimsellik bir seyir izlemektedir. Hem örtüaltı döneminde hem de 
yaz döneminde sabit bir seyir izlemektedir. Minimum fi yat düzeyi 0.2 civarındadır.  Fiyatların sabit 
seyir göstermesinde üretiminin geniş bir zamana yayılmasının etkisi olduğu söylenebilir.

Grafi k 18. Reel hıyar fi yatlarının mevsimsellik seyri
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Reel hıyar fi yatlarının iki yapısal değişim gösterdiği söylenebilir. Hıyar fi yatları, Şubat ayında 
en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Hıyar fi yatlarının kademeli azaldığı görülmektedir. Haziran, hıyar 
fi yatlarının en düşük düzeyde olduğu dönemdir. 

2.3.5. Kabak Üretim Tüketim Pazarlama
İlde geçmiş on yıllık süreçte tarla yetiştiriciliği genel olarak birbirine yakın değerler 

gösterirken,  örtüaltı ekiliş alanları ve üretim miktarları önce artma sonra azalma eğiliminde 
olmuştur. (Çizelge 45). 2009 yılı kabak üretim değerlerinin örtüaltında 55.856.504 TL, tarla 
üretiminde ise 13.029.000 TL olduğu belirlenmiştir. (Çizelge 46). 2009 yılı kabak yetiştiriciliği 
örtüaltında 7.523 da, tarlada 4.465 da alanda yapılmakta olup, ekiliş alanı toplamda 11.988 da’dır. 
Üretim miktarı ise toplam olarak 60.365 ton’dur. Kabak üretiminde başı çeken İlçemiz 14.700 ton 
ile Kumluca’dır.  Kumluca’dan sonra en fazla kabak üretimi yapılan ilçeler, 13.675 ton ile Alanya, 
ve 11.400 ton ile Demre’dir. (Çizelge 47).

Çizelge 45. 1999-2009 Yılları Arasında Antalya İli  Sakız Kabağı Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar Tarla Ekim Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Örtüaltı Alanı 
(da)

Üretim
Ton

Toplam Üretim
Ton

1999 5.940 12.434 6.309 32.544 44.978
2000 5.940 12.427 5.981 31.993 42.420
2001 5.890 12.134 4.566 27.077 39.211
2002 3.140 9.089 13.670 71.913 81.002
2003 3.620 10.189 14.222 75.357 85.546
2004 3.020 8.339 13.210 70.384 78.723
2005 3.580 9.769 9.219 49.853 59.622
2006 3.480 9.319 8.273 46.849 56.168
2007 4.180 12.219 8.323 48.248 60.467
2008 4.440 12.999 7.433 47.468 60.467
2009 4.465 13.029 7.523 47.336 60.365

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 46. 1999-2009 Yılları Antalya İli  Sakız Kabağı Satış Fiyatı G.S.H. Değerleri

Yıllar Tarla satış fi yatı  
TL

G.S.H. 
TL

Örtüaltı satış fi yatı 
TL

G.S.H. 
TL

1999 0.13 1.591.552 0.07 2.440.800
2000 0.15 1.864.000 0.13 4.095.104
2001 0.18 2.244.790 0.15 4.061.550
2002 0.35 3.208.417 0.18 13.303.905
2003 0.30 2.954.810 0.54 40.918.851
2004 0.50 4.127.805 0.50 35.192.000
2005 0.63 6.154.000 0.63 31.407.390
2006 0.63 5.870.970 0.79 36.823.314
2007 0.72 8.797.680 0.72 34.738.920
2008 0.88 11.439.120 0.88 41.772.280
2009 1.00 13.029.000 1.18 55.856.504

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Çizelge 47. Antalya İli Kabak Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

İlçeler
Ekiliş Alanı (Dekar)

Üretim 
(ton)

Örtüaltı Tarla Toplam

Akseki 0 40 40 64
Alanya 2.000 1.225 3.225 13.675
Elmalı 0 500 500 1.500
Finike 980 - 980 5.440
Gazipaşa 230 - 230 460
Gündoğmuş - - - 0
İbradı - - - 0
Demre 950 - 950 11.400
Kaş 126 30 156 440
Kemer 92 - 92 466
Korkuteli 0 1.000 1.000 3.000
Kumluca 1.800 100 1.900 14.700
Manavgat 800 500 1.300 4.700
Serik 280 550 830 2.075
Aksu 125 200 325 875
Döşemealtı - 20 20 40
Kepez 130 50 180 735
Konyaaltı 0 250 250 750
Muratpaşa 10 0 10 45
TOPLAM 7.523 4.465 11.988 60.365

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 19. Kabak Üretim Miktarları

Yeşil Kabak
Kabağın koyu yeşil ya da siyaha yakın yeşil tipleri mevcuttur. Her iki tip için de özellikle AB 

ülkelerine ihracat şansı bulunmaktadır. Ülkemizde iç pazarda daha çok beyaza yakın yeşilimtırak 
renkte kabak çeşitleri tercih edildiği için  “Eskendarany” tip kabak  yetiştiriciliği yapılmaktadır. Her 
ne kadar “Eskendarany  tip kabak da ihraç ediliyorsa da sözleşmeli üretim ile yeşil kabak ihracatı 
için potansiyel bulunmaktadır.

Örtüaltı Kabak Ekiliş Alanı ve Üretim Projeksiyonu
Örtüaltında yetiştirilen kabak ekim alanı ve üretim miktarı projeksiyonu Çizelge 48’de 
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sunulmuştur.  Kabak ekim alanı projeksiyonuna göre gelecek 5 yılda kabak ekim alanının  % 65 
oranında azalması beklenilmektedir.  Ekim alanı gibi üretim miktarında da azalış söz konusudur. 
Üretim miktarı 47.336 tondan 37.923 tona düşmesi beklenilmektedir.

Çizelge 48. Örtüaltı Kabak Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) Üretim (ton)
2005 9.219 49.853
2006 8.273 46.849
2007 8.323 48.248
2008 7.433 47.468
2009 7.523 47.336
2010 6.832 46.532
2011 6.012 45.328
2012 5.794 43.231
2013 5.483 41.723
2014 5.123 39.983
2015 4.836 37.923

(1) lnY = 24.73 -29.61 t +13.85 t2 – 2.41 t3 +0.15 t4- 0.0002 t5 R2 = 0.82    F = 4.41
(2) lnY = 12.48 – 3.41 t + 1.67 t2 -0.32 t3+ 0.03 t4 -0.0008 t5 R2 = 0.81    F = 4.13

Örtüaltı Kabak Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 20. Aylık reel kabak fi yatlarının seyri

Reel kabak fi yatları, mevsimsellik seyir izlemektedir. Kış döneminde yükselen fi yatlar 
yaz döneminde minimum düzeye ulaşmaktadır.  Kabak fi yatlarının hem yaz dönemi hem de kış 
döneminde artan bir seyir izlediği söylenebilir. 

Grafi k 21. Reel kabak fi yatlarının mevsimsellik seyri

Reel kabak fi yatları, Ocak ayında maksimum düzeye ulaşırken Haziran ayında en düşük 
düzeye ulaşmaktadır. Kabak fi yatlarının kademeli bir azalış gösterdiği söylenebilir. Kabak, yıl 
içerisinde birkaç üretim dönemine sahip olduğundan fi yat değişimleri dalgalı olabilmektedir.
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2.3.6. Mantar Üretim Tüketim Pazarlama
Ülkemizde ilk mantar yetiştiricilik çalışmaları 1960 yılında başlamıştır. İlimizde 1987 yılında 

başlayan üretim çalışmaları artarak devam etmektedir. Arz talebe bağlı olarak ülkemizde en 
çok yetiştirilen mantar Agaricus bisporus ve Pleurotus ostreatus türleridir. Kültür mantarı, kapalı 
alanlarda ve kontrollü koşullarda yapıldığı için yıl boyu üretimi mümkündür. Üretim dönemi 55-65 
gün arasında olup aynı alandan yılda 5-6 kez ürün alınmaktadır. Mantar üretimi yoğun iş gücü 
istediği için istihdam yaratmaktadır.

İlimizde kültür mantarı üretimi yapan 1000 civarında çiftçi mevcuttur. Toplam üretim odası 
2000 civarındadır. Kültür mantarı üretimi özellikle Korkuteli ilçesi köylerinde hızla yayılmaktadır. 
Korkuteli’de Mantarcılar Birliği ve Mantar Yetiştiricileri Derneği mevcut olup, 8 Adet kompost 
üretim tesisi vardır. Bunlardan 6 tanesi faaliyetine devam etmektedir. İlimizde 5 adet mantar 
konservesi yapan fabrika mevcuttur. Üretilen mantarların ülke geneline pazarlamasını yapan 20 
şirket bulunmaktadır. Ürünlerin değerlendirilmesinde sıkıntı bulunmamaktadır. Korkuteli’de son 5 
yılda mantar fi yatı 2.2 TL/kg ile 2.5 TL/kg arasında değişmektedir.

İlde, 1990 yılında 1700 ton olan üretim 2009 yılında 12.800 tona çıkmıştır. Türkiye toplam 
mantar üretimi 45.000 ton/yıl dır. Üretilen mantarın  % 93 taze olarak tüketilmekte % 7’lik  kısmı 
konserve olarak işlenmektedir.

Üretilen mantarın çok az bir kısmı Gürcistan, Kuzey Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
ihraç edilmektedir.

1990 Yılında kişi başına tüketim 30 gr/yıl civarında iken, 2009 da 670 gr/yıl seviyesine 
çıkmıştır. Avrupa ve gelişmiş dünya ülkelerinin kişi başına tüketimleri 2.5 kg/yıl seviyesindedir. 
Yani ülkemizdeki mantarcılık sektörü 3-4 kat daha büyüme potansiyeline sahiptir.

Mantar üretiminin ham maddesi tavuk gübresi, at gübresi, buğday sapı gibi tarımsal 
atıklarımızdır. 

Mantarcılık sektörünün en büyük sıkıntısı yetişmiş eleman sayısının çok az olmasıdır. 
Sayı olarak Mantarcılık Yüksek Okulundan mezun olmuş çok fazla gencimiz olmasına rağmen 
kendisini yetiştirmiş ve bu sektörde çalışanların sayısı çok azdır.

Çizelge 49. Antalya’da Mantar Üretimi Yapılan İlçeler ve Üretim Miktarları (2009)

İlçeler

Elmalı Korkuteli Manavgat Aksu Döşemealtı Konyaaltı Toplam

Mantar Üretim 
Alanı (m2) 2.000 150.000 900 180 2.000 5.000 160.080

Mantar 
Üretimi (ton) 160 12.000 21 14 184 400 12.779

2.3.7. Diğer Ürünler
Kavun
Ülkemizde örtüaltı yetiştiricilikte genellikle “Galia” tipi kavun yetiştiriciliği yaygındır. Meyve 

iriliği konusunda iç pazar ile dış pazar arasında bir çelişki söz konusudur. Dış pazar daha küçük 
boy talep ederken iç pazardaki tüketiciler daha iri boy kavun talep etmektedirler. Ayrıca pazarda 
birbirinden farklı özellik arz eden çok sayıda çeşidin yetiştirilmesi ihracatta standardizasyon 
açısından ciddi sorun teşkil etmektedir. Aroma ve Brix açısından değerlendirildiğinde ise kötü üretim 
koşulları, aşırı sulama, yüksek azotlu gübreleme, uygun olmayan bakım ve işçilik koşullarından 
dolayı ürettiğimiz kavunların yeterli kriterlere sahip olmadığı görülmektedir.

Galia Tipi Kavun
Yuvarlak, ağlı (çıtırlı), dış rengi koyu sarı, meyve içi açık yeşil renkte olan kavun tipidir. 
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Bu çeşit erkencilik özelliğinden dolayı iki yıl öncesine kadar yoğun olarak üretilmekte idi, ancak 
irilik kaygısıyla tane ağırlığı yaklaşık 0.9-1.2 kg olan Galia Tipi kavun çeşitleri yerine 1.5-2.5 kg 
ağırlığında daha çok “Anamas” tipi benzeri kavun çeşitlerinin üretimi yaygınlaşmış durumdadır. 
Üretim ihracat taleplerine karşılık gelecek şekilde planlanmamaktadır.

Şarante Kavun
Fransa’ ya özgü bir kavun çeşididir. Kokulu, aromatik meyve kabuğu yeşilimtırak beyaz 

tonda bir renge sahip olup, ağlı yada ağsız türleri mevcuttur. Ağlı türler 10-14 gün arasında raf 
ömrüne sahip olup, ağsız türler 6-8 gün raf ömrüne sahiptir. Meyve eti kırmızıdır ve iyi derecede 
aromaya ve kokuya sahiptir. En çok tercih edilen türler ağsız türlerdir. Ancak raf ömürleri kısa 
olduğu için serada vakit geçirmeden hasat edilmeli, en kısa sürede sevkiyatı yapılmalıdır. Bu tip 
iç pazar tüketimi olmayan ürünler mutlaka sözleşmeli olarak yetiştirilmelidir.

Altınbaş (Kırkağaç)
Türkiye’ ye özgü bir kavun çeşididir. Meyve şekli yuvarlak, çekirdek evi küçük, meyve ağırlığı 

ortalama 2.5 kg, meyve eti kalın, meyve içi rengi beyazımsı yeşil, aromatik bir kavun türüdür. 
Dış kabuk oldukça sert ve raf ömrü uzundur (2-3 ay). Ağustos ayı hariç bütün yıl boyunca talep 
edilmesine karşılık özellikle mayıs ayında iyi fi yatlarla değerlendirilebilmektedir. Bunun için erken 
bahar yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Tüm AB Ülkeleri özellikle Batı Avrupa hedef pazarlardır.

Yeşillik ve Marul Çeşitleri
Uzun saplı dere otu, roka, kıvırcık marul, Yedikule marul, geniş yapraklı (İtalyan tipi) 

maydanoz iceberg marul bu sınıfta ihraç ettiğimiz ürünlerdir. Hedef pazarlarımız AB Ülkeleri ve 
özellikle Yunanistan’dır.

2.4. Havzalara Göre Üretim Değerleri
2.4.1. Antalya İli Sebze Üretim Değerleri

Çizelge 50. Antalya İli 2009 yılı Ege Yayla Havzası Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim Değeri 

(TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 231.581.960 231.581.960           

%100
3.134.138.295      

%7,4
5.110.028.596         

%4,53
Domates 135.979.500 59 4,4 2,7
Patlıcan 574.000 0,2 0,02 0,01
Hıyar 2.424.400 1,1 0,08 0,05
Biber(sivri) 5.651.310 2 0,2 0,1
Biber(Dolmalık) 5.076.500 2,2 0,2 0,09
Sakız Kabağı 4.500.000 2 0,1 0,09
Kavun 25.345.000 11 0,8 0,5
Karpuz 51.600.000 22,3 1,6 1
Acur 206.250 0,1 0,007 0,004
Bamya 225.000 0,1 0,007 0,004
Yaprağı yenen 
Sebzeler 2.150.800 2.150.800              

%100
3.134.138.295    

%0,07     
5.110.028.596          

%0,04        
Lahana(Beyaz) 675.000 31,4 0,02 0,01
Lahana(Kırmızı) 340.000 16 0,01 0,007
Marul (Göbekli) 573.300 26,6 0,02 0,01
Marul (Kıvırcık) 29.700 1,4 0,0001 0,0006
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Marul (Aysberg) 171.000 8 0,005 0,003
Ispanak 100.800 4,6 0,003 0,002
Pırasa 261.000 12 0,008 0,005
Baklagil 
Sebzeleri 4.768.500 4.768.500              

%100
3.134.138.295     

%0,2    
5.110.028.596          

%0,09        
Fasülye 4.446.000 93,2 0,2 0,09
Barbunya 
Fasülye(Taze) 322.500 6,8 0,01 0,006

Soğansı 
Sebzeler 386.500 386.500                  

%100 3.134.138.295     %0,01      5.110.028.596        
%0,008         

Sarımsak(taze) 39.000 10,1 0,001 0,0008
Soğan(taze) 37.500 9,7 0,001 0,0007
Havuç 310.000 80,2 0,01 0,006

Diğer 1.006.000 1.006.000                  
%100

3.134.138.295      
%0,03

5.110.028.596           
%0,02

Brokoli 70.000 7 0,002 0,001
Karnabahar 828.000 82,3 0,03 0,02
Kereviz 108.000 10,7 0,003 0,002

Mantar 38.912.000 38.912.000             
%100

3.134.138.295      
%1,2

5.110.028.596            
%0,8

Mantar 38.912.000 100 1,2 0,8

Çizelge 51. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Ege Havzası Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri(TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin Kendi 
Üretim Dalı İçindeki 

Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı
Meyvesi Yenen 
Sebzeler 221.920.220 221.920.220       

%100
3.134.138.295         

%7
5.110.028.596                    

%4,3
Domates 197.790.080 89,1 6,3 3,87
Patlıcan 3.339.400 1,5 0,1 0,06
Hıyar 4.963.200 2,2 0,2 0,1
Biber(sivri) 10.638.600 4,9 0,3 0,2
Biber(Dolmalık) 2.385.240 1 0,01 0,05
Biber(Salçalık) 144.000 0,1 0,005 0,003
Sakız Kabağı 505.700 0,2 0,02 0,01
Kavun 822.000 0,39 0,03 0,02
Karpuz 1.320.000 0,6 0,04 0,02
Bamya 12.000 0,01 0,0004 0,0002
Yaprağı yenen 
Sebzeler 63.880 63.880                 

 %100
3.134.138.295     

%0,002
5.110.028.596                

%0,001
Lahana(Beyaz) 15.000 23,5 0,0005 0,0003
Marul (Göbekli) 25.200 39,5 0,0008 0,0005
Ispanak 14.400 22,5 0,0005 0,0003
Pırasa 9.280 14,5 0,0003 0,0002
Baklagil 
Sebzeleri 192.120 192.120               

%100
3.134.138.295       

%0,006
5.110.028.596                       

%0,004
Fasülye(Taze) 70.200 36,5 0,002 0,001
Bakla(Taze) 56.250 29,3 0,002 0,001
Bezelye(taze) 31.350 16,3 0,001 0,001
Barbunya 
Fasülye(Taze) 25.800 13,4 0,001 0,001

Börülce(taze) 8.520 4,5 0,0003 0,0002
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Çizelge 52. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Akdeniz Havzası Sebze Üretim Değerleri

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri (TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı
Meyvesi Yenen 
Sebzeler 2.490.950.364 2.490.950.364                         

%100
3.134.138.295       

%80
5.110.028.596          

%49
Domates 1.322.554.890 53,1 42,2 25,9
Patlıcan 150.538.465 6,04 4,8 3
Hıyar 413.226.880 16,6 13,2 8,08
Biber(sivri) 62.548.737 2,5 2 1,2
Biber(Dolmalık) 200.328.111 8 6,4 4
Biber(salçalık) 1.088.000 0,04 0,03 0,02
Sakız Kabağı 63.815.804 2,6 2 1,2
Balkabağı 1.278.625 0,05 0,04 0,03
Kavun 109.368.882 4,4 3,48 2,1
Karpuz 165.251.720 6,63 5,27 3,2
Bamya 950.250 0,04 0,03 0,02
Yaprağı yenen 
Sebzeler 13.775.358 13.775.358      

%100
3.134.138.295     

%0,4
5.110.028.596        

%0,3
Lahana(Beyaz) 3.908.250 28,4 0,1 0,08
Lahana(Kırmızı) 2.022.000 14,7 0,06 0,04
Brüksel lahanası 87.150 0,649 0,003 0,002
Enginar 3.319.400 24 0,1 0,06
Kereviz 326.590 2,4 0,01 0,006
Ispanak 2.585.070 18,8 0,08 0,05
Pazı 128 0,001 0,000004 0,000003
Pırasa 1.492.050 10,8 0,05 0,03
Dereotu 17.920 0,13 0,0006 0,0004
Nane 16.800 0,12 0,0005 0,0003
Baklagil 
Sebzeleri 78.470.169 78.470.169      

%100
3.134.138.295       

%2,5
5.110.028.596        

%1,5
Fasulye(Taze) 68.461.066 87,2 2,18 1,3
Bakla(Taze) 6.621.063 8,4 0,2 0,1
Bezelye(taze) 1.487.192 2 0,05 0,03
Barbunya 
Fasülye(Taze) 1.438.780 1,8 0,05 0,03

Börülce(taze) 462.068 0,6 0,02 0,01
Soğansı 
Sebzeler 4.461.905 4.461.905        

%100
3.134.138.295     

%0,14
5.110.028.596       

%0,09
Sarımsak(taze) 442.520 9,9 0,01 0,009
Soğan(taze) 3.324.750 74,5 0,11 0,07
Turp(bayır) 234.820 5,3 0,007 0,005
Turp(Kırmızı) 459.815 10,3 0,015 0,009

Diğer 35.421.090 35.421.090       
%100 

3.134.138.295      
%1,1

5.110.028.596         
%0,7

Brokoli 2.184.980 6,16 0,07 0,042
Karnabahar 16.143.654 45,6 0,515 0,315
Diğer(Maydonoz 
+ Marul + Roka + 
Tere + Semizotu

17.092.456 48,24 0,545 0,334

Mantar 1.981.120 1.981.120         
%100

3.134.138.295    
%0,06

5.110.028.596       
%0,04

Mantar 1.981.120 100 0,06 0,04
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Çizelge 53. Antalya İli 2009 yılı Göller  Havzası Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri(TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı
Meyvesi Yenen 
Sebzeler 1.795.459 1.795.459           

%100
3.134.138.295         

%0,06
5.110.028.596           

%0,035
Domates 1.370.080 76,3 0,044 0,027
Patlıcan 97.000 5,4 0,003 0,002
Hıyar 64.460 3,6 0,002 0,001
Acur 1.125 0,06 0,00004 0,00002
Biber(sivri) 149.083 8,3 0,005 0,003
Biber(Dolmalık) 6.006 0,34 0,0002 0,0001
Sakız Kabağı 64.000 3,6 0,002 0,001
Balkabağı 2.385 0,1 0,00008 0,00005
Kavun 35.620 2 0,001 0,0007
Bamya 5.700 0,3 0,0002 0,0001
Yaprağı yenen 
Sebzeler 21.713 21.713                

%100
3.134.138.295       

%0,0007
5.110.028.596        

%0,0004
Marul (Göbekli) 12.524 57,6 0,0004 0,0002
Marul (Kıvırcık) 1.584 7,32 0,00005 0,00003
Ispanak 3.593 16,52 0,0001 0,00007
Pırasa 1.740 8,01 0,00005 0,00003
Nane 1.120 5,23 0,00004 0,00002
Maydonoz 1.152 5,32 0,00004 0,00002

Baklagil Sebzeleri 529.568 529.568               
%100

3.134.138.295       
%0,016

5.110.028.596              
%0,01     

Fasülye(Taze) 327.600 61,8 0,01 0,006
Bakla(Taze) 155.000 29,3 0,005 0,003
Bezelye(taze) 29.051 5,5 0,0009 0,0006
Barbunya 
Fasülye(Taze) 10.320 2 0,0003 0,0002

Börülce(taze) 7.597 1,4 0,0002 0,0001

Soğansı Sebzeler 12.750 12.750                
%100

3.134.138.295     
%0,0004

5.110.028.596         
%0,0002

Soğan(Taze) 12.750 100 0,0004 0,0002

2.4.2. Örtüaltı Üretim Değerleri
Çizelge 54. Antalya İli 2009 yılı Ege Yayla Havzası Örtüaltı  Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER Ürün 
grupları ve Ürünler

Üretim 
Değeri (TL)

Üretim Değerinin 
Kendi Grubu İçindeki 

Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 33.248.210 33.248.210 2.450.069.959 5.110.028.596

Domates 32.779.500 98,6 1,3 0,6
Patlıcan 124.000 0,4 0,005 0,002
Hıyar 48.400 0,14 0,002 0,001
Biber(sivri) 296.310 0,9 0,012 0,006
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Çizelge 55. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Ege Havzası Örtüaltı Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri(TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 217.395.120 217.395.120 2.450.069.959 5.110.028.596

Domates 196.590.080 90,4 8,02 3,85
Patlıcan 3.019.400 1,4 0,12 0,06
Hıyar 4.831.200 2,2 0,2 0,09
Kabak 430.700 0,2 0,02 0,008
Biber(sivri) 10.353.000 4,76 0,42 0,2
Biber(Dolmalık) 2.170.740 1 0,09 0,04

Çizelge 56. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Akdeniz Havzası Örtüaltı Sebze Üretim Değerleri

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri (TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 2.148.108.394 2.148.108.394 2.450.069.959 5.110.028.596

Domates 1.255.884.890 58,5 51,3 24,6
Patlıcan 138.127.940 6,4 5,6 2,7
Hıyar 413.226.880 19,2 16,9 8,09
Biber(sivri) 171.192.686 7,8 7 3,4
Biber(Dolmalık) 55.852.547 2,6 2,3 1,09
Kabak 55.425.804 2,6 2,3 1,08
Kavun 42.744.617 2 1,7 0,8
Karpuz 15.653.030 0,7 0,6 0,3
Baklagil 
Sebzeleri 45.428.680 45.428.680 2.450.069.959 5.110.028.596

Fasülye(Taze) 45.428.680 100 1,9 0,9
Diğer 5.856.400 5.856.400 2.450.069.959 5.110.028.596
(Maydonoz, 
Marul, Roka, 
Tere, Semizotu)

5.856.400 100 0,23 0,1

Çizelge 57. Antalya İli 2009 yılı Göller  Havzası Örtüaltı Sebze Üretim Değerleri 

SEBZELER Ürün 
grupları ve Ürünler

Üretim 
Değeri (TL)

Üretim Değerinin 
Kendi Grubu İçindeki 

Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 32.880 32.880 2.450.069.959 5.110.028.596

Domates 19.680 60 0,0008 0,0004
Hıyar 13.200 40,1 0,0005 0,0003
Diğer 275 275 2.450.069.959 5.110.028.596
(Maydonoz, 
Marul, Roka, Tere, 
Semizotu)

275 100 0,00001 0,000005
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Çizelge 58. Antalya İli 2009 yılı Ege Yayla Havzası Tarla Sebzeciliği Üretim Değerleri

SEBZELER Ürün 
grupları ve Ürünler

Üretim 
Değeri (TL)

Üretim Değerinin 
Kendi Grubu İçindeki 

Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 198.333.750 198.333.750     

%100  
684.068.336   

%29
5.110.028.596                 

%3,9
Domates 103.200.000 52 15,1 2
Patlıcan 450.000 0,2 0,07 0,009
Hıyar 2.376.000 1,2 0,4 0,05
Biber(sivri) 5.355.000 2,7 0,8 0,1
Biber(Dolmalık) 5.076.500 2,6 0,7 0,1
Sakız Kabağı 4.500.000 2,3 0,7 0,08
Kavun 25.345.000 12,8 3,7 0,5
Karpuz 51.600.000 26 7,5 1,01
Acur 206.250 0,1 0,03 0,004
Bamya 225.000 0,1 0,03 0,004
Yaprağı yenen 
Sebzeler 2.150.800 2.150.800      

%100
684.068.336   

%0,3
5.110.028.596               

%0,04
Lahana(Beyaz) 675.000 31,4 0,1 0,01
Lahana(Kırmızı) 340.000 15,9 0,05 0,007
Marul (Göbekli) 573.300 26,6 0,08 0,01
Marul (Kıvırcık) 29.700 1,4 0,004 0,0006
Marul (Aysberg) 171.000 8 0,03 0,003
Ispanak 100.800 4,6 0,02 0,002
Pırasa 261.000 12,1 0,04 0,005

Baklagil Sebzeleri 4.768.500 4.768.500       
%100

684.068.336    
%0,7

5.110.028.596                
%0,09

Fasülye 4.446.000 93 0,64 0,087
Barbunya Fasülye 
(Taze) 322.500 7 0,05 0,006

Soğansı Sebzeler 386.500 386.500        
%100 

684.068.336    
%0,06

5.110.028.596             
%0,008

Sarımsak(taze) 39.000 10 0,006 0,0008
Soğan(taze) 37.500 10 0,005 0,0007
Havuç 310.000 80 0,05 0,006

Diğer 1.006.000 1.006.000       
%100 

684.068.336   
%0,15 

5.110.028.596               
%0,02  

Brokoli 70.000 7 0,01 0,001
Karnabahar 828.000 82 0,12 0,02
Kereviz 108.000 11 0,016 0,002

Mantar 38.912.000 38.912.000     
%100

684.068.336    
%5,7

5.110.028.596                  
%0,8

Mantar 38.912.000 100 5,7 0,8
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Çizelge 59. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Ege Havzası Tarla Sebzeciliği Üretim Değerleri 

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri (TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 4.525.100 4.525.100       

%100
684.068.336      

%0,7
5.110.028.596                         

%0,09
Domates 1.200.000 27 0,2 0,02
Patlıcan 320.000 7 0,05 0,006
Hıyar 132.000 3 0,02 0,003
Biber(sivri) 285.600 6,3 0,04 0,006
Biber(Dolmalık) 214.500 4,7 0,03 0,004
Biber(Salçalık) 144.000 3 0,02 0,003
Sakız Kabağı 75.000 1,7 0,01 0,001
Kavun 822.000 18 0,1 0,02
Karpuz 1.320.000 29 0,2 0,03
Bamya 12.000 0,3 0,002 0,0002
Yaprağı yenen 
Sebzeler 63.880 63.880           

%100
684.068.336      

%0,009
5.110.028.596                         

%0,0013
Lahana(Beyaz) 15.000 23,5 0,002 0,0003
Marul (Göbekli) 25.200 39,5 0,004 0,0005
Ispanak 14.400 22,5 0,002 0,0003
Pırasa 9.280 14,5 0,001 0,0002

Baklagil Sebzeleri 192.120 192.120         
%100

684.068.336        
%0,03

5.110.028.596                         
%0,004

Fasülye(Taze) 70.200 37 0,01 0,0013
Bakla(Taze) 56.250 29,3 0,008 0,0011
Bezelye(taze) 31.350 16,3 0,005 0,0006
Barbunya 
Fasülye(Taze) 25.800 13 0,004 0,0005

Börülce(taze) 8.520 4,4 0,001 0,0002

Çizelge 60. Antalya İli 2009 yılı Kıyı Akdeniz Havzası Tarla Sebzeciliği Üretim Değerleri

SEBZELER 
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri (TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 348.578.514 348.578.514    

%100
684.068.336       

%51
5.110.028.596                        

%7
Domates 66.670.000 19 9,7 1,3
Patlıcan 12.410.525 3,6 1,8 0,2
Hıyar 5.736.544 1,7 0,8 0,1
Biber (Sivri) 29.135.425 8,4 4,3 0,6
Biber (Dolmalık) 6.696.190 1,9 1 0,1
Biber (Salçalık) 1.088.000 0,3 0,2 0,02
Sakız Kabağı 8.390.000 2,4 1,2 0,2
Balkabağı 1.278.625 0,4 0,2 0,03
Kavun 66.624.265 19,1 9,7 1,3
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Karpuz 149.598.690 42,9 21,9 3
Bamya 950.250 0,3 0,1 0,02
Yaprağı yenen 
Sebzeler 25.011.414 25.011.414   

%100
684.068.336    

%3,7
5.110.028.596                    

%0,5
Lahana(Beyaz) 3.908.250 15,6 0,6 0,08
Lahana(Kırmızı) 2.022.000 8,1 0,3 0,04
Brüksel lahanası 87.150 0,4 0,01 0,002
Enginar 3.319.400 13,3 0,5 0,06
Kereviz 326.590 1,3 0,05 0,006
Marul (Göbekli) 4.900.140 19,6 0,7 0,1
Marul (Kıvırcık) 4.889.313 19,6 0,7 0,1
Marul (Aysberg) 1.305.300 5,2 0,2 0,03
Ispanak 2.585.070 10,2395 0,4 0,05
Pazı 128 0,0005 0,00002 0,000002
Semizotu 13.968 0,06 0,002 0,0003
Pırasa 1.492.050 6 0,2 0,03
Tere 27.005 0,1 0,004 0,0005
Dereotu 17.920 0,07 0,003 0,0004
Nane 16.800 0,07 0,002 0,0003
Maydonoz 85.680 0,3 0,01 0,002
Roka 14.650 0,06 0,002 0,0003

Baklagil Sebzeleri 33.041.489 33.041.489    
%100

684.068.336      
%5

5.110.028.596                    
%0,7

Fasülye(Taze) 23.032.386 69,7 3,4 0,5
Bakla(Taze) 6.621.063 20 1 0,1
Bezelye(taze) 1.487.192 4,5 0,2 0,03
Barbunya 
Fasülye(Taze) 1.438.780 4,4 0,2 0,03

Börülce(taze) 462.068 1,4 0,07 0,009

Soğansı Sebzeler 4.461.905 4.461.905     
%100

684.068.336     
%0,7

5.110.028.596                  
%0,09

Sarımsak(taze) 442.520 10 0,06  0,009
Soğan(taze) 3.324.750 75 0,5 0,07
Turp(bayır) 234.820 5 0,03 0,005
Turp(Kırmızı) 459.815 10 0,07 0,009

Diğer 18.328.634 18.328.634     
%100 

684.068.336     
%2,7

5.110.028.596                  
%0,35

Brokoli 2.184.980 12 0,3 0,04
Karnabahar 16.143.654 88 2,4 0,31

Mantar 1.981.120 1.981.120      
%100 

684.068.336    
%0,3

5.110.028.596                  
%0,04

Mantar 1.981.120 100 0,3 0,04
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Çizelge 61. Antalya İli 2009 yılı Göller  Havzası Tarla Sebzeciliği Üretim Değerleri 

SEBZELER
Ürün grupları ve 

Ürünler
Üretim 

Değeri (TL)
Üretim Değerinin 

Kendi Grubu İçindeki 
Payı

Üretim Değerinin 
Kendi Üretim Dalı 
İçindeki Payı

Üretim Değerinin İl 
Toplam Üretim Değeri  

İçindeki Payı

Meyvesi Yenen 
Sebzeler 1.762.579 1.762.579  %100 684.068.336  %25 5.110.028.596                 

%0,035
Domates 1.350.400 76,6 0,2 0,03
Patlıcan 97.000 5,5 0,01 0,002
Hıyar 51.260 3 0,007 0,001
Acur 1.125 0,06 0,0002 0,00002
Biber(sivri) 149.083 8,5 0,02 0,003
Biber(Dolmalık) 6.006 0,3 0,0009 0,0001
Sakız Kabağı 64.000 3,7 0,009 0,001
Balkabağı 2.385 0,14 0,0003 0,00005
Kavun 35.620 2 0,005 0,0007
Bamya 5.700 0,3 0,0008 0,0001
Yaprağı yenen 
Sebzeler 21.713 21.713       

%100
684.068.336   

%0,003
5.110.028.596              

%0,0004
Marul (Göbekli) 12.524 58 0,001 0,0002
Marul (Kıvırcık) 1.584 7,3 0,0002 0,00003
Ispanak 3.593 17 0,0005 0,00007
Pırasa 1.740 8,01 0,0003 0,00003
Nane 1.120 5,2 0,0002 0,00002
Maydonoz 1.152 5,3 0,0002 0,00002

Baklagil Sebzeleri 529.568 529.568       
%100

684.068.336   
%0,08

5.110.028.596                   
%0,01

Fasülye(Taze) 327.600 61,9 0,05 0,006
Bakla(Taze) 155.000 29,3 0,02 0,003
Bezelye(taze) 29.051 5,5 0,004 0,0006
Barbunya 
Fasülye(Taze) 10.320 1,9 0,002 0,0002

Börülce(taze) 7.597 1,4 0,001 0,0001

Soğansı Sebzeler 12.750 12.750      
%100

684.068.336   
%0,002

5.110.028.596              
%0,0002

Soğan(Taze) 12.750 100 0,002 0,0002
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Çizelge 62. Antalya İli Sebze Üretim ve Pazarlaması SWOT Analizi 

Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehditler

Sebze üretimi 
örtüaltı 
ve açıkta 
yapılmaktadır.

Örtüaltı üretimi 
tek ve çift ürün 
yetiştiriciliği 
şeklindedir.

Sebze üretimi 
genellikle 3-5 
da alanda aile 
işletmeciliği 
şeklindedir.

Son yıllarda 
modern 
seraların sayısı 
artmaktadır.  

İlde yaş meyve 
sebze İhracatçı 
Birliklerinin 
faaliyet 
göstermektedir.

İyi tarım 
uygulamaları ile 
sertifi kalı sebze 
üretimi her 
geçen yıl artış 
göstermektedir.

TAR-GEL 
projesi 
kapsamında 
istihdam edilen  
tarım danışmanı 
kırsalda faaliyet 
göstermektedir. 

İşletmelerin küçük ve dağınık yapıda 
Küçük işletmelere sahip fi nansman sıkıntısı 
içinde olan üreticilere yeni teknolojiyi veya 
yeni bir sistemi empoze etmenin zor olması 
nedeniyle işletme yapısının kalıcı hale 
gelmesini sağlayacak modernleşmenin 
sağlanamaması.

Üreticilerin eğitim düzeyinin düşük olması, 
eğitim eksikliği olması ve teknik destekten 
yeterince faydalanmaması.

Çiftçi örgütlenmesinde  yetersizlikler 
olması, Üretici Birliklerinin gelişememesi.

Kayıt sisteminde yetersizlikler olması.

Tarım alanlarının korunmasında sıkıntılar 
yaşanması.

Kalıntı sorunu.

Seralarda enerji kaynaklarının 
kullanımındaki yetersizlikler.

Sezon sonu bitki atıklarının 
değerlendirilmesinde eksiklikler.

Desteklemelerdeki yetersizlikler.

Girdilerin satışındaki sorunlar

Doğal afetlerle üreticinin mağdur olması.

Üreticinin mevcut teknolojiyi kullanmadaki 
yetersizliği

Ürün planlamasının olmaması

Ekolojik şartların sebze 
yetiştiriciliğine uygun 
olması.

Sebze  yetiştiriciliğinin 
gelişmiş olması.

İlde 3 ayrı tarım TV 
programı ve 1 radyo 
programının olması.

Örtüaltında 2004 
yılından beri örtüaltı alan 
kayıtlarının yapılmaya 
başlanarak devam 
etmesi.

Kalıntı sorununa karşı 
reçeteli bitki koruma 
ürünü satışı yapılması

Akredite rezidü 
laboratuarların 
bulunması

Antalya Valiliğinin 
sezon sonu bitki 
artıklarının toplanması 
ve değerlendirilmesi 
konusundaki yazısı.

Tarım sigortaları 
Kanununun 2006 
tarihinden itibaren 
hayata geçmesi.

İlde ihracatçı ve 
komisyoncuların 
yerleşmiş olması

Tarım alanlarının 
imara açılmasıyla 
yapılaşmanın 
artması.

Üretim alanlarında 
yoğun ve gereksiz 
kimyasal kullanımı 
insan sağlığı ve 
çevreye zarar 
vermektedir.

Sözleşmeli 
üretim modelinin 
uygulanmaması 
pazarlamada sıkıntı 
yaratmaktadır.

Üreticilerin 
alışkanlıklarından 
vazgeçmesinde 
büyük zorluklar 
yaşanmaktadır. 
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Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehditler

Tarım sigortala-
rı sistemi yasa-
laşmıştır.

Örtüaltı yetiş-
tiriciliğinde 
Bombus arısı 
kullanımı yay-
gınlaşmıştır. 

 

Üreticinin kredi kullanma konusunda 
bankanın istediği belgelerle ilgili olarak 
zaman zaman sıkıntısının olması.

Tohum vb analizler konusunda 
yetersizlikler.

Seracılıkta özellikle topraksız tarımda 
enerji girdilerinin çok yüksek olması.

Yapılacak bazı yatırımların subvansiyon 
mevzuatında yeri olmaması nedeniyle 
girişimcinin önünün kesilmesi.

İyi Tarım uygulamaları belgelendirme 
başvurusunda ÇKS şartı aranması. 

İTU belgelendirmede İl Müd. personeli 
ve SK(Sertifi kasyon Kuruluşu)’nın 
koordinasyon eksikliği

Pestisit atık ve ambalajlarının imha 
edilmesi konusundaki sıkıntılar.

İTU belgelendirmede özellikle üreticinin 
entegre mücadele sorgulaması konusunda 
yetersiz olması. 

İTU ürünlerinin pazarda konvansiyonel 
ürünlerden farkının olmaması. 

Üretici Birlikleri yasasına göre birliklerin 
üreticilerin %10’unu teşkil etmesinin 
zorunlu olması. 

Üretim alanlarında paketleme ve soğuk 
hava tesislerindeki yetersizlikler.

Organik bitki koruma ürünlerinin 
kimyasallarla aynı yerde tutulması

Entegre ürün yönetimi, 
uygulamaya konulması 
ve bunun yaygınlaş-
ması.

Bitki koruma, zirai ka-
rantina ve gıda güvenliği 
alanında faaliyet gös-
teren kamu, üniversite, 
araştırma enstitüsü ve 
özel sektör kuruluşları-
nın varlığı.

İlde İyi Tarım Uygula-
maları kontrol ve serti-
fi kasyon kuruluşunun 
faaliyet göstermesi.

Tarımda kamu ve özel 
sektörün üretici ve tüke-
ticilerle bir araya getiren 
Antalya Expo Center 
Fuar merkezinin olması, 
Ulusal ve uluslar arası 
fuar organizasyonlarının 
yapılması.

Kırsal alanda istihdam 
edilen teknik elemanla-
rın üreticilerle yakından 
işbirliği içinde olmaları.

Özel Tarım danışman-
larının faaliyet göster-
mesi ve danışmanlık 
hizmetinden yararlanan 
üreticilerin destekten 
faydalandırılması
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Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehditler

Tarım sigortala-
rı sistemi yasa-
laşmıştır.

Örtüaltı yetiş-
tiriciliğinde 
Bombus arısı 
kullanımı yay-
gınlaşmıştır. 

Organik bitki koruma ürünlerinin 
fi yatlarının yüksek olması.

Üründe fi yat istikrarsızlığı olması.

Organik tarım yapan üreticilerin 
tüketicilerin organik tarım hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmaması.

Organik ürünlerin pazarlama imkanlarının 
kısıtlı olması.

Sera yapılarındaki uygunsuzluklar ve 
buna bağlı olarak ilaç kullanımındaki 
gereksiz uygulamalar.

Üretimde ısıtmanın yalnızca dondan 
korumak amacıyla yapılması.

İhracata yönelik çeşit ve standartta yeterli 
ürün elde edilememesi.

İhraç ürünlerinin soğuk zincir kırılmadan 
tüketiciye ulaşmasında lojistik problemler 
yaşanması.

Laboratuvarların kapasitesi konusunda 
eksikliklerin olması ve analizlerin pahalı 
olması

Ürünün satışa sunulduğu kapalı 
pazarlar ürün sağlığı, gereksiz kullanıma 
bağlı bozulmalar ve hijyeninde sıkıntılar 
yaşanması.

Üreticilerin yanında tüketicilerin de 
eğitiminin yetersiz olması.

Kırsal kalkınma 
yatırımlarının 
desteklenmesi  
kapsamında alternatif 
ısıtmalı sera projesi ve 
paketleme tesislerinin 
yapılması.

Sera modernizasyonu 
ve yapısal iyileştirme-
lerinde işletme ve 
yatırım kredilerinden 
yararlanılması.
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3. TARIMSAL PAZARLAMA 
3.1. Sebze Pazarlama Sistemi
Tarımsal pazarlama,  tarımsal ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar akışını sağlayan 

olayları ve bu akıştan doğan faaliyetleri incelemektedir. Ürünün en kısa yoldan tüketiciye 
ulaştırılması hedefl enir. Çünkü pazarlama kanalı uzadıkça aracı sayısı artmakta ve masrafl ar 
ve karı kapsayan Pazar marjı yükselmektedir. Buna paralel olarak tüketici fi yatının artması ve 
üretici eline geçen fi yatın düşmesine de yol açmaktadır. Bu açıdan pazarlama kanalları önem 
taşımaktadır. Dünyada yaş meyve sebze ticaretinde ürünler ya doğrudan ya da çeşitli aracıları 
içeren pazarlama kanalları ile tüketiciye ulaştırılmaktadır. Doğrudan pazarlama sistemlerinde 
ürün üreticiden direkt tüketiciye pazarlanmaktadır. Dolaylı pazarlama sisteminde ise ürün, 
komisyoncu, tüccar, toptancı gibi aracılar yoluyla pazarlanmaktadır. Ülkemizde de yaygın sistem 
budur (Albayrak 2009).

Grafi k 22. Yaş Meyve ve Sebzenin Tüketiciye Aracılar Yoluyla Pazarlama Sistemleri

3.1.1.Toptancı Haller 
Haller, müstahsiller tarafından üretilen taze meyve sebzelerin meslek mensuplarınca 

pazarlanması için gerekli alt ve üst yapı donanımlarının bulunduğu Belediyelere bağlı birimlerdir. 
Hallerin amacı, müstahsillerce üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması aşamasında işletme ile ilgili 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, günlük oluşacak taze meyve sebze fi yatlarının belirlenmesi 
(Borsa görevi), meslek mensupları ile müstahsiller arasında meydana gelecek sorunların giderilmesi 
ve sektör paydaşları arasında gerçekleşen ticaretin yasalara uygun yapılmasının sağlanmasıdır. 
Komisyoncu ve tüccarlar meslek mensubu olup, komisyoncular müstahsillerce üretilen ürünlerin 
pazarlanmasını sağlar ve yapmış olduğu bu aracılık faaliyetine karşılık belli oranda komisyon 
almaktadırlar. Tüccarlar ise toptancı halden başlayıp, soframıza kadar ulaşan ürünlerin pazarlama 
ve ticaretini yapmaktadırlar ve kazançlarında serbest piyasa kuralları geçerlidir. Birçok ülkede yaş 
meyve sebze ticareti toptancı hallerde gerçekleştirilmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliğinde toptancı 
haller-pazarlar özellikle fi yat oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliğinde yaş sebze ve 
meyve ticaretini düzenleyen ortak bir toptancı hal mevzuatı bulunmazken, üye ülkelerin hallerle 
ilgili olarak kendi mevzuatı bulunmaktadır. Yaş meyve sebzelerin toptan satışında toptancı hale 
kaydolma zorunluluğu bulunmamaktadır. AB ve diğer bazı ülkelerdeki toptan pazarların yönetim 
şekli, işlem gören ürünlerin çeşitliliği, Pazar büyüklüğü ve altyapı olanakları farklılık göstermektedir.  
AB’de belediye, özel ve ikisinin birlikte yönetimde yer aldığı, diğer bazı ülkelerde ise bunlara 
ilaveten üretici örgütlerinin de yönetimde rol aldığı görülmektedir. AB’de toptan pazarların işyeri 
sayısı, alan, yöneldiği nüfus miktarı diğer bazı ülkelere (örneğin Türkiye) göre daha büyüktür. AB 
ve diğer ülkelerde toptan pazarlarda işlem gören ürün çeşidi fazladır. Meyve ve sebzenin yanı sıra 
süs bitkileri, su ürünleri de işlem görmektedir. Türkiye’de ise toptancı haller-pazarlar denildiğinde 
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yaş meyve sebze ticareti önem taşımaktadır. Toptan pazarların alt yapı olanakları, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyine paralel olarak değişmektedir. Pazarların depo, işyeri sayısı, diğer hizmet 
binaları, park alanları, otomasyon ve ulaşım olanaklarının AB ve gelişmiş ülkelerdeki durumu, 
diğerlerine göre daha ileri düzeydedir (Albayrak 2009).

Toptancı Hal sisteminin temel olarak güçlü yanı serbest piyasa oluşumuna olanak 
sağlamasıdır. Böylece fi yat arz ve talep koşullarına göre piyasada oluşabilmektedir. Bunun yanı 
sıra ürünlerin kayıtlılığı da garanti altına alınabilmektedir. Ancak özellikle yüksek hizmet bedeli 
nedeniyle kayıt dışı satışlara yol açması sistemin önemli zayıfl ıklarından biridir. Ayrıca, çok sayıda 
ve coğrafi  olarak dağılmış toptancı hallerin varlığı, fi ziksel kapasite yetersizliği ile birleştiğinde 
modern pazarlama tekniklerinin uygulanmasını zorlaştırmakta ve belediyeler arasında yetki 
problemlerine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra sistem, kaliteyi esas alan ürün farklılaştırması ve 
fi yatlamaya olanak sağlamamaktadır. Toptancı Halleri 1960 yılında yaş meyve ve sebze ticaretini 
düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. 2005 yılında belediyelerin kontrolü altındaki alanlarda yaş 
meyve sebzelerin satılmadan önce toptancı halere girmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Toptancı 
Haline girişin yasaya bağlı olarak zorunluluk olmadığı durumlar da vardır. Bunlar;

• 50’den fazla üyesi olan ve hal dışında satış yetkisi bulunan üretici örgütleri tarafından 
 organize edilen satış işlemleri,

• Belirli bir miktardan az ürünü doğrudan üreticiye sunabileceği belediye tarafından 
 onaylanan üreticilerin gerçekleştirdiği doğrudan satış işlemleri,

• İhraç ürünleri ve gıda endüstrisine girdi olarak seçilen ürünler,
• Özel sertifi kasyon süreçlerine tabi organik ürünler,
• Satış fi yatının %15’i vergi olarak satış öncesinde belediyeye vergi ödendiği 

 satış işlemleridir (Özkan ve ark 2009).
Ülkemiz genelinde toplam 198 adet hal mevcut olup yaklaşık 175 adedi faaldir. 

Antalya’da da toplam 25 adet toptancı hal mevcuttur.  

3.2. İhracat
İç tüketimimizin çok üzerinde sebze üretimi gerçekleştiği için ihracat, yaş sebze üretiminin 

umudu haline gelmiştir. İhracatın üretici ve üretim geliri açısından ne kadar önemli olduğu bilinen 
bir gerçektir. İhracatta meydana gelecek artışlar üreticiye üretim geliri olarak yansıyacaktır. 
Ancak üretimimiz gelişen pazar koşulları açısından değerlendirildiğinde, bir çok konuda talebi 
karşılamaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır. 

İhraç edilen ürünler genellikle yurtdışındaki ithalatçılara doğrudan satılmaktadır. Bununla 
birlikte aracılar vasıtasıyla da ihracat gerçekleşmektedir. Diğer bir ihracat şekli ise yurtdışı 
hallere satış yapılmak suretiyle gerçekleşmektedir. Ayrıca çok az miktarda da olsa süpermarket/
süpermarket tedarikçilerine satış suretiyle örtüaltı ürünler ihraç edilmektedir.

Yaş meyve sebze üretimimizin yalnızca %5’inin ihraç edilmesine karşın dış pazardaki 
olumsuzluklar iç piyasadaki ürün fi yatlarına da etki etmektedir. Küresel boyutta değişen piyasa 
koşulları nedeniyle tarımsal girdilerin maliyetinde son dönemlerde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 
Bununla birlikte yüksek girdi maliyeti gerektiren konvansiyonel tarım yöntemleri de zaten küçük 
ölçekli üretim gerçekleştiren üreticileri olumsuz etkilemektedir. Üretime dayalı teşvik uygulamaları 
ve temel girdilerin KDV oranlarının düşürülmesi, üreticilerin organize olmuş bir çatı altında 
faaliyetlerini gerçekleştirmesi, hedefl enen pazara yönelik, planlı ve kalite odaklı ürün yetiştirilmesi 
bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Pazar odaklı üretimin yaygınlaşmamış olması, kontrollü ve planlı üretim yapılmaması, 
ve elverişsiz üretim koşulları ihracatın önündeki en önemli engellerdir. Bugün Avrupa ülkeleri 
tarafından ürün alımının temel şartı olarak kabul edilen GLOBALGAP protokolüne dayalı üretimin 
geliştirilmesi temel hedef olmalıdır. Unutulmamalıdır ki fazla üretim fazla ihracat anlamına 
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gelmemektedir. Ürün kalitesini arttırmak ve pazara yönelik üretim planıyla üretim gerçekleştirmek 
artık kaçınılmazdır. Üretimimizi ürünün talep edildiği döneme yaymak ve pazarın talep ettiği çeşitleri 
üretmek yaş sebze üretimimizin temel esası olmalıdır. Klasik ürün çeşitliliği artık bir çok pazarda 
rağbet görmemektedir. Bizim için yeni olarak kabul edilecek bir çok sebze çeşidi yetiştirmek 
ihracat şansımızı arttırabilir ve yeni pazarlara açılmamızı sağlayabilir. Böylece üreticinin en çok 
sözünü ettiği  “Ürün para etmiyor !”  yada “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz !” gibi yakınmalar 
aşılabilir. Hatta iç pazarda satış şansı olmayan bir çok ürün (Macar biberi, Dikenli hıyar, Chilli 
biber (coyanne), Jalapeno biber) dış pazarda üreticiyi de memnun edecek bir gelirle satış şansı 
bulabilir. Üretimde çeşitlilik, sözleşmeli üretim, kontrollü ve planlı üretim, GLOBALGAP sertifi kalı 
üretim bugün en sık telaffuz edilen terimlerdir. İç pazarda da İTU sertifi kalı ürünler marketler 
tarafından talep edilmektedir.

Antalya İhracatçı Birlikleri bünyesinde Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğine 
kayıtlı üye sayısı üyeliği kapalı olanlar ve iptal olanlar hariç 324’tür. 

Türkiye geneli Yaş Meyve Sebze ve Narenciye ihracatında, 2009 yılında bir önceki yıla 
göre miktarda % 19’luk, değerde ise % 11’lik bir artış meydana gelmiştir (Çizelge 63). 2009 
yılında Antalya’dan ihraç edilen yaş meyve sebze ve narenciye ihracatı ise bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında miktar bazında %9; değer bazında yaklaşık %3 oranında artış göstermiştir 
(Çizelge 64).
Çizelge 63. 2008 - 2009 ( Ocak - Aralık) Dönemi Türkiye Geneli Yaş Meyve Sebze ve Narenciye 
      İhracat Kayıt Rakamları

ÜRÜN GRUBU
01.01.2008 – 31.12.2008 01.01.2009 – 31.12.2009 Değişim % 

(2008 – 2009)

Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) Miktar 
(kg)

Değer 
($)

Yaş meyve 457.501.216 499.623.060 530.869.548 492.239.087 16 -1
Turunçgiller 826.384.758 587.420.060 1.184.608.434 801.829.022 43 37
Yaş sebze 1.052.097.643 672.071.059 1.055.711.515 653.478.303 0 -3
TOPLAM 2.335.983.617 1.759.114.179 2.771.189.497 1.947.546.412 19 11
Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri (2010)  
NOT: Gruplar, 2009 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.

Grafi k 23. 2008 - 2009 (Ocak - Aralık) Dönemi Türkiye Geneli  Yaş Meyve Sebze ve Narenciye  
  İhracat
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Çizelge 64. 2008 - 2009 (Ocak - Aralık) Dönemi Antalya Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Kayıt 
      Rakamları

ÜRÜN GRUBU
01.01.2008–31.12.2008 01.01.2009–31.12.2009 Değişim % 

(2008–2009)

Miktar (kg) Değer ($) Miktar (kg) Değer ($) Miktar 
(kg)

Değer 
($)

Yaş meyve 71.529.616 85.243.680 71.204.351 83.638.690 - 0,45 - 1,88
Turunçgiller 24.661.083 19.527.770 42.669.358 29.736.773 73,02 52,28
Yaş sebze 299.128.376 253.999.155 318.019.765 254.633.781 6,32 0,25
TOPLAM 395.319.076 358.770.605 431.893.474 368.009.243 9,25 2,58

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

2009 yılında Yaş Sebze’de Türkiye geneli en fazla ihracatı yapılan ürün değerde 
431.965.425 $ ve miktarda 565.325.402 kg ile domates olmuştur. Bunu sırasıyla hıyar-kornişon, 
biber ve soğan-şalot izlemiştir.
Çizelge 65. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Ülke Bazında Yaş Meyve Sebze   
       İhracatı (Ocak-Aralık)

Ülke
01 OCAK- 31 ARALIK 2008 01 OCAK - 31 ARALIK 2009 % DEĞİŞİM 

Kg Miktar FOB 
Dolar Kg Miktar FOB Dolar Kg 

Miktar
FOB 
Dolar

BULGARİSTAN 90.078.693 62.761.967 135.351.324 108.421.416 50 73
ALMANYA 40.549.849 70.426.723 48.037.685 75.972.951 18 8
RUSYA 
FEDERASYONU 67.786.191 63.100.356 41.775.623 32.557.261 -38 -48

UKRAYNA 38.026.531 20.331.649 54.948.059 30.128.255 44 48
ROMANYA 43.844.580 42.748.792 38.536.787 29.884.007 -12 -30
FRANSA 2.263.717 11.976.673 2.616.191 9.622.410 16 -20
YUNANİSTAN 7.248.302 8.031.995 8.380.519 8.985.544 16 12
HOLLANDA 5.661.661 8.571.466 5.787.688 7.906.464 2 -8
BOSNA - HERSEK 9.200.971 6.377.896 11.437.421 7.362.394 24 15
BEYAZ RUSYA 14.180.075 12.027.644 7.209.787 6.567.815 -49 -45

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

2009 yılında Antalya’dan gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatında Ülkeler bazında 
Bulgaristan, ürün bazında ise domates ilk sırayı almaktadır. Antalya’nın yaş meyve sebze 
ihracatının Türkiye ihracatındaki payı, miktarda %16, değerde ise %20’dir.
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Çizelge 66. Antalya Mal Grubu Bazında Yaş Sebze İhracatı (Ocak-Aralık) Yaş Meyve Sebze   
      İhracat Değerleri

ÜRÜN  
GRUBU

01 OCAK-31 ARALIK 2008 01 OCAK-31 ARALIK 2009 % DEĞİŞİM

Miktar 
kg

FOB 
Dolar

Miktar 
kg

FOB 
Dolar

Miktar 
kg

FOB 
Dolar

DOMATES 191.172.520 165.559.712 206.811.470 167.976.978 8 1
BİBER 42.116.852 47.340.624 39.752.553 40.207.116 -6 -15
HIYAR, KORNİŞON 36.206.879 24.807.217 37.813.432 27.374.164 4 10
KABAK 8.268.437 7.791.345 11.107.637 8.811.514 34 13
PATLICAN 3.811.941 4.104.233 4.091.695 4.531.517 7 10
DİĞER 17.551.747 4.396.024 18.520.425 5.784.032 6 32
YAŞ SEBZE 299.128.376 253.999.155 318.097.212 254.685.321 6 0

YAŞ MEYVE 71.529.616 85.243.680 71.204.351 83.638.690 0 -2
TURUNÇGİLLER 24.661.083 19.527.770 42.712.878 29.771.445 73 52
MEYVE SEBZE 
MAMULLERİ 2.151.600 16.895.561 2.867.957 14.092.863 33 -17

TOPLAM 397.470.675 375.666.166 434.882.398 382.188.319 9 1,74
Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

Çizelge 67. Türkiye/Antalya Yaş Meyve-Sebze Üretim ve İhracatı (2009)

Yılık Ort. 
Üretim (Ton)

İHRACAT Antalya’nın Türkiye İhr. 
Payı

Miktar 
(Ton)

Üretim 
Oranı Değer ($) Miktar’da 

(Ton)
Değer’de 

($)
Türkiye 40.000.000 2.771.000 %7 1.947.546.000

%16 %20
Antalya 4.660.000 434.000 %9 382.188.000

2009 Yılı Türkiye Geneli Meyve-Sebze İhracatında; Biber’in %58’sı, Domates’in %37’sı, 
Hıyar’ın %38’si, Narenciye’nin %4’ü Antalya’dan karşılanmıştır.

3.3. İthalat
İlimizde Tropikal meyve ithalatı yapılmakta olup sebze ithalatı bulunmamaktadır. Sebze 

tohumunda ise belli bazı ülkelerden ithalat gerçekleştirilmekte olup, bu ülkelerin başında Hollanda 
gelmektedir. Hollanda’yı ABD,  İsrail, İspanya ve Fransa izlemektedir.  2009 yılı verilerine göre, 
toplamda 10.763.895.937adet, 891.825.522gr, 778.035kg, 390.000lt ve 180 kutu tohum ithalatı 
gerçekleştirilmiştir (Çizelge 68). 
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Çizelge 68. Antalya İthal Sebze Tohumu Miktarları (2009)

ÜRÜN ADI (TOHUM)
MİKTARI

ADET GR KG PAKET

Bakla 70.035
Bal kabağı 1.200.000
Başsalata 9.980.000
Bezelye 1.500.000 528.495
Biber 65.282.020 9,792 5.50
Brokoli 6.145.000
Bürüksel lahanası 2.500.000
Domates 1.466.147.840 118.875,73 987,6
Enginar 70.000
Fasülye 128.538
Havuç 2.119.000.000 1.000 160.500.153,03
Hıyar 359.524.443 250.000 3.081,40
Ispanak 5.258.900.000 2.000 15.523,2
Kabak anacı toh. 670
Kabak aşı anacı 1.500.000
Kabak 46.516.866 7.595
Karnabahar 111.370.000 700 3,15
Karpuz 57.763.300 60.000 9.052,10 180
Kavun 42.400.518 103
Kereviz 2.060
Kırmızı lahana 79.695.000
Lahana 47.998.000 4.750
Marul 104.302.450 385.850 1.742,55
Maydanoz 8.000
Patlıcan fi desi 1.000
Patlıcan 54.309.500 11.250 35.10
Soğan 737.300.000 55.330 2.450
Turp 29.990.000 1.565,5
Mantar miseli 390.000  litre

Toplam 10.763.895.937 891.825.522 778.035,13kg 
390.000 lt 180

Kaynak: Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
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4. GIDA GÜVENLİĞİ,  KALINTI ve İZLENEBİLİRLİK
4.1. Gıda Güvenliği ve Güvenli Gıda
Dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların aşınması ve kirlenmesine bağlı 

olarak, sağlıklı ve güvenilir özellikler taşıyan gıdalara olan ihtiyaç sürekli bir artış göstermektedir. 
Toplumu ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve 
sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, huzurlu ve güvence altında varlığını 
sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme temel koşullardan birisi belki de en önemlisidir. 
Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için 
gıdaların tüketilmesidir. Sağlıklı bir yaşam ancak gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması ile 
sürdürülebilir. Gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, 
hastalıkların önlenmesi, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla 
politikalar oluşturulurken gıda ve sağlık kavramlarının birlikte ele alınması gerekmektedir. 

Gıda güvenliği gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fi ziksel ve kimyasal etkenleri 
önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, taşınması, depolanması ve son tüketiciye 
sunulması sürecini ele alan bir bilimsel yaklaşımdır. Temel amaç gıdaların tarladan çatala olarak 
özetlenebilecek bir süreçte sağlığa uygun olmalarını ve besleyici özelliklerini muhafaza etmelerini 
sağlamaktır.  Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşma etkeninden arındırılarak tüketime 
uygun hale getirilmiş gıdadır.

Gıda maddeleri üretiminde, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına dayanan, biyolojik 
çeşitliliğini uygun teknolojileri kullanarak koruyabilen, toplumun tüm kesimlerinde yaşam kalitesini 
iyileştirmeyi hedefl eyen, rekabetçi ve katma değeri yüksek üretim prosesleri kullanarak gıda 
güvencesi ve gıda güvenliğini sağlamak bütün ülkelerin temel vizyonudur. Gezegenimizdeki 
iklim krizi ve giderek artan çevre kirliliği her türlü üretim faaliyetinin çevreye zarar vermeyecek, 
sürdürülebilir temellerde planlanmasını ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 
gıda üretiminin en temel safhası olan tarımsal üretimde kullanılan tekniklerin insan ve çevre 
sağlığını tehdit etmeyecek şekilde planlanması da büyük bir ihtiyaçtır. 

Yeşil devrim olarak adlandırılan ve üretimde önemli artışların olduğu 1950’lerde başlayan 
dönemde tarım alanlarında zirai ilaç ve kimyevi gübrelerin bilinçsiz ve aşırı kullanılması ekolojik 
dengenin bozulmaya başlamasına ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sınırlı miktardaki tarım alanlarında zararlılarla 
mücadele etmek ve verimliliği artırabilmek amacıyla başlayan bu kimyasal mücadele günümüzde 
zirai üretim için olmazsa olmaz bir hale gelmiştir. Tarımsal üretimde bu tür kimyasal maddelerin 
kullanılmasıyla sağlanan yarar, beraberinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir takım 
problemlerin de doğmasına neden olmuştur. Bu problemlerin en önemlisi kalıntı problemidir. Ancak 
gıdalarda bulunan kalıntı maddelerinin tek kaynağı tarımsal üretim değildir. Endüstriyel faaliyetler 
sonucunda da pek çok toksik madde açığa çıkmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu 
maddeler de gıda ürünlerine bulaşarak kalıntı bırakmaktadır. Bir tanım yapmak gerekirse,  Kalıntı, 
bitki veya bitkisel orijinli ürünler ve yenilebilir hayvansal ürünler içinde veya üzerinde bulunan ve 
gıdanın doğal yapısında bulunmayan her şeyi ifade edebilmektedir. Konuyu bitki koruma ürünleri 
açısından baktığımızda ise, kalıntı bitki koruma ürünlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan, 
parçalanma, bozunma veya reaksiyon sonucunda oluşan dönüşüm ürünlerini ifade etmektedir. 

Antalya özellikle ihraç ettiği örtü altı sebze ve meyve çeşit ve miktarı ile dikkat çeken bir 
konumdadır. Bilindiği gibi örtü altı üretim daha hassas koşullarda yapılır ve bu üretim yönteminin 
ihtiyaç duyduğu gübre ve tarım ilacı miktarı normal koşullardaki üretimden daha fazladır. Tüketici 
hassasiyetlerinin artması ve uluslararası ticarette gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yasal 
yaptırımların derinleşmesi; iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve Antalya’da üretilen 
gıda maddelerinin daha sık, daha hassas ve kapsamlı şekilde kontrolünü zorunlu kılmaktadır.

İlimizde Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği Konusundaki Mevcut Durum  
Türkiye, tarım ürünleri üretiminde, özellikle meyve ve sebze üretiminde dünyanın en 

önemli ilk beş ülkesinden biridir. Türkiye tarımsal üretiminin lokomotifi  olan Antalya ise ülkemizin 
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örtü altı yetiştiriciliğinin yaklaşık %35’ini ve meyve sebze ihracatının %33’ünü tek başına 
gerçekleştirmektedir. Bölgenin Türkiye ve dünya tarım girdisine bu şekilde katkısına paralel 
olarak, Antalya’da tarımda kimyasal madde kullanımı da özellikle son 10 yılda giderek artmış ve 
sadece tarım ilaçlarında yıllık 5000 tona ulaşmıştır.

Tarımsal üretimin ve gıda sanayinin öncelik alanlarının belirlenmesinde üretim artışı 
sağlayan modern tekniklerin uygulanmasının yanında her türlü toksik bileşenden arındırılmış 
kaliteli ürünlerin sunulması esastır.  Bu çerçevede, insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik 
hassasiyetlerin artması ve uluslararası ticarette gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yasal 
yaptırımların derinleşmesi; iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve gıda maddelerinin 
daha sık, daha hassas ve kapsamlı analizlere tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde 
toplum sağlığını tehdit eden en büyük etmenlerden biri, gıdalarda bulunan toksik kimyasallardır. 
Bu konu WHO, FAO gibi Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
öncelik alanlarında yer almaktadır. Gıdalarda bulunması muhtemel maddelerin başında tarımsal 
üretimde sıklıkla kullanılan gübreler, bitki koruma ürünleri ve çevresel kaynaklardan bulaşan 
çeşitli kimyasal maddeler gelmektedir. Bu tür kimyasal maddeleri içermeyen bitkisel ürünlerin 
tüketicilere sunulması insan ve çevre sağlığı açısından hayati öneme sahip bir konudur. Modern 
tarım tekniklerinin ve kimyasallarının yoğun olarak kullanıldığı bölgemizde toksik kimyasal 
maddelerin belirlenmesi ve tarımsal araştırmalar konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel 
nitelikli çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Özel kurumlar doğal olarak gıda güvenliği konusu ile 
kendi faaliyet alanlarına girdiği kadarı ile ilgilenmektedirler. Gıda güvenliğini sağlama ile ilgili 
faaliyetler özü gereği kamusal bir nitelik taşımaktadır. Sebzecilik söz konusu olduğunda, İlimizde 
Tarım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Kontrol Şube 
Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ve Zirai Karantina Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü gıda güvenliği açısından birbiri ile bağlantılı olarak görülebilecek kamu 
kurumlarıdır. Bu nedenle Tarım Bakanlığı bünyesinde bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların 
personel, cihaz ve donanım altyapısının güçlendirilmesi son derece önem taşımaktadır. 

Gıdalarda bulunan toksik kimyasal maddelerin belirlenmesi ve kontrolü konusunda 
Türkiye’de çeşitli devlet kurumları faaliyet göstermekte ve üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde de 
çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlimizde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmakta olan Gıda 
Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçtiğinde, gıdalarda bulunan çeşitli kimyasal 
maddeleri kapsamlı olarak araştırmak, bu konuda ulusal bir veri bankası oluşturulmasına öncülük 
edebilmek, konu hakkında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek daha hızlı ve kesin yeni 
analiz metotları geliştirebilmek mümkün olabilecektir. Böylece ilimiz tarımına ve gıda güvenliği ile 
ilgili çalışmalara üniversite bünyesinden çok önemli bir destek sağlanacaktır. Toksik kimyasallar 
üzerine kapsamlı analiz, izleme faaliyetleri, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek böyle 
bir merkezin kurulması ile büyük bir eksiklik giderilmiş olacaktır.

Sebzelerde Gıda Güvenliği İle İlgili Olası Gelişmeler  
Sebzelerde gıda güvenliğini sağlamak açısından önem arz eden konu tarımsal üretim 

esnasında kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin hasat sonrası sebzelerde bırakabileceği 
kalıntılardır.   Bu kalıntı maddelerinin başında zirai ilaçlar, nitratlar ve kurşun, kadmiyum gibi 
ağır metal kalıntıları gelmektedir. İlimizde üretilen ve ihraç edilen sebze ürünlerinde bu kalıntı 
maddelerin varlığı ve varsa ne miktarda bulundukları yetkili laboratuarlar tarafından analiz 
edildikten sonra ihraç izni verilmektedir. Bu ürünleri ithal eden ülkelerin ulusal mevzuatlarına 
veya istedikleri çeşitli kriterlere göre analizler yapılmakta ve gerekli raporlar düzenlenmektedir. 
Sebze ürünlerinin ihracatında zaman zaman çeşitli sorunlar olduğu gözlenmektedir. Bu sorunların 
aşılması konusunda Kamu Kurumları, İhracatcı Birlikleri ve Üreticiler nezdinde çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Genelde bu konuda yaşanan sorunları aşmak için seraların fi ziki koşullarının 
düzeltilmesi, üreticilerin örgütlenmesi, tarımsal kimyasal kullanımı konusunda uzman desteği 
alınması ve gerekli prosedürlere uyulması, saha denetimlerinin artırılması, organik tarım 
uygulamalarının teşvik edilmesi ve entegre tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ile kimyasal 
kullanımının azaltılması gibi çeşitli yöntemler önerilmektedir. 
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 İlimizde Sebze üretimine yönelik faaliyetler hem halk ve çevre sağlığı açısından ve hem 
de ticari açıdan büyük önem taşımaktadır. İnsan beslenmesi açısından sebzeler vazgeçilmez 
besin kaynaklarıdır ve bu nedenle sağlığa uygun nitelikte olmaları bir gerekliliktir. Örtü altı tarımın 
ilimizdeki büyük potansiyeli ise çevreye zarar vermeyecek üretim tekniklerinin uygulanmasını 
zorunlu kılmaktadır, bu konuda zaman içerisinde ortaya çıkabilecek kirliliğin kontrol edilmesi 
çok güç olacaktır. Son olarak gerek iç ve gerekse dış ticarette yaşanan sorunların üretici ve 
ihracatçılarımıza büyük zararlar verdikleri bilinmektedir. Türkiye’nin AB müktesebatının yaklaşık 
yarısı tarım konularını kapsamakta, tarım konularının da büyük bir bölümünün gıda güvenliği, bitki 
ve hayvan sağlığıyla ilgili olduğu görülmektedir. Gıda güvenliğine ilişkin en önemli sorun kalıntıların 
kontrol edilmesi ve bunların belli bir seviyenin altında tutularak hayvan ve insan sağlığını tehdit 
etmesinin önlenmesidir. Ayrıca, Türkiye tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini gıda 
güvenliği konusundaki önlemleri en yaygın ve katı biçimde uygulayan AB’ne yapmaktadır. Bütün 
bu nedenlerle, Türkiye’nin gıda güvenliği konusundaki gelişmeleri oldukça yakından izlemesi 
ve uygulamasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, sebze üretimi ve ticaretinde 
yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek öneriler ve önümüzdeki yıllarda ortaya 
çıkması muhtemel gelişmeler hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1. Sebzelerde bulunması muhtemel kalıntı ve bulaşan maddeler konusunda İl genelinde 
yapılmış kamu ve özel sektör tarafından yapılmış bütün çalışma sonuçlarının her yıl toplanarak 
bir veri bankası oluşturulması. Böyle bir veri bankasının oluşturulması ile kimyasal kullanımının 
sebzelerde bıraktığı kalıntı ve bulaşanlar hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşabilmek ve gerekli 
önlemleri alabilmek mümkün olabilecektir.

2. Toprak ve Su kaynaklarında tarımsal kimyasalların kullanımından kaynaklanabilecek 
kirlilik unsurlarının araştırılmasına yönelik altyapının kurulması veya bu konuda kurulu bir altyapı 
varsa geliştirilmesi çevre sağlığı kontrol faaliyetleri açısından çok önem taşımaktadır. Toprak ve su 
kaynaklarındaki kirlenme güvenli gıda üretimini zorlaştıracaktır. Toksik kimyasalların kullanımının 
yoğun olduğu bölgelerde düzenli olarak yapılacak izleme çalışmaları ile mevcut durumun ve 
kirliliğin zamana dayalı seyrinin ortaya çıkarılması şarttır. 

3. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sebzelerde kullanılan zirai ilaçların kalıntı 
analizlerinde ilaç aktif maddelerinin varlığını belirlemek üzerine kurulu bir analitik yaklaşım 
uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda sebzelerde gıda güvenliğini sağlamada aktif madde analizi 
üzerinden giden bir yaklaşımın yetersiz olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu konu 
uzunca bir zamandır bilinmesine rağmen ancak analiz cihazları teknolojisindeki hassasiyet ve 
seçiciliği artıran çok önemli gelişmeler sayesinde ne derece önem taşıdığı anlaşılabilmiştir. Bu 
konuda yapılmış çalışmalar, tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçların zamanla parçalanarak 
çeşitli metabolitlere dönüştüğünü göstermektedir. Bu metabolitler kullanılan tarımsal ilaçtan daha 
kararlı bir kimyasal yapıya ve çok düşük bir konsantrasyona sahip olsa da daha yüksek bir zehirli 
etkiye sahip olabilmektedir. 

Bu gelişmelerin olası  sonuçlarından biri, gıdalarda zirai ilaç kalıntısının araştırılmasında aktif 
madde kontroluna dayalı ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarının dönüşüm veya parçalanma 
ürünlerini de dikkate alacak şekilde yeniden ele alınmasıdır. Gıda güvenliği açısından dikkat 
çekici olan nokta bazı dönüşüm ürünlerinin evde yemek hazırlama sürecinde uygulanan ısıtma, 
kaynatma, kızartma gibi işlemler esnasında da meydana gelebilmesidir. Bu durumda zirai ilaçların 
gıdalarda bulunabilecek maksimum kalıntı miktarlarına ilişkin değerlerin daha aşağı seviyelere 
doğru inmesinin kaçınılmaz olacağı kesin gibidir. Bu tahmine destek sağlayan bir diğer kanıt 
çoklu toksisite çalışmaları veya birikimsel risk değerlendirmesi olarak adlandırılabilecek alandan 
gelmektedir. Bu çalışmalar çok çeşitli gıda maddeleri yediğimizi ve dolayısıyla aynı anda çeşitli 
zehirli maddelerin vücudumuza girdiğini ve bu maddeler arasındaki etkileşiminin dikkate alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalar gıdada bulunan kalıntı miktarları mevzuatta izin 
verilen sınırların çok altında olsa bile birbiri ile etkileşen kimyasal maddelerin zehirli etkilerinin 
arttığını göstermektedir. Bu konuda zaman içinde değişiklik ihtiyacının gündeme geleceği ve 
daha sert önlemlerin alınacağı beklenmeli ve zirai ilaç kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar 
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şimdiden dikkatle  planlanmalıdır. Aslında bu durumun organik veya geleneksel metotlarla 
üretilmiş gıda ürünlerine yönelik talebin zaman içerisinde artacağını işaret ettiği de söylenebilir. 
Dolayısıyla toprak ve su kaynakları kirlenmemiş, zirai ilaç kullanımını minimuma indirmiş ülkelerin 
kamu sağlığı açısından olduğu kadar ekonomik olarak da ihracata yönelik çok büyük bir avantaj 
sağlayacağı söylenebilir.  

4. Metabolit veya dönüşüm ürünlerinin analizi konusunun zaman içinde önem kazanacağı 
düşünülerek özellikle ilgili kamu kurumlarında bu kimyasal maddelerin belirlenmesine yönelik 
güvenilir test ve analiz metotlarının geliştirilmesi ve gerekli ise cihaz altyapısının güçlendirilmesi 
önemli görünmektedir.

5. Ülkemiz tarımsal üretiminin en önemli merkezi ve dışa açılan penceresi konumundaki 
Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan ve gıda güvenliği konusunda 
çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kamu 
kurumları arasında sıkı bir işbirliği oluşturulmalıdır. Bu gerek sorunların tespitinde ve gerekse 
çözümünde önemli katkılar sağlayabilecektir.

4.2. Kalıntı ve İzlenebilirlik
Zirai İlaç kalıntısı, uygulandığı tarım ürünleri ve gıda maddeleri üzerinde veya içinde kalan 

etkili madde veya parçalanma ürünleridir ve bir kilogram üründe miligram veya ppm cinsinden ilaç 
miktarı olarak ifade edilir. Zirai ilaçlar bitki üzerine uygulandıktan belirli bir süre sonra bazı çevre 
faktörlerinin (sıcaklık, nem, ışık, yağış) etkisiyle parçalanarak ayrışır ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek düzeyin altına düşer. İnsan sağlığına zararsız kabul edilerek bir kilogram üründe 
bulunmasına müsaade edilen miligram veya ppm cinsinden ilaç miktarı Maksimum Rezidü Limiti 
(MRL) veya Tolerans olarak ifade edilir.

Gıdalarda kalıntıya neden olan hatalı uygulamalar; Yetiştirilen ürüne ruhsatlı olmayan ilacın  
uygulanması, tavsiye edilen doz’dan yüksek doz’da ilaç uygulanması, ilaçların karışabilirliğine 
dikkat etmeden, diğer ilaçlarla karıştırılarak uygulanması, ilaçlama aletindeki yapısal bozukluklar, 
bitkiye ilaç uygulandıktan sonra, ilaç etiketinde belirtilen “son ilaçlama ile hasat arası bekleme 
süresine uyulmadan” ürün hasat edilmesi olarak belirtilebilir. Bunun yanında zirai ilaçların 
ürün üzerinde veya içinde kalıcılığa etki eden diğer faktörler çevreye bağlı faktörler (ışık, 
sıcaklık,rüzgar,yağmur,orantılı nem), bitkiye bağlı faktörler bitki morfolojisi, bitki gelişme evreleri), 
zirai ilaca bağlı faktörler (aktif madde’nin uçuculuk, yarılanma ömrü gibi fi zikokimyasal özellikleri, 
formülasyon, konsantrasyondur.

İzlenebilirlik, gıda üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her aşamasında, gıda 
maddesine karıştırılması tasarlanan veya gıda maddesinde bulunması istenmeyen herhangi bir 
maddenin tespit edilmesi halinde, kayıt bilgilerinden hareket ederek, sorunun kaynağına kadar 
izlenmesi sürecidir. İzlenebilirlik, gıda ürününün vardığı son noktadan (tüketiciden) geriye dönük 
kayıt sistemi olarak da değerlendirilmektedir.

Ürünün üretim aşamasında kullanılan kimyasalların kayıt bilgilerini (Ürün Kimliğini) ibraz 
etmek suretiyle, İzlenebilirliğinin sağlandığı durumlarda üretici, izlenebilirliğin sağlanmadığı 
durumlarda ise ürünün sahibi durumda olan komisyoncu, tüccar, perakendeci, ihracatçı vs. 
sorumlu tutularak haklarında yasal işlem başlatılır.

4.2.1. MRL değerlerinin Oluşturulması 
Tüm pestisitler piyasaya verilmeden önce gerek hedef organizmaya etkinliği gerekse insan 

sağlığı ve çevre yönünden test edilir. MRL değerlerinin oluşturulması sırasında kimyasallar deney 
hayvanları üzerinde toksikolojik ve farmokolojik denemelere tabi tutulur. Bu çalışmalar sırasında 
deney hayvanlarında zarar belirtisi gözlenmeyen en düşük doz (NOAEL) belirlenir. Bu doz 100 
güvenlik faktörü küçültülerek insan yaşamı boyunca günde alınmasına müsaade edilen günlük 
alınabilir maksimum doz (ADI) bulunur. Günlük alınabilir doz belirlendikten sonra insanların 
beslenme alışkanlıkları da dikkate alınarak tolerans ya da MRL değerleri tespit edilir. Etkili 
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maddenin herhangi bir üründe MRL’si belirlenirken varsa o aktif maddenin bitkiye uygulandıktan 
sonra dönüşüm ürünü denilen metabolitleri de dikkate alınmaktadır. 

Pestisit kalıntıları, pestisitlerin fi ziksel ve kimyasal özelliklerine, formülasyonuna, uygulama 
dozuna, iklim koşullarına, uygulandığı bitki çeşidine ve yaşına bağlı olarak parçalanırlar. 

MRL değerleri, ürünün tüketim şekline, pestisite, çevre koşullarına ve kültür bitkilerine bağlı 
olarak her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Tüm ülkeler ürün bazında MRL listelerini oluşturmuşlardır. 
Ülkelerin MRL değerleri, o ülkeye yapılacak ihracat için çok önemlidir.  Bir üründe herhangi bir 
pestisit için bir MRL değeri bulunmuyorsa, söz konusu pestisitin o üründe küçük oranda bile 
çıkması halinde o üründe kalıntı olarak kabul edilmektedir.  

4.2.2. Laboratuvarlar ve Kalıntı Analizleri
İlimizde ihracatta gıdalarda kalıntı analizi yapan 3 laboratuvar bulunmaktadır. Rusya, 

ihracatta 107 adet etkili maddeye göre analiz istemektedir. Yurt içinde denetim amaçlı yapılan 
analizlerde 225 sayıda etkili maddeye bakılmaktadır. İthalatta ise yine 225 sayıda etkili maddeye 
göre analiz yapılmaktadır.

Çizelge 69. Antalya İli 2009 Yılı Pestisit Kalıntı Analizleri Sayısı 

İhracat İthalat Yurt içi Denetim

Yaş meyve 
sebze analiz 

sayısı

Sebze 
analiz 
sayısı

Yaş meyve 
sebze  analiz 

sayısı

Sebze 
analiz 
sayısı

Yaş meyve 
sebze  analiz 

sayısı

Sebze 
analiz 
sayısı

3.821 3.503 21 - 1.689 1.255
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 70. Antalya İlinde Sebzelerde Denetim Amaçlı Alınan Numunelerde En Çok Rastlanan  
    Etkili Maddeler ve Sayıları (2009)

HIYAR BİBER KABAK DOMATES PATLICAN TOPLAM

PYRIDABEN 44 49 21 1 6 121
ACETAMIPRID 54 3 19 23 14 113
OXAMYL 40 10 28 9 5 92
IMIDACLOPRID 10 26 9 30 75
CARBENDAZIM 26 16 9 7 58
DIMETHOMORPH 24 3 1 1 3 32
METHOMYL 8 9 4 - 1 22
TOPLAM 206 116 91 71 29 513

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)
Hızlı Alarm Sistemi kapsamında Bildirim gönderilen ülke ve ürünlere yönelik AB 

Komisyonunca;
-AB’de sağlık riski taşıdığı belirlenen Ürünleri alıkoyma, geri toplama, reddetme,
-Ürünün menşe ülkesine Misyon Heyeti göndererek, AB’nin yasal düzenlemelerine uyum 

ve kontrol sistemlerini değerlendirtme, 
-Sık bildirim uygulanan ürünlerin menşe ülkesinden yaş meyve sebze ithalatını kısıtlama 

veya tamamen durdurma gibi, yasal tedbirler uygulanmaktadır.
2009 yılında en fazla bildirim alan ürünler;
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Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta;
• Biber’de          Oxamyl, Methomyl, Carbendazim,
• Domates’te     Oxamyl,
• Hıyar’da          Oxamyl, 
• Kabak’ta         Oxamyl, 
• Armut’ta          Amitraz,
• Üzüm’de         Monocrotophos
Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta;
• Domates’te     Chlorpyrifos, Acetamiprid, 
• Biber’de          Acetamiprid 
• Limon’da         Chlorpyrifos, Parathion-methyl,
• Nar’da             Chlorpyrifos 
• Üzüm’de         Chlorpyrifos, Cypermethrin, Bifenthrin’dir.
Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), AB’ye gönderilen ürünlerde kalıntı açısından 

uygun olmayan ürünler ve gönderen ülkeleri yıllar itibarı ile internet sitesinden yayınlamaktadır 
(http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm.) Buna göre 2008 yılında ülkemiz 308 parti 
uygun olmayan ürün ile 125 ülke arasında Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştır. 

Çizelge 71. AB Ülkelerine Yiyecek ve Yem İhraç Eden Ülkelerin Uygun Bulunmayan Parti  
    Sayısı

Ülke
Uygun Bulunmayan Parti Sayısı

2007 2008

Çin 355 500
Türkiye 294 308
İran 133 174
Hindistan 86 159
ABD 191 153
Almanya 122 137
İspanya 178 115
Tayland 93 106
İtalya 74 104
Fransa 109 94

Kaynak: RASFF 2008

Hızlı Alarm Sistemi kapsamında AB Komisyonundan Bildirim alan ülkemizdeki ihracatçı 
fi rmalara;

• Aralık 2004 tarihinden itibaren Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Sağlık Sertifi kası 
alınması,

• 15 Temmuz 2009 tarihinden sonra bildirim alan fi rmanın AB ülkelerine ihraç edecekleri 
tüm yaş meyve-sebze ihraç ürünlerinde arka arkaya beş (5) partide analiz yaptırılması,

• Aynı yıl içerisinde ikinci defa bildirim alan ihracatçı fi rmanın tüm meyve ve sebze ürünlerine 
sürekli analiz yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir.
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Gıda Güvenliğine Yönelik Çalışmalar
 Özellikle pestisitlerten kaynaklanan sorunların çözülmesi için bir dizi yasal düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili Ulusal Mevzuatlar;
• 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
• Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
• İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 
• Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında 

 Yönetmelik
• Bitki Koruma Ürünlerini Uygulama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik
Kontrollü Örtüaltı Üretim
Ülkemiz örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve 

gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, 
kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla 2003 yılından itibaren kontrollü üretime geçilmiştir. 
Kontrollü örtüaltı üretim çalışmaları kapsamında uygulanan “Uzaktan Algılama ve Coğrafi  Bilgi 
Sistemleri” ile İlimiz tarım arazilerinin nitelik sınıfl andırılması yapılmıştır. Arazi nitelik sınıfl arı veri 
tabanı ve uydu görüntülerinden de faydalanılarak ilimiz örtüaltı varlığının yaklaşık %85’i kayıt 
altına alınmıştır.

Kontrollü Üretim Sistemi’nin geliştirilmesi amacıyla 27.12.2003 tarihli ve 25329 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı  Üretiminin  Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, 
çerçevesinde İlimizdeki örtüaltı alanlarda üretimden tüketime kadar yapılan tüm faaliyetler 
(ilaçlama, gübreleme vs) 2004 yılından itibaren kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 

Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve  gerekse gıda 
güvenlik zinciri  içerisinde kaliteli  üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim 
sistemini geliştirmek  amacıyla hazırlanan bu yönetmeliğe göre, İlimiz sınırları içinde bulunan, 
ilçelerde dahil olmak üzere, toplam 175.890 dekar alanda,“ Örtüaltı Alanlarının Kayıt Altına 
Alınması”  işlemleri Müdürlüğümüzce 13 Mart 2004 tarihinde başlatılmıştır.

İyi Tarım Uygulamaları ile Sertifi kalı Üretim
Ülkemizde çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, 

doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin 
sağlanması amacıyla 2004 yılından itibaren sertifi kalı üretime geçilmiştir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satışı
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ülkemizde yasal olarak kullanımına izin verilen tüm 

bitki koruma ürünlerinin 12 Şubat 2009 tarihi itibariyle Reçete karşılığı satışı ve uygulanmasına 
geçilmiştir. Pestisit kullanımında rastlanılan sıkıntıları, izlenebilirliği sağlayarak ortadan kaldırmak 
amacıyla “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
değiştirilerek 12 Haziran 2009 tarihinde yeniden yayımlanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak İl Tarım 
Müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlar, üniversite öğretim üyeleri tarafından eğiticilerin eğitimi 
şeklinde bir haftalık eğitimden geçirilmiş ve bu eğiticiler de kendi illerindeki resmi kurumlarda 
çalışan teknik elemanları eğitmişlerdir. Resmi kurum dışındaki katılımcılar da öğretim üyeleri 
tarafından eğitilmişlerdir. 

2009 yılı sonu itibariyle Antalya İli Bitki Koruma Ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişi 
sayısı 758’dir.

Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi
Bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki 
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koruma ürünlerinin Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına ve diğer kimyasalların teknik tavsiyelerine 
uygun ve kontrollü kullanılmasını, Pazara, Türk Gıda Kodeksi maksimum kalıntı değerlerine uygun 
bitkisel ürün arzını, Tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliği sağlamak 
amacıyla 04 Kasım 2008 tarihli yönetmelik ile sera ve örtüaltı üretiminden başlamak üzere, 
01.02.2009 tarihinden itibaren ticarete konu tüm sebze ve meyvelerde 01.02.2010 tarihinden 
itibaren de diğer ürünlerde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesine zorunlu 
hale getirilmiştir.

Bitki Koruma Ürünlerine Yasak Uygulaması
Ülkemizde Aktif Madde bazında ruhsatlı bulunan Bitki koruma ürünleri AB’ne uyum 

çerçevesinde  T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alınmış ve AB’nin 
Annex 1 listesinde yasak kapsamında değerlendirilen 135 adet Aktif Madde’nin ülkemizde de 
yasaklanması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, 135 aktif maddenin75 adedi 01 Ocak 
2009 tarihi itibariyle, 49 adedi 31 Ağustos 2009 tarihi itibariyle, 3 adedi ise 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle   ülkemizde imalatı ve ithalatı sonlandırılmıştır. AB’de yasak kapsamında olan 135  Aktif 
maddenin tamamının Türkiye’de de  yasaklanması 2010 yılında tamamlanacaktır. 

Pestisitlerin Yetkili Kişilerce Uygulanması
Pestisitlerin neden olduğu problemlerin çoğu, bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan uygulamalardan 

dolayı olmaktadır. Bundan dolayı pestisit uygulayacak kişilerin eğitimli uzman kişiler olmasında 
çok yarar vardır. 21 Kasım 2009 tarihinde yayımlanan, “Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, uygulayıcıların eğitimi ve belgelendirilmesi, yetki ve 
sorumluluklarının belirlenmesi kapsamında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4.2.3. Tarımsal Kaynaklı Çevre Kirliliği
4.2.3.1. Kimyasallar 
Artan dünya nüfusu ile birlikte artan besin ihtiyacının da karşılanabilmesi için tarımsal 

üretimde kimyasalların kullanımı kaçınılmazdır. Ancak tarımda yanlış ve yoğun olarak kullanılan 
kimyasal gübre ve ilaçların önemli derecede çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. 

Kimyasal gübreler tarımsal üretimi miktar ve kalite yönünden geliştirirken yer yer önemli 
bazı olumsuzluklar da meydana getirmektedir. Bu etkilerin toprağın fi ziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri üzerine olması, bitkilerin gelişmesi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. Ayrıca toprak ve bitkiler üzerine olan bazı olumsuz etkilerinden başka, yeraltı ve 
yerüstü sularını da kirleterek önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle nitratlı gübreler, 
genel olarak da azotlu gübrelerin yoğun kullanımı sonucu yeraltı ve yerüstü sularının nitrat içeriği 
artmaktadır. Ülkemiz seracılığının en yoğun ve gübre kullanımının yüksek olduğu Antalya ili 
Kumluca ilçesinde yapılan bir araştırmanın bulguları, bu etkileşimi açıkça ortaya koymaktadır. 
Araştırmanın yapıldığı yıllarda içme suyu kaynağı olarak da kullanılan kuyu sularının % 50’sinin 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınırı olan içme sularında izin verilen 45 mg/litre’den daha fazla 
NO3 içerdiği belirlenmiştir. Benzer durumların ülkemizin pek çok yöresinde görülmesi çok yüksek 
bir olasılıktır. Yanlış ve fazla gübre kullanımı sonucu topraklardan yüzey akışı ile drenaj suları 
ile önemli düzeyde azot ve fosfor sulara karışmaktadır. Sulardaki artış, alg gelişimini teşvik 
etmekte, alg gelişiminin artışı ise suların oksijen dengesini bozarak bu sulardaki canlı yaşamını 
sınırlamaktadır (Kaplan ve ark 2000). Bu gübreler, yeraltı suları veya yüzey akışı ile yerüstü 
suları ile göl ve denizlere ulaştığında güneş ışınlarına maruz kalınca, fotosentez yapan canlıların 
(fi toplanktonlar, algler) azot ve güneş ışığı ile bir anda çok büyük sayılara ulaşır. Gün içinde 
suya oksijen veren bu canlılar, gece ortamdaki oksijeni tüketerek  karbondioksit üretir. Zamanla 
sudaki tüm oksijen tüketilir ve oksijene ihtiyaç duyan balıklar diğer canlılar bir anda ölebilir. Ayrıca 
çoğalan algler güneş ışınlarını da gölgelediği için tabandaki bitkiler de (diğer canlılara yuva, besin 
görevi yapan bitkiler) fotosentez yapamayarak ölebilmektedir.

Kimyasal gübrelerin bir diğer etkisi de fazla kullanımının topraklarda tuzluluk sorununa 
neden olmasıdır. Tuzlulaşan toprakların yıkanmasıyla taban suları tuzlulaşmakta, tuzlulaşan 
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sular, sulama suyu olarak  kullanıldığı için daha yüksek toprak tuzlulaşması olmaktadır.  Kaplan 
ve Akay (1995), Ülkemiz seracılığının önemli merkezlerinden olan Kumluca ve Finike yörelerinde 
yürüttükleri bir çalışma sonucunda sera topraklarında ve sera sulama sularında önemli düzeyde 
tuzlulaşma sorunu belirlemişlerdir. Araştırıcılar sera toprak örneklerinin % 90.2’sinde farklı 
düzeylerde de olsa tuzluluk sorununun bulunduğunu, örneklerin % 30’unda ise toprak tuzluluğunun 
yüksek ve aşırı düzeylerde olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırmada özellikle kuyu sularının 
EC’lerinin, kanalet sularına göre yüksek olduğunu belirlemişlerdir (Kaplan ve ark 2000).

Diğer bir kimyasal grubu olan pestisitlerin insan ve çevreye etkileri doğrudan ve dolaylı 
olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Doğrudan etkisi ağız, deri, solunum yoluyla,  dolaylı etkisi 
ise ürünlerde kalıntıya neden olması, toprağı, suyu, havayı kirletmesi, yaban hayatına, arılara 
ve doğal düşmanlara etkisi, fi totoksisiteye neden olması, kimyasallara direnç oluşması olarak 
sayılabilir.

Pestisit kalıntıları içme sularına bulaşabilmektedir. İçme sularında bulunabilecek pestisit 
kalıntılarının, insan sağlığı açısından risk oluşturmaması için, içme sularında bulunmasına müsaade 
edilen maksimum kontaminant seviyesi (MCL) belirlenir. Bu değer, insan yaşamı boyunca günde 
alınmasına müsaade edilen günlük alınabilir maksimum doz (ADI)’un %10’u alınarak belirlenir. 
MCL hesaplanırken bir insanın ortalama olarak 60 kg ağırlığında olduğu ve günde yaklaşık olarak 
2 lt su tükettiği varsayılır. Almanya ve İngiltere içme sularında toplam pestisit kalıntı limitini 0.5 
mg/l olarak duyurmaktadır. Ancak Ülkemizde bu konuda herhangi bir yaptırım sözkonusu değildir 
(Duran 2009).

4.2.3.2. Üretim ve Ambalaj Atıkları 
Özellikle sera sezonu sona erince binlerce kilo sera atığı ortaya çıkmakta ve çoğunlukla 

yakılarak imha edilmektedir. Sezon sonundaki atıklara ilaveten üretim sırasında budama vs. yolu 
ile alınan atıklar da rastgele etrafa atılmakta bu da hem hastalık zararlıların yayılmasına, hem 
de çevre kirliliğine, yakılma sonucu da hava kirliliğine ve çevrede ikamet edenlerin şikayette 
bulunmalarına neden olmaktadır. Bu nedenlerle, atıkların tek bir toplama merkezine götürülmesi 
gerekmektedir. Organik üretim atıklarının tek bir merkezde toplanması, kompost, biyokütle 
ve biyogaz elde edilerek değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu konularda Kumluca 
İlçesinde yapılan çalışmada, sera atıklarını tek bir merkezde toplayarak çevreye zarar vermeden 
kompost haline getirip gübre olarak geri kazanım şeklinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Antalya Valiliğince ilimizde “Sera ve Tarla Üretim Atıklarının Değerlendirilmesi” konusunda 
2007 yılında bir çalışma başlatılmış ve Haziran 2007’de bu konudaki Valilik yazısında çevreyi 
kirleten kişi ve kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
ve diğer mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacağı bildirilmiştir. Son olarak Antalya Valiliğinin 
03.08.2010 tarihli yazısı ile sezon sonu bitki artıklarının toplanması ve değerlendirilmesi konusu 
ve aykırı davrananlar ile çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlar hakkında aynı şekilde 2872 sayılı Çevre 
Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacağı 
bildirilmiştir.

Üretimde kullanılan kimyasal ambalaj atıklarının belli toplama merkezlerinde belediyelerin 
kontrolünde toplaması ve çevreye zarar teşkil etmeyecek şekilde imha edilmesi gerekmektedir.  

24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince;  

 a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, 
 b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı 

ortama verilmesinin önlenmesi,
 c) Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının 

tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması,
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 ç) Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, 
ayrıştırılması konularında teknik ve idari standartların oluşturulması ve bunlarla ilgili prensip, 
politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Atık üreticileri, ambalaj atıklarını, ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa 
sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak 
biriktirmekle ve bedelsiz olarak belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlüdürler.

Özellikle Antalya İlinde tarım kaynaklı ambalaj atıkları düşünüldüğünde; kullanılan kağıt 
karton kutular, fi de viyolleri straforlar, streç fi lm, alüminyum folyo vb. ve sera naylonları ambalaj 
kapsamında yer almaktadır. Yine kullanılan ilaçların paketlerinin konulduğu dış ambalajlar da 
bu kategoriye dahil edilebilir. Oluşan bu ambalaj atıklarının yasal yönetmeliklerde belirtildiği 
şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Öncelikle bağlı olduğu belediye için hazırlanan atık yönetim 
planı çerçevesinde lisanslı bir tesisle anlaşma yapılır ve belirli periyotlarda lisanslı fi rmalara atıklar 
teslim edilir. Lisanslı tesis tarafından alınan ambalaj atıkları lisanslı olan toplama ayırma tesisine 
getirilir. Türüne göre ambalajlar ayrılır ve preslenerek lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir. 

Burada atık üreticilerine, piyasaya sürenlere, belediyelere ve İl Çevre ve Orman 
müdürlüklerine çeşitli görevler düşmektedir. Özellikle fi de üreticileri piyasaya süren konumunda 
yer almaktır. Bir ürünü ambalajın içerisine koyup piyasaya sunuyorsa piyasaya süren olarak 
tanımlanır. Bu noktada piyasaya sürenlerin en önemli yükümlülüğü kullandığı ambalaj miktarına 
göre kod ve şifre alma zorunluluğudur. 3000 kg/yıl’ın altında ambalaj kullananların kod ve şifre 
alma zorunluluğu yoktur. 3000 kg/yıl’ın üzerinde ambalaj kullananların ambalaj kullanması 
zorunludur. 

14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli  
Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği’nde  (02) Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, 
Avcılık ve Balıkçılık,  Gıda Hazırlama ve İşleme Sonucu Ortaya Çıkan Atıklar aşağıdaki tabloda 
verilmektedir.  Buna göre tarımsal kimyasal madde atıkları tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın 
kesinlikle tehlikeli atık olarak tanımlanmaktadır.

02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan 
Kaynaklanan Atıklar

02 01 05 Tarımsal kimyasal madde atıkları (A)
02 01 08 Tehlikeli maddeler içeren tarımsal  atıklar (M)
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

(A) işareti ile belirlenmiş atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın  kesinlikle tehlikeli 
atıktır. (M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen 
eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilmesi gereken 
atıklardır.

Dolayısıyla tarımsal amaçlı kullanılan ilaçla kontamine olmuş olan ilaç kutuları vb atıklar 
tehlikeli atık statüsünde değerlendirilmekte olup söz konusu atıklarında düzenli depo tesislerinde 
biriktirilmesi ve lisanslı araçlarla lisanslı bertaraf tesislere gönderilmesi gerekmektedir. Tehlikeli 
atık bertaraf tesislerine lisans verilmesi ile igili işlemler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Taşıma lisanları ise İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından verilmektedir.  

Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi
Dünyada organik atıkların işlenmesinde yaygın olarak kompostlaştırma, biyogaz ve 

biyokütle işlemleri uygulanmaktadır. Kompostlaştırma ve biyogaz işlemleri mikroorganizmalar 
tarafından gerçekleştirilir ve kompostlaştırma sonucu organik gübre, biyogazda ise yanıcı özellikli 
gaz elde edilir. Biyokütle ise organik atıklardan katı yakıt elde edilmesidir. 

Kompostlaştırma organik atıkların oksijenli şartlar altında mikroorganizmalar tarafından 
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ayrıştırılarak organik gübre üretilmesidir. Seralarda kompost uygulaması ile toprağa organik 
madde takviyesi yapılır. Bu işlemle, hem tarımsal atıkların yarattığı kirlilik önlenmiş olacak  hem 
de yapılan tarımsal üretimin kalitesini artıracak ucuz toprak düzenleyici ve gübre özelliği olan bir 
ürün elde edilecektir. 

Biyokütle (Atıkların katı yakacak olarak kullanımı) :Bitkisel atıklar yüksek nem içeriğine 
sahip olduklarından enerji eldesi için doğrudan yakılması etkin olmamaktadır. Bunun için atıklar 
kurutulduktan sonra preslenerek briket haline getirilerek yoğunlukları arttırılmaktadır. Hem 
ucuz, çevre dostu enerji kaynağı elde edilmekte aynı zamanda depolama ve taşıma masrafl arı 
azalmaktadır. Briketleme tesisinde önce atıklar kurutulur sonra parçalama ünitesine iletilerek 
küçültülür, briketleme makinesinde briketlenerek yakma için uygun boylara getirilir. Briketler 
paketlenerek hazır hale gelir ve  odun benzeri bir katı yakıt elde edilir.
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5. TARIMSAL SANAYİ
Türkiye’de kişi başına sebze ve meyvelerin tüketiminde yıllara göre artış gözlenmektedir. 

Bu durum, taze, dondurulmuş ve meyve suyu formundaki ürünlere olan talebin artışından 
kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda köyden kente ve batıdan doğuya yapılan göçler de sebze 
talebini artırmıştır. Ürünlerin işlenmiş formlarının tüketiminin arttığı bunun yanında taze tüketiminin 
de azaldığı görülmektedir. Nitekim son yıllarda ülkemizde işlenmiş meyve, konserve ve domates  
(salça) üretimi artmıştır. Tüketim miktarları en fazla artan meyve ve sebzelerin başında domates 
ve elma gelmektedir. Ülkemizde konserve ve dondurulmuş gıdaların tüketimi özellikle gelir düzeyi 
yüksek, çalışan birey sayısı fazla ve özellikle de çalışan kadınların bulunduğu ailelerde gittikçe 
artmakta ve ileride daha fazla artacağı tahmin edilmektedir. 

Meyve sebze üreticileri ürünlerini tarıma dayalı sanayi işletmelerine de pazarlamaktadır. 
Üretim için gerekli hammaddeyi tarımsal ürünlerden sağlayan tarıma dayalı sanayi işletmeleri, 
gerekli hammaddeyi direk üreticiden almaktadır. Daha sonra işlenen ürünler, meyve suyu, 
konserve ve salça gibi çeşitli şekillerde iç piyasada toptancı ve bayilere, dış piyasada ise ihracatçı 
şirketlere pazarlanarak tüketicilere ulaştırılmaktadır. 

Türkiye’de meyve ve sebze ürünlerini işlenmiş olarak tüketme ve buna bağlı olarak meyve 
ve sebze işleme sanayinin gelişmesi 1960’lı yıllardan sonra başlamıştır. Günümüzde en son 
teknolojilerin kullanıldığı, üretim kalitesinin giderek arttığı ve ihracata önemli katkılar sağlayan 
bir sanayi konumuna gelmiştir. Meyve ve sebze işleme sanayi çeşitli alt sanayi dallarından 
oluşmaktadır. Bunlar konserve meyve sebze sanayi, dondurulmuş meyve sebze suyu sanayi, 
meyve suyu sanayi ve sebze kurutma sanayi dallarıdır. Bu işleme şekilleri ile toplam meyve 
ve sebzenin ancak %15’i işlenmektedir. Meyve ve sebze işleme sanayinin gelişmiş olduğu 
ülkelerde bu oran %25-35’lere kadar çıkabilmektedir. Türkiye’de konserve olarak işlenen en 
önemli sebzeler fasulye, bezelye, bamya, domates ve biberdir. Ayrıca bu sektör içinde turşu 
önemli bir üründür. Dondurulmuş meyce sebze sanayi tesislerinde ise sebze ve meyveler, hava 
ile ya hızlı dondurma metodu ile ya da bireysel hızlı dondurma metodu ile dondurulmaktadır. 
Ülkemizde dondurulmuş meyve sebzenin neredeyse tamamı ihracata yönelik olarak gelişmeye 
başlamış ise de son yıllarda gerek gelir artışı, gerekse kültürel ve sosyal yapıdaki değişmeler 
ve çalışan kadınların sayısının hızlı artması, bu ürünlere gelecekte daha fazla talep olacağını 
göstermektedir. Türkiye dondurulmuş meyve sebze sektöründe yoğunlukta olarak dondurulmuş 
sebzelerden biber, patates, mantar, soğan ve domates ihraç edilmektedir. Uluslar arası pazarda 
rekabet gücümüzü artırabilmek için sözleşmeli tarım uygulamaları geliştirilmeli ve istenilen kalitede 
ürünlerin üretilmesi teşvik edilmelidir. Meyve sebzelerin gıda sanayinde daha çok kullanılmasını 
sağlamak ve katma değer oluşturmak amacıyla sanayi için uygun çeşitlerin sözleşmeli üretimle 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Nitekim bu sektördeki en önemli sorun hammaddenin yeterli kalite 
ve miktarda temin edilebilmesidir. Ayrıca konserve ve dondurulmuş gıda sektörünün kaliteyi 
yükselterek markalaşmaya gitmesi ve Avrupa pazarında diğer ülkelerle rekabet edebilir duruma 
getirilmesi gerekmektedir. (Akbay ve ark 2005). Antalya’da gelişmiş bir sebze işleme sanayi 
bulunmamaktadır. Ancak, Korkuteli İlçesi’nde mantarcılığın gelişmiş olması nedeniyle mantar 
salamura ve konserve olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında Serik ve Yeşilbayır bölgesinde 
biberiye turşusu yapılmaktadır. 
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6. TARIMSAL ÖRGÜTLENME
Örgütlenme; üreticilere, katma değerden daha fazla pay alabilme, tarımsal girdi maliyetini 

azaltma, daha iyi ürün fi yatları, teknik bilgi edinme kolaylığı pazarlık gücünü artırma gibi avantajlar 
sağlamaktadır. Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunluğunun küçük aile işletmelerinden oluşması, 
pazarlama altyapısının yetersizliği, üretim planlamasına dönük sağlıklı bir düzenlemenin olmayışı 
ve yetersiz ihtisaslaşma gibi olumsuzluklar tarımın bilinen sorunlarındandır. Örgütlenme yetersizliği 
nedeniyle özellikle aile işletmelerinin, işleme endüstrisi ve ihracat pazarları ile bağlantı kuramayışı 
üretici kesimini güçlü bir yapıya kavuşmaktan alıkoymaktadır. Bu durum ülkemizde örgütlenmenin 
önemini ve gerekliliğini daha da arttırmaktadır (Sayın ve Sayın 2004).

6.1. Üretici Birlikleri, Kooperatifl er ve Ziraat Odaları: 
24.07.2004 yılında 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile yasal çerçevesi 

oluşturulan üretici birlikleri, üreticilerin ürün kalitesini iyileştirmek, ürünlerin ulusal ve uluslar arası 
ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere ürün veya ürün grubu bazında bir araya 
gelmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle küçük ölçekli üreticilerin pazar gücünün artırılması 
amacıyla teşvik edilen üretici birlikleri, 2005 yılında çıkarılan Bakanlık yönetmeliği eşliğinde 
kurulmaya başlamıştır. Halihazırda ülke geneline yayılmış durumda bulunan 24 meyve ve 22 
sebze birliği bulunmaktadır.  

Üretici birlikleri en az 16 üye ile ilçe düzeyinde kurulabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi küçük üreticilerin pazarlık ve yatırım gücünün artması ve tarıma dayalı kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi amacıyla çiftçilere önerilen sistem kapsamında birlik faaliyetleri arasına Ziraat Odası 
işbirliği ile yayımın da eklenmesi önem taşımaktadır. Çiftçi birliklerinin sivil toplum kurumu olarak 
hareket etmeleri ve bölgelerinde tarımsal alt yapının geliştirilmesi amacıyla hükümet ve üyeleri 
nezdinde aktivitelerde bulunmaları da kurulan birliklerin toplum geneline fayda sağlamasında 
etken olacaktır (Özkan ve ark, 2009). 

Antalya’da Manavgat, Merkez, Serik Kumluca ve Kaş ilçelerinde 2165 üyeye sahip toplam 
6 tane  Örtüaltı Sebze Üretici Birliği bulunmaktadır. Bunun yanında Korkuteli İlçesinde 1 tane 
Mantar Üreticileri Birliği mevcuttur (Çizelge 72). 

Çizelge 72. Sebze ve Mantar Üretici Birlikleri 

İlçesi Birliğin adı Üye Sayısı

Manavgat Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 73
Merkez Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 751
Serik Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 361
Kumluca Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 470
Kaş Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 461
Elmalı Örtüaltı Sebze Üreticileri Birliği 49
Korkuteli Mantar Üreticileri Birliği 94

Toplam 2.259
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Kooperatifçilik, kırsal kesimi ekonomik ve sosyal hayata entegre etmek fi krinden doğmuş 
ve zaman içerisinde sanayileşme ile küçük çiftçilerin aleyhine  ortaya çıkan sosyal ve ekonomik 
dengesizliğin olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde önemli roller üstlenerek bu alanda 
oluşturulan ekonomik ve sosyal politikaların uygulama araçları olmuşlardır. Tarımsal üretimi 
artırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam standardını yükseltmenin 
en önemli yollarından birinin üreticilerin etkili bir şekilde örgütlendirilmesi olduğu fi kri geliştikçe 
kooperatifçiliğin önemi de artmıştır.

Küçük işletmelerden oluşan tarımsal yapıların dezavantajlarını gidermek, tarımsal girdileri 
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uygun fi yatlarla temin ederek tarımsal verimliliği artırmak,  kooperatif ortaklarının ürünlerini 
işleyerek değerlendirilmesini sağlamak, fi nansman ihtiyacını karşılamak, devletçe sağlanan 
proje, teşvik ve kredi imkânlarından yararlanmak, dengeli bir rekabet ortamını oluşturmak, ürün 
satışlarında pazar problemlerini çözmek maksadıyla,  toplum yapımıza uygun bir örgütlenme 
modeli olan kooperatifl er ortaya çıkmış ancak istenilen başarı düzeyini yakalayamamıştır.

Ülkemizde ve özellikle ilimizde; İşletmelerin küçük ve ekonomik olmaması, üretim 
aşamasında eğitim yetersizliğinden kaynaklanan sorunların yaşanması, elde edilen ürünün 
pazarlanırken, girdi maliyetinin altında bir değer ile satılması, kooperatifl erin ve profesyonel 
danışmanlık sistemini kaçınılmaz kılmıştır.

Kooperatifl erin faaliyetlerini bilinçli bir şekilde sürdürmeleri, kalıntısız, kaliteli, güvenilir 
yetiştiricilikte tarım teknolojilerinin etkin kullanımı ile çiftçimizin rekabet ortamında hak etmiş 
olduğu yere gelebilmesi için üretim desenine uygun işinin uzmanı tarım danışmanları ile çalışılması 
gerekmektedir.

Antalya’da 4 adet Kooperatif Birlikleri faaliyet göstermektedir. Tarım Kooperatifl eri Birliğinin 
ortak kooperatif sayısı 11 olup, ortak çiftçi sayısı 1.431’dir.

Çizelge 73. Antalya Kooperatif Üst Birlikleri ve üye sayısı

Kooperatif Üst Birlikleri

Birliğin Adı Ortak Kooperatif
Sayısı

Ortak Çiftçi 
Sayısı

S.S.Antalya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifl eri Birliği 43 7.952
S.S.Antalya Bölgesi Ormancılık Kooperatifl eri Birliği 18 5.260
S.S.Antalya Bölgesi Tarım Kooperatifl eri Birliği 11 1.431
S.S.Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifl eri Birliği 10 436
TOPLAM 82 15.079

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 74. Antalya İli Ziraat Odaları ve üye sayısı (2009)

İlçe Bazında Kurulan Ziraat Odaları Üye Sayısı

Antalya Ziraat Odası 19.500
Serik Ziraat Odası 17.453
Demre Ziraat Odası 4.230
Manavgat Ziraat Odası 14.551
Gazipaşa Ziraat Odası 11.012
Korkuteli Ziraat Odası 16.960
Elmalı Ziraat Odası 9.947
Kaş Ziraat Odası 12.150
Finike Ziraat Odası 6.500
Alanya Ziraat Odası 15.078
Kumluca Ziraat Odası 12.930
Akseki Ziraat Odası 1.161
 İl Toplamı 141.472

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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7. TARIMSAL DESTEKLER
Bakanlığımız tarafından tarım sektörünün iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çeşitli 

destekler uygulanmaktadır. Bunlar içinde sebze konusunu ilgilendiren destekler ve verilmeye 
başladığı tarih yıllar itibarı ile Çizelge 75’da verilmiştir. 

Çizelge 75. Yıllar İtibari  İle Tarımsal Desteklemeler

TARIMSAL 
DESTEKLEMELER 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Doğrudan Gelir 
Desteği X X X X X X X    

Mazot, Kimyevi 
Gübre Dest.(MGD)     X  X X X X

Sertifi kalıTohum 
kullanımı desteği     X X X X X X

Toprak Analiz Dest.        X X X
Organik Tarım        X X X
İyi Tarım 
Uygulamaları        X X X

Tarımsal Yayım Ve 
Danışmanlık Hiz.Des.         X X

Bombus Koloni     X X X X X X

Çizelge 76. Tarımsal Destek Miktarları (2010)

Destekler Miktarı

Alternatif Enerji Kaynaklı Sera Yatırımları 100.000-500.000TL
İyi Tarım Uygulamaları 80 TL/da örtüaltı 20TL/da açık
Organik Tarım 25 TL/dekar 
Bombus Arısı 50 TL koloni
Tarımsal Danışmanlık 500TL/üretici-işletme (3 da)
Sera sigortası Poliçenin %50

ÇKS ve Destekleme Kaydının Yapılabilmesi İçin;
İl ve İlçe Müdürlüklerince ÇKS ve Destekleme kayıt işlemlerinin başladığına dair İlgili 

Destekleme Tebliğindeki başvuru şartlarını ve destekleme müracaatının başlama bitiş tarihini 
içeren ilan hazırlanır köy ve mahallelere duyurulur. Çiftçilerin müracaatları sırasında kayıt için 
gerekli evrakları (İlgili Destekleme için Dilekçe, ÇKF formu, C formu, Çiftçilik Belgesi, arazi kendine 
ait  değilse Kira Söz. Muvaffakat-1 veya 2, tapunun onaylı fotokopisi yada kadastro görmemiş 
birimler için tespit formu) kontrol edilerek dosya teslim alınır. Daha sonra http://cks.tarim.gov.tr 
adresinden ÇKS sistemine kayıt yapılır.

Çizelge 77. Antalya’da Bombus Desteğinden Yararlanan Üretici Sayısı ve Destek Miktarı

Yıl Üretici 
Sayısı

Koloni 
Sayısı

Destek 
Miktarı (TL)

2007 7.960 28.215 1.410.750
2008 2.415 10.890 490.050
2009 4.294 27.278 1.363.900
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Çizelge 78. Antalya İli Prim Desteklerinden Yararlanan Üretici Sayısı Ve Destek Miktarları

Destekleme Adı
2007 2008 2009

Üretici Sayısı Destek Tutarı 
(TL)

Üretici 
Sayısı

Destek 
Tutarı (TL)

Üretici 
Sayısı

Destek 
Tutarı (TL)

Sertifi kalı Tohum 
Kullanım Desteği 1.105 (Toh.+fi de) 1.539.997 (Toh.+fi de) 355 608.205 291 68.663

Mazot ve Kimyevi 
Gübre Desteği 42.514 7.800.139 34.329 9.414.220 32.510 9.520.978

Toprak Analizi 
Desteği - - 43 3.787 430 92.914

Organik Tarım 
Desteği - - 1 1.702 0 0

İyi Tarım 
Uygulamaları 
Desteği 

- - 1 1.067 0 0

Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık 
Hizmeti Desteği

- - - - 165 37.125

Danışmanlık desteği ilk kez 2009 yılında uygulanmış olup toplam 165 kişi yararlanmıştır. 
Bunun içinde 116 kişi süt sığırları yetiştiricisi, 14 kişi meyve yetiştiricisi, 35 kişi de örtüaltı sebze 
yetiştiricisidir. 

26.02.2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/118 Çiftçi Kayıt 
Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması 
ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar 
ve 18.03.2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil 
Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 
(No: 2010/10)’e göre Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir. Müracaat ettikleri toplam 
arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi 
yapılmaz.

Ürün Grupları Mazot Desteği 
(TL/dekar)

Gübre Desteği 
(TL/dekar)

Toprak Analizi
(TL/dekar)

Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, 
Sebze, Meyve Alanları 3,25 4,25 2,50
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8. DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI (TARSİM)
Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden riskleri teminat altına alınabilmesi amacıyla 5363 

sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Haziran 2005’de yasalaşarak 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren 
hayata geçirilmeye başlamıştır. Tarsim, bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek 
kayıpların önlenmesi ve azaltılması için, üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, 
gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek geniş kapsamlı sürdürülebilir tarım sigortaları sistemidir. 
Bu sistem tarım sigortaları havuzu tarafından yönetilmektedir. Yapılacak sigortalar karşılığında 
üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve devletin sağlayacağı prim 
destekleri bu havuzda toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar bu havuzdan karşılanmaktadır. 
Prim desteğinin yanı sıra, tazminat ödemeleri de devlet güvencesi ve desteği altındadır.

Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve 
makineleri ile çiftlik hayvanları için; 

•  Dolu, Don
•  Sel, taban suyu baskını (2010 yılı itibariyle ilave edildi)
•  Fırtına, Hortum
•  Deprem, Heyelan
•  Yangın, Kaza ve Zararlılar
•  Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar
ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun 

teklifi  üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 
Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat 

Sigortası, Su Ürünleri Sigortasından oluşur. 
Bitkisel Ürün Sigortası
Dolu (Ana teminat), yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, don (Sadece yaş meyvelerde), 

sel ve su baskını gibi risklere karşı tüm bitkisel ürünleri (meyve, sebze, tarla ürünleri, çiçekler 
bitkileri) kapsamaktadır. ÇKS kaydının güncel olması koşulu vardır.

Sera Sigortası
Dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı, sel 

ve su baskını gibi risklere karşı Cam ve Plastik Seraları  (konstrüksiyon, örtü malzemesi, teknik 
donanım, ürün) kapsar. Örtü altı kaydı, teknik şartlara uygunluk koşulu vardır. 

2009 TARSİM verilerine göre, bitkisel üretimde Antalya İlinde toplam 1.263 Adet Poliçe 
hazırlanmıştır. 

Çizelge 79. Antalya İli TARSİM Poliçe Sayısı

Türkiye Sıralamasındaki Yeri Poliçe Sayısı 
(Adet) 

Toplam Poliçe Sayısına 
Oranı (%) 

41 1.263 0,44 
Türkiye Toplamı 285.243 100,00 

Yukarıdaki mevcut durumlar değerlendirildiğinde, İlimizin coğrafi k konumundan kaynaklanan 
meteorolojik afetler, sahip olduğu tarım alanlarının genişliği ve yetiştirilen ürün çeşitliliği dikkate 
alındığında, İlimizde tarım Sigortalarının yaygınlaştırılması gerektiği açıktır.

5363 Sayılı Tarım Sigortaları kanunun 10. Maddesinin a fıkrasında vurgulandığı gibi, 
Bakanlığın bu Kanun kapsamında görev ve yetkileri Tarım sigortalarının geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri  alarak çiftçi eğitiminde gerekli yayımları yapmak, Tarsim’in 
geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak çiftçilerin mağdur olmalarını önlemektir. 
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9. TARIMSAL YAYIM 
Tarımsal yayım; Tarımsal faaliyette bulunan insanlara bu uğraşlarında yararlı olacak bilgi ve 

becerileri kazandırmak amacıyla sistemli ve örgütlü olarak yürütülen bilgilendirme, danışmanlık 
ve okul dışı eğitim hizmetleridir.

Tarımsal yayım faaliyetleri çeşitli kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. Genel olarak 
Türkiye’de yayım faaliyetleri veriliş biçimi ve veren organlar açısından 2 gruba ayrılabilir;

A-) Kamu tarafından verilen yayım hizmetleri
B-) Özel Kuruluşlar tarafından verilen yayım hizmeti
 1-Yayım yan işi olanlar
  a-) Tarıma girdi satan fi rmaların yaptığı yayım çalışmaları
  b-) Tarımsal ürün alanların yayım çalışmaları
 2-  Esas işi yayım olanlar (danışmanlık)
 3-  Kar amacı taşımayan yayım çalışmaları
  a-) Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, vakıfl ar
  b-) Çiftçi örgütleri
Kamu tarafından verilen yayım hizmetleri: Resmi organlar tarafından verilen yayım 

hizmetleridir. En belirgin özellikleri genellikle fi nansmanın %100’ünün kamu fonlarından 
karşılanması ve yayımcıların devlet memurları olmasıdır. Ülkemizde kamu tarımsal yayım 
çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. 

Tarıma girdi satan fi rmaların yaptığı yayım: Özel tarımsal girdi satan fi rmaların verdiği 
satış sonrası destek hizmetlerini içerir. Çiftçilerin problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir 
hizmet verildiği için oldukça etkilidir. Özellikle tohum, ilaç ve makine satan fi rmaların istihdam 
ettikleri satış yada müşteri temsilcileri bu hizmeti yerine getirmektedir. Bu hizmetler genellikle 
ücretsiz olmasına karşın, verilen hizmetin bedeli satılan girdinin fi yatına eklenmektedir. 

Tarımsal ürün alanların yayım çalışmaları: (sözleşmeli tarım) Üretilen ürünleri işleyerek 
satan fi rmaların çiftçiden satın aldıkları ham ürünlerin işlenebilir, kaliteli ve sağlıklı olması için 
verdikleri hizmetleri içerir. Bu fi rmalar genellikle işleme tesisine yakın olan civardaki üreticilerle 
anlaşmalar yaparak, ham ürünleri henüz ekilmeden satın almakta böylece girdi ham maddesini 
garanti altına almaktadır. Buna karşılık çiftçiler de ürün satışlarını garanti altına almaktadır. Bu 
tür fi rmalar anlaştığı çiftçilere tohum, ilaç vs gibi üretim girdilerini sağlayabildikleri gibi üretim 
sırasında gerekli tüm teknik desteği ve danışmanlık hizmetlerini de vermektedir. 

Özel danışmanlık: Çiftçilere tarımsal konularda ve özellikle üretim sırasında teknik 
danışmanlık yapan ve bunun karşılığında belirli bir ücret alan kişilerdir. Özel danışmanlara ülkemizin 
güney, batı ve güneydoğu kısımlarında üretim yapılan bölgelerde rastlanmaktadır. Özellikle sera, 
hayvancılık, meyvecilik, pamuk ve narenciye üretiminde özel danışmanlardan yararlanılmaktadır. 
Danışmanların bu yayım hizmetini verebilmeleri için çok iyi eğitim almış olmaları ve çalıştıkları 
bölgenin özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, vakıfl ar: Kar amacı gütmeden çiftçi kesimine 
yayım hizmetleri götüren vakıfl ar aracılığı ile yapılan yayım hizmetidir. 

Çiftçi örgütleri tarafından verilen yayım hizmetleri: Çiftçilerin kendi kurdukları ve 
gene kendileri tarafından yönetilen örgütleri vasıtasıyla yapılan yayım hizmetleridir. Kar amacı 
gütmemesi ve temsil ettiği kesime hizmet götürmek amacıyla kurulması nedenleriyle, tamamen 
probleme yönelik yayım hizmeti götürürler. Bu da hizmetin etkinliğini artırmaktadır. Ayrıca maliyetin 
tamamının yada bir bölümünün bu örgütler tarafından sağlanıyor olması kamu fonlarının başka 
alanlara kaydırılmasını sağladığından en yaygın biçimde tercih edilen yayım biçimidir. Ülkemizde 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

111

Planı

Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifl eri üretici birlikleri  gerek kanunla kendisine verilmiş olan 
görevler ve gerekse ülke çapında her ilçede teşkilatlanması yönlerinden Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’ndan sonra tarımsal yayım hizmetleri verebilecek ve böylece Bakanlığın bu alandaki 
yükünü hafi fl etebilecek en uygun çiftçi örgütü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin Önemi
Eğitim, toplumların ekonomik ve sosyal gelişimlerinde etkili olan en önemli itici faktörlerden 

biridir. Ancak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kadınların eğitim olanaklarından 
erkekler kadar yararlanamadığı bilinen bir gerçektir. İstatistiklere göre Türkiye’de okuma yazma 
bilmeyenlerin %79.3’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Yetişkin nüfusun %88.1’i okuma yazma 
bilmektedir. Bu oran kadınlarda %80.4, erkekler de ise %96.0’dır. Ancak özellikle kırsal alanda 
yaşayan kadınların, erkeklere göre okuma yazma bilme oranı ve ilköğretimden sonra eğitime 
devam etme oranı oldukça düşüktür. 

Türkiye’deki toplam nüfusun %70.5’i kentlerde, %29.5’i kırsal alanda yaşamaktadır. Kır 
nüfusunun da yaklaşık %50’sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Tarım sektöründe çalışan 6.1 milyon 
nüfusun, 2.8 milyonunu yani % 46.2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Ülke genelinde 15 yaş ve üstü 
toplam nüfusun işgücüne katılım oranı % 45,4 olup, bu oran erkeklerde % 52.4, kadınlarda % 
24.6’dir. Kırsal alanda ise toplam işgücüne katılma oranı % 41.2 olup, bu oran erkeklerde % 55.9, 
kadınlarda ise %28.9’dur. Ayrıca kırsal alanda 15 yaş ve üstü istihdam edilen nüfusun % 59.1’i 
tarımda çalışmaktadır. Bu oran erkeklerde % 47.3, kadınlar da ise % 82.5’dir. Bu nedenle de tarımsal 
üretimde, kadınların işgücüne katılma oranları erkeklere oranla daha yüksektir. Ancak tarımda 
çalışan kadınların % 76.9’u ücretsiz aile işçisi olarak kabul edilmektedir. Çünkü kırsal alanda 
kadınların işgücüne katılımları gerçek bir çalışma olarak kabul edilmemekte, kadının geleneksel 
rol ve görevleri gereğince yerine getirmesi zorunlu etkinlikler olarak değerlendirilmektedir. 

Dünya genelinde yayım birimleri zaman ve kaynaklarının yalnızca %5 gibi çok küçük 
bir bölümünü kadınlara ayırmaktadırlar. Bu durum kadınların yayım hizmetlerinden yeterince 
yararlanamadıklarını göstermektedir. Oysaki kırsal alandaki kadınlar tarımsal faaliyetlerde 
erkeklerle birlikte çalışmakta ve onlar kadar rol, görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Özellikle son 
yıllarda erkek nüfusun tarım dışı alanlara yönelmesi, tarımda kadının işlevini artırmıştır. 

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Tarımsal Yayım Çalışmaları

Ülkemizde yıllardan beri kırsal alan kadınına yönelik olarak yayım çalışmaları yapılmasına 
rağmen bu çalışmaların içerikleri ev ekonomisi ve el sanatları becerilerinin geliştirilmesinin ötesine 
geçememiştir. Özellikle tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili olarak doğrudan kadınları hedefl eyen birkaç 
pilot proje dışında tarımsal yayım çalışması bulunmamaktadır. Bu durum, tarım teknolojisindeki 
yeniliklerin ancak eşler aracılığıyla kadınlara ulaşmasına olanak tanımaktadır. Oysaki kadınların 
tarımsal üretim faaliyetine katılımları dikkate alındığında erkekler kadar kadınlara da tarımsal 
yayım hizmeti verilmesi gerektiği açıktır. 

Ülkemizde özellikle kırsal alanda zorunlu eğitimi yarıda bırakmış ya da tamamlamış ve 
sonrasında devam etmemiş kız çocukları, genç kızlar ve kadınlara yönelik yaygın eğitim faaliyetleri 
yapılmaktadır. Bu faaliyetler daha çok Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Ayrıca konu ile ilgili diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da genç kızlar ve 
kadınlara yönelik eğitim çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu faaliyetler bugüne kadar okuma-yazma 
kursları, sağlık, aile planlaması, ev ekonomisi ve el sanatları becerilerinin geliştirilmesinin ötesine 
geçememiştir. Özellikle tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili olarak doğrudan kadınları hedefl eyen 
birkaç pilot proje dışında eğitim çalışması yapılmamıştır. 

1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Teşkilatlanma ve Destekleme Müdürlüğü 
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bünyesinde Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte, bugüne kadar yapılan 
eğitim çalışmaları dışında, kadınların tarımsal üretimde bilgi ve becerilerini artırıcı, yeni gelir 
kaynakları sağlayıcı, aile içindeki statülerini yükseltici konularda da eğitim çalışmaları yapılmaya 
başlanmıştır. 

Genel olarak kırsal alan kadınlarına yönelik eğitim çalışmalarında dikkate alınması gereken 
konular şu şekilde sıralanabilir: 

• Kadınların tarımsal üretim faaliyetlerine katılımları gözardı edilmemeli ve çiftçi rollerini 
öne çıkaracak eğitim programları planlanmalıdır,

• Eğitim çalışmaları, kadınların sadece aile içi geleneksel rollerini güçlendirici konularla 
sınırlı kalmayıp, kadınların ilgi duydukları alanlarda gelir getirici tarım ve tarım dışı konuları da 
kapsamalıdır,

• Eğitim çalışmalarına kadınların katılımını sağlamak için tarımsal iş yoğunluğunun en az 
olduğu dönemler seçilmelidir,

• Çalışmalar üniversiteler, ilgili araştırma kuruluşları ve üretici birliklerini de dikkate alan 
çeşitli gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmelidir. Bu çalışmaların ilgili kuruluşlarla işbirliği 
içinde gerçekleştirilmesi daha büyük kitlelere ulaşmayı sağlayacaktır.

Bu şekilde kadının tarımsal faaliyetlerdeki etkinliğinin artırılması, çocuk bakımı, ev işleri 
ve beslenme gibi bilinen özellikleri yanında çiftçilik özelliğinin de belirginleşmesi sağlanabilir ve 
kırsal alanda kadının rol ve işlevi geliştirilebilir. Bunun sonucu olarak ailenin genel refah düzeyinin 
artmasına katkıda bulunulabilir.

Çizelge 80. Antalya İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışmaları (2009)

Eğitimler Yapılan 
Toplantı Sayısı

Katılımcı 
Sayısı

Hizmet içi Eğitimler (Kontrol Şb) 29 284
Sektör Eğitimleri (Kontrol Şb) 43 8.070
Kadın Çiftçi Eğitimleri 215 3.974
Çiftçi Toplantıları 935 23.933
İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi 26 1.167
Bitki Koruma Eğitimleri 164 4.408
Hayvan Sağlığı Eğitimleri 3 63
Kooperatif Ortakları Eğitimleri 19 1.480
Kooperatif Yöneticilerine Eğitim 1 314
Kooperatif Proje Eğitimleri 2 98
Mera Eğitimi 11 1.553
Toplam 1.448 45.344
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10. PROBLEMLER, KISITLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10.1. Sosyo-Ekonomik  Problemler
Gelişmekte olan ülkelerin en belirgin niteliklerinden biri, bu ülkelerde görülen nüfus artış 

hızının, gelişmiş ülkelere oranla yüksek bir düzeye sahip olmasıdır. Kontrollü ve kontrolsüz olarak 
gerçekleşen nüfus artışı, bu ülkelerin hem dinamik yapıya sahip olmasına, hem de yerleşmelerin 
yapısında kontrolü güç sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Antalya, 1950 öncesine 
kadar dışarıya göç verip nüfus kaybına uğrarken, 1960 yılından itibaren tarım ve turizmdeki 
gelişmeler nedeniyle özellikle çevre illerden yoğun göç almaya başlamıştır. Nüfus artışına paralel 
olarak konut talebinin artması ve özellikle sahil kesiminde hızlı kentleşme neticesinde sağlıksız 
yapılaşma ortaya çıkmakta ve bu durum tarım arazilerinin azalmasına neden olmaktadır. 

Turizmin gelişmekte olması ve yeni istihdam olanakları sunması kırsaldan kentlere göçü 
teşvik etmektedir. Bunun kırsal yaşam standartlarının düşüklüğü, eğitim, sağlık gibi sosyal 
hizmetlerin yetersizliği, tarım sektöründe kalifi ye işgücü yetersizliğine sebep olmaktadır.

İlde özellikle genç nüfusun köyden kente göç etmesi neticesinde hem köylerde işgücü açığı 
oluşmakta hem de köylerde kalan yaşlı nüfusa eğitim çalışmalarının uygulanmasında zorluklar 
yaşanmaktadır.  

Tarımsal üretimde yoğun işçilik faaliyetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, işçi talebi dağ 
köylerinden ya da çevre illerden mevsimlik işçi olarak karşılanmaktadır.  Modern sera işletmelerinde 
gerekli işgücü yasal prosedüre uygun ve yıl içerisinde sürekli çalışan personel tarafından 
karşılanmakta iken geleneksel sera işletmelerinde ise gerekli işgücü, işletme içinden veya işletme 
dışından sağlanmaktadır. İşletme dışından işgücü sağlama şekli dönemlik (sezonluk) veya 
günlüktür. Üretim dönemi boyunca işgücünün işletme dışından karşılandığı, karşılıklı anlaşma 
ile sağlanan ve ortakçılık olarak adlandırılan yöntem bölgede yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu 
yöntemde işgücünü karşılayan aile, anlaşma kapsamında işletme giderlerini belirlenen oranda 
karşılamakta ve işletme gelirlerinden belirlenen oranda pay almaktadır.

Şimdiye kadar Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da araziler veraset yoluyla 
parçalanmaktadır. Arazilerin miras yolu ile bölünmesi ve tarımsal üretimin,  küçük ölçeklerde ve 
dağınık aile işletmeleri şeklinde olması, üretim alanlarının kontrolünü zorlaştıracağından kısa 
vadede verimliliği düşürmekte ve maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Uzun vadede ise 
bu arazilerin tarım alanı olmaktan çıkmasına sebep olmaktadır. 

İlde özellikle sera alanlarının bir kısmının 2B araziler olması, tapu şartının arandığı konularla 
ile ilgili sorun yaşanmasına sebep olmaktadır.

10.2. Doğal Kaynak Problemleri
İlde şiddetli fırtına hortum ve dolu zararından dolayı özellikle seralar büyük zarar görmektedir. 

Altyapı yetersizliği ve derelerin ıslah edilmemiş olması nedeniyle aşırı yağışlar, üretim alanlarında 
sel felaketleri yaşanmasına neden olmaktadır. 

10.3. Çevresel Problemler
İlde sebze sektöründe yaşanan çevresel problemlerin başında pestisit atık ve ambalajlarının 

görüntü kirliliğine yol açması ayrıca pestisit ve kimyasal gübrelerin gereğinden fazla kullanımının 
ortama, yüzey ve yeraltı sularına karışması ile hedef dışı organizmaları tehdit etmesidir.

Genellikle her yıl değiştirmek zorunda kalınan örtü materyali ve fi de kapları olarak kullanılan 
plastiğin gerçek anlamda geri dönüşümsüz oluşu da çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Çizelge 81. Sosyo-ekonomik, doğal kaynak problemleri ve çevresel Problemler, Nedenleri  
    (Kısıtlar) ve Çözüm Önerileri 

Kategori Problemler Kısıtlar Çözüm Önerileri

So
sy

o-
Ek

on
om

ik

İlin göç 
alması

İlin turizm merkezi olması 
Turizm sektörünün işgücü ihtiyacının 

olması
Tarım sektörünün işgücü ihtiyacının 

olması 
Kırsal alanda hayat standartlarının 

düşük olması

Kırsal alanda hayat standartlarının 
yükseltilmesi

Tarım 
arazilerinin 
kaybı

Hızlı nüfus artışına paralel olarak tarım 
alanlarının imara açılması ve/veya turizm 
sektörüne kayması

Tarım arazilerinin veraset yoluyla 
parçalanarak küçülmesi

Yasal düzenlemelerle üretim 
alanlarının parçalanmasının 
engellenmesi

Arazi toplulaştırılması yapılmalı ve 
miras hukuku değişikliği ile işletme 
büyüklüklerinin artırılması 

Tarımsal 
gelirin 
düşük 
olması

Girdi fi yatlarının yüksek olması
Üretim planlaması olmadan üretim 

yapılması ile yetersiz veya fazla üretim
Ürün fi yatlarının düşük olması
Üretimin çoğunlukla eğitimsiz insanların 

elinde bulunması nedeniyle gereksiz 
uygulamalar sonucu giderlerin artması

Tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı 
olması

Geleneksel yapıdaki küçük seraların 
üretime uygun olmaması

Modern teknolojiden yeterince 
faydalanılamaması

Tarımsal girdilere yönelik 
desteklerin güçlendirilmesi

Üretim planlamasının yapılarak 
sürekliliğin sağlanması

Üretici organizasyonlarının 
güçlendirilmesi 

Üretici eğitimlerinin artarak 
devam etmesi özellikle teknolojik 
gelişmelerden haberdar edilmesi

Tarım danışmanlığı sisteminin 
yaygınlaştırılması

Arazi toplulaştırılması ve miras 
hukuku değişikliği ile işletme 
büyüklüklerinin artırılması 

Sera yapılarının iyileştirilmesi, 
büyük işletmelerin oluşturulması 
için teşviklerin yapılması, standart 
büyüklük altındaki seralara 
teşvik verilmemesi, krediden 
yararlandırılmaması. 

Modern tarım tekniklerinin 
üreticilere benimsetilebilmesi 
amacıyla etkili eğitim ve yayım 
çalışmalarının yapılması

Ziraat Mühendislerinin modern 
sera oluşturmada öncü olmaları 
sağlanması

Eğitim ve 
yayım

Kırsal alanda teknik eleman 
istihdamının yetersizliği
İlde özellikle genç nüfusun köyden 

kente göç etmesi neticesinde köylerde 
kalan yaşlı nüfusa eğitim çalışmalarının 
uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.

Üretimin çoğunlukla eğitimsiz insanların 
elinde bulunması

Kırsal alanlara daha fazla teknik 
eleman istihdam edilmesi
İleri yaş ve eğitimsiz üreticilere 

yönelik ağırlıklı olarak görsel olacak 
şekilde yeni ve çağdaş iletişim 
araçlarından yararlanılması
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Kalifi ye 
işgücü 
yetersizliği

Turizmin yeni istihdam olanakları 
sunmasının kırsaldan kentlere göçü 
teşvik etmesi

Kırsal yaşam standartlarının düşüklüğü, 
eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin 
yetersizliği

Tarımsal faaliyette bulunmanın sosyal 
statü düşüklüğü olarak değerlendirilmesi

Kırsal alanlarda yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi

Üreticilere yönelik sosyal hizmet 
projelerinin uygulamaya konulması

Do
ğa

l K
ay

na
k

Üretim 
alanlarının 
doğal 
afetlerden 
etkilenmesi

Şiddetli fırtına, hortum  ve doludan 
dolayı seraların zarar görmesi 

Kimi sera alanlarının eski dere 
yataklarına ya da dere yakınlarına inşa 
edilmesi ile aşırı yağışların oluşturduğu 
sel suyundan etkilenmesi

Seraların yapım tekniklerinin 
iyileştirilerek güçlendirilmesi

Tarım sigorta sisteminin 
yaygınlaştırılması

Çe
vr

es
el Çevre ve 

kaynak 
(toprak, su, 
hava) kirliliği

Pestisit  atık ve  ambalajlarının çevreye 
bırakılması 

Gereksiz yoğun pestisit ve kimyasal 
gübre kullanılması

Üretim sezonu sonunda ortaya 
çıkan bitki artıklarının belli toplama 
merkezlerinde toplanmaması

Pestisit atık ve ambalajlarının 
imha edilmesine yönelik toplama 
merkezlerinin oluşturulması

Tarım danışmanlığı sisteminin 
yaygınlaştırılması

Toprak ve yaprak analizlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik üretici 
eğitimlerinin artırılması

Toprak ve yaprak analiz 
hizmetlerinin etkinleştirilmesi
İyi tarım uygulamalarının 

yaygınlaştırılması
Zirai mücadelenin Entegre 

mücadele prensiplerine göre 
yapılması

Sezon sonu bitki artıklarının 
toplama merkezlerinde toplanması

10.4. Bitkisel Üretim Problemleri
Sebze üretimindeki problemlerin başında işletmelerin küçük ve dağınık yapıda olması 

gelmektedir. Küçük işletmelere sahip fi nansman sıkıntısı içinde olan üreticilere yeni teknolojiyi 
veya yeni bir sistemi empoze etmenin zor olması nedeniyle işletme yapısının kalıcı hale gelmesini 
sağlayacak modernleşme sağlanamamaktadır.

Etkili bir üretim planlaması olmamasından dolayı kimi yıllar üretim fazlası kimi yıllar üretim 
eksikliği olmaktadır.

Girdilerin çoğunluğu yurt dışından ithal edilmektedir. Ürün fi yatlarında düşüklük de 
sözkonusu olduğundan kaliteli ve standartlara uygun üretimde zorluklar yaşanmaktadır. Analize 
dayalı olmayan gereksiz kimyasal gübre kullanımı tarım danışmanı ile çalışmama ve seralarda 
uygun yapısal koşulların sağlanamaması gibi nedenlerle artan maliyet, üreticinin karlılığının 
azalmasında en önemli etkenlerdendir. Öyle ki bu üretim alanları üretici tarafından daha karlı olan 
başka sektörlere tahsis edilebilmektedir.

Sebzecilik sektöründe genel olarak bir örgütlenme problemi bulunmaktadır. Üretici 
birliklerinin yeterli sayıda oluşturulamamış olması nedeniyle sebzecilik faaliyetlerinin günün 
ihtiyaçlarına göre yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sebzecilik sektöründe özellikle örtüaltı üreticilerinin kayıt altına alınması konusunda İlçe 
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Müdürlüklerinin yürütmekte olduğu kayıt çalışmaları devam etmektedir. Ancak kaydın yapılması 
ile ilgili olarak zaman zaman problemlerle karşılaşılmaktadır.  

Fiyat istikrarsızlığının olması ve Pazar garantisinin olmaması problemi yaşanmaktadır.
Tohum başta olmak üzere bitki hastalık ve zararlılarının teşhisine yönelik laboratuar eksikliği 

yaşanmaktadır. Hibrit sebze tohumculuğunda dışa bağımlılık sözkonusudur. 
Gerek sezon içinde gerekse sezon sonunda oluşan bitki artıklarının çevreye rastgele 

bırakılması, özellikle primer zararlı konumundaki organizmaların yayılmasında kaynak teşkil 
etmektedir. Bunun yanında bitki koruma ürünü atık ve ambalajlarının da belli bir yerde toplanması 
noktasında alt yapı çalışması yapılmamış olması nedeniyle bu atıklar çevre ve canlı hayatını 
olumsuz yönde etkileyecek durumlara sebep olmaktadır.

İlde yaşanan doğal afetler nedeniyle üreticiler büyük zarar görmektedir. Tarım sigorta  
sisteminin yaygınlaşmamış olması nedeniyle bu sıkıntılar devam etmektedir. 

İyi tarım uygulamaları sertifi kasyonunda ÇKS şartı aranması belgelendirmede önemli 
bir sorundur. Ayrıca, belgelendirmede gerekli olan 236 kriterden biri olan entegre mücadelenin 
biliniyor ve uygulanıyor olması konusunda üreticilerde zaman zaman yetersizlik görülmektedir. 

10.5. Pazarlama ve İhracat Problemleri
Mevcut itibariyle hallerde alt yapı eksikliği bulunmaktadır. İlimizde hal sayısı artmaya 

devam etmekte ancak soğuk hava deposu, analiz laboratuarı gibi alt yapıları yönelik iyileştirmeler 
yapılmamaktadır. 

Ürün işleme ve paketleme tesislerinde ön soğutma, soğuk hava deposu, boylama ve 
ambalajlama makinaları gibi alt yapı eksiklikleri nedeniyle, ürünler pazara istenen kalite ve 
standartta sunulamamaktadır.

Tarım işletmelerinin küçük ve parçalı oluşu ürün ihracatında kalite ve gıda güvenliği yönünden 
risk oluşturmaktadır. Tarım işletmelerini çok parçalı ve küçük olması yanında ulusal ve bölgesel 
üretim planlamasının yapılmaması nedeniyle, alıcı ülke talepleri, birbirinden bağımsız hareket 
eden birden fazla üreticiden toplanan ürünlerin bir arada değerlendirilmesiyle karşılanabildiğinden 
dolayı, kalite ve gıda güvenliği yönünden risk oluşturmaktadır.

Üretim miktarı, ürün kalitesi ve pazarlamada süreklilik sağlanamamaktadır.
Örtüaltında sadece dondan korumak amacıyla yapılan ancak kalite ve verim için de gerekli 

olan ısıtmaya dayalı üretim yapılmadığı için özellikle ürünün en fazla talep gördüğü kış döneminde 
hem yeterince ürün arzı olmamakta hem de kalite sorunu yaşanmaktadır. 

Pazara uygun çeşit ve kalitede ürün temininde sıkıntı yaşandığı için ihracatta istenilen 
düzeyde artış sağlanamamaktadır. 

Ülkeler arası MRL listelerinde farklılıklar olmaktadır.
Pestisit rezidü analizlerinde yetersizlik bulunmaktadır. Ülkemizde aktif madde bazında 

ruhsatlı bulunan 408 adet pestisite karşılık laboratuar analiz  sayılarının sınırlı kalması, gerek 
ilimizde gerekse ülkemizde yoğun kullanılan bazı pestisitlerin analizlerinin yapılamaması, analizi 
yapılamayan bu pestisitlerin kalıntılarına alıcı ülkelerde rastlanması ihracatın gelişmesine engel 
teşkil etmektedir.

Gıdalarda zirai ürünlerin dönüştüğü metabolitlerin ve parçalanma ürünlerinin  analizlerinin 
yapılması konusunda eksiklikler bulunmaktadır. 

İhraç ürünlerinin soğuk zincir kırılmadan tüketiciye ulaştırılması konusunda ihracatta lojistik 
sorunlar yaşanmaktadır. 

İhracat aşamasında evrak  prosedürlerinin tamamlanması ve evrakların tamamlanması 
aşamasında onay alınan farklı birimlerin birbirine uzaklığı nedeniyle tır kalkışlarında gecikmeler 
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yaşanabilmektedir. 
Özel ürün kapsamındaki ürünlerin pazarlaması noktasında Haller yetersiz olduğundan 

problemler yaşanmaktadır. 

10.6. Tüketici ve Gıda Güvenliği Problemleri
İzlenebilirliğin sağlanması, halde çok sayıda üreticiden ürün tedariki yapılması nedeniyle 

zor olmaktadır.  Dolayısıyla, ürünler birçok seradan toplandığı için sıkıntılı olanların takibinde 
zaman zaman problemler yaşanmaktadır. 

İlimizde Çin menşeili pestisitlerin kullanımında yaygınlık sözkonusudur. Bu kimyasallar, 
zirai ilaç bayii tarafından da daha çok kazandırdığı için yaygın olarak bulundurulmaktadır. Üretici 
de daha ucuz olduğu için tercih etmektedir. 

Rezidü analizlerin pahalı oluşu nedeniyle, ürünler üretici tarafından analiz ettirilme yoluna 
gidilmemektedir. 

Kapalı pazarlar, muhitinde haftada bir kez kurulmaktadır. Bu yüzden ürünler pazar pazar 
dolaştırılmakta bu da ürünün hem hijyenini etkilemekte hem de bozulmalarına neden olmaktadır.  

Gıda güvenliği ve beslenme ilkeleri ile ilgili tüketici bilincinin yetersiz olduğu görülmektedir. 
Bunda alım gücünün ve eğitim seviyesinin de etkisi bulunmaktadır. 
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Çizelge 82. Sebze Üretim, Pazarlama ve İhracat ile Tüketici ve Gıda Güvenliği Problemleri, 
      Nedenleri (Kısıtlar) ve Çözüm Önerileri 

Kategori Problemler Kısıtlar Çözüm Önerileri

Se
bz

e 
Ür

et
im

Gelir Düzeyi 
ve karlılığın 
Düşüklüğü

İşletmelerin küçük ve 
dağınık yapıda olması

Üretim planlamasının 
yetersiz olmasından dolayı 
yetersiz ya da fazla üretim

Girdi fi yatlarının yüksek 
olması

Gereksiz kimyasal 
kullanımı

Sera maliyetlerinin 
yüksek olması  ve Modern 
sera yapım tekniklerinden 
yararlanılmaması

Üreticilerin eğitim 
eksikliğinin olması
İklim koşullarına bağlı 

olarak üreticilerin mağdur 
olması

Arazi toplulaştırılması ve miras hukuku 
değişikliği yapılmalı. 5 da altındaki seralara teşvik 
verilmemeli, krediden yararlandırılmamalıdır.

Üretici Örgütleri Güçlendirilmeli ve desteklenmeli 
hukuksal alt yapısı gözden geçirilmelidir.

Girdilerin tek elden teminini sağlayacak 
örgütlenme güçlendirilmelidir.

Tarımsal girdilere yönelik destekler 
güçlendirilmelidir.

Kimyasal gübre kullanımı toprak ve yaprak 
analizine dayalı yapılmalıdır.

Üreticilerin Tarım danışmanları ile birlikte 
çalışmaları sağlanmalıdır. 

Sübvansiyon uygulamalarında çeşitliliğin 
artırılması. Sera yatırımları daha düşük enerji 
maliyeti olan sanayi yatırımları (fabrika) gibi 
yatırım teşvik kapsamında olmalıdır.

Modern sera yapım tekniklerinin benimsetilmesi 
konusunda eğitim ve yayım çalışmaları 
etkinleştirilmelidir.

Mevcut seraların yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesi, yeni kurulacak seraların ise ileri 
teknolojiye sahip sistemlerle kurulması için gerekli 
destekleme ve yasal düzenleme yapılmalıdır.

Mevcut tarımın eğitimsiz insanların elinde 
olması gerçeğinden hareketle işe eğitimden 
başlanmalı, özellikle küçük yaştakilere ve kadın 
eğitimlerine ağırlık verilmelidir.

Tarım sigortacılığının yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. Böylece aynı zamanda, eksper 
olarak gönderilecek ziraat mühendisleri de  
istihdam edilmiş olacaktır.

Üretici ör-
gütlenme-
sindeki ye-
tersizlikler

Üreticilerin birlikte çalışma 
alışkanlıklarının olmaması

Üretici birliklerinin kar 
etme haklarının olmaması

Üretici Birliklerine üye olanlara kredi indiriminden 
faydalandırmak gibi bazı düzenlemeler yapılabilir. 
Kendilerine özgü markalarının olması ve örgütlere 
pazarlama yetkisinin verilmesi gerekir.  

Üreticiyi örgütlenmeye yönlendirmek ve mevcut 
üretici birliklerini güçlü bir yapıya kavuşturmak için 
Devletçe üreticilere yapılacak her türlü tarımsal 
destek üretici birlikleri vasıtasıyla verilmelidir.

Sürdürülebi-
lirliğin olma-
ması

Üretim alanlarının küçük 
ve parçalı olması

Fiyat istikrarsızlığı
Örgütlenmedeki 

yetersizlikler
Pazar garantisinin 

olmaması

Yasal düzenlemelerle tarım alanlarının 
parçalanması engellenmeli ve arazi 
toplulaştırılması ile işletme büyüklükleri 
artırılmalıdır.

Bölgesel üretim planlaması yapılmalı. Bir önceki 
yılın fi yatları ile oluşan fi yat istikrarsızlığı durumu 
sözleşmeli üretim ile çözülebilecektir.

Üretici Birliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi 
sağlanmalıdır.
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Kategori Problemler Kısıtlar Çözüm Önerileri
Se

bz
e 

Ür
et

im

Kayıt sis-
temindeki 
eksiklikler

Örtüaltı ve tarla 
üreticilerinin nüfusunun 
fazla olması

Üretici kayıt bilgilerine bilgisayar üzerinden 
ulaşılabilecek ÇKS, üretim, ihracat vb tüm bilgileri 
içine alan bir otomasyon sistem kurulması ile 
kontrollü üretim ve pazarlama yapılabilmesi 
sağlanmalıdır.

Bitki koruma 
alanındaki 
eksiklikler

Üretim sezonunda ya 
da sezon sonunda oluşan 
bitki artıklarının hastalık ve 
zararlıların yayılmasında 
kaynak teşkil etmesi

Hastalık ve zararlıların 
analizi konusunda 
yetersizlikler (tohum vb)

Pestisit ambalajlarının 
imha edilmesi konusundaki  
sıkıntılar

Bitki atıklarının tek merkezde toplanması 
ve bunların kompost, briket veya biyogaz 
uygulamaları ile değerlendirilerek geri 
dönüşümünün sağlanması konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır.
İlaç gübre vb tüm girdilerin işin uzmanlarınca 

satılması, komisyoncuların bu işlere girmemesi 
gerekmektedir.

Laboratuvarlar güçlendirilmelidir.
Mevcut durumda kimyasalların ambalaj 

atıklarının çöpe atılmaktansa geri dönüşüme 
karışma ihtimali daha az olan yakılmak suretiyle 
yok edilmesi konusunda yerel bir toplama 
mekanizması geliştirilmesi. Bunun dışında, 
ambalajların araziye atılmaması ve oluşabilecek 
kirliliğin önüne geçilebilmesi için depozito yöntemi 
geliştirilebilir. Bununla ilgili olarak fi rmalarla 
işbirliği yapılarak “Eski kutuyu getir yenisini getir” 
şeklinde yol izlenebilir. 

İTU sertifi -
kasyonunda 
yaşanan 
olumsuzluk-
lar

İTU belgelendirme 
başvurusunda ÇKS şartı 
aranması

SK’nın İTU 
belgelendirmede üreticiye 
yönelik entegre mücadele 
sorgulamasının karşılığını 
yeterince alamaması 
İTU sertifi kalı ürünlerin 

fi yatta konvansiyonel 
ürünlerden farklı olmaması

Özellikle 2B arazilerde yaşanan ÇKS sorunu 
giderilmelidir.

Belgelendirme çalışmalarında sertifi kasyon 
kuruluşu ile İl Müdürlüğü arasındaki işbirliği 
güçlendirilmelidir.

Belgelendirilecek üreticiye İl Müd. tarafından, 
entegre mücadele eğitimine katıldığına dair 
katılım belgesi verilmeli, bunun için SK’lar 
belgelendirme yapacakları üreticilerin listesini İl 
Müd’ne bildirmelidir.

Belgeli ürün satışının yaygınlaştırılması. Bunun 
için Antalya’da bazı marketlerde olduğu gibi 
marketlerde satışa sunulan ürünlerde İTU belgesi 
şartı aranmalıdır.

Zirai İlaç 
Kalıntısı

Hibrit sebze 
tohumculu-
ğunda dışa 
bağımlılık

Organik bitki koruma 
ürünlerinin kimyasallarla 
aynı tutulması ve 
fi yatlarının yüksek olması

Sera yapılarındaki 
uygunsuzluklara bağlı 
olarak ilaç kullanımında 
artış olması.

Bilinçsiz kimyasal 
kullanımı

Yerli fi rmaların rekabet 
gücünün yetersizliği

Organik menşeili ürünler ayrı bir yönetmelikle 
değerlendirilmelidir. 

Organik girdilerin serbest alınıp satılması 
sonucu rekabet ortamı oluşmasının sağlanması 
ile fi yatlar düşecektir.  

Yeni kurulacak seralarda yeterli kriterlere sahip 
olanların kurulmasına izin verilmelidir. Uygun 
şartları sağlayan seralarda daha az hastalık ve 
zararlı olacağından dolayı kimyasal mücadele de 
azaltılmış olacaktır. 
İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.
Danışmanlık sistemi üretime entegre edilmelidir.
Yerli fi rmaların teknik ve Ar-ge yönünden 

desteklenmesi ve rekabet gücünün arttırılması 
sağlanmalıdır.
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Kategori Problemler Kısıtlar Çözüm Önerileri

Pa
za

rla
m

a 
ve

 ih
ra

ca
t

Ürün pazar-
lama ve mu-
hafazasında 
sıkıntılar

İhracatta 
istenilen dü-
zeyde artış 
sağlanama-
ması

Hal sistemindeki sorunlar

Ürün işleme ve paketleme 
tesislerindeki alt yapı 
eksiklikleri

Pazara uygun çeşit ve 
kalitede ürün temininde 
sıkıntı

Hal sayılarının azaltılması sağlanarak hallerin alt 
yapıları iyileştirilebilir. Az sayıdaki hallerin hepsine 
soğuk hava deposu, analiz laboratuarı kurulabilir. 
Belediyeler tarafından hale giren ürünlerden 
kesilen miktar bu ihtiyaçlar için kullanılabilir.

Meyve sebze işleme ve paketleme tesislerinde 
ön soğutma soğuk hava deposu, boylama ve 
ambalajlama gibi teknolojik yatırımlar zorunlu hale 
gelmelidir.

Özellikle kış döneminde ürünün en çok 
talep edildiği dönemde ısıtmaya dayalı 
üretim yapılmadığından yeterince ürün arzı 
gerçekleşememekte ve üründe kalite problemleri 
yaşanmaktadır.

Kalite gıda 
güvenliği 
riski, kalıntı 
sorunu

Üretim miktarı, ürün 
kalitesi ve pazarlama 
sürekliliği olmaması

Tarım işletmelerinin küçük 
ve parçalı oluşu ürün 
ihracatında kalite ve gıda 
güvenliği yönünden risk 
oluşturmaktadır.

MRL listelerindeki 
farklılıklar

Pestisit analizindeki 
yetersizlikler

Özellikle iç pazar tüketimi olmayan ürünler 
gibi belli çeşitler sözleşmeli olarak yetiştirilerek 
ihracatta rahatlıkla pazarlanabilir.

Tüccar ve ihracatçıların ürün tedarikinde 
sözleşmeli tarıma yönelmeleri sağlanmalıdır.
İTU standartlarına göre kontrollü üretilen 

ürünlere öncelik verilmelidir. 

AB ve G7 ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de 
ruhsatlı olan ve gerektiğinde tavsiyesine uygun 
olarak kullanılan ancak Rusya Federasyonu MRL 
listesinde yasak kapsamında değerlendirilen 
pestisitlerle, Türk Gıda kodeksi MRL listesinde 
belirlenen limitlerden daha düşük değerde olan 
pestisitlerle ilgili olarak Rusya Federasyonunda 
lobi faaliyetinde bulunarak ülkemiz çıkışlı ürünlere 
AB ülkelerinde olduğu gibi ithalat toleransı 
tanınması sağlanmalıdır. 

Laboratuvarlar alet ve cihaz yönünden 
desteklenerek, ülkemizde ruhsatlı ve kullanımda 
bulunan pestisit oranında analiz edilebilen aktif 
madde sayısı artırılmalıdır. Ayrıca, analiz ücretleri 
desteklenerek üreticilerin kendi ürünlerini test 
ettirme şansı artırılmalıdır.
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Kategori Problemler Kısıtlar Çözüm Önerileri

Pa
za

rla
m

a 
ve

 ih
ra

ca
t

Ürün kalitesi 
ile ilgili so-
runlar

Gıdalarda aktif madde 
analizlerinden başka 
zirai ilaçların dönüştüğü 
metabolitlerin analizindeki 
yetersizlikler

Lojistik Sorunlar 

Tır kalkışlarında yaşanan 
gecikmeler

Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatları 
dönüşüm ve parçalanma ürünlerini de dikkate 
alacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

Gerekli cihaz alt yapısı güçlendirilmeli ve bu 
kimyasal maddelerin belirlenmesine yönelik test 
analiz metotları geliştirilmelidir.

Ulaştırma Bakanlığınca alınacak önlemlerle 
limandan ayrılan ihraç ürünlerinin soğuk zincir 
kırılmadan tüketiciye ulaştırılması sağlanmalı alıcı 
ülkelerde meyve sebze terminalleri kurulmalı ve 
limanlar arasında lojistik destek sağlanmalıdır.

İhracatçıların evraklarını tamamlama 
prosedürlerini aşması konusunda tek TC 
numarası ile çözülebilecek sistem olmalıdır. Tüm 
evrak ile ilgili tüm birimlerin aynı binada olması 
gibi bir kolaylık sağlanmalıdır.

Tü
ke

tic
i v

e 
G
ıd

a 
G

üv
en

liğ
i

Sağlıklı gıda 
ürünü temini

İzlenebilirlik ve Kalıntı 
sorunu

Rezidü analizlerin pahalı 
oluşu

Kapalı pazarlar

Üreticilerin yanında 
tüketicilerin de eğitiminin 
yetersiz oluşu

Müstahsilden sondajlama usulü numune 
alınmalıdır. Üretici ürününü hale getirdiği anda 
henüz arabasındayken numune alınarak analize 
gönderilmelidir. Böylece çok sayıda seradan 
alınan numunelerden hatalı olanların izlenebilirliği 
sağlanmış olacaktır.

Bayiye daha fazla kazandıran Çin menşeili 
ilaçların kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Denetim sonucu karşılaşılan olumsuzluklarda 
cezalardan toplanan paralarla bir fon 
oluşturularak pahalı olan analizlerin yapılması 
sağlanabilir. 

Kapalı pazarların haftada bir yerine haftada 2-3 
kez hatta sürekli pazar haline getirilmesi. Böylece 
hem ürün sağlığı ve hijyeni korunacak hem de az 
alışverişlerle ürün bozulmaları önlenmiş olacaktır. 

Üreticilerin yanında tüketicilerin de eğitimine 
yer verilmesi. Özellikle çocuklara okul eğitimleri 
artarak devam ettirilmelidir.
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11. AMAÇ VE STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI
İlin sebze üreticiliğinde mevcut problemleri, çözüm yolları, potansiyeller ve fırsatlar ışığında,  

amaçlar belirlenmiş ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için kullanılacak stratejiler tespit edilmiştir. 
Temel amaç, bölge kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, 

çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, 
sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulmasıdır. 

Temel amaçlar ve stratejileri şu şekilde özetlenebilir:
• Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde sağlıklı, kaliteli gıda güvenliği ve gıda 

 güvencesinin sağlanmasına yönelik üretim ile üretimde insan sağlığı ve çevrenin 
 korunması

 İyi tarım uygulamaları, Üretici odaklı üretimden tüketici odaklı üretime yönelme, hastalık 
ve zararlılarla Entegre Mücadele prensiplerine uygun mücadele yapılması, biyolojik mücadele 
ajanlarının zirai mücadeleye dahil edilmesi üretilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması,  zirai 
mücadelede organik bitki koruma ürünlerinin kullanılması, toprak ve çevre kirliliğinin önlenmesi 

• Sebze üretiminde özellikle örtüaltı üreticilerinin kayıt ve izleme sisteminde 
 sürekliliğin sağlanması

Günümüzde üretimin izlenebilirliği sağlayacak şekilde kayıtlı ve kontrollü yapılması 
amacıyla hazırlanan  Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve  Bitkisel 
Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmeliğinde 
birleştirilip revize edilmesi

• Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarın sağlanması,
Örtüaltı tarım işletmelerinin modern tarım işletmeleri haline getirilmesi, Üreticinin pazara 

ve pazarlamaya yönelik örgütlenmesi, Tarım Danışmanlığı sisteminin yaygınlaştırılması, üretici 
eğitimlerinin etkinliğinin artırılması

• Pazarlama şartlarının iyileştirilmesi
Hal yapısının iyileştirilmesi, laboratuarların etkinliğinin artırılması, Üretici örgütlerinin 

kurulması, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ihracat taleplerinin dikkate alınarak dış pazarların 
yakından takip edilmesi, sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması 

• Tüketici taleplerinin dikkate alınması
Tüketici beklentilerinin karşılanması amacına yönelik tedbirlerin alınması.
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12. PROJELERİN VE PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ

12.1. TKB Kaynaklı Projeler
• İyi Tarım Uygulamaları
Avrupa Perakendecileri Ürün Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu EurepGAP 

Protokolü’nün bölgemiz üretici ve ihracatçıları tarafından benimsenerek gerekli önlemlerin alınması 
amacıyla; Antalya Valiliğince alınan ‘Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde İyi Tarım 
Uygulama Kararları’ ‘Antalya İli EurepGAP Protokolü Ve HACCP Eylem Planı’ çerçevesinde 
uygulamaya konmuştur. Bakanlığımızca hazırlanarak 2004 yılında uygulamaya konan “İyi Tarım 
Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılan çalışmalarla ise; 2009 yılı itibariyle 
toplam 270 üretici ve üretici grubuna 6.219 dekar alanda İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun 
üretim yaptırılmış ve üretimden elde edilen yaklaşık 61.031 ton ürün sertifi kalandırılarak pazara 
sunulmuştur.

• Sebze ve Meyvede Zirai İlaç Kalıntısı Denetim ve İzleme Faaliyetleri
Zirai ilaçların  tavsiye dışı kullanımından kaynaklanan kalıntı ve çevre sorunlarının 

önlenerek, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2004 yılından itibaren zirai ilaçlarda barkod 
sistemi’ne geçilmiş olup, ilimizde piyasaya sunulan bitki koruma ürünlerinin toptancı ve bayiden 
çiftçiye kadar izlenmesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.06.2009 
Tarihinde 27256 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Bitki Koruma Ürünlerinin 
reçeteli satışı başlamıştır. Bu uygulama ile de izlenebilirlik konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

Çizelge 83. 2009 Yılı Zirai ilaç Bayi ve Toptancılarını Kontrol ve Denetim Sonuçları 

Mevcut 
İşyeri 
Sayısı

Faaliyetler

Kontrol ve Denetim 
Sayısı (Ad)

Cezai Müeyyideler
İhtar İşyeri kapatma

Zirai İlaç Toptancısı 76 76 - -
Zirai İlaç Perakendecisi (Bayii) 604

1.899
109 45

Zirai Mücadele Alet-Mak. Bayii 130 - -
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

• Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesine 
 İlişkin MATRA Projesi

Hollanda MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı kapsamında “Bitkisel Üretimde Kullanılan 
Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Projesi”  yürütülmektedir. Adana, Antalya ve 
Bursa İllerini kapsayan proje kapsamında Hollandalı uzmanların katılımı ile İl Müdürlüğümüzde bir 
eğitim çalışması yapılmış olup 18 personele Bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi aşamasında kullanılan 
Bitki Koruma Ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve ürünlerin pazarlama aşmasında geriye doğru 
(üreticisine ulaştıracak) izlenebilirliğin sağlanması konusunda bilgi verilmiştir. Projenin amacı 
çiftçilerin Bitki koruma Ürünlerini kullanma bilinçlerini arttırmak, teknik talimatlara ve etiket 
bilgilerine uygun kullanımı ile kalıntısız ürün kalıntısız ürün, çevre ve insan sağlığının korunması 
amaçlanmaktadır.

• Entegre Mücadele (IPM) Uygulaması 
Bitkisel üretimde insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan ve sürdürülebilir bir 

mücadele sistemi olan Entegre Mücadele çalışmalarında; ilimizde ekonomik olarak yetiştirilen 
kültür bitkilerinde zarar yapan organizmalara karşı yapılan mücadeleler; kimyasal mücadeleye 
alternatif ve çevreye dost mücadele yöntemleri devreye sokularak uygulatılmaktadır. 2009 yılı 
uygulamaları ile ilimizde örtüaltı sebze’de 164 dekar, turunçgil bahçelerinde ise 10.200 ağaçta 
programlı, diğer kültür alanlarında ise bilinçlendirmeye yönelik eğitimli Entegre Mücadele  
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çalışmaları yürütülmektedir. 
• Organik Tarımın Yaygınlaştırılması
Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen Organik Tarım’a ilimizde özel önem verilmektedir. 
Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifi kalı 
tarımsal üretim biçimi olan organik tarım projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile Antalyada 
organik tarım yapılan üretim alanı 2009’da toplam, 26.344 dekardır. Bunun 1.644 dekarı bitkisel 
üretim olup, 42 da alanında sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.  Toplam alanın 24.700 dekarını 
ise doğal toplanan ürünler oluşturmaktadır. İlimizde 43 üretici, 5 işletme sertifi kalandırılmıştır. 16 
işletme ise bitkisel üretim dışında faaliyet göstermektedir.

• Topraksız Tarımı Geliştirme Faaliyeti
Modern tarımda önemli bir üretim yöntemi olan Topraksız Tarımda yetiştiricilik son yıllarda 

artış göstermiştir. Ülkemizde yaklaşık 3.275 dekar alanda topraksız tarım yapılmakta olup; bunun 
1.875 dekarı ilimizdedir.

• Tarımsal Danışmanlık Sisteminin Uygulanması
Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında 

ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile bakanlığımızca 
hazırlanan “Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” 
kapsamında 2007 yılından itibaren 2 eğitim merkezinde 18 dönemde toplam 439 Tarımsal 
Danışmanın eğitimi tamamlanarak  sertifi kalandırılmışlardır. İlimizde 2009 yılında Tarımsal 
Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesinden 165 kişi yararlanmıştır. İlimizdeki üreticilerin büyük 
bir bölümü danışmanlık sistemini benimsemiş olup, üretim faaliyetlerini tarımsal danışmanlardan 
aldıkları teknik bilgiler doğrultusunda yürütmektedirler. 

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Uygulamaları
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006-2010 yılları arasında 

uygulanmak üzere 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki KHK 
ve Yüksek Planlama Kurulunun 2004/92 nolu Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesine ait kararına 
dayanılarak Bakanlar Kurulunun 2006/10016 sayılı kararı doğrultusunda Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının 06.04.2006 tarihinde yayımlanan KKYDP Tebliği ile uygulanmaya başlamıştır. 

Projenin Amacı: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesini tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonun sağlanması tarımsal 
pazarlama alt yapının geliştirilmesi gıda güvenliğinin güçlendirilmesi kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması toplu basınç sulama sistemlerinin  geliştirilmesi yürütülmekte olan 
kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 
oluşturulmasını sağlamaktır.

Projenin Faaliyet Konuları: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
1-Tarıma Dayalı Yatırımlar;
a-Ekonomik Yatırımlar
b-Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları 
Şeklinde uygulanmaktadır.
2- Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
A-Ekonomik Yatırımlar
a)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar, 
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b)Tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan 
veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar   

c)Tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış 
yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar

ç)Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar
 B- Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları
Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları,kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama 

tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi     yatırımlarına 
yönelik proje başvurularını kapsar. Aşağıda belirtilen proje konuları için hazırlanacak toplu basınçlı 
sulama projeleri destek kapsamındadır.

 a)Tamamlama projeleri
 b)Tevsii projeleri
 c)Yenileme projeleri
 d)Bakım onarım projeleri  
2- Makine Ekipman alımları kapsamında tarımda kullanılan alet ekipman ile bireysel basınçlı 

sulama sistemlerine destek verilmektedir.
Türkiye Ve Antalya İline Ekonomik Katkısı: KKYDP Türkiye ve İlimizde kırsal alanda 

gelir düzeyinin artmasında, tarımsal üretimin artmasında, tarımsal pazarlama altyapısının 
geliştirilmesinde, gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulmasında, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesinde,yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanılmasının sağlanmasında, Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasında, zor 
şartlarda  ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerinin kolaylaştırılmasında   çok büyük katkı 
sağlamıştır. İlimizde 2006- 2010 yılları arası uygulanan ilk 4 etapta 56 adet tarıma dayalı 
yatırım projesi tamamlanmış olup 20.611.519 TL’lik yatırım  ve 10.408.313 TL’lik hibe ödemesi 
yapılmıştır. 

Konularına göre;
• 14 adet soğuk hava deposu,
• 6 adet zeytinyağı fabrikası,
• 7 adet toplu basınçlı sulama sistemi projesi,
• 3 adet bireysel sulama projesi,
• 5 adet meyve sebze paketleme tesisi,
• 1 adet Narenciye mumlama ambalajlama projesi,
• 4 adet Süt Ürünleri İşleme Tesisi,2 adet Şarap Üretim Tesisi, 
• 4 adet alternatif ısıtmalı sera projesi,1 adet su ürünleri İşleme Projesi,
• 2 adet Eterik yağlar işleme tesisi,1 adet mantar işleme tesisi,
• 1 adet pekmezli sucuk üretimi tesisi,3 adet Et Ürünleri işleme ve ambalajlama tesisi,
• 1 adet kuruyemiş paketleme ve ambalajlama tesisi, 1adet un fabrikası kapasite artırımı, 
• 2 adet aromatik bitkiler işleme ve ambalajlama tesisi, 
 olmak üzere 56 adet proje hizmete girmiştir. 
KKYDP Makine Ekipman Alımları kapsamında 2007,2008,2009 yıllarında 953 adet makina 
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ekipman alımı projesi desteklenmiş  ve  11.053.313 TL’lik yatırım yapılmış ,2010 yılında ise 1055 
adet proje hibe sözleşmesi yapmış  ve projelerin yatırım tutarı 5.019.982TL’dir  

İl genelinde KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımlar ve makine –Ekipman Alımları kapsamında 
36.684.953,88 TL’lik yatırım yapılmış olup 18.342.476,5TL’lik hibe ödemesi yapılmıştır. 

İstihdama Etkisi  
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006-2010 yılları 1,II,III,IV. Etaplar 

kapsamında    uygulaması tamamlanan 56 projede 1280 kişi istihdam edilmiş ve 200.000 kişi 
faydalanmaktadır.  

Projenin Çarpan Etkileri  
-Uygulanan projelerin uygulandığı bölgede benzer projelerin uygulanmasına önderlik 

etmiştir.
-Projelerin uygulandığı bölgelerin ekonomisinde, ürün pazarlamasında, üretimde artış 

sağlanması,
-Kadın nüfusunun ekonomiye katkısının artması ve kadın istihdamının artışı sağlanmıştır.
-Gıda güvenliği konusunda KKYDP kapsamında yapılan tesisler diğer işletmelere örnek 

teşkil etmiştir.
- Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşması sağlanmıştır. Basınçlı sulama sistemi 

projelerinin uygulandığı bölgelerde Diğer çiftçilerinde basınçlı sulama sistemlerine yönelmesini 
sağlamıştır.

Çizelge 84. KKYDP  Konu Bazında  Uygulanan  Projeler

 
YILLAR

2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM 

Ek
on

om
ik

 
Ya

tır
ım

la
r

37 12.195.830 18 5.5.901.475 13 6.539.900   18 8.834.761 86 33.471.966

Al
t Y

ap
ı 

Ya
tır
ım

la
r

1 217.939 2 756.300 4 1.925.249   3 1.499.475 10 4.398.963

M
ak

in
e 

Ek
ip

m
an

  220 4.102.892 220 2.935.314 513 4.015.246 1.055 5.026.472 2.008 16.079.925

To
pl

am

38 12.413.769 240 10.760.667 237 11.400.463 513 4.015.246 1.076 15.360.710 2104 53.950.855

• Kontrollü Örtüaltı Üretim Faaliyetleri 
Seralarda kontrollü üretimi sağlamak için, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre Örtüaltı Kayıt Sistemi 

2004 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar Ülkemizde 52.817 adet işletmede 509.773 da örtüaltı 
alanı kayıt altına alınmıştır. 2004 yılında İl Özel İdaresinden fi nanse edilen kaynakla başlatılan 
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“Uzaktan Algılama ve Coğrafi  Bilgi Sistemleri Projesi” kapsamında alınan uydu görüntüsü ve 
STATİP kapsamında yapılan saha çalışmalarıyla; İlimiz tarım arazilerinin nitelik sınıfl andırılması 
yapılmıştır. Arazi nitelik sınıfl arı veri tabanı ve uydu görüntülerinden de  faydalanılarak yürütülen 
Kontrollü Örtüaltı Üretim çalışmalarında ise, ilimiz örtüaltı varlığının %89’u (176.021 da) kayıt 
altına alınmıştır. Kontrollü örtüaltı üretim uygulamasında; üreticilerin üretimden tüketime kadar 
kullanmış oldukları kimyasallar “Üretim Kayıt Cetveli”ne kaydedilmektedir. Kayıtlı ve Kontrollü 
üretilmiş ürünlerin hasat aşamasında üreticisin talep etmesi halinde de İl Müdürlüğümüzce  ‘Ürün 
Orjin Belgesi’ düzenlenerek pazara sunulmaktadır.

• Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi
Proje, Bakanlık, İhracatçı Birlikleri, Üniversite, Sivil Toplum kuruluşları işbirliği çerçevesinde 

iç tüketim ve ihracat için ihtiyaç duyulan tarımsal ürün veya ürün gruplarında sağlıklı güvenilir ve 
izlenebilir bitkisel üretim ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla, sebzelerden domates, 
biber hıyar, kabak, patlıcanın dahil 17 üründe bu ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği illerde 
yürütülecektir. 1995 yılından itibaren Ülkemizde 16 üründe Entegre Mücadele uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde pestisit tüketiminin %48 oranında azaldığı belirlenmiştir. 
Bugün 67 ilde 120 program halinde entegre mücadele çalışmaları yürütülmektedir. 2009 yılında 
yapılan toplantılarda Ülkemizde entegre ürün yönetimine geçilmesi kararı alınmıştır. Entegre 
ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesinde zirai mücadele faaliyetleri entegre mücadele prensipleri 
doğrultusunda yürütülecek, çevre dostu tüm mücadele yöntemlerinin en uygunu tavsiye edilecek 
ve gerekiyorsa en son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulacak bu durumda da çevre 
dostu preparatlar tavsiye edilerek kalıntı sorunu olmayan sağlıklı, güvenilir ürün yetiştirilecektir. 

12.2. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Yürütülen 
        Projeler

-Karpuz’un (Citrullus lanatus) Beslenme Özellikleri ve Aroması Üzerine Aşılı Fide 
Kullanımının Etkileri

-Antalya Bölgesinde Akarlara Karşı Kullanılabilecek Entomopatojen Fungusların Tespiti ve 
Yeni Entomopatojenlerin Etkinliğinin Araştırılması

-Batı Akdeniz Bölgesinde Domates ve Biber’de Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria) 
Hastalık Etmenlerinin Teşhisi ve Bakır’a Dayanıklılık Durumları İle Genetik Farklılıkların Molekiler 
Yöntemlerle Tespiti

-Kavunlarda Solgunluk Hastalığına Neden Olan Fusarium oxysporum f.sp. melonis’e Karşı 
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması

-Domateste Fusarium oxysporum f.sp.lycopercisi (1-1, 1-2 ve 1-3) ve Domates Sarı 
Yaprak Kıvırcıklığı (TYLCV)’ye Dayanıklılığın Moleküler Yöntemlerle Testlenmesi Protokolünün 
Optimizasyonu

-Domateste Lekeli Solgunluk Virüsüne (TSWV) Dayanıklılığın Moleküler Yöntemlerle 
Taramasında Gen Spesifi k SCAR Markırı Geliştirilmesi

-Yalancı Mildiyö Etmeni Psuedoperonospora cubensis (Berk. ve Curt.)’in Genetik 
Karakterizasyonu

-Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Domates Çeşitlerinin Islahı
-Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis)’a Dayanıklı Hat Geliştirme
-Domateste Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV=Tomato spotted Wilt Virus)’ne 

Dayanıklı,  Sw-5 Geni İçeren farklı Kademedeki Hatların Geliştirilmesi 
-Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsüne (TYLCV) Dayanıklı Domates Çeşit Islahı
-Domates  (L.esculentum L.) ve Karpuzda (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.)Tohum Kaynaklı 
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Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Karşı Uygun Tohum Film Kaplama Tekniğinin Belirlenmesi
-Örtüaltı  Yetiştiriciliğine  Uygun F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Islahı
-Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Domates Lekeli Solgunluk Virüsüne (TSWV) Dayanıklı Sivri 

Biber Hatlarının Geliştirilmesi
-Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Patlıcan Çeşitlerinin Islahı
-Batem Gen Havuzunda Bulunan Patlıcan Saf Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve 

Hibrit Güçlerinin Belirlenmesi
-Kışlık Kavunlarda Fusarium oxysporum f. sp. melonis’ e Dayanıklı Hatların  Geliştirilmesi
-Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Kavun Çeşitlerinin Islahı
-Antalya’da Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Üretici Katılımının Değerlendirilmesi
-Antalya Florasında Yetişen Bazı Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon Islahı
-İki Avcı, Orius laevigatus (Fieber) (Hem.:Anthocoridae) Serangium parcesetosum Scard 

(Col.: Coccinellidae)’un Örtü altı Patlıcan Yetiştiriciliğinde Franliniella occidentalis Pergande 
(Thys.:Thripidae) ve Bemisia tabaci (Genn). (Hom:Aleyrodidae)’ye Karşı Birlikte Kullanım 
Olanaklarının Araştırılması

-Antalya İlinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Biberde Patates Y Virüsü (PVY) Irklarının 
Belirlenerek Bazı Biber Çeşitlerinin PVY’ye Reaksiyonlarının Belirlenmesi

-Batı Akdeniz Bölgesi’nde Domateslerde Mi Genini Kıran Virülent Kök-ur Nematodu 
Populasyonlarının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu

-Bitkisel Kökenli Uçucu Yağların Tetranychus   cinnabarinus (Boisd.)  (Acarina:Tetranychidae)’a 
Etkileri ve Ümitvar Olanların Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanma Olanakları

-Türkiyedeki phytophthora capsici İzolatlarının Fenotipik, Genetik Karakterizasyonu ve 
Vürülensliklikleriyle İlgili Moleküler İşaretleyicilerinin Belirlenmesi

-Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği Projesi

-Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Domates Çeşitlerinin Islahı

12.3.  Proje Önerileri
☞ Üretim Sezonu Sonunda Ortaya Çıkan Bitki Artıklarının Toplanması Projesi
☞ Üretim Sezonu Sonunda Toplanan Bitki Artıklarının Değerlendirilmesine 

 Yönelik Tesis Kurulması Projesi
☞ Kadın Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
☞ İyi Tarım Uygulamaları ve GlobalGAP Sertifi kalı Üretim Modelinin Yaygınlaştırılmasına 

 Yönelik Üretici Eğitimlerinin Artırılması  Projesi
☞ Laboratuvarların Desteklenerek Güçlendirilmesi Projesi
☞ Pestisit Atık ve Ambalajlarının Depolanması Projesi
☞ Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetiminin Yaygınlaştırılması Projesi
☞ Hallerin Alt Yapılarının İyileştirilmesi Projesi
☞ Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması projesi
☞ Frigorifi k taşımacılık siteminin desteklenerek geliştirilmesi projesi
☞ Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak ve Yaprak Analizlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik 
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 Üretici Eğitimi Projesi
☞ Yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi projesi
☞ Biyolojik Mücadele ajanlarının yetiştirilmesi projesi
☞ İhracatçılara yönelik evrak tamamlama prosedürlerinin kolaylaştırılması  projesi
☞ Kapalı pazarların sürekli pazar haline getirilmesi projesi
☞ İyi tarım uygulamaları belgelendirmede İl müdürlükleri ve Sertifi kasyon Kuruluşu 

 arasında iletişimin artırılması projesi
☞ Antalya İli Tarım Alanlarının Toprak ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Projesi
☞ Organize Sera Bölgeleri Kurulması
Üretim Sezonu Sonunda Ortaya Çıkan Bitki Artıklarının Toplanması Projesi
Amaç: Sebze üretim sezonu sonunda ortaya çıkan bitkisel atıkların toplanması çevreye 

olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla toplanmasını sağlamak. 
Uygulama: Örtüaltı veya açıkta sebze üretimi yapılan alanlarda üretim sezonu sonunda 

ortaya çıkan bitkisel atıkların Mahalli İdareler tarafından belirlenecek yerlerde toplanması 
sağlanarak gerek atıkların yol açtığı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gerekse neden olduğu 
hastalık ve zararlıların yayılmasının engellenmesi sağlanacaktır.  Atıklar, üreticiler tarafından 
taşınacaktır. Antalya Valiliğinin 03.08.2010 tarihli yazısına istinaden gerekli olduğu durumlarda 
cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 

Uygulama Alanı: Ege yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Belediyeler, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Jandarma 

Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Mahalli 
İdareler Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Üreticiler

Kaynak: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi

Üretim Sezonu Sonunda Toplanan Bitki Artıklarının Değerlendirilmesine Yönelik
          Tesis Kurulması Projesi

Amaç: Sebze üretim sezonu sonunda ortaya çıkan ve Mahalli İdareler kanalıyla toplanan  
bitkisel atıkların değerlendirilerek geri dönüşümünü sağlamak 

Uygulama: Örtüaltı veya açıkta sebze üretimi yapılan alanlarda üretim sezonu sonunda 
ortaya çıkarak Mahalli İdarelerin belirlemiş olduğu toplama merkezlerinde toplanan atıklar, 
kompost biyogaz ve biyokütle şeklinde değerlendirilmek üzere geri dönüşümü sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Belediyeler, İl Özel İdaresi, Akdeniz Üniversitesi
Kaynak: Belediyeler, İl Özel İdaresi

Kadın Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
Amaç: Üretimde bizzat uygulamanın içinde yer alan kadınlara yönelik eğitim eksikliklerinin 

giderilmesi amacıyla eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak
Uygulama: Tarımsal üretimde kadınların işgücüne katılma oranı  erkeklere göre daha 

yüksektir. Dünya genelinde yayım birimleri zaman ve kaynaklarının yalnızca %5’i kadınlara 
ayrılmaktadır. Sebze üretiminde bitki yetiştiriciliği, işçilik kadınların büyük bir rol oynadığı 
gerçeğinden hareketle, el sanatları ve el becerilerine yönelik eğitimlerin dışında, kadınlara tarımsal 
üretim faaliyetine yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

130

aAntaAA

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Göller Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege 
Havzası

Kaynak: TKB

İyi Tarım Uygulamaları ve GlobalGAP Sertifi kalı Üretim Modelinin Yaygınlaştırılmasına 
 Yönelik Üretici Eğitimlerinin Artırılması  Projesi

Amaç: Üreticilere yönelik eğitimler ile sebze ürünlerinin iç ve dış pazarda rekabet gücünü 
artırması ve tercih önceliği kazanmasını sağlayacak sertifi kalı üretim yapılmasını sağlamak

Uygulama: Açıkta ve örtüaltında doğal kaynakların korunarak çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,  tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik 
ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sebze üretimi yapılacaktır.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak: TKB, Özel Sektör

Laboratuvarların Desteklenerek Güçlendirilmesi Projesi
Amaç: Hastalık ve zararlıların teşhisine yönelik olarak çalışan laboratuvarların desteklenerek 

güçlendirilmesini sağlamak 
Uygulama: Sebzelerin gerek tohum gerek vejetasyon aşamasındaki hastalık ve 

zararlılarının teşhisinin en kısa sürede ve doğru yöntemlerle yapılmasının sağlanmasına yönelik 
olarak gelişmiş alet ve cihazların da devreye sokulması ile yeni laboratuarlar oluşturulacaktır.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası
Kaynak: TKB, Özel Sektör

Pestisit Atık ve Ambalajlarının Depolanması Projesi
Amaç: Zirai Mücadelede kullanılan pestisit ambalajlarının yol açacağı çevre kirliliğinin 

önlenmesi
Uygulama: Zirai mücadelede kullanılan kimyasalların atıklarının bertarafı sanayi tesislerinin 

yoğun olduğu iki yerde yapılmaktadır. Bu konuda sıra alınması gerektiği ve bunun da uzun yıllar 
alabileceği bilinmektedir. Zirai ilaç atıklarının bertarafının sağlanması için Antalya’da bir tesis 
kurulması çalışmaları kısa ve orta vadede zor görünmektedir.  Zirai ilaç ambalaj atıklarının ise 
çöpe atılması ile geri dönüşüme karışma ihtimali çok yüksek olduğundan, bu atıkların imha 
edilmesi yerel toplama mekanizmaları geliştirilerek buralarda yakılması suretiyle yapılabilecektir.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak: TKB, Belediyeler, İlçe Kaymakamlıkları, İl Özel İdaresi, İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Üreticiler

Entegre Ve Kontrollü Ürün Yönetiminin Yaygınlaştırılması Projesi
Amaç: İç tüketim ve ihracat için ihtiyaç duyulan tarımsal ürün veya ürün gruplarında sağlıklı 

güvenilir ve izlenebilir bitkisel üretim ve çevre ve insan sağlığının korunması 
Uygulama: Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesinde zirai mücadele faaliyetleri 

entegre mücadele prensipleri doğrultusunda yürütülecek, çevre dostu tüm mücadele yöntemlerinin 
en uygunu tavsiye edilecek ve gerekiyorsa en son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulacak 
bu durumda da çevre dostu preparatlar tavsiye edilerek kalıntı sorunu olmayan sağlıklı, güvenilir 
ürün yetiştirilecektir.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

131

Planı

Kaynak: TKB, İhracatçı Birlikleri, Akdeniz Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları

Hallerin Alt Yapılarının İyileştirilmesi Projesi
Amaç: Mevcut hallerin alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesi
Uygulama: Mevcut hal sayısının fazla olması hallerde gerekli alt yapının iyileştirilmesini 

imkansız kılmaktadır. Aynı zamanda Belediyeler yapılan kesintinin belli kısmını hallerin 
iyileştirilmesinde kullanmalıdır.  Hal sayılarının azaltılması sağlanarak hallerin alt yapıları 
iyileştirilecektir. Üretim bölgesindeki haller bünyesinde tasnif, paketleme ve soğuk hava deposu 
ve analiz laboratuarı kurulacaktır. 

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak:TKB, Belediyeler, İl Özel İdaresi

Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması projesi
Amaç: Tarsimin geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak çiftçilerin mağdur olmalarını 

önlemek
Uygulama: İlimizde yaşanan meteorolojik afetler  ve sahip olduğumuz sebze üretim 

alanarının genişliği dikkate alındığında Tarım sigortacılığının yaygınlaştırılması gerektiği açıktır. 
Sebze üretimi yapan üreticilere sigorta yaptırmanın öneminin kavratılarak ve konuda yoğun 
eğitimler yapılacaktır. 

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak:TKB

Frigorifi k taşımacılık siteminin desteklenerek geliştirilmesi projesi 
Amaç: Ürünlerin taşınmasında oluşan kayıpların asgari düzeye indirilmesinin sağlanması
Uygulama: Özellikle ihracatta hasattan sonra taze olarak ve kısa sürede tüketiciye 

ulaştırılması gereken meyve sebzelerde önemli olabilen kalite kayıplarının azaltılması için 
karayolu taşımacılığının frigorifi k araçlarla yapılması sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak:TKB, İl Özel İdaresi

Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Yaprak Analizlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik 
 Üretici Eğitimi Projesi

Amaç: Sebze üreticilerinin bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini toprak ve yaprak 
analiz sonuçlarına bağlı kalarak yapılan gübreleme programları ile karşılamasının sağlanması

Uygulama: Analiz sayısı dikkate alındığında ağırlıklı olarak sebzede analiz yaptırılmakta 
olup, genel analiz sayıları İlimiz potansiyeline göre yetersizdir. Bu nedenle üreticilere toprak ve 
yaprak analizlerine göre gübreleme yapmaları konusunda yoğun eğitimler verilecek bu sayede 
ihtiyaç duyulan miktardan fazla gübre kullanımının önüne geçilecektir. 

Uygulama Alanı: Tüm Havzalar
Kaynak: TKB, Özel Sektör

Yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi projesi
Amaç:Sebze üretiminin alt yapısını oluşturan tohumculuk sektöründe yerli tohumculuğun 

desteklenmesinin sağlanması
Uygulama:Islah konusunda Ar-ge çalışmalarına verilen desteğin artırılarak yerli fi rmaların 
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hepsinin Ar-ge içerisinde yer alması sağlanacaktır.
Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak: TKB, Özel sektör.

Biyolojik Mücadele ajanlarının yetiştirilmesi projesi
Amaç:Sebze üretiminde kimyasal mücadeleye alternatif  olan biyolojik mücadelenin 

uygulanmasında kullanılan biyolojik ajanların çoğaltılmasının sağlanması
Uygulama:Özel fi rmalar tarafından biyolojik ajanların üretilmesine yönelik olarak  tesisler 

kurulması ve Tarım Bakanlığının bu yatırımlara destek vermesi sağlanacaktır.  
Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak:TKB, Özel sektör.

İhracatçılara yönelik evrak tamamlama prosedürlerinin kolaylaştırılması projesi
Amaç: Sebze meyve ihracatında uygulamada uzun zaman alan evrak tamamlama 

işlemlerinin kısaltılmasının sağlanması
Uygulama: İhracatta evrak onayının tamamlanması ve gerekli onay işlemlerinin yapılması 

sürecinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi,onay mercilerinin aynı yerde bulunduğu hizmet 
binasının oluşturulması ile sağlanacaktır. 

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası
Kaynak:İhracatçı Birlikleri, Gümrük Müdürlüğü, TKB, Karantina Müdürlüğü

Kapalı pazarların sürekli pazar haline getirilmesi projesi
Amaç:Kapalı pazarların haftada her gün sürekli pazar haline getirilmesinin sağlanması 
Uygulama:Haftanın her günü açık olacak olan pazarlarda hem alışveriş fazlalığına gerek 

kalmayacağı  için ürün bozulmaları önlenmiş olacak hem de pazardan pazara taşınmada ürün 
kalitesi hijyeni korunmuş olacaktır. 

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası, Göller 
Havzası

Kaynak: Yerel Yönetimler, TKB

İyi tarım uygulamaları belgelendirmede İl Müdürlükleri ve Sertifi kasyon Kuruluşu 
arasında iletişimin artırılması projesi

Amaç:İyi tarım uygalamaları sertifi kasyonunda İl Müdürlüğü ve Sertifi kasyon Kuruluşunun 
üzerlerine düşen görevleri yapmaları noktasında daha etkin bir uygulama sağlanması

Uygulama: Sertifi kasyon sürecinde oluşabilecek uygunsuzlukların giderilebilmesi ve sağlıklı 
sertifi kasyon sağlanabilmesi için Sertifi kasyon Kuruluşu ve İl Müdürlüğü Teknik elemanlarının 
birlikte hareket etmeleri ve iletişim halinde olmaları sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası, Kıyı Akdeniz Havzası ve Kıyı Ege Havzası
Kaynak:TKB, Özel sektör

Antalya İli Tarım Alanlarının Toprak ve Sulama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi 
Projesi

Amaç: Tarım alanlarının temel toprak ve sulama suyu özelliklerinin ve tarımsal üretim 
potansiyellerinin belirlenmesi
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Uygulama: Mevcut çalışmaların ışığında İldeki sulama alanlarındaki toprak tuzluluğu, 
pH’sı gibi tüm toprak özellikleri ile sulama suyu kalitesi, taban suyu yüksekliği vb. sulama suyu 
özelliklerini belirleyerek sorunlar tespit edilecek, ıslah ve korumaya yönelik çözüm önerileri 
geliştirilecektir.

Uygulama Alanı: Tüm Havzalar
Kaynak: TKB, Tübitak, DPT

Organize Sera Bölgeleri Kurulması
Amaç: Aynı merkezden yapılacak planlama ve takip sayesinde Özel sektörün katkısı ile 

ileri teknoloji kullanılarak üretim ve ihracat  organizasyonlarında sıkıntı yaşanmadan kalite ve 
standartlara uygun olarak ürün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulama: Gerek ekolojisi gerek konumu ve topografyası itibariyle uygun arazilerin 
müteşebbislere uzun vadeli kiralanması suretiyle içerisinde idari binası, üretim alanları, soğuk 
hava depoları, tasnif paketleme ve ambalajlama tesisleri, İhracatçı Birlikleri ile Ar-Ge kuruluşlarının 
da bulunduğu Organize sera bölgesi kurulacaktır.

Uygulama Alanı: 
Kaynak: TKB, Özel sektör, İl Özel İdaresi, Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri
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EKLER

ANTALYA İLİNDE FİDE ÜRETİMİ YAPAN KURULUŞLAR

S.
NO KURULUŞ ADI

KURULUŞ 
YETKİLİSİNİN          
Adı ve Soyadı

İRTİBAT
ADRESTelefon 

No (0242)
Fax No 
(0 242)

1 AGRO FİDE  LTD. ŞTİ. Hakan UÇAR 462 20 60 462 20 54 Macun Köyü Kocabelen Mev. 
AKSU/ ANTALYA

2 ALTIN FİDE  LTD ŞTİ- SALUR ŞB. Mehmet ALTINTAŞ 887 88 91 887 30 24 Salur Köyü - KUMLUCA/
ANTALYA

3 ALTIN FİDE  LTD ŞTİ -MERKEZ Mehmet ALTINTAŞ 887 88 91 887 30 24 Karşıyaka mah.Mezarlık 
Yanı-KUMLUCA/ANTALYA

4 ANAMAS TARIM LTD.ŞTİ Ayhan KASAPOĞLU 311 34 25 322 76 98 Yukarıkocayatak Bel.Yazla 
mevkii-SERİK/ANTALYA

5 ANTALYA FİDE  A.Ş Hasan ŞİRİN 464 13 76 464 13 78 Isparta yolu –Çamköy-
Pınarlı-  AKSU/ANTALYA

6 ANTALYA TARIM A.Ş. Erkut AYKURT 887 41 66 887 67 75 Karşıyaka Mah. Palmiye 
Sok. - KUMLUCA/ANTALYA

7 ANTİLSAN FİDE ÜRET.TİC LTD. ŞTİ. Mehmet OBA 732 34 05 732 34 90 Abdurrahmanlar Beldesi 
SERİK/ANTALYA

8 ARİF GÜVENÇ TAR. FİDE LTD. ŞTİ. Arif GÜVENÇ 427 44 11 427 44 19 Altınova Mah. Tahtabelen 
Mev. AKSU/ANTALYA

9 ARI FİDE  LTD.ŞTİ Yılmaz ŞAHİN 887 12 89 887 40 86 Kavaklı kuyu cad.- 
KUMLUCA/ANTALYA

10 AŞILI FİDE TAR. A.Ş. Mustafa BACAK 724 50 75 724 55 30 Çakallık Köyü Kadriye 
Beldesi - SERİK/ANTALYA

11 AYER TARIM A.Ş Ergün ERÜNAL 464 13 03 464 13 06 Çamköy-Pınarlı 
AKSU/ANTALYA

12 AYKUT FİDE YOSUN SERA LTD.ŞTİ İsmail AYKUT 887 66 09 887 66 02 Kum. Mah. Fideciler Sok 
NO.48 KUMLUCA/ANTALYA

13 BAHAR FİDE LTD.ŞTİ Kadir KURTAR 426 30 76 426 20 83 Fatih mah.Kocabelen mevkii 
AKSU/ANTALYA

14 BARS PAZ. TİC.LTD.ŞTİ Aydın BARS 887 56 56 887 70 87 Yeni mah. Deniz yolu- 
KUMLUCA/ANTALYA

15 BELEK TARIM LTD.ŞTİ Ozan ÜNAL 464 12 60 464 12 64 Pınarlı Beldesi Çamköy- 
AKSU/ANTALYA

16 BEREKET FİDE  LTD.ŞTi Mümin ŞAHİN 464 19 29 464 19 26 Fatih Mah.İsparta Yolu Üzeri 
NO: AKSU/ANTALYA

17 BİRCAN TARIM  LTD. ŞTİ. Ercan ŞEN 340 36 49 340 39 77 Menderes Mah. Altınova- 
KEPEZ/ANTALYA

18 CEKO TAR. FİDE LTD. ŞTİ. Tolga KORKMAZ 434 35 00 434 35 07 Gaziler Köyü Akçalar Mah. 
KEPEZ/ANTALYA

19 CRİSTAL FİDE (L. İNCE) Cüneyt İNCE 734 03 43 734 03 44 Karadayı Beldesi- SERİK/
ANTALYA

20 ÇANDIR FİDE  LTD.ŞTİ Halil KÜTÜK 726 26 62 726 26 63 Film stüdyosu yanı Çandır 
Bel-SERİK/ANTALYA

21 DALGIÇ GIDA TAR. LTD ŞTİ Adem DALGIÇ 889 08 60 889 08 64 Karşıyaka Mah. Sanayi yanı- 
KUMLUCA/ANTALYA

22 DORU FİDE  LTD ŞTİ Hüseyin ÖZEN 728 64 25 728 64 27 Töngüçlü Köyü SERİK/
ANTALYA

23 DOST FİDE  LTD ŞTİ Ramazan KORUK 729 70 06 729 72 14 Yukarıkocayatak Beldesi- 
SERİK/ANTALYA

24 ERGÜN DURAN FİDE LTD. ŞTİ. Ergün DURAN 887 86 68 887 86 68 Göksu Mah. Denizyolu Cad. 
KUMLUCA/ANTALYA
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25 FİDE TEK FİDE LTD. ŞTİ Adnan ÜNAL 433 22 61 433 22 60 İmamlar Mah. Topallı Köyü 
AKSU/ANTALYA

26 FİDESAN TAR. ÜR.LTD. ŞTİ. Süleyman DOĞAN 724 56 16 724 55 96 Çakallık Köyü Yarıkdibektaş 
mevkii SERİK/ANTALYA

27 FİSER FİDECİLİK A.Ş Uğur ERTOK 729 70 94 729 71 67 Yukarıkocayatak Beldesi- 
SERİK/ANTALYA

28 FİTAR FİDE  LTD ŞTİ Ümit ÇETİN 340 33 24 321 49 31 Cihadiye Köyü- Pınarlı 
Beldesi. AKSU/ANTALYA

29 GÖNEN FİDE LTD. ŞTİ. Egemen GÖNEN 727 23 00 727 22 14 Çanakçı Köyü  SERİK/
ANTALYA

30 GROW FİDE A.Ş Hasan ÜNAL 464 12 61 464 12 64 Çamköy-Pınarlı Beldesi- 
AKSU/ANTALYA

31 HAS FİDE A.Ş Erdal SARITOPRAK 434 36 13 434 36 17 Fettahlı köyü, Isparta yolu 
üzeri AKSU/ANTALYA

32 HİSAR FİDE LTD. ŞTİ. Celal ÖZLÜ 462 25 60 462 25 61 Fatih Mah. Isparta Yolu Üzeri 
AKSU/ANTALYA

33 HISHTIL-TOROS FİDECİLİK  A.Ş A.Nejat YAVUZ 717 40 45 717 41 99 Tekke köyü, Gebiz yolu 
üzeri- SERİK/ANTALYA

34 İSTANBU FİDE LTD. ŞTİ Ali rıza AKINCI 334 30 35 334 36 20
Kuzey Mah. Lale Sok. 
Gaziler Köyü  KEPEZ/
ANTALYA

35 KAYABURNU FİDE LTD. ŞTİ. A.Rıza ÖNAL 727 24 04 727 20 64 Kayaburnu köyü- SERİK/
ANTALYA

36 KONDER İNŞ. MALZ. TAR. LTD.ŞTİ. Sedat ÇAPAKÇI 426 40 41 4264041 Hacıaliler Mah.Mandırlar 
Mevkii AKSU/ANTALYA

37 LADİN FİDE A.Ş Ali ÇETİN 729 74 30 729 74 33 Yukarıkocayatak beldesi- 
SERİK/ANTALYA

38 LİDER FİDE  LTD ŞTİ Halil BEDİR 434 30 07 434 31 24 Tosunlar mah. Gaziler köyü 
KEPEZ/ANTALYA

39 MAY AGRO TOH.SAN. VE TİC.A.Ş. H.Hüseyin ŞENGÜL 714 32 66 714 32 55 Boztepe Köyü AKSU/
ANTALYA

40 MAKİ FİDE  A.Ş Bekir ÖZCAN 887 62 29 887 72 06 Denizyolu-Dibekli kum 
mevkii-KUMLUCA/ANTALYA 

41 Mustafa TÜREL Mustafa TÜREL 848 63 23 848 60 29 Yeşilköy Beldesi - KAŞ/
ANTALYA

42 OBA FİDE LTD. ŞTİ. Rıza ATÇI 349 02 05 349 23 27 Mandırlar Mah. Çalkaya 
AKSU/ANTALYA

43 OLYMPOS FİDE LTD. ŞTİ Ayhan BARS 887 57 71 887 57 73 Karşıyaka Mah. Sanayi yanı- 
KUMLUCA/ANTALYA

44 ÖZGÜR FİDE TAR. TİC. LTD.ŞTİ Nihat ÖZKAN 887 55 60 887 66 70 Göksu Mah. Ahmet Ali Ağa 
Bul. KUMLUCA/ANTALYA

45 PERGE TARIM LTD.ŞTİ Ali YANIK 426 22 16 426 22 62 Barbaros mah.AKSU/
ANTALYA

46 SARIKAVAK FİDE LTD. ŞTİ. Ömer AYDIN 889 11 11 889 11 14 Yeni mah. Bayındır sok. 
KUMLUCA/ANTALYA

47 SEHER FİDE  LTD.ŞTİ Hasan ARTAN 433 22 56 433 22 57 Isparta yolu üzeri- Topallı 
köyü AKSU/ANTALYA

48 TERRA GRUP A.Ş. Mustafa ADAK 244 07 52 244 07 52 Çakallık Köyü- SERİK/
ANTALYA

49 YAŞA TAR. TİC..LTD.ŞTİ Musa Kazım YAŞA 887 03 45 887 03 35 Yeni Mah.Arıkaltı Mevkii - 
KUMLUCA/ANTALYA

50 YILDIZ FİDE LTD.ŞTİ Özgür AKTEKE 434 35 91 434 32 24 Yeni İsp. yolu üz. Fettahlı 
Köyü AKSU/ANTALYA

51 ZİRVE FİDE A.Ş Mustafa BACAK 887 55 90 887 55 92 Yeni mah.denizyolu cad. 
KUMLUCA/ANTALYA
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2009 ANTALYA İLİ TOHUM ÜRETİCİLERİ LİSTESİ

S.
NO ŞİRKET TEL. KURULUŞ ADI ADRES

1  Enza-Zaden Tarım Ar.Ge ve Tic. A.Ş. Çanakçı köyü/SERİK
2  Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğü Boztepe köyü/AKSU
3 434 33 33 Agrotek Tohumculuk Tarım San.Tic.Ltd.Şti. Gaziler Köyü/ANTALYA
4 248 99 00-322 98 81 Lider Tarım Üretim ve Paz.Ltd..Ştİ. ANTALYA
5 322 80 44-322 40 55 İstanbul Tarım San.ve Tic. AŞ. Pınarlı/AKSU
6 313 11 52 Multi Tarım Tic.Ltd.Ştİ. Pınarlı/AKSU
7 340 36 49-50 Bircan Tarım Tur.Tic.İth.İhr.ve San.Ltd.Ştİ. Altınova/ANTALYA
8 248 99 00 Anamas Tarım Ltd.Şti. Serik/ANTALYA
9 313 11 52 Nunhems Tohumculuk Ltd.Şti. Serik/ANTALYA

10 321 20 18-321 52 18 Ag Tohum  San.Tic.Ltd.Şt.                                         Topallı/ANTALYA
11 464 13 03-04-05 Ayer Tarım San. ve Tic.A.Ş.                                       Aksu/ANTALYA
12 34 50 55 Fito Tohumculuk Tic.Ltd.Şt.                                     Altınova/ANTALYA
13 321 23 30 Antalya Tarım Üretim Dan.Paz.A.Ş.                        ANTALYA
14 322 88 73 Su Tarım Tur.İnş.Tah.San.Tic.Ltd.Şt.                     ANTALYA
15 322 25 00 Genagri Tarım San. ve Tic.Ltd.Şt.                           ANTALYA
16 517 17 64 Alanya Tohumculuk Ltd.Şt.                                      Alanya/ANTALYA
17 311 61 36-321 65 52 Rito Tohumculuk A.Ş.                                               Gaziler/ANTALYA
18 417 37 64 Agrostar Tarım San.Tic.Ltd.Şt.                                 ANTALYA
19 321 73 40 Monsanto Gıda ve Tarım Tic.Ltd.Şt.                        ANTALYA
20 322 74 95 Vatan Tohum Tarım İlaç.Ür.Paz.Tic.Ltd.Şt.           ANTALYA
21 258 18 30-31-32 ATK Ambalaj Tarım Koz.San.Tic.Ltd.Şt.               ANTALYA
22 316 50 25-26 Hasel Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şt.                      ANTALYA
23  Hazera Tohumculuk ve Tic.A.Ş.                               ANTALYA
24 461 23 93 Yüksel Tohumculuk Tarım San.Tic.Ltd.Şt.             ANTALYA
25 244 07 52 Tera Grup Gd.Öz.Tic.AŞ. ANTALYA
26 324 13 15 AMC-TR Tarım San.Ür.Tic.A.Ş. ANTALYA
27 727 24 04 KYB Tohumvuluk Tarım San.Tic. Ltd. Şti. Serik/ANTALYA
28 727 20 36 AD Rossen Tarım San.ve Tic.A.Ş. Serik/ANTALYA
29 316 98 60 Lotus Tarım Tohumculuk ve Gübre San. A.Ş. ANTALYA
30 532 791 64 94 Ege Cem Tarım Hayvancılık Su Ür.Tur.San.Tic. Ltd.Şti. Kepez/ANTALYA
31 505 266 37 42 Nadide Tarım Tohum Ürt.Gıd.İht.İnş. Pey. Ve San Ltd. Şti. ANTALYA

32 537 320 82 23 Hibrit Tohumculuk Toh.Isl. Ve Ür.San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd.Şti. Mavikent-Kumluca/
ANTALYA

33 887 26 28 E-Z Tohumculuk Tohum Islahı ve Ür.San.İht.İhr.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. Kumluca/ANTALYA
34 321 67 97 -429 73 31 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu/ANTALYA
35 321 05 56 Santo Tohumculuk Tarım İth.İhr.Tur.Taş.İnş.Paz.Tic.San.Ltd.Şti. ANTALYA
36  322 66 45 Setar Sebze Tohum Üretm Ve Tarımsal Pazarlama A.Ş ANTALYA
37  729 70 94 Fiser Fidecilik A.Ş Serik/ANTALYA
38  717 42 96 Rıjk Zwan Sebze Tohumları Islahı Ltd.Şti. Serik/ANTALYA
39 532 266 16 26 TTAG Tohumculuk ve Tic.A.Ş. Aksu/ANTALYA
40 532 345 96 08 Tolya Tohum Tarım San.Tic.Ltd.Şti. Muratpaşa/ANTALYA
41 0532 526 67 89 Agreva Tarım Nak. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Muratpaşa /Antalya
42 3403649 TR Tarım Tohum Fide Çiçekçilik İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Altınova Kepez/Antalya
43  Kaizen Tohumculuk Tar. Ltd.Şti Muratpaşa/ANTALYA
44 247 70 06 Gautier Tohum Üretim Dağ.San.Tic.Ltd.Şti Muratpaşa/ANTALYA
45 464 13 03 Ayer Toh.Paz.Tar.Çiçekçilik Tic. A.Ş Aksu/ANTALYA
46 311 03 37 Kantürk Tarım Ür.Paz.Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti Muratpaşa/ANTALYA
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ANTALYA İLİNDE TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE YETİŞTİRİCİLİK YAPAN KURULUŞLAR   
(2010)

Sıra 
No KURULUŞ ADI ÜRÜN 

GRUBU
TELEFON 

(0242)
FAX 

(0242) ADRES

1 A.F.O TARIM GIDA TUR. İNŞ. 
TEKS. CANLI HAY. TİC. LTD. ŞTİ. Domates 0 532 264 12 28  Arıtma Tesisi Yanı -Eminceler 

Köyü / Serik / Antalya

2 ADALYA TARIM LTD. ŞTİ. 
(GÜNEŞLER TARIM) Domates 338 07 07 338 08 80 Üretim Yeri: Gaziler Köyü  

Toptancı Hal No: 526/Antalya

3 AGH TEKNİK TAR. İŞL. SAN. VE 
TİC LTD. ŞTİ. Domates 724 02 42 724 02 47 TRT Kozağazı Köyü Aksu/

Antalya  

4 AGROSER TARIM VE TİC. A.Ş.  Domates 721 07 00  722 07 01 Boğazak Yolu No: 85 Serik/
Antalya

5 AKDENİZ SERA Domates 0533 541 04 49  Yavrudoğan/Manavgat

6 AKSOY METAL VE PLAS. SAN.
NAK. İNŞ. TAAH. AR. LTD.ŞTİ.

Salkım 
Domates 221 05 93  Gaziler Köyü / Antalya 

7 ALAATTİN AYTEKİN Domates   Toptaş Köyü/Kumluca/Antalya
8 ALTINOVA  0533 367 81 71  Altınova/ANTALYA

9 ANTALYA TARIM Kesme 
Çiçek 321 23 30  321 46 87 Aspendos Bulvarı No:37 Ant.

Tarım İş Mer.

10 ARİF KAYAR Domates 340 45 55                              
0 532 552 39 44  Kurşunlu Köyü/Antalya

11 AR-SER TARIM HAY. TİC. LTD. 
ŞTİ.

Domates-
Hıyar

722 20 40                              
0 542-622 74 20  Eminceler Köyü / Serik / 

Antalya

12 ATEŞOĞLU İHRACAT Domates 764 53 86  Çakış Köyü / Manavgat/ 
Antalya

13 AYER TARIM A.Ş. Kesme 
Çiçek

462 13 96 (3 
Hat)                                 462 14 28 Pınarlı beldesi / Merkez / 

Antalya

14 BATMAN DIŞ TİCARET Domates 340 24 08                               
0 533 419 93 35  340 24 09 Karaöz-Aksu/ Antalya

15 BERK MUZ Domates 734 04 24                             
0 532 798 80 81  Karadayı Köyü / Serik / Antalya

16 BİLGİN BALABAN LTD. ŞTİ. Domates 32152 52                                        
722 33 69  Burmahancı Köyü - Serik / 

Antalya

17 BİRLEŞİK TARIM Domates 313 08 82              
0532 254 53 57 313 08 37

Üretim:Karıncalı Köyü/Serik/
Büro:Etiler mah.A. Menderes 
Bul.Sami Kaya İş Mer. Kat: 6 
Daire:37

18 CEMİL ALIŞ Domates 0532 323 56 32  Eminceler Köyü/Serik /Antalya

19 ÇAM SEBZE MEYVE VE PAZ. 
LTD. ŞTİ.

Salkım 
Domates

338 00 41                    
0 532 514 14 40 338 00 42

Üretim:Burmahancı Köyü - 
Serik / Antalya      Toptancı Hal  
No: 95 /Antalya 

20 EGELER TARIM Domates 0 532 612 59 18  Serik Çıkışı - Serik/Antalya
21 ENERJİ TARIM    Isparta Yolu Üzeri
22 ERDİNÇ    Üründü/serik 
23 ERTAŞ SERACILIK  0532 672 60 59  Serik/ANTALYA

24 ERTEN TARIM Domates 340 47 06  340 46 54 Yenigöl Mah.Mine Sok. No 1 /
Antalya/ Hacıaliler 

25 HAŞİM BALABAN  OTO.  VE 
TARIM ÜR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Domates-
Biber

 340 35 50                       
764 54 44

 340 35 62                 
764 54 45

Üretim: Çakış Köyü / 
Manavgat/  Sinan Mah. 
Havaalanı Yolu Üzeri No:291 
Altınova / Antalya 

26 İMÖZ Domates   Serik/ÇANDIR

27 KADIGİL Domates 0532 1 292 82 
71  Serik/Boztepe

28 KALTUN Domates 0532 325 05 56  Serik/Burmahancı
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29 KERİMOĞLU SERACILIK Domates 0532 514 14 40  Serik / Yeşilyurt

30 KİLECİLER TARIM TİC.SAN. LTD. 
ŞTİ. Domates 0 505 380 97 57                      

0 537 612 56 84  Çandır Beldesi / 
Serik /Antalya

31 KÖPRÜÇAY  0537 977 07 71  Gündoğdu/ANTALYA

32 KUMLUCA TARIM Domates, 
kavun   Kumluca/Antalya

33 LÜTFÜ GÖNÜL Domates 0 532 276 10 81  Çandır Beldesi- Serik/Antalya

34 MEHMET AYDIN SERA Domates  722 61 58                          
0 532 645 97 58 722 73 89

 Üretim:Burmahancı Köyü - 
Serik / Merkez Mah. Çeşme 
Sok. Kozan işhanı Kat 2 No: 9 
Serik / Antalya-

35 Mehmet KUMBUL    Karadayı Köyü / Serik / Antalya

36 MEHMET ÖZBEY Domates 0 532 798 91 87  Hacılar Mah. Pınarlı Beldesi-
Aksu /  Antalya

37 MELAS OTEL Domates 0 532 315 57 77  Ilıca Beldesi / 
Manavgat / Antalya

38 MEŞHUR TARIM SERACILIK Domates 0555 214 65 75  Kundu Köyü/Antalya
39 MURAT HAN Domates 0 535 368 62 24  Kalkan-KAŞ
40 MUZAFFER YILDIRIM Domates 0532 722 64 48  Serik/Gündoğdu
41 NECMETTİN GÖKKAYA Domates   Hacıveliler/Kumluca/Antalya

42 OLBİA TARIM DIŞ TİC.A.Ş. Salkım 
Domates 339 44 90 339 30 90

Göksu Mah. Altınova cad. 
Ekinci iş Merkezi No: 66/15 
Antalya 

43 ONUR KUMBUL EKOLOJİK 
TARIM İŞLETMELERİ

Salkım 
Domates

243 30 59                             
0 532 631 03 07     Karadayı Beldesi / 

Serik /Antalya
44 Osman KUMBUL    Karadayı Köyü / Serik / Antalya
45 Osman YILDIZ    Karadayı Köyü / Serik / Antalya
46 ÖZADA SERACILI    Finike/ANTALYA

47 ÖZALTIN İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş. Biber-
Domates 722 58 90  722 58 89 Aşağıçatma Köyü- 

Serik / Antalya

48 ÖZDOĞANLAR GIDA TUR.TAR. 
HAY. İNŞ. SAN.VE TİC.ŞTİ.

Salkım 
Domates

436 31 54                              
338 02 32  338 26 49 Üretim Köseler Köyü - Karaöz  

Toptancı Hal  No: 124/Antalya 

49 PİRİBEYLİ TARIM ÜRÜN. ÜRET. 
İHR. İTH. LTD.ŞTİ. Domates  727 24 08                           

0 533 514 98 24 727 24 08
Üretim:Gebiz    Merkez Mah. 
Çeşme sok. Kozan işhanı Kat 
2 No: 9  Serik /Antalya

50 SMS SOĞUK HAVA TESİSİ TARIM 
HAY. İNŞ. TİC. SAN. LTD.ŞTİ. Domates 866 00 71-72 866 00 73 Cumhuriyet Cad. Subaşı 

İşhanı No:5 Finike /Antalya
51 SÜRAL SERA Domates 530517 86 98  Serik/Evrenseki

52 ŞEKERCİ TARIM TUR. İNŞ. SAN. 
TİC.LTD.ŞTİ. Domates 865 82 98 865 82 99 Belediye İşhanı No:24 

Finike / Antalya
53 TOKUÇOĞLU    Abdurahmanlar/ANTALYA

54 TRİA TARIM  ÜR.ve ÜR.TEK. SAN. 
ve DIŞ TİC. A.Ş. Domates 275 13 84 275 13 85 Üretim: Manavlar Mahallesi-

Kızıllı Köyü/Antalya

55 TS TARIM MAK.GIDA İNŞ. TUR. 
SAN. LTD. ŞTİ. Domates 464 10 15                                  

0 533 519 46 83 464 10 30 Gaziler Köyü Tosunlar Mah. 
Varsak / Antalya

56 ÜLGEN TARIM  0 533 321 80 94  Boztepe Köyü / Serik / Antalya
57 ÜNAL SERA    Serik/ANTALYA

58 YAŞAROĞLU Salkım 
Domates 0546 518 65 44  Kirişciler Köyü Çobantaşı 

Mevkii ANTALYA

59 YÜKSELEN TARIM SELENAGRO Domates 229 00 72 229 14 52
Üretim:Gebiz-Serik/ Altınkum 
Mah. Atatürk bulvarı No: 239/4 
-Antalya



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

140

aAntaAA



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Sebzecilik Master Planı

141

Planı





T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü

ANTALYA
2011

ANTALYA
MEYVECİLİK MASTER PLANI





TEŞEKKÜR

 Antalya İl Meyvecilik Master Planının hazırlanmasında ekibimizle çalışmayı 
kabul ederek, bu işbirliğinin kurulmasına önderlik eden  Akdeniz Üniversitesi 
öğretim üyelerinden;

Başta, 
Prof. Dr. İbrahim UZUN’a 

Subtropik Meyveler çalışma grubuna başkanlık eden  
Prof.Dr. Salih ÜLGER’e

Meyvecilik Üretim Trendleri bölümünü hazırlayan 
Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ’a 
Yrd. Doç Dr. Handan AKÇAÖZ’e  

Meyvecilik Master planının her aşamasında bizlere destek olan,
Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK’e,

Yrd. Doç Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ’ye
Ayrıca,

Dr. Nafi ye ADAK’a,  Arş. Gör. Esma GÜNEŞ’e

Meyvecilik Master Planının hazırlanmasında yoğun emekleri bulunan
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden;

Zir.Yük.Müh. Alpaslan ŞAHİN’e,
Zir.Yük.Müh. Ertuğrul TURGUTOĞLU’na,

Zir. Müh. Gülay AKTAŞ’a, 
Zir.Yük.Müh. Mehmet ÖZDEMİR’e, 

Zir Yük. Müh. Seyla TEPE’ye 
Zir.Yük.Müh. Süleyman BAYRAM’a 
Zir.Yük. Müh. Zeynep  ERYILMAZ’a

Meyvecilik Master planının hazırlanmasında katkıları bulunan,
Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden ,  

Zir.Yük.Müh. İsmail DEMİRTAŞ’a 
Zir.Yük. Müh. Yılmaz SESLİ’ye  

Zir.Yük. Müh. İsa Eren’e,   
Zir. Yük. Müh Cumhur SARISU’ya,   
Zir.Yük.Müh  Gökhan ÖZTÜRK’e

Antalya İli Meyve Yetiştirciliği Haritasını Hazırlayan
Harita Müh. Ozan SARI’ya

Master Plan hazırlık çalışmalarında katkıda bulunan mesai arkadaşlarımıza,

 İsmini sayamadığımız; ilimize, ülkemize ve insanlığa, tarımsal üretimimizin 
ve tarımsal kalkınmamızın gerçekleşmesi yolunda hizmet veren tüm çalışanlara,

TEŞEKKÜR EDERİZ





T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

147

Planı

1.ANTALYA İLİ MEYVECİLİK MASTER PLANI

1.1.Meyvecilik Master Planı Nedir?
İlimizde meyve yetiştiriciliği ile ilgili mevcut durum ve yürütülen çalışmaların tespitinin yanı 

sıra; İlin özelliklerinin, ildeki potansiyellerin ve kısıtların analiz edilmesi suretiyle gelecek on yıllık 
süreç için hedefl erin ortaya konmasıdır.

1.2.Meyvecilik Master Planının Hazırlanma Nedeni
Türkiye’de tarımsal planlar geleneksel olarak ülkenin beş yıllık kalkınma planları kapsamında 

yapılmaktadır. 1996-2000 yıllarını kapsayan “VII. Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planı” kapsamında, 
yapısal değişim projelerinin hayata geçirilmesinin yanında, kalkınma stratejisinin merkezi 
planlama yerine, yerinde planlamaya yönelik yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu sürecin özelliği, İl 
Özel İdarelerinin etkin hale getirilmesi ve yerel kurumların güçlendirilmesinin yanı sıra, 81 ilde on 
yıllık dilim içerisinde 2010 yılına kadar tarımsal master plan hazırlanma kararı olmuştur. 

2001-2005 yıllarını kapsayan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı bölgesel kalkınma girişimlerine 
daha fazla önem vermiştir. Yapılan bu çalışmaların güncellenerek revize edilmesi ihtiyacı 
doğduğundan, iklimi, ekolojisi ve tarımsal yapısı yönünden kendine has koşulları bünyesinde 
barındıran ve ürün çeşitliliği yönünden büyük potansiyele sahip olan Antalya ilinde kamuya ve özel 
sektöre rehber niteliği taşıyabilecek; 2008-2018 yıllarını içeren tarımsal veri tabanı oluşturulması, 
sorunların, eksikliklerin çözümüne yönelik spesifi k, ölçülebilir, uygulanabilir, doğru zamanlama ile 
planlanmış önerileri içeren yeni bir kaynak eser ortaya çıkarılmıştır.

1.3.Meyvecilik Master Planının Amacı
Meyvecilik master planının amacı, kaynakların belirlenmesi (toprak, su, ekoloji, işgücü ve 

teknik bilgi düzeyi) kısıtların ortaya konulması (üretim tekniği, örgütlenme, yatırım gereksinimi, 
işgücü, pazarlama sorunları) meyve yetiştiriciliğinde ilin kaynak ve potansiyelinin değerlendirilerek 
tarımda verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün arzında sürekliliğin sağlanması; tarımın 
çevre, sanayi, hizmet, turizm gibi diğer sektörlerle ilişkilerinin belirlenmesi, doğal kaynakların ve 
çevrenin korunması olarak ifade edilebilir. Meyve Tarımsal Master Planının hazırlanması ile İlin 
kendi yöre halkının kalkınma vizyonlarını, isteklerini, amaçlarını ve stratejilerini ulusal planlara 
yansıtmaları için önemli fırsat yaratılmaktadır.

Antalya ilinin tarımsal potansiyeli ve durumu ile ilgili geniş bir veri tabanı sağlaması yönüyle 
önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

1.4.Meyvecilik Master Planının Özellikleri 
Meyvecilik master planı, tutarlı ve uygulanabilir içeriği olan, farklı gruplar tarafından kolayca 

okunup anlaşılabilen, ilin farklı ekolojik yapısına uygun genetik çeşitlilik ve üretim potansiyeli ile 
ilgili doğru, gerçekçi ve anlaşılabilir bilgilere dayanan bir dökümandır.

Meyvecilik Master Planı kalkınma amaçlarına bağlı olarak, projeler, programlar ve politikaları 
gerçekleştirebilecek planları ortaya koyacak ve bu amaçların elde edilmesi için belirli bir süre 
rehberlik edecek şekilde hazırlanmıştır.

Eldeki imkanların ve kısıtların, bununla birlikte kalkınma potansiyellerinin ve sorunların 
anlaşılması için, İlin biyo-fi ziksel ve sosyo-ekonomik koşullarının sistematik analizine yer 
verilmiştir. Bu çalışma sırasında, kamu ve özel sektör arasında etkin bir işbirliğinin geliştirilmesi, 
diğer sektörlerle kurulacak iletişim sayesinde bir sistemler perspektifi nin belirlenmesi, tarım ve 
kırsal kalkınmada sürdürülebilirliğe önem verilmesi amaçlanmıştır.

1.5.Planlamanın Kapsamı 
Planlamanın kapsamının tarım sektörü ile sınırlı olması nedeniyle, yönetim sorumluluğu 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndadır. Bununla beraber İlde hizmetleriyle tarım sektörünü doğrudan 
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ve dolaylı şekilde etkileyen diğer kuruluşlarla işbirliğine önem verilmiştir.
Meyvecilik Master Planı 2008-2018 yıllarını kapsayan on yıllık dönem için hazırlanmıştır. 
Antalya ili, sahip olduğu coğrafi k yapı, ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullar bakımından 

tekdüze bir yapıya sahip olmayıp, meyve üretim miktarı ve ürün çeşitliliği yönünden büyük bir 
potansiyele sahiptir. Bu durum göz önüne alınarak, Bakanlığın belirlediği Türkiye Tarım Havzaları 
Üretim ve Destekleme Modeli içerisinde; iklim, toprak, topoğrafya, arazi sınıfl arı dikkate alındığında 
ilimiz dört havza içerisinde yer almaktadır. Kıyı Akdeniz Havzası, Kıyı Ege Havzası, Ege Yayla 
Havzası ve Göller Havzası içerisinde yer alan ilçelerin potansiyelleri, problemleri, fırsatları ve 
kısıtları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Master plan kapsamında, ilçelerin meyve üretim miktarları, 
alan, meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları 2008 yılı istatistik değerlerine göre tablolar halinde 
hazırlanmış ve ilimizin Türkiye–Dünya meyve üretimindeki payları belirlenmiştir. Ayrıntılı analizler 
ve bulgular (tablolar ve grafi kler) meyve özelliklerine göre;

Yumuşak Çekirdekliler, Sert Çekirdekliler, Üzümsü Meyveler, Turunçgiller, Sert Kabuklular, 
Akdeniz Meyveleri başlıkları altında oluşturularak, havzalara göre dağılımı yapılmıştır.

1.6.Meyvecilik Master Planının İçeriği
Master planın etkin biçimde uygulanabilmesi için iyi bir planlama ve organizasyon gereklidir. 

Bu amaçla ilk aşamada İl Müdürlüğümüz Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi bünyesinde konusunda 
birikim sahibi teknik elemanların katılımıyla Master Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuştur. 2010 
yılının ocak ayında yapılan ilk paydaş toplantısında destek grupları belirlendikten sonra, çalışma 
takvimi hazırlanmış ve izlenecek yol haritası belirlenmiştir. İlk toplantıda, meyvecilik master 
planının tanımı, önemi, içeriği, hazırlanması ile ilgili bilgi verilmiş, katılımcıların önerileri ve 
düşünceleri dinlenerek planlama ile ilgili fi kir alış verişinde bulunulmuştur. İlgili kuruluşlardan bilgi 
almak için master plan hazırlama ekibine destek verecek personel belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, 
özellikle resmi kurumların  internet üzerinden sundukları web sitelerindeki kaynaklardan azami 
ölçüde yararlanılmıştır. 

Üretim trendlerinin, amaç ve stratejiler ile hedefl erin belirlenebilmesi, gelecek on yıllık 
dönemi kapsayan arz ve talep projeksiyonlarının şekillenebilmesi için, Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin Akademik Danışman Heyeti, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Eğirdir 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri’nin konu uzmanı teknik elemanlarıyla toplantı 
ve istişareler yapılmıştır. 

Hazırlanan Meyvecilik Master Planında yer alan gruplar şu ana hususları içermektedir.
-Mevcut Durum 
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği
İhracat ve İthalat
-Mevcut Çeşitler (Morfolojik ve fi zyolojik özelliklerinin yanı sıra, yetiştiriciliğin yoğun    

yapıldığı yerler, kullanılan anaçlar ve değerlendirme şekilleri)
-Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
-Gelecekteki Durum ve Çözüm Önerileri

1.7.Master Plan Çalışma Grupları
Yapılan değerlendirmede Antalya İli Meyve Master Plan hazırlama grupları;
Subtropik Meyveler, Ilıman İklim Meyveleri ve Bağcılık olmak üzere üç’e ayrılmıştır. 

Subtropik ve Bağcılık meyve grupları ile gelecek on yıllık dönemi kapsayan arz ve talep 
projeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Subtropik grup içerisinde 
yer alan Turunçgiller, Yenidünya, Avokado, Nar, Pikan Cevizi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
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Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, Ilıman İklim Meyvelerinden Ceviz, Badem, 
Kiraz Elma, Armut ve Derim Sonrası Fizyolojisi konuları ise Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanlarının destekleri ile hazırlanmıştır. 

Meyvecilik Master Planda Yer Alan Konular ile İlgili Raporları Hazırlayanlar:
Bağcılık  Raporu Hazırlayan   Zeytin Raporu Hazırlayan
Prof.Dr. İbrahim UZUN    Prof.Dr. Salih ÜLGER
Muz ve Keçiboynuzu Raporu Hazırlayanlar Yenidünya Raporu Hazırlayanlar
Doç. Dr. Hamide GÜBBÜK   Zir. Yük. Müh. Seyla TEPE 
Arş. Gör. Esma GÜNEŞ     Doç. Dr. Hamide GÜBBÜK
       Yard. Doç. Dr. Şadiye GÖZLEKCİ
Nar Raporu Hazırlayanlar    Çilek Raporu Hazırlayanlar
Yard.Doç.Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ   Dr. Nafi ye ADAK
Zir.Yük.Müh. Alpaslan ŞAHİN    Doç. Dr. Hamide GÜBBÜK
Limon  Raporu Hazırlayan    Avokado Raporu Hazırlayan
Zir. Müh. Gülay AKTAŞ     Zir.Yük.Müh. Süleyman BAYRAM
Mandarin ve Altıntop Raporu Hazırlayan  Portakal ve Diğer Turunçgiller

 Müh. Ertuğrul TURGUTOĞLU    Raporu Hazırlayan
       Zir.Yük.Müh.Zeynep ERYILMAZ   

 Pikan Cevizi Raporu Hazırlayan   Ceviz Badem Raporu Hazırlayan
Zir.Yük.Müh. Mehmet ÖZDEMİR    Zir.Yük.Müh Yılmaz SESLİ
Derim Sonrası Fizyolojisi Raporunu Hazırlayanlar
Zir.Yük. Müh. İsa EREN 
Özgür ÇALHAN ve C.Ebru ONURSAL
Kiraz konusunda ilimizde yetişen çeşitler ve yetiştiricilikte yaşanan sorunlar hakkında;
Zir.Yük.Müh İsmail DEMİRTAŞ ile       
Zir.Yük.Müh Cumhur SARISU’dan
Elma ve Armut konusunda ilimizde yetişen çeşitler ve yetiştiricilikte yaşanan sorunlar 

 hakkında ise;
Zir.Yük.Müh. Gökhan ÖZTÜRK’den destek alınmıştır.
Nihai rapor taslağının hazırlanmasından önce, yapılan çalışmalar ve tespitlerle ilgili olarak 

paydaşlara sunum yapılmış, elde edilen veriler dahilinde tespit edilen potansiyeller, engeller, 
sorunlar, çözüm önerileri, amaçlar, stratejiler, hedefl er katılımcılara anlatılmış ve görüşleri alınarak 
ilgili kişi ve kuruluşlarla mutabakata varılmıştır.

Tali ve asli verilerin toplanmasından sonra, verileri analiz ve yorumlama çalışmaları 
başlatılmıştır. Bu aşamada yine İl Müdürlüğümüz Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi bünyesinde 
bulunan Meyvecilik Çalışma Grubunca verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi çalışmalarına hız 
verilmiştir.
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2. MEYVECİLİK

2.1.Dünya’da Meyve Üretimi
Ülkemiz dünyada bahçe bitkileri yetiştirme potansiyeli çok yüksek olan nadir ülkelerden 

biridir. Bu ayrıcalığı, coğrafi  konumu, iklim çeşitliliği, üç kıta arasında doğal bir köprü olması 
gibi özellikleri sağlamıştır. Ülkemizde yetişen 66 farklı meyve türünün varlığı da bu durumu 
desteklemektedir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2008 yılı istatistik verilerine göre;  
Dünya’da 572.407.087 ton olan meyve üretiminde 107.837.629 tonla birinci olan Çini, 62.672.300 
tonla Hindistan, 38.988.300 tonla Brezilya takip etmektedir. Türkiye 12.824.806 tonluk üretim ile 
9.sırada yer almaktadır. En fazla üretilen meyveleri üzüm, narenciye, elma, zeytin, armut, kiraz 
olarak sıralamak mümkündür.

Çizelge 1. Dünya Meyve Üretimi  (2008)

Ülkeler Üretim (ton) Pay (%)

Çin 107.837.629 19
Hindistan 62.672.300 11
Brezilya 38.988.300 7
ABD 28.202.514 5
İtalya 17.653.457 3
Meksika 16.122.211 3
İspanya 15.835.000 3
İran 13.604.303 2
Türkiye 12.824.806 2
Fransa 8.508.194 1
Diğer 250.158.373 4

TOPLAM 572.407.087 100

2.2.Türkiye’de Meyve Üretimi
Meyve yetiştiriciliği, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

Bugün meyvecilikte önem kazanan türlerin üretimi (muz, portakal, limon, mandarin, elma, armut, 
ayva, kayısı, erik, kiraz, vişne, badem, ceviz, antepfıstığı, fındık, zeytin, nar, üzüm, incir tarımı) 
giderek artan bir ivme kazanmıştır. Birçok meyve türünde yapılan üretim, kendi ihtiyacımızı 
karşılamakla birlikte dış ticarete de önemli katkıda bulunmaktadır. Ancak ülkemizin ihracatta arzu 
edilen düzeye ulaşamadığı da bilinen bir gerçektir. İç ve dış pazar istekleri incelenerek ve pazar 
boşlukları tespit edilerek yapılacak yetiştiricilik, ihracattaki payımızı artıracaktır. 

Özellikle elma, armut, ayva gibi yumuşak çekirdekli meyvelerin anavatanı olan ülkemizde, bu 
türlere ait büyük bir çeşit zenginliği görülmekte, yüksek verimli ve birim alandan bol ürün alınmasını 
sağlayacak ekolojilerin varlığı söz konusu olmaktadır. Ancak  pek çok ülkede bulunmayan ekolojik 
koşullara sahip olmamıza rağmen, bu avantajı yeterince değerlendiremediğimiz de görülmektedir. 
Türkiye’nin sahip olduğu tarımsal potansiyel ile gelişmişlik düzeyi arasında büyük fark vardır. 
Birim alandan alınan, pazarlanabilir kalite ve standartta ürün miktarını artıracak önlemler mutlaka 
alınmalıdır. Bunun için meyve yetiştiriciliğinde sınıfl ama, muhafaza, taşıma ve pazarlama 
konularında modernizasyona gidilmesi zorunludur.

 Bilimsel teknikleri kullanarak, yüksek verimli ve kaliteli yeni çeşitlerle yapılacak olan 
yetiştiricilik, tarımda kalite ve verimliliği artıracaktır. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye’nin 
meyvecilikte kendine yeterliliğini koruyabilmesi, dışsatımda da önemli bir paya sahip olabilmesi 
için modern yetiştirme teknikleri ile kurulan üretim alanlarının artırılması gereklidir. Üretim ve 
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ihracat artışının düzenli olabilmesi için sosyo-ekonomik, kültürel ve teknik önlemler yerinde ve 
zamanında alınmalıdır. 
Çizelge 2. Antalya-Türkiye ve Dünya’da Meyve Üretim Miktarları (2008)

Ürün
Antalya Türkiye Dünya

Antalya / 
Türkiye (%)

Türkiye / 
Dünya (%)

Üretim (ton) Üretim (ton) Üretim (ton)

Elma 184.414 2.504.494 69.603.640 7 4
Armut 41.775 355.476 20.998.473 12 2
Ayva 7.071 95.395 480.456 7 2
Kayısı 14.325 716.415 3.473.710 2 21
Kiraz 10.681 338.361 1.875.618 3 18
Erik 12.614 248.736 10.340.902 5 2
Şeftali+Nektarin 11.682 551.906 18.000.853 2 3
Badem 4.212 52.774 2.112.815 8 2
Ceviz 4.318 170.897 1.724.172 3 1
Muz 59.155 201.115 90.705.922 29 0,2
İncir 4.674 205.067 1.108.398 2 19
Üzüm 28.604 3.918.442 67.708.587 1 6
Çilek 26.020 261.078 4.068.454 10 6
Zeytin 59.696 1.464.248 18.083.800 4 8
Portakal 380.618 1.427.156 67.695.802 27 2
Mandarin 27.783 756.473 28.556.834 4 3
Limon 57.114 672.452 13.439.211 8 5
Altıntop 4.150 167.765 4.943.602 2 3
Yeni dünya 7.290 12.616  58  
Vişne 4.181 185.435 1.153.348 2 16
Avokado 761 958 3.532.011 79 0,02
Keçiboynuzu 5.767 14.413 191.167 40 8
Nar 55.739 127.760  44  
T.Hurması 116 24.302 3.627.575 0,5 1

2008 yılı istatistik verilerine göre İlimizde toplam 585.805 da. alanda meyve-bağ ve zeytin 
yetiştiriciliği yapılmakta olup, toplam meyve üretimi 1.013.582 ton’dur.

Antalya ilinde en fazla üretilen meyveler içerisinde,   toplam üretimde portakal birinci sırada 
yer almakta olup, bunu sırasıyla elma, zeytin, muz, limon, nar ve armut takip etmektedir.

Türkiye’de ve Antalya’da 2008 yılı verilerine göre bazı meyvelerin toplam üretim miktarları 
kıyaslandığında; Avokado üretiminin %79’u, Yenidünya üretiminin %58’i, Nar üretiminin %44’ü 
Keçiboynuzu üretiminin % 40’ı, Muz üretiminin % 29’u, Portakal üretiminin % 27’si, Armut üretiminin 
%12’si, Elma üretiminin %7’si ve Çilek üretiminin %10’unun ilimizde yapıldığı görülmektedir. Buna 
göre; meyveler içerisinde yetiştiriciliği  ekolojik koşullarla sınırlı olan avokado ve muz ile, ihracat 
şansı yüksek olan nar ve portakal ilimizin  önemli ürünleri olarak yerini korumaktadır. 
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Çizelge 3. Antalya-Türkiye ve Dünya’da Meyve Üretim Alanları (2008)

Ürün
Antalya Türkiye Dünya Antalya / Türkiye 

(%)
Türkiye / 

Dünya (%)Alan(da) Alan(da) Alan(da)

Elma 132.024 1.583.996 48.476.100 8 3

Armut 20.660 205.064 17.310.660 1 1

Ayva 4.360 51.067 601.030 9 8

Kayısı 8.110 1.020.292 4.897.980 0,8 21

Kiraz 9.866 597.510 3.887.580 2 15

Erik 5.370 152.122 24.865.420 4 0,6

Şeftali-Nektarin 11.443 414.464 16.087.680 3 3

Badem 8.717 109.130 18.686.720 8 0,6

Ceviz 3.291 328.873 7.183.270 1 5

Muz 19.025 43.258 48.175.510 44 0,1

İncir 2.010 474.492 4.628.190 0,4 10

Üzüm 23.869 4.827.887 74.081.270 0,5 7

Çilek 7.435 112.785 2.553.660 7 4

Zeytin 135.306 7.743.701 108.390.260 2 7

Portakal 120.954 516.353 41.888.700 23 1

Mandarin 7.840 307.822 21.543.450 3 1

Limon 18.330 251.608 10.133.480 7 2

Altıntop 1.638 53.889 2.654.730 3 2

Yeni dünya 6.730 10.097 ------------------ 67

Vişne 3.800 232.621 2.270.950 2 10

Avokado 1.050 1.208 4.236.240 87 0,03

Keçiboynuzu 242 2.732 1.029.390 9 0,3

Nar 32.685 176.197 ------------- 19

T.Hurması 30 18.844 12.646.110 0,02 0,01

İlimizde kapladığı alanlar bakımından bir sıralama yapıldığında;  Zeytin birinci sırada yer 
almakta olup, bunu sırasıyla elma, portakal, nar, üzüm, armut, muz, ve limon izlemektedir.

İlimizde önemli ürünlerin kapladığı alanların Türkiye’deki kapladığı alanlara göre 
karşılaştırmaları yapıldığında; Avokado 1050 da. gibi küçük bir alan gözükmesine rağmen,  Türkiye 
toplamı ile kıyaslandığında % 87’lik oran ile 1. sıraya oturmaktadır. Yenidünya % 67’lik oran ile 
2. sırada,  muz % 44’lik oran ile 3.sırada ve portakal % 23’lük oran ile 4. sırada % 19’luk oran ile 
nar 5.sırada yer almaktadır. Ancak zeytin ve elma gibi meyvelerin ilimizde kapladığı alanın büyük 
olmasına rağmen, Türkiye ile kıyaslaması incelendiğinde oranın düşük olduğu görülmektedir.

2.3.Antalya’da Meyvecilik
Antalya, jeolojik ve jeomorfolojik yapı birimleri ve bu birimlerin üzerinde gelişmiş topraklarının 

özellikleri ile birlikte su kaynaklarının kalite ve kantitesinin  yanısıra iklimsel özelliklerindeki çeşitliliği 
nedeniyle çok sayıda meyvenin kaliteli olarak yetişmesine olanak sağlayacak son derece uygun 
farklı ekosistemlere sahiptir. Bu nedenle subtropik ve hatta bazı tropik ve soğuklama ihtiyacı 
düşük olan ılıman iklim meyveleri dahil pek çok meyvenin büyük bir rahatlıkla ve kaliteli bir şekilde 
yetiştirildiği İlin, meyvecilik açısından sayılamayacak kadar fazla avantajları bulunmaktadır. Söz 
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konusu avantajlar şu şekilde özetlenebilir:
• Dağların denize yakın olduğu yörelerdeki Finike ve Demre gibi kısmen küçük ovalarda 

kış aylarında en düşük sıcaklık 0 oC’nin altına düşmediğinden, meyve ağaçlarının kış ve ilkbahar 
geç donlarından zarar görmeleri söz konusu değildir.

• Genelde Toros Dağları’nın Akdeniz’e paralel bir şekilde uzanması, bölgeye iç kısımlardan 
gelebilecek soğuk hava akımlarına karşı bir duvar görevi yaparak özel iklim adacıklarının ve mikro 
klimaların oluşmasına neden olmaktadır.

• Bölgedeki kimi küçük ovalarda muz gibi tropik karakterli meyveler kolayca 
yetiştirilebilmektedir.

• Toroslardan inen büyüklü küçüklü çeşitli akarsular, meyvecilik açısından önemli bir değere 
sahip olan Aksu, Manavgat ve Köprüçayı gibi isimlerle anılan aluviyal arazileri oluşturmuştur. 
Diğer taraftan yayla kesiminde, geçmiş jeolojik devirlerde yaşanmış olan tektonik-karstik olaylar 
neticesinde yine meyvecilik açısından son derece önemli Elmalı, Korkuteli platoları oluşmuştur. 

• Aynı akarsular ve bu akarsuların bazıları üzerinde kurulan ve kurulmakta olan barajlar, 
ilin arazilerinin büyük bir bölümünde sulu tarım yapma olanağı sağlamaktadır.

• Akdeniz bölgesi İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz Ülkelerine göre biraz daha güneyde 
kaldığından; sıcaklık ve güneşlenme gibi iklimsel faktörlerden daha fazla yararlanılabilmektedir. 
Bu durum ise bir yandan fazla miktarda toplam sıcaklık gereksinimi bulunan tropik ve subtropik 
karakterli meyvelerin bu bölgede yetişebilmelerini sağlamakta ve diğer yandan da hemen hemen 
tüm meyvelerde pazar açısından son derece önemli olan erkenciliğe neden olmaktadır. 

Soğuklama gereksinimi düşük olan ve erken çiçek açtığı için ilkbahar geç donlarından zarar 
görme riski yüksek olan badem, Toros dağlarının güney yamaçlarında dondan zarar görmeden 
yetiştirilerek erken dönemde çağla olarak pazarlanma avantajına sahiptir.

2.3.1.Antalya’da Meyveciliğin Son On Yıllık Gelişimi ve Değişimi 
Antalya pek çok meyve türünün yetiştirilmesine olanak sağlayan ekolojik avantajları 

yanında gelişen pazarlama, ulaşım, depolama ve ambalajlama sektöründe de önemli atılımlar 
gerçekleştirmiştir. Ancak bununla birlikte ilimiz için önemli olan meyve türlerinin üretiminde zaman 
zaman önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu durum 1999-2008 yılları arasında bazı meyvelerin 
üretim miktarlarındaki değişimleri içeren grafi kte de açıkça görülmektedir.(Grafi k 1)

Aşağıdaki grafi ğe göre portakal üretimi 1999-2001 yılları arasında artan bir seyir gösterirken 
2002-2003 yıllarında üretimde azalma 2004-2006 yılları arasında yeniden artış yaşanırken 2007 
yılında çok önemli bir üretim düşüşü gözlenmektedir. Elma üretimi on yıllık süreçte önemli üretim 
dalgalanmaları göstermiştir.  Bunların en önemlisi 2008 yılında yaşanmıştır. Üretim miktarı 2001 
yılı seviyelerine kadar gerilemiştir. Zeytin üretiminde periyodisiteye bağlı dalgalanmalar dışında 
üretimde önemli bir artış veya düşme görülmemiştir. Armut üretiminde ise 1999-2008 yılları 
arasında önemli bir üretim artışı gözlenmemiştir.
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Grafi k 1. Antalya İlinde Bazı Meyvelerin Üretim Miktarlarındaki Değişimler (Ton)
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Antalya’da üretimi yapılan avokado, badem, muz ve nar miktarlarına ilişkin olarak bir 
değerlendirme yapıldığında; Özellikle avokadoda 1999-2006 yılları arasında yavaş artan bir 
üretim gözlenirken 2006-2007 yılları arasında iki katına çıkan hızlı bir üretim artışı görülmektedir. 
Badem üretiminde 2001 yılında bir önceki yıla göre önemli bir düşüş yaşandıktan sonra yıllar 
itibariyle düzenli bir artış yaşanmıştır. Nar üretiminde ise 1999-2002 yılları arasında düzenli bir 
artış görülürken 2003 yılında üretim bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına ulaşmış daha sonraki 
yıllarda düzenli olarak devam etmiştir. 1999-2006 yılları arasında muz üretimi de düzenli bir artış 
gösterirken 2007 ve 2008 yıllarında bu alanlarda üreticilerin başka üretim alanlarına kayması 
nedeniyle bir düşüş göstermiştir. (Grafi k 2)

Grafi k 2. Antalya İlinde Bazı Meyvelerin Üretim Miktarlarındaki Değişimler (Ton)
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2.3.2.Antalya’da Havzalar Bazında Meyvecilik
Dünyada ve ülkemizde yetişen bütün meyve gruplarının üretiminin gerçekleştirildiği 

Antalya ilinin meyvecilik ile ilgili halihazır durumu havzalar bazında ve altı meyve grubu esas 
alınarak incelenmiş ve 2008 yılı verilerine göre toplam meyve üretim miktarları, aşağıdaki tablo 
ve grafi klerde verilmiştir.
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Çizelge 4. Antalya Meyve Üretiminin Havzalara Göre Dağılımı (2008)

İlçeler
Yu

m
uş

ak
 

Çe
ki

rd
ek

lil
er

Se
rt

Çe
ki

rd
ek

lil
er

Üz
üm

sü
 

M
ey

ve
le

r

Se
rt 

Ka
bu

kl
ul

ar

Tu
ru

nç
gi

lle
r

Ak
de

ni
z 

M
ey

ve
le

ri

To
pl

am
 (t

on
)

Kıyı Akdeniz 
Havzası 13.472,99 7.857,51 93.975,52 5.964,73 469.389,43 119.615,34 710.276

Merkez 6.597,41 1.498 42.371 2.080,13 110.871 17.371 180.788
Alanya 961 1.880 5.416 930 32.076 26.185 67.449
Demre 0 40 1.914,25 26,75 13.782,5 1.304 17.067
Finike 130 583 3.459 62 120.622 1.006 125.861
Gazipaşa 571,80 1.537 26.665,75 2.021 2.629 46.987 80.412
Kemer 278,68 51 640,25 31,40 20.350,5 110 21.462
Kumluca 3.629,4 68 3.295 99,45 114.767 775 122.633
Manavgat 1.201,5 1.574,5 4.688,4 641 19.307,4 7.786,6 35,199
Serik 102 626 5.526 74 34.984 18.092 59.404
Kıyı Ege 
Havzası 12.280,5 497 6.178,25 371,60 177,60 6.774 26.278

Kaş 12.280,5 497 6.178,25 371,60 177,60 6.774 26.278
Ege yayla 
Havzası 206.644,8 44.512,65 15.252,5 1.783 0 90 268.283

Elmalı 97.789 2.497 7.980 449,5 0 0 108.715
Korkuteli 108.856,3 42.015 7.272,5 1.333,5 0 90 159.568
Göller 
Havzası 861,76 683,26 6.008 542,55 109,70 539,45 8.745

Akseki 370,75 501 2.240 162,20 0 321 3.595
Gündoğmuş 414,95 130 2.781,5 242,05 109,7 216 3.895
İbradı 76.06 52 986,5 138,30 0 3 1.255
İl Toplamı 233.260 53.550 121.414 8.662 469.677 127.019 1.013.582

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Not: Bu tabloda Yumuşak Çekirdekli Meyveler grubunda;   Elma, armut, ayva, muşmula 
Taş Çekirdekli Meyveler grubunda; Erik, iğde, kayısı, zerdali, kiraz, kızılcık, şeftali, vişne, şeftali, 
nektarin, Üzümsü Meyveler Grubunda;  üzüm, dut, incir, nar, keçiboynuzu, kivi ve çilek, Sert 
Kabuklu Meyveler Grubunda; badem, ceviz, kestane, Antep fıstığı, fındık  Turunçgiller grubunda; 
limon, portakal, altıntop, mandarin ve turunç; Akdeniz Meyveleri Grubunda; Trabzon hurması, 
muz, zeytin, yenidünya ve avokado yer almaktadır.

Antalya ilinde en fazla üretilen meyve grubu turunçgiller olup, bunu sırasıyla yumuşak 
çekirdekliler, Akdeniz meyveleri,  üzümsü meyveler ve taş çekirdekliler takip etmektedir.

Turunçgiller içerisinde en fazla payı portakal, yumuşak çekirdekliler içerisinde elma, 
Akdeniz meyveleri grubunda zeytin, üzümsü meyvelerde ise nar almaktadır.

2008 yılı verileri esas alınarak Antalya ili havzalarına göre meyve ağaç sayıları ve meyve 
üretim alanları, Türkiye toplam üretimi karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Çizelge 5. Meyve Gruplarına Göre Ağaç Sayıları ve Üretim Alanları (2008)

Meyve Grupları

Havzalar

Antalya TürkiyeKıyı Ege 
Havzası

Kıyı 
Akdeniz 
Havzası

Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası
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M
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r

Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı 206.500 165.150 2.945.355 36.120 3.353.125 52.052.305 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 3.600 33.800 1.001.250 20.320 1.058.970 13.348.984 

Üretim Alanı (da) 12.060 7.027 136.939 1.018 157.044 1.840.339 

Se
rt 

Çe
ki

rd
ek

li 
M

ey
ve

le
r

Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı 14.050 188.015 832.999 35.620 1.070.684 56.053.246 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 58.300 90.636 196.250 27.213 372.399 15.608.160 

Üretim Alanı (da) 1.030 14.161 28.796 877 44.864 2.432.024 

Üz
üm

sü
 M

ey
ve

le
r Meyve Veren Yaşta 

Ağaç Sayısı 83.480 1.309.562 9.240 86.030 1.488.312 21.408.003 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 62.140 909.187 346 15.748 987.421 7.723.359 

Üretim Alanı (da) 6.920 44.127 7.336 8.028 66.411 5.629.672 

Se
rt 

Ka
bu
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Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı 36.480 198.685 35.100 35.320 305.585 379.427.723 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 5.100 39.445 5.930 28.000 78.475 35.595.766 

Üretim Alanı (da) 2.090 8.200 1.250 1.418 12.958 9.427.559 

Tu
ru

nç
gi

l

Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı 2.040 3.933.603  1.810 3.937.453 29.361.184 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı  346.050  2.515 348.565 3.090.722 

Üretim Alanı (da) 102 148.855  104.062 253.019 1.130.614 

Ak
de

ni
z 

M
ey

ve
le

ri Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı 677.400 1.532.025 6.000 25.188 2.240.613 107.140.076 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 43.200 1.268.375 6.000 60.482 1.378.057 45.748.352 

Üretim Alanı (da) 28.850 130.281 600 2.410 162.141 7.817.108 

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Grafi k 3. Meyve Veren Ağaçların Oransal Dağılımı (2008)

Antalya ve Türkiye’deki toplam meyve ağaç sayıları ile meyve veren ağaç sayılarının 
kıyaslaması yapıldığında; Mevcut durumda meyve veren yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının 
oranı Türkiye’de % 8.06 iken, Antalya’da % 27,04’tür. Sert çekirdekli meyve ağaçlarının oranı 
Türkiye’de ve Antalya’da aynı seviyelerde olup, % 8,6 civarındadır. Üzümsü meyve ağaçlarının 
oranı Türkiye’de % 3,3 iken, Antalya’da % 12, Sert kabuklu meyve ağaçlarının oranı Türkiye’de 
% 59 iken Antalya’da % 2,5; Turunçgil ağaçlarının oranı   Türkiye’de % 4,5 iken, Antalya’da 
% 32; Akdeniz meyveleri ağaçlarının oranı Türkiye’de % 16,6 iken  Antalya’da % 18 olduğu 
görülmektedir. Bu durumda Antalya İlinin, özellikle yumuşak çekirdekli meyveler, turunçgiller ve 
üzümsü meyveler açısından vazgeçilmez bir önceliğinin olduğu ve ülke ekonomisi içerisinde 
önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Akdeniz meyveleri grubunda yer alan ağaçlar ile sert çekirdekli 
meyve ağaçlarında ülkemizin ve ilimizin oransal olarak çok yakın değerlerde olması nedeniyle, bu 
üretim modellerinde  de önemli bir yere sahip olduğumuz, bunun yanında sert kabuklu meyveler 
de ise yakın gelecekteki üretime bir katkı sağlayamayacağımız  sonucu çıkmaktadır.
Çizelge 6. Meyvelerin Havzalar Bazında Üretim Miktarları Payları (2008) (ton)

Meyveler Kıyı Ege 
Havzası

Kıyı 
Akdeniz 
Havzası

Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası Antalya Türkiye

Antalya/ 
Türkiye 

Oranı (%)

Elma 11.878,50 12.249,28 159.639,50 646,50 184.086 2.504.494 7
Armut 345,00 936,53 40.367,00 136,76 41.775 355.476 12
Ayva 57,00 347,23 6.638,30 78,50 7.070 95.395 7
Tr. Hurması  116,00 0 0 116 24.302 0,5
Kayısı 50,00 548,75 13.713,70 130,00 14.325 716.415 2
Kiraz 66,00 1.686,75 8.790,40 0 10.681 338.361 3
Yenidünya  7.290,46 0 0 7.291 12.619 58
Erik 290,50 1.892,26 10.129,63 302,00 12.614 248.736 5
Şeftali 78,00 3.704,85 7.637,62 114,06 11.534 551.906 2
Zeytin 6.774,00 52.293,00 90,00 539,45 59.696 1.464.248 4
Nar 1.080,00 54.486,75  173,00 55.739 127.760 44
İncir 142,00 2.604,75  1.927,00 4.673 205.067 2
Dut  211,25 22,50 19,50 511 65.140 1
Çilek  26.020,00 0 0 26.020 250.916 10
Üzüm 4.880,00 4.644,00 15.230,00 3.850,00 28.579 3.918.442 1
Ceviz 165,60 2.667,23 1.193,50 292,00 4.318 170.897 3
Badem 190,50 3.276,00 589,50 156,05 4.063 52.774 8
Portakal 97,60 380.419,10 0 102,00 380.618 1.427.156 27
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Limon 80,00 57.026,30 0 7,70 57.114 672.452 8
Mandarin  27.782,50 0 0 27.783 756.473 4
Altıntop  4.150,50 0 0 4.150 167.765 2
Avokado  761,33 0 0 761 958 79
Keçiboynuzu 76,25 5.652,50 0 38,50 5.768 14.413 40
Muz  59.155,00 0 0 59.155 201.115 29

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Yukarıda verilen tablodan yararlanılarak Türkiye, Antalya ve Havzalarında bazı meyvelerin 
üretim miktarları incelendiğinde; Kıyı Akdeniz Havzasında portakal, muz, limon, nar, zeytin,  
mandarin ve çilek üretiminin, Ege Yayla Havzasında elma, armut, üzüm, kayısı, erik ve kiraz 
üretiminin, Kıyı Ege Havzasında elma, zeytin, üzüm ve nar üretiminin, Göller Havzasında ise 
üzüm ve incir üretiminin yaygın olduğu görülmektedir.

Antalya’da üretilen muzun, çileğin, Trabzon hurmasının ve mandarinin tamamı, limon 
ve portakalın tamamına yakını, narın % 98’i, zeytinin % 88’i  Akdeniz Kıyı Havzasında, 
armudun % 97’si, kayısının % 96’sı, elmanın % 87’si, kirazın % 82 ‘si, eriğin % 80’i üzümün 
% 53’ünün Ege Yayla Havzasında üretilmekte olduğu görülmektedir.

2.4. Antalya’da Yetişen Önemli Meyve Türlerine Genel Bakış 
Antalya ilinin, Türkiye’de narenciye üretimi yönünden önemli bir ayrıcalığının ve 

vazgeçilemezliğinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ildeki narenciye üretiminin biraz daha 
detaylı olarak incelenmesine gereksinimi bulunmaktadır.

2.4.1. Narenciye Üretimi
Türkiye’de turunçgil yetiştiriciliği 16 ilde yapılmaktadır. Yapılan üretimin yaklaşık %88 i 

Adana, İçel, Antalya ve Hatay illerinin içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesinden karşılanmaktadır. 
Antalya ilinin bölge içerisindeki turunçgil üretim oranı %17,6’dır. Türkiye toplam portakal üretiminin 
%27’sini ise 380.419 tonluk üretim miktarı ile tek başına Antalya ili karşılamaktadır. Bu haliyle 
portakalın gerek iç ve gerekse dış pazarlar açısından ne denli büyük bir öneme sahip olduğu 
açıktır.  İl içerisinde Kıyı Akdeniz Havzasında Kumluca ve Finike üretim miktarı açısından ilk sırada 
yer almaktadır. Sıralamada daha sonra Merkez ve Alanya gelmektedir. Turunçgiller içerisinde 
portakal üretimi 1. sırada yer almaktadır. “Finike yerlisi”, “Alanya dilimlisi” gibi yöresel portakal 
çeşitlerimizin zaman içerisinde korunması gerekmektedir. 

Turunçgillerle ilgili uluslararası kuruluşlardan en önemlisi Akdeniz Ülkeleri Narenciye 
İşbirliği Komitesidir (Commite de Liaison en Agrumicultere Mediterranean). Ülkemizin de üye 
olduğu bu kuruluşun faaliyetleri, Akdeniz havzasında konu ile ilgili kuruluşlar arasında her 
konuda koordinasyon oluşturmak, pazarda haksız rekabeti önlemek amacıyla araştırma yapmak 
ve önerilerde bulunmak, araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, koordine etmek, turunçgil 
tüketimini artırıcı çabalar harcamak gibi amaçlara yönelik çalışmalardır.
Çizelge 7. Antalya İli Havzalar Bazında ve Türkiye’de Narenciye Üretimi (ton)

Narenciye Kıyı Ege 
Havzası

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Ege Yayla 
Havzası

Göller 
Havzası Antalya Türkiye Ant./Tr 

Oranı

Portakal 97.60 380.419,10  102,00 380.618,22 1.427.156 27

Limon 80,00 57.026,30  7,70 57.114 672.452 8

Mandarin  27.782,50   27.783 756.473 4

Altıntop  4.150,50   4.150 167.765 2
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İldeki portakal üretiminin, ülke genelinde sağladığı avantajı, diğer narenciye türlerinden 
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olan limon, mandarin, altıntop ve turunç üretiminde görmek mümkün değildir. Antalya ili, Türkiye 
toplam limon üretiminin sadece % 8’ini, mandarin üretiminin % 4’ünü, altıntop üretiminin % 2’sini 
gerçekleştirebilmektedir.

İlde çok önemli bir potansiyel olan turunçgil tarımını, özellikle de portakal üretimini 
geliştirmek zorunluluğu vardır.

PORTAKAL(Citrus sinensis )
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Ekvatorun 40 derece güney ve kuzey enlemleri arasında yer alan ülkelerin tamamında 

turunçgil yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye turunçgillerin anavatanı olmamakla beraber, iki bin 
yıldan beri Anadolu’da turunçgil yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir.

Dünyada en büyük portakal üreticisi ülke Brezilya olup, dünya portakal üretiminin yaklaşık 
% 30’unu tek başına gerçekleştirmektedir. Daha sonra ABD, Meksika, Hindistan ve İspanya önemli 
üretici ülkeler olarak görülmektedir. Dünya turunçgil üretiminin %55,4’nü portakal oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin 2008 yılı verilerine göre 516.350 dekar alanda 1.430.000 ton portakal üretimi 
yapmaktadır. (Anonim, 2008) Ülkemiz dünya portakal üretiminin % 2’ lik gibi çok az bir kısmını 
gerçekleştirmektedir.(Çizelge 8, Grafi k 4) 
Çizelge 8. Portakal Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 Alan(da)

Brezilya 18.310.000 17.850.000 18.030.000 18.280.000 18.390.000 8.329.130
ABD 11.680.000 8.390.000 8.170.000 7.360.000 9.140.000 2.658.780
Meksika 3.980.00 4.110.000 4.160.000 4.160.000 4.300.000 3.312.970
Hindistan 3.260.000 3.310.000 3.440.000 3.900.000 4.400.000 5.028.000
Çin 2.330.000 2.740.000 2.790.000 2.870.000 3.450.000 3.895.780
İspanya 2.770.000 2.380.000 2.360.000 2.690.000 3.370.000 700.000
Endonezya 2.070.000 2.210.000 2.570.000 2.600.000 2.320.000 636.950
Türkiye 1.300.000 1.440.000 1.530.000 1.430.000 1.430.000 516.35
Dünya 64.780.000 62.870.000 63.620.000 63.910.000 67.695.802 4.188.870

Kaynak: FAO, 2008.

Grafi k 4. Portakal Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (ton)
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Ülkemiz yıllara göre değişmekle birlikte büyük üretici ülkeler sıralamasında portakal 
üretiminde 2007 yılı verilerine göre 12. sırada yer almaktadır. 2004 yılında 1.300.000 ton olan 
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Ülkemiz üretimi, 2008 yılında %9,7 artış oranı ile 1.427.000 tona yükselmiştir. 
Çizelge 9. Yıllar İtibari İle Türkiye Portakal Üretimi

Yıllar Alan (da) Üretim (ton)

2004 496.000 1.300.000
2005 495.100 1.445.000
2006 505.655 1.535.806
2007 508.841 1.426.965
2008 516.350 1.427.160

Kaynak: Anonim, 2008c 

Grafi k 5. Yıllar İtibari İle Türkiye Portakal Üretimi
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Yıllar itibariyle portakal üretimimiz incelendiğinde, son beş yılda üretim alanlarının, ağaç 
sayılarının arttığı, üretim miktarında hafi f dalgalanmalar olmakla birlikte çok fazla artış olmadığı 
görülmektedir. (Çizelge 9, Grafi k 5)

Ülkemizde üretilen portakal çeşitleri; Washington Navel, Washington Navelina, Valencia, 
Taracco, Moro (Kan Portakalı), Shamoti (Yafa Portakalı), Hamlin, Alanya Dilimli, Kozan Yerli 
(meyve suyu sanayi için en önemli çeşittir.), Dörtyol Yerli (meyve suyu sanayi için en önemli 
çeşittir.), Finike yerli (sofralık ve usarelik bir çeşittir)’dir.

Ülkemizde portakal’ın hasat olumu Kasım başından Mayısın ikinci haftasına kadar sürer. 
Ancak üreticiler pazar talepleri nedeniyle hasat zamanı itibariyle bu dönemlerin dışına çıkarak 
ürünlerini Haziran sonuna kadar ağaçta bırakabilmektedirler. 

Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi
2008 yılı verilerine göre Antalya’da ilçeler bazında 31.700 hektar alan ve 111.267 ton 

üretim ile Kumluca ilçesi ilk sırada yer almaktadır. Finike ve Merkez ilçe ise diğer önemli portakal 
üreticisi ilçelerdir. Kaş ve Gündoğmuş ilçelerinde ise portakal üretimi yok denecek kadar azdır. 
(Çizelge 10, Grafi k 6 ve Grafi k 7)
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Çizelge 10.  2008 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi. 

İlçe  Adı Kapladığı Alan 
(dekar)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı

Meyve Vermeyen 
Ağaç sayısı Üretim (ton)

Merkez    18.600 497.080   32.100  72.276
Alanya      7.700 218.000   13.000  16.350
Finike    29.570 820.100   21.900 106.613
Kemer     5.325 138.400        300   13.227
Kumluca   31.700 855.900     9.000 111.267
Manavgat   12.673 209.228 166.900  18.036
Serik     9.984 228.026   11.326  27.321
Kaş         52     1.040            0        98
Gazipaşa    2.100   51.200     3.900   2.048
Gündoğmuş       100     1.700     2.500       100

Kaynak: Anonim

Grafi k 6. 2008 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretim Alanları
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Grafi k 7. 2008 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi
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İhracat ve İthalat
2004 sezonunda 5.072.000 bin ton olan dünya ihracatı, 2007 sezonunda % 3,9 artarak 

5.270.000 tona yükselmiştir. En önemli ihracatçı ülke AB’ dir. AB, dünya ihracatında % 34’lük pay 
almaktadır. Önemli ihracatçı ülkeler arasında yer alan İspanya dünya ihracatının %26’ünü, Güney 
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Afrika %19’unu, ABD % 6’ ni, gerçekleştirmektedir.
Çizelge 11. Önemli Portakal İhracatçısı Olan Ülkeler (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007

İspanya 1.504.000 1.116.000 1.312.000 1.414.000
G. Afrika 737.000 918.000 1.007.000 1.003.000
ABD 604.000 583.000 546.000 342.000
Mısır 258.000 214.000 283.000 272.000
Fas 223.000 256.000 263.000 253.000
Yunanistan 211.000 210.000 227.000 203.000
Arjantin 136.000 169.000 177.000 197.000
Hollanda 192.000 180.000 177.000 222.000
Avustralya 103.000 131.000 128.000 128.000
Dünya 5.072.000 5.002.000 5.318.000 5.270.000

Kaynak: Anonim, 2008a

2008 yılı itibari ile Dünya portakal ihracatının yaklaşık % 4’ ünü karşılayan Türkiye; üretiminin 
% 16’sını ihraç etmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte portakal ihracatımızda gittikçe artan bir 
oran söz konusudur. İhracatımızda en çok Washington Navel ve Washington Navelina çeşitleri 
yer almaktadır.

Çizelge 12. 2004-2008 Yılları Arasında Ülkemiz Portakal İhracat Miktarları ve Değerleri 

Yıllar İhracat (ton) İhracat (1000 $)

2004 134.036 51.573
2005 193.538 75.918
2006 246.360 99.249
2007 175.525 91.843
2008 157.360    94.958

Kaynak: Anonim, 2008c 

En önemli portakal ithalatçısı ülkeler arasında Rusya, Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, 
Suudi Arabistan ve Kanada yer almaktadır. 2007 yılı itibari ile Dünya portakal ithalatının % 
9’unu Rusya, % 8’ini Hollanda ve Almanya gerçekleştirmektedir. AB ülkeleri ise Dünya portakal 
ithalatının % 48’ lik kısmını gerçekleştirmektedir. (Çizelge 13) Ülkemizin portakal ithalatı yıllara 
göre değişmekle beraber 2004 yılında 30.808 ton iken %110’luk artışla 2007 yılında 64.861 ton 
olmuştur. (Çizelge 14) 
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Çizelge 13. Dünya Portakal İthalatçısı Ülkeler ve İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007

Rusya 399.000 391.000 510.000 491.000
Hollanda 321.000 364.000 439.000 544.000
Almanya 592.000 548.000 438.000 488.000
Fransa 498.000 382.000 408.000 428.000
İngiltere 358.000 340.000 347.000 345.000

S.Arabistan 283.000 319.000 324.000 310.000

Kanada 215.000 225.000 209.000 172.000

Çin 172.000 164.000 174.000 143.000

Belçika 181.000 183.000 148.000 141.000

Ukrayna 56.000 93.000 143.000 103.000

 Dünya  5.364.000  5.189.000  5.505.000 5.607.000
Kaynak: Anonim, 2008a

Çizelge 14.Yıllar İtibari İle Ülkemiz Portakal İthalat Miktarları ve Değerleri 

Yıllar İthalat (ton) İthalat (1000 $)

2004 30.808 5.873
2005 54.060 11.247
2006 40.303 5.314
2007 64.861 11.516

Kaynak : Anonim, 2008a 

Mevcut Çeşitler
Antalya İlinde çoğunlukla sofralık tüketim için Washington Navel grubu portakallar 

üretilirken, meyve suyu sanayisi için Valencia grubu portakallar üretilmektedir. Washington Navel 
grubu portakalların üretim öncesi ve sonrası kaliteli portakal çeşitlerimiz olmadığı için portakal 
üretim sezonu bu grupla açılıp Valencia  grubuyla kapanmaktadır. Az miktarda da olsa Taracco, 
Moro (Kan Portakalı), Shamoti (Yafa Portakalı), Hamlin, Alanya dilimli, Finike Yerli (sofralık ve 
usarelik bir çeşittir) portakalları üretilmektedir.

Washington Navel
Göbekli portakallar grubunun temelini oluşturan Washington Navel çeşidi, Brezilya’nın 

Bahia yöresinde Celesta portakal çeşidinden doğal mutasyon sonucu oluşmuştur. 1945 yılında 
Kaliforniya’dan Antalya Narenciye Araştırma İstasyonuna getirilmiş ve buradan Türkiye’ye 
yayılmıştır. Orta erkenci bir çeşittir. Aralık sonu Ocak ortasında olgunlaşır. Meyveler genellikle 
yuvarlağa yakın şekilli olup göbeklilik durumu orta ile iri arasında değişebilmektedir. Meyve 
eti sıkı, oldukça sulu ve çok lezzetli önemli bir sofralık çeşittir. Olgunlaşma tarihi bakımından 
bölgeler arasında 2-3 haftalık fark olabilir. Partenokarp olması nedeniyle şiddetli soğuk, sıcak 
veya kuru rüzgarlar önemli meyve dökümü meydana getirebilirler. Muhafaza ve taşımaya elverişli 
bir çeşittir 

Valencia Late Portakalı
Doğal Mutasyon sonucu oluşmuş, İspanya menşeli bir portakal çeşididir. Ağaçları dayanıklı, 

geniş, yuvarlak taçlı ve yüksek verimlidir ancak periyodisiteye eğilimi vardır. Meyveler uzun süre 
ağaçta kalabilir. Hem sofralık hem de sanayiye elverişli bir çeşittir. Değişik ekolojik koşullara 
çok iyi uyum sağlayabilen bir çeşittir. Depolama ve taşımaya çok uygundur. Sıcağa en dayanıklı 
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portakal çeşididir. Meyve kabuğu incedir, meyveleri orta büyüklüktedir, aromalı, lezzetli ve yüksek 
kalitelidir. Şeker miktarı % 11,05, asit miktarı % 1,62 ve şeker /asit oranı 6,962dır. Meyve dilim 
zarları sert ve kalındır. Kalitesini kaybetmeden yaz boyunca ağaç üzerinde kalabilir sadece kabuk 
rengi tekrar yeşerebilir.ancak ağaçtan ne kadar geç toplanırsa bir sonraki yıl oluşan ürün o kadar 
küçük olur.

Finike Yerli Portakalı
Orta geççi, meyveleri genellikle orta büyüklükte ve yuvarlak şekilli, stil ucu mühürlü, ince 

kabuklu, çekirdekli, periyodisiteye eğilimi olan verimli, sulu, aroma ve kalitesi yüksek,  taşımaya 
elverişli, sofralık ve usarelik bir çeşittir

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
- Portakal üreticileri, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, anaç-kalem uyuşması iyi, 

pazara uygun çeşitlerin aşılandığı, nematod, fungal hastalıklar gibi toprak kökenli patojenlerden 
ari, adına doğru ve sağlıklı fi danları yeteri kadar bulmakta sorun yaşamaktadır.

- Portakal üreticileri bilinçsiz şekilde zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmaktadır.
- Portakal üreticileri turunçgil budamasını budamayı bilmeyen budamacılara 

yaptırmaktadır.
- Ülkemizde üretimi yapılan portakal çeşitleri pazar taleplerini karşılayamamaktadır. 
- Çiftçiler ürün planlaması yapmadan rastgele çeşitleri seçerek üretmektedirler.
- Üretimin yoğun olduğu dönemlerde soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır.
- Bölgede meyve suyu işleme tesislerinin olmaması nedeniyle ürünlerin pazarlanamadığı 

dönemde çiftçiler meyveleri ağaç üzerinde bırakmaktadırlar. 
Gelecekteki Durumu
Son yıllarda yapılan araştırmalar; dünya turunçgil üretiminin, tüketimin üzerinde olduğunu 

ortaya çıkarmıştır, Bu derecede büyük rakamlara ulaşan turunçgil üretiminin pazara arzında 
da fazlalık yaşanmasına sebep olmaktadır. Pazarlamanın tüm faktörleri ile ele alınarak strateji 
geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizde portakal üretim sezonun Washington Navel portakal çeşidinden önce ve sonra 
kaliteli sofralık çeşitler yetiştirilerek uzatılması ve bunun sonucu olarak Avrupa ülkeleri gibi istikrarlı 
pazarlarda yer alabilmek oldukça önemli olacaktır.

Ülkemizde hasadın, ilaçlamanın budamanın daha kolay yapılabilmesini sağlayan yarı 
bodur anaçları kullanılması son derece ekonomik olacaktır.

Üretimin fazla olduğu yıllarda meyve suyu işleme tesislerinin kurulması son derece 
önemlidir.

Portakal üretiminin yoğun olduğu dönemlerde soğuk hava depolarının bulunması ürünlerin 
korunması ve değerlendirilmesi açısından çok önemlidir.

Portakal üretim sezonun uzatılmasında kullanılabilecek çeşitler Lane Late Göbekli Portakalı, 
Midknight Valencia, Akçay Şekeri, Finike Yerli Portakalı.

Lane Late Göbekli Portakalı
Avustralya kökenlidir. 1950 de Washington Navel çeşidinden mutasyonla elde edilmiştir. 

Ağaç özelliği bakımından Washington Navel’ e çok benzer, ayırt etmek mümkün değildir. Meyve 
özellikleri de çok benzemektedir. Yalnız Lane Late’de kabuk biraz daha düz, göbek daha küçük ve 
daha az çıkıktır. Meyvesi Navelate’den daha yuvarlaktır. Meyve kabuk rengi sarımtıraktır. Meyve 
yarılmaları görülebilmektedir. Meyve iç kalitesi çok iyidir. Soyulması çok zordur. Önemli bir özelliği 
meyve suyunda limonin içeriğinin düşük olmasıdır. Bununla beraber daha geç olgunlaşır, renk 
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4-8 hafta kadar daha geç gelişir. Washington Navel’ in olgunluğunun en üst noktaya ulaştığı Ocak 
ayında Lane Late düşük asit ve şeker nedeniyle meyve eti bir dereceye kadar olgunlaşmamıştır. 
Ocak–Mart arası olgunlaşıp hasat edilir. Fakat GA (Gibberellik Asit) uygulamaları ile Yaz ortası 
hatta sonrasına kadar ağaçta kalabilir. Ancak kabukta kalınlaşma, hasat geciktiğinde yeniden 
yeşillenme, SÇKM/asit oranında düşme görülür. İspanya’da yaygındır. En büyük dezavantajı 
özellikle iç bölgelerde meyve etinin sert lifl i yapısıdır. Geç olgunlaşmasına rağmen, zor soyulması 
ve sert lifl i yapısı yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır 

Midknight Valencia 
Orijini tam olarak bilinmemektedir. 1927’de Güney Afrika’da A.P. Knight tarafından 

erkenciliğinden dolayı fark edilmiş ve 1970‘li yıllara kadar pazar değeri anlaşılamamıştır. Ağaçları 
diğer Valencia’lara göre daha yavaş büyümekte ve bir çok anaçla uyuşmada aşı noktasında 
belirgin bir aşırı büyümeye sahip olmaktadır. Bakır noksanlığına hassastır. Valencia portakalına 
göre soğuğa daha dayanıklıdır. Meyve suyu miktarı yüksek, iri meyveli, çok iyi bir aroma ve 
tohumsuza yakın bir çeşittir. Valencia’lardan 2 ila 4 hafta kadar erken olgunlaşmaktadır. Meyve 
kabuğu kalın, soyulması zordur. Kabuktaki eterik yağ miktarı fazladır. 

Navelina 
Kaliforniya menşeli göbekli portakallardan biridir. Ağaçları güçlü bir yapıya ve gelişime 

sahiptir. Verimli ve Washington’dan iki hafta daha erkencidir. Meyve kabuğu koyu portakal 
renginde, meyve eti portakal rengindedir. Çekirdeksizdir. Hasadı Ekim sonu–Kasım başında 
yapılır. Meyveleri Washington Navel’den daha küçük, daha oval şekilli ve daha düşük kalitededir. 
Göbekli portakalların en erkencilerinden biridir. İç olgunluğa kabuk renginden önce ulaşır ve 
sarartma işlemi yapılması problemsizdir. İspanya’da kabul edilebilir iç kalite standartlarına ekim 
ortasında ulaşır. Erken yaşlarda meyveye yatar. İspanya’da çok yaygın olarak üretilmektedir.

MANDARİN (Citrus reticulata  Blanco)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Dünyada mandarin üretimi yapılan alan 2004 yılında 1.856.296 hektar iken 2008 yılında 

yaklaşık % 16’lık bir artışla 2.154.345 hektara çıkmıştır. Dünyadaki mandarin üretim miktarı 
ise 2004 yılında 23.416.940 tondan yaklaşık % 22’lik bir artışla 2008 yılında 28.556.834 tona 
ulaşmıştır. (Çizelge 15 ve Grafi k 8)

Çizelge 15. Dünya ve Türkiye’de Mandarin Yetiştirilen Alan İle Üretim Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Alan (ha) Üretim (ton) Alan (ha) Üretim (ton)

2004 1.856.296 23.416.940 30.300 670.000
2005 1.932.675 23.750.424 30.800 715.000
2006 2.050.538 25.934.377 31.520 791.255
2007 2.156.181 27.868.891 31.700 744.339
2008 2.154.345 28.556.834 30.782 756.473

Kaynak:FAO 
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Grafi k 8. Dünya ve Türkiye Mandarin Üretim Miktarları
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Dünyada mandarin üretiminde ilk sırayı 11.012.994 ton ile Çin almaktadır. 2008 yılı 
rakamlarına göre ülkemiz Çin, İspanya, Brezilya, Japonya, İtalya ve Mısır’dan sonra 756.473 ton 
üretim ile 7. sırada yer almaktadır. (Çizelge 16 ve Grafi k 9) 

Dünyada en fazla mandarin üretim alanına sahip olan ülke Çin’dir ve bunu İspanya 
takip etmektedir. Ülkemiz ise mandarin üretim alanı bakımından 2008 yılı rakamlarına göre 12. 
Sıradadır. (Çizelge 17)

Yıllar itibarıyla dünya mandarin üretim rakamlarına bakılacak olursa mandarin üretiminde 
genel olarak bir artış söz konusudur. (Çizelge 16) 
Çizelge 16. Önemli Mandarin Üreticisi Ülkelerin Mandarin Üretiminin Yıllara Dağılımı

Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 11.012.994 11.443.587 13.009.957 15.184.608 15.622.593
İspanya 2.459.820 1.956.923 2.508.049 1.973.800 1.973.800
Brezilya 1.163.213 1.232.599 1.270.108 1.205.580 1.273.000
Japonya 1.060.000 1.132.000 841.900 1.066.000 1.066.000
İtalya 611.134 617.037 690.278 591.526 786.119
Mısır 661.271 665.000 730.900 748.395 758.105
Türkiye 670.000 715000 791.255 744.339 756.473
İran 755.412 701.903 702.000 702.000 702.000
Tayland 668.000 670.000 670.000 670.000 670.000
Pakistan 505.000 639.000 639.179 640.000 640.000
Kore 584.353 637.961 620.292 777.547 636.413
Arjantin 450.000 450.000 500.000 520.000 520.000
ABD 378.296 303.910 378.300 328.000 478.090
Meksika 420.841 402.537 350.089 469.037 469.037
Fas 408.000 463.400 454.000 450.000 450.000

Kaynak: FAO (2009)
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Grafi k 9. Önemli Mandarin Üreticisi Ülkelerin Üretim Miktarları
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Çizelge 17. Önemli Mandarin Üreticisi Ülkelerin Mandarin Üretim Alanının Yıllara Göre Dağılımı

Üretim Alanı (ha)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 1.141.135 1.211.003 1.260.847 1.360.399 1.359.162
İspanya 118.356 121.044 121.292 122.554 122.554
Mısır 37.898 38.000 92.060 93.346 94.582
Brezilya 62.903 61.000 60.850 59.637 61.200
Pakistan 47.800 50.000 49.991 50.235 50.235
Japonya 52.300 51.500 50.300 49.400 49.400
İran 43.969 44.633 45.000 45.000 45.000
Tayland 37.000 37.200 37.200 37.200 37.200
İtalya 32.414 32.208 34.476 36.124 34.760
Meksika 29.628 29.084 28.731 32.620 32.620
Arjantin 30.000 30.000 31.000 32.000 32.000
Türkiye 30.300 30.800 31.520 31.700 30.782
Fas 27.600 28.000 29.500 29.000 27.000
Kore 22.107 21.504 21.382 21.476 21.229
ABD 14.650 15.095 14.285 14.407 14.771

Kaynak: FAO (2009)

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
2008 yılı verilerine göre Antalya’da en fazla mandarin üretimi 14.092 ton ile Merkez ilçe’de 

yapılmaktadır. Bu ilçeyi sırasıyla 5.949 ton ile Finike ve 4.282 ton ile Kemer ilçeleri takip etmektedir. 
Alanya ve Kumluca ilçelerinde bin tonun üzerinde üretim yapılmaktadır. Demre ilçesinde üretim 
çok düşük düzeylerde iken Kaş ilçesinde mandarin üretimi yapılmamaktadır. (Çizelge 18 ve Grafi k 
10) 
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Çizelge 18. Antalya İli Mandarin Üretim, Alan ve Ağaç Sayısının İlçelere Dağılımı

Yıllar İlçe Adı Üretim Alanı 
(da)

Toplam Ağaç Sayısı 
(adet)

Üretim 
(ton)

2008

Merkez 2.320 116.556 14.092
Alanya 650 20.750 1.116
Finike 1.960 54.900 5.949
Gazipaşa 90 3.500 111
Demre 5 200 20
Kemer 1.700 51.050 4.282
Kumluca 300 10.500 1.313
Manavgat 372 13.616 374
Serik 443 13.005 520

Toplam 7.840 284.077 27.777
Kaynak: TÜİK (2009)

Grafi k 10. 2008 Yılı Verilerine Göre Antalya İli Mandarin Üretim Alan ve Miktarının Dağılımı

İhracat ve İthalat
Dünyada mandarin ithalatı 2004 yılında 2.669.023 ton iken 2007 yılında 3.436.396 tona 

ulaşmıştır. Ülkemizde ise mandarin ithalatı 2007 yılında 2004 yılına göre yaklaşık 3 kat artmıştır. 
(Çizelge 19, Grafi k 11 ve Grafi k 12)

Dünyada en fazla mandarin ithalatı yapan ülkeler yıllara göre değişmekle birlikte 2007 
yılı rakamlarına göre sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve İngiltere’dir. Rusya 
Federasyonunun mandarin ithalatı dünya mandarin ithalatının yaklaşık % 14’ünü oluşturmaktadır. 
(Çizelge 20 ve Grafi k 13)
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Çizelge 19. Dünya ve Türkiye Mandarin İthalat Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Değeri 
(Bin $)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Değeri 
(Bin $)

2004 2.669.023 2.130.179 548 268
2005 2.931.020 2.255.560 748 399
2006 3.211.012 2.510.624 2.434 1.019
2007 3.436.396 3.079.254 2.101 763

Kaynak: FAO (2009)

Grafi k 11. Dünya Mandarin İthalatının Yıllara Dağılımı
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Grafi k 12. Türkiye Mandarin İthalatının Yıllara Dağılımı
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Çizelge 20. Önemli Mandarin İthalatçısı Ülkeler

Ülkeler
2003 2004 2005 2006 2007

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

Rusya 
Federasyonu 188.492 243.515 335.350 410.542 479.331
Almanya 353.542 350.339 346.212 346.337 355.616
Fransa 334.079 305.860 346.912 340.020 353.960
İngiltere 268.307 314.907 295.787 289.896 283.604
Hollanda 141.782 146.326 154.671 192.206 186.403
Polonya 111.982 119.853 152.512 142.051 165.917
Ukrayna 43.508 42.839 79.769 114.898 140.009
Kanada 94.115 99.377 109.603 114.177 121.331
ABD 98.649 77.296 94.963 107.459 112.089
İtalya 116.751 104.937 96.160 83.022 106.736

Kaynak: FAO (2009)
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Grafi k 13. Önemli Mandarin İthalatçısı Ülkeler

Dünyada mandarin ihracatı 2004 yılında 2.920.085 ton iken 2007 yılında 3.651.018 tona 
ulaşmıştır. Ülkemizde ise mandarin ihracatı 2009 yılında 2004 yılına göre % 71’lik bir artış 
göstererek 369.141 ton olarak gerçekleşmiştir. (Çizelge 21, Grafi k 14 ve Grafi k 15)

Dünyada en fazla mandarin ihracatı yapan ülkeler yıllara göre değişmekle birlikte İspanya, 
Çin, Türkiye ve Fas’tır. İspanya’nın mandarin ihracatı dünya mandarin ihracatının yaklaşık % 
45’ini oluşturmaktadır. (Çizelge 22 ve Grafi k 16)
Çizelge 21. Dünya, Türkiye ve Antalya İli Mandarin İhracat Miktarları

Yıllar

Dünya Türkiye Antalya

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat 
Değeri 
(Bin $)

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat 
Değeri 
(Bin $)

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat 
Değeri 
(Bin $)

2004 2.920.085 2.117.655 216.102 95.559 7.673 4.419
2005 3.329.471 2.507.298 246.337 109.312 6.365 3.417
2006 3.394.653 2.358.271 299.126 108.115 8.666 4.398
2007 3.651.018 2.886.886 257.935 111.625 4.246 2.430
2008 313.833 203.957 5.716 3.183
2009 369.141 259.096 5.288 3.419

Kaynak: FAO (2009), AKİB (2010), AİB (2010)

Grafi k 14. Dünya Mandarin İhracatının Yıllara Göre Dağılımı
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Grafi k 15. Türkiye ve Antalya İli Mandarin İhracatının Yıllara Dağılımı

Çizelge 22. Önemli Mandarin İhracatçısı Ülkeler

Ülkeler
2003 2004 2005 2006 2007

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Miktarı 
(ton)

İspanya 1.437.649 1.420.463 1.512.619 1.509.695 1.652.428
Çin 246.302 300.159 372.131 337.668 399.986
Türkiye 198.711 216.102 246.337 299.126 257.935
Fas 200.538 155.804 302.452 223.845 243.983
Pakistan 94.896 149.587 78.914 192.528 123.040
Hollanda 74.463 88.712 101.168 88.301 106.447
Güney Afrika 74.620 76.592 85.509 83.734 98.625
Arjantin 42.927 66.479 71.429 81.521 95.689
İtalya 28.701 39.078 61.435 72.167 69.479

Kaynak: FAO 2009

Grafi k 16. Önemli Mandarin İhracatçısı Ülkeler

Türkiye Mandarin İhracatının Çeşit Bazında Dağılımı (Miktar: Bin Ton)
Ülkemizde yetiştirilen mandarin çeşitlerinden en fazla ihracata konu olan Satsuma Owari 

çeşididir ve bunu sırasıyla Fremont, Nova ve Minneola çeşitleri takip etmektedir. Satsuma Owari 
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çeşidi toplam mandarin ihracatının % 40-60’ını oluşturmaktadır. (Çizelge 23)
Çizelge 23. Türkiye Mandarin İhracatında Çeşitlerin Payı

Çeşitler
2004 2005 2006 2007 2008

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

Klemantin 4.145 1,8 4.297 1,7 2.221 1,1 3.917 1,6 3.859 1,2
Satsuma 136.592 60,4 100.787 40,3 81.212 41,9 107.054 42,5 152.031 48,4
Fremont 36.462 16,1 42.680 17,1 44.160 22,8 51.235 20,3 61.385 19,6
Minneola 14.635 6,5 39.486 15,8 26.775 13,8 45.571 18,1 28.844 9,2
Nova 9.371 4,1 24.129 9,6 21.682 11,2 31.975 12,7 42.275 13,5
Okitsu 3.201 1,3 2.688 1,4 3.619 1,4 5.966 1,9
Alt toplam 201.205 88,9 214.580 85,8 178.738 92,2 243.371 96,6 294.360 93,8
Toplam 226.307 100 250.102 100 193.964 100 252.083 100 313.833 100

Türkiye mandarin ihracatı 2000 yılında çoğunlukla AB üyesi ülkelere yapılmakta iken son 
yıllarda ihracatın çoğunlukla Rusya Federasyonuna yapıldığı görülmektedir. (Çizelge 24)
Çizelge 24. Türkiye Mandarin İhracatının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (% miktar)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam AB+15 30.4 22.9 17.8 13.0 15.2 12.9 6.2 5.5 5.1
Toplam AB+25 37.0 31.2 23.9 16.0 18.0 16.2 8.5 6.8 6.9
Toplam AB+27 51.4 40.7 32.3 24.9 27.4 27.1 20.0 18.1 17.5
Rusya Fed. 7.3 16.1 23.0 24.6 27.6 26.8 29.2 37.8 36.8
Ukrayna 14.3 15.9 12.8 16.9 19.8 19.7 26.8 19.5 19.2
Suudi Arabistan 8.9 7.2 8.0 9.5 6.9 8.5 6.2 6.1 4.9

Mevcut Çeşitler 
Satsuma (Owari)
Ülkemizde Satsuma mandarini adıyla bilinen Owari çeşidi ilk defa Japonya’dan Batum yolu 

ile Doğu Karadeniz Bölgesine gelmiş ve buradan Ege Bölgesi ve diğer bölgelere yayılmıştır.
Meyve kabuğu hasat döneminde açık sarı-portakal renginde ve hafi f pürüzlüdür. Kabuğun 

meyve etine bağlılığı gevşektir. Depolamaya ve taşımaya elverişli bir çeşittir. Olgunlaştıktan 
sonra kabuğun meyve etinden ayrılması yani pufl aşmaya eğilimi oldukça fazladır. Meyveler orta 
büyüklükte, basık şekillidir. Meyve eti koyu portakal rengindedir. Meyveleri; aromalı, yüksek kaliteli 
ve çekirdeksizdir. Verimli bir çeşit olup, düzenli meyve verir. Ağaçlar yayvan taçlı olup, düşük 
sıcaklıklara çok dayanıklıdır. Erkenci bir çeşittir. Ekim ayı ortası ile Kasım ayı başında olgunlaşır. 
Yüksek kalitede pazarlanabilir kalitede meyve elde edebilmek için ilimizde üç yapraklı melezleri 
olan Troyer ve Carrizo sitranjı anaçları üzerinde yetiştirilmesi uygun olacaktır.

Okitsu Wase
Genel olarak Satsuma mandarini özelliği taşımakla birlikte, meyveleri oldukça büyük ve 

yuvarlak-basıktır. Meyve kabuğu Owari’ye göre daha az pürüzlü ve parlaktır. Kabuk meyve etine 
göreceli olarak daha sıkı bağlıdır. Ağaçları güçlüdür. Genç dallarında küçük dikenler mevcuttur. 
Daha sonra bu dikenler azalır. Çekirdeksiz bir çeşittir. 

Halen Ülkemizde üretilen turunçgil çeşitleri arasında en erkencilerdendir. Owari’den 3-5 
hafta daha erkenci olup, Eylül sonu-Ekim başında olgunlaşır. Yüksek kalitede pazarlanabilir 
kalitede meyve elde edebilmek için ilimizde üç yapraklı melezleri olan Troyer ve Carrizo sitranjı 
anaçları üzerinde yetiştirilmesi uygun olacaktır.
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Klemantin
Meyve kabuğu koyu portakal-kırmızımsı renkli, hafi f pürüzlü görünümdedir. Kabuğun 

meyve etine bağlılığı orta sıkıdır. Diğer mandarin çeşitleri kadar pufl aşma göstermez. Meyveleri 
hafi f basık ile yuvarlak arasında, bazen boyunludur. Meyve eti koyu portakal renginde gevrek, 
sulu ve aromalıdır. Tozlayıcı çeşit kullanılıp kullanılmamasına göre çekirdek sayısı değişebilir.

Verimli bir çeşittir. İyi ve düzenli verim elde edebilmek için bahçe içerisine yeterli miktarda 
tozlayıcı çeşit konulması veya çiçeklenme döneminde hormon kullanılması gerekir.

Ağacı orta büyüklükte, dikensiz, sık yapraklıdır. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Klemantin 
mandarini, orta-erkenci bir çeşit olup, meyveleri Ekim ayı sonu ile Kasım ayı başlarında 
olgunlaşır.

Yerli Mandarin
Yerli mandarinin ülkemize doğu Ege adaları ile Filistin’den geldiği sanılmaktadır. Meyve 

kabuğu sarı-portakal renkli, hafi f pürüzlüdür. Kabuk meyve etine zayıf bağlıdır. Meyveler çok 
çabuk pufl aşma eğilimindedir. Depolamaya ve taşımaya elverişli değildir. Meyveleri yuvarlak-
basık şekildedir. Meyve eti sarı-portakal renginde, sulu, kendine has aromalı, lezzetli ve yüksek 
kalitelidir. Meyvede çok çekirdek bulunması pazar talebini azaltmaktadır.

Çok verimli olmasına rağmen, mutlak periyodisite gösterir. Orta mevsim çeşidi olup, 
genelde Aralık sonu, Ocak ayı başlarında olgunlaşır. Olgunlaşma sonrasında dökümlere son 
derece hassastır.

Fremont
Fremont mandarini, Klemantin ve Ponkan mandarinlerinin melezlenmesi sonucu elde 

edilmiştir. Meyve kabuğu kırmızımsı-portakal renkli, parlak ve düzgündür. Kabuk meyve etine 
sıkı bağlıdır. Taşıma ve depolamaya elverişlidir. Meyveleri yuvarlak şekillidir. Çok çekirdekli ve 
periyodisiteye eğilimi olan bir çeşittir. Çok verim yılında fazla meyve tutması nedeniyle meyveler 
küçük olduğundan seyreltme yapılmalıdır.

Ağacı genellikle kuvvetlidir ve dikine büyür. Orta erkenci bir çeşittir. Olgunlaşma zamanı 
Aralık-Ocak aylarıdır.

Nova
Nova mandarini, Klemantin mandarini ve Orlando tanjelonun melezlenmesi sonucu elde 

edilmiştir. Meyve kabuğu parlak portakal renkli ve hafi f pürüzlüdür. Kabuk meyve etine sıkı 
bağlıdır. Meyveler hafi f basık şekillidir.

Meyve eti koyu portakal renginde, sulu ve lezzetlidir. Meyve kalitesi yüksektir. Çekirdekli 
bir çeşittir. Periyodisiteye eğilimi azdır. Olgunlaşma zamanı Kasım-Aralık aylarıdır. Meyveler ağaç 
üzerinde oldukça uzun süre kalabilir.

Fortune
Klemantin ile Dancy mandarin melezidir. Ağaçları güçlü, orta büyüklükte ve verimlidir. Ağaç 

yapısı yuvarlaktır ve hızlı büyüme eğilimi vardır. Meyvesini genelde ağacın etek dallarında ve 
içeride oluşturur. Meyveleri orta büyüklükte veya küçüktür. Soğuğa karşı dayanıklı bir çeşittir. 
Meyve iç olgunluğa, dış olgunluktan daha çabuk ulaşır. Çekirdekli bir çeşittir. Kabuğun meyve 
etine bağlılığı orta, koyu turuncudur. Periyodisite göstermez. Orta-geççi bir çeşit olup, Mart-Nisan 
aylarında olgunlaşır.  

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Antalya ilinde turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlara bakıldığında yetiştirme teknikleri 

açısından çok fazla bir problem göze çarpmamaktadır. İlimizdeki mandarin yetiştiriciliğindeki en 
büyük sorunlar;
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- Üreticilerimizin mandarin üretimine sıcak bakmaması sonucunda üretim alanlarının 
azalması ve mevcut bahçelerin eski 1-2 çeşit ile tesis edilmiş olmasıdır. 

- Virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, anaç-kalem uyuşması iyi, pazar talebine uygun, 
adına doğru, sağlıklı fi danlarla mandarin bahçelerinin kurulmaması. 

- Mandarin ihracat periyodunu uzatmaya yönelik olarak farklı çeşitlerin kullanımı yaygın 
değildir.

- Araştırmacı-Yayımcı-Üretici koordinasyonunda kopukluk bulunmaktadır.
- Türkiye’nin kişi başına yaş meyve tüketimi istenilen düzeye ulaşmamıştır. 
- Üretici birlikleri henüz etkin bir rol oynamamaktadırlar.
Gelecekteki Durum 
- Fiyatlar: Üretici fi yatlarına baktığımızda 2004 yılında mandarin meyvesinin tonu 376,15 $ 

iken 2007 yılında bu rakam 552,53 $ olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre mandarin üreticilerinin 
eline geçen fi yatlar Çizelge 25’da verilmiştir.
Çizelge 25. Mandarin Üreticilerinin Eline Geçen Fiyatlar

Çeşitler 2004 2005 2006 2007 2008

Satsuma 
mandarini 0,51 TL/kg 0,52 TL/kg 0,54 TL/kg 0,63 TL/kg 0,67 TL/kg

Klemantin 
mandarini 0,62 TL/kg 0,63 TL/kg 0,65 TL/kg 0,67 TL/kg 0,79 TL/kg

Diğer 
mandarinler 0,56 TL/kg 0,58 TL/kg 0,59 TL/kg 0,68 TL/kg 0,72 TL/kg

- Pazar açıklığı: Ülkemiz açısından mandarin üretim yapısına bakacak olursak; ihracat 
açısından Satsuma grubu mandarinlerin, iç pazar açısından ise Klemantin ve melezlerine yönelik 
olarak yoğunlaştığı görülmektedir. Örneğin ihracata yönelik olarak Hatay ilinde Satsuma grubu 
mandarinlerin yetiştiriciliği 2004 yılında 144.855 ton iken bu rakam 2008 yılında 174.328 tona 
ulaşmıştır. Klemantin ve melezleri açısından ise iç tüketime yönelik olarak talep oldukça yüksek 
seviyelerdedir. Ülkemiz mandarin ihracatının aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mandarin İhracatının Yoğunlaştığı Aylar (%)  
Üretilecek çeşidin ihracata konu olup olmayacağı mandarin yetiştiriciliğinde önemli bir 

husustur. Ülkemiz mandarin ihracatı Kasım-Aralık aylarında yoğunlaşmakta ve sırasıyla Satsuma, 
Klemantin, Fremont ve Nova çeşitleri tercih edilmektedir. (Çizelge 26)
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Çizelge 26. Mandarin İhracatının Aylara Göre Dağılımı
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5,9 5,7 0,1 11,8 75,5 21,5 3,5 0,4 19,5 54,5 4,7 0,4 0 35,9 58,1
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ts
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2,6 0,3 0,1 43,6 45,5 6,4 0,3 0 50,5 30,7 0,9 0 0 50,9 36,2
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24,4 25,5 12,0 1,9 32,5 49,8 13,5 1,3 6,4 29,0 30,9 10,7 0,7 3,2 54,4

M
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a 

15,4 26,3 6,0 0,8 51 47,1 38,8 11,7 0 1,9 43,3 41,6 5,3 1,0 8,2

No
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67,4 9,0 1,6 21,7 0 30,9 2,0 0,1 5,7 61,2 27,1 3,1 0,1 5,0 64,5

To
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am 15,8 12,1 3,8 23,2 39,4 26,1 10,5 2,5 25,1 29,0 14,9 6,7 0,7 28,4 41,0

- Tüketici isteği: Çekirdeksiz, tatlı, turuncu veya daha koyu renkli, kolay soyulabilen, 
ince dilim zarlarına sahip çeşitlere eğilim görülmektedir. Bu kriterler yanında değişik dönemlerde 
pazarlarda bulunabilecek çeşitler talep edilmektedir. Bu doğrultuda örneğin son yıllarda Satsuma 
mandarininden daha erkenci ve daha ince dilim zarına sahip olan Okitsu Wase çeşidine doğru 
üretim artmaktadır. 

- Yetiştirme Teknikleri: Mandarin yetiştiriciliğinde son zamanlarda eski klasik dikim 
sistemleri yerine daha sık dikimler tercih edilmektedir. Yayvan gelişim gösteren mandarin 
çeşitlerinde 5X5 m aralık ve mesafelerle bahçe tesis edilebilmektedir. Bunun yanında yarı sık dikim 
olarak 3X6 m aralık ve mesafelerle bahçe tesisi de yapılabilmektedir. Bu sistemde birim alandan 
daha fazla ürün alınması sağlanmakta, bahçeler birbiri içine girmeye başladığında aradaki sıra 
çıkartılarak 6X6 m aralık ve mesafe ile üretime devam edilmektedir.

- Hasat ve depolama: Mandarin çeşitlerinin hasadına suda çözünebilir kuru madde/asit 
oranına göre karar verilmelidir. Hasatta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise meyvenin 
makasla hasat edilmesi gerekliliğidir. Çünkü çoğu mandarin çeşitleri pufl aşma gösterdiği için elle 
hasat sırasında kabuğun üst kısmı dalda kalabilmektedir. Mandarinler genel olarak 3 0C’de % 85-
90 nemde 2,5-3 ay boyunca depolanabilmektedir.

- Ümitvar çeşitler: Ülkemiz mandarin üretim sezonunun genişletilmesi amacıyla erkenci 
çeşitlerden Miho Wase; geççi çeşitlerden W. Murcott, Ortanique Tangor gibi mandarin çeşitlerinin 
ülkemiz şartlarında performanslarının belirlenmesi gereklidir. 

LİMON (Citrus limon Burm. f.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Turunçgil tür ve çeşitlerinin anavatanı; Hindistan , Malaya, Güneydoğu Çin, Filipinler, 

Burma, Tayland, Endonezya gibi Asya’nın  subtropik bölgelerinde yer alan ülkelerdir. Limonların 
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dağılışı ve başlıca üretim alanları en düşük sıcaklıkları -4 oC’ nin üstünde olan yarı kurak ve kurak 
subtropik bölgeler arasında sınırlıdır. Limonlar genellikle Ekvatorun 20o kuzey ve güney enlemleri 
arasındaki uygun iklim yerlerinde üretilmektedirler. Limon çeşitleri; ekşi limonlar, tatlı limonlar ve 
farklı grup (Limon Benzerleri) olmak üzere üç grupta incelenir. Ticari anlamda yetiştirilen limon 
çeşitleri ekşi limonlar grubunun üyeleridir.

Dünya’da 2008 yılı verilerine göre 1.013.348 ha alanda 13.439.211 ton limon üretimi 
yapılmaktadır. Dünya’da son beş yılda limon yetiştiriciliği yapılan alanlar artmasına rağmen, üretim 
miktarında önemli artışlar olmamıştır. Türkiye’de ise üretim alanı bakımından fazla bir değişiklik 
olmamasına rağmen üretimde artış görülmüştür. (Çizelge 27 ve Grafi k 17)
Çizelge 27. Dünya’da ve Türkiye’de Yıllara Göre Limon Yetiştiriciliği Yapılan Alan İle Verim ve  
      Üretim Miktarları.

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Verim 
(ton/da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Üretim Alanı 
(ha)

Verim 
(ton/da)

Üretim 
Miktarı (ton)

2004 832.547 1454,6 12.110.275 250.000 3050,8 600.000

2005 759.350 1595,5 12.115.184 250.000 3000,0 600.000

2006 965.010 1363,3 13.156.417 251.641 3415,4 710.401

2007 979.539 1323,2 12.961.635 245.349 3059,9 651.767

2008 1.013.348 1326,2 13.439.211 251.608 2672,6 672.452

Kaynak: FAO (2009).

Grafi k 17. Dünya’da ve Türkiye’de yıllara göre limon üretim miktarları (ton)
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Dünyada Üretim alanı bakımından Hindistan ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla Meksika ve 
Çin takip etmektedir. Arjantin, Brezilya ve İspanya’nın üretim alanları birbirine yakın değerlerdedir. 
(Çizelge 28 ve Grafi k 18) Limon üretiminde Güney Yarım kürede Arjantin ve Brezilya, Kuzey 
yarımkürede Hindistan, Çin ve ABD, Akdeniz ülkelerinde ise İspanya önemli üretici ülkelerdir. 
(Çizelge 29) 
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Çizelge 28. Bazı Önemli Ülkelerin 2004-2008 Yılları Arasında Limon Üretim Alanları (ha)

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008

Hindistan 167.800 78.900 268.700 267.500 286.300
Meksika 140.824 136.966 139.761 145.632 147.492
Arjantin 45.000 52.000 44.000 45.000 45.000
Brezilya 48.533 50.266 46.829 45.410 47.500
İspanya 47.313 45.171 43.247 43.564 43.264
Çin 51.647 51.472 56.424 63.705 65.705
ABD 24.200 23.674 23.269 23.674 23.067
Türkiye 25.000 25.000 25.164 24.534 25.160
Dünya 832.547 759.350 965.010 979.539 1.013.348

Kaynak: FAO (2009).

Grafi k 18. Bazı Önemli Ülkelerin 2004-2008 Yılları Arasında Limon Üretim Alanları (ha).
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Dünyada ilk üçte yer alan limon üreticisi ülkeler Hindistan,  Meksika, Arjantin olup bunların 
üretimleri bir milyon tonun üzerindedir. Bu ülkeleri Brezilya, İspanya, ABD ve Çin takip etmektedir. 
Ülkemiz üretim bakımından dünyada altıncı sırada yer almaktadır. (Çizelge 29 ve Grafi k 19)

Çizelge 29. Bazı Önemli Ülkelerin 2004-2008 Yılları Arasında Limon Üretim Miktarları(ton)

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008

Hindistan 1.493.300 1.033.100 2.159.000 2.298.300 2.429.000
Meksika 1.927.515 1.806.784 1.867.078 1.935.909 2.224.382
Arjantin 1.340.150 1.498.410 1.250.000 1.260.000 1.260.000
Brezilya 985.623 1.030.531 1.031.292 1.018.700 1.040.000
İspanya 810.263 944.836 877.134 498.800 498.800
Çin 651.476 662.581 716.918 842.166 917.166
ABD 723.934 789.250 854.570 722.000 637.750
İran 564.673 615.093 620.000 620.000 620.000
Türkiye 600.000 600.000 710.401 651.767 672.452
Dünya 12.110.275 12.115.184 13.156.417 1.2961.635 13.439.211

Kaynak: FAO(2009).
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Grafi k 19. Bazı Önemli Ülkelerin 2004-2008 Yılları Arasında Limon Üretim Miktarları(ton).
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği
Antalya’nın limon alanı bakımından 4.465 ha ile ilk sırayı Alanya alırken üretim bakımından 

ise 24.292 ton ile Merkez ilçe yer almaktadır. Bu iki ilçeyi birbirine yakın alan ve üretim değerlerine 
sahip Serik ve Finike ilçeleri takip etmektedir. Gündoğmuş ilçesi 8 ton üretim ile en az limonun 
üretildiği ilçe durumundadır. (Çizelge 30 ve Grafi k 20)

Çizelge 30. 2008 Yılı Verilerine Göre Antalya’nın İlçelerinde Limon Üretim Alanı ve Miktarı

İlçe Adı Üretim Alanı 
(da)

Toplam Ağaç Sayısı 
(adet)

Üretim 
(ton)

Merkez 4.465 219.200 24.292
Alanya 7.500 202.500 14.538
Finike 2.000 54.000 6.760
Gazipaşa 180 13.000 470
Gündoğmuş 5 125 8
Demre 200 4.000 480
Kaş 50 1.000 80
Kemer 880 23.390 2.431
Kumluca 400 10.000 1.250
Manavgat 300 14.500 705
Serik 2.350 57.550 6.100
Toplam 18.330 599.265 57.114

Kaynak: TÜİK 2009

Grafi k 20.Yıllara göre Antalya İli limon Üretim Alanları ve Üretim Miktarları
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İhracat ve İthalatı
Dünya’da en önemli limon ihracatçısı ülkelerin başında İspanya, Meksika ve  Arjantin 

gelmektedir. Türkiye 2008 yılı verilerine göre 286.240 ton ihracat ile dünyada 4. sırada ihracatçı 
ülke olarak yer almaktadır. Türkiye’nin limon ihracatında önemli dalgalanmalar olmaktadır. Bazı 
yıllar ani artışlar olurken bazı yıllar ani düşüşler görülebilmektedir. (Çizelge 31 Türkiye Limon 
ihracatında Antalya’nın payı hemen hemen her yıl %10’lar seviyesinde kalmaktadır. ( Çizelge 
32) Daha önceki yıllarda Interdonato çeşidi ilk sırada yer alırken son yıllarda Lamas limonunun 
ihracatı önemli miktarda artarak ilk sıraya yükselmiştir. (Çizelge 33) Türkiye ihracatının büyük 
çoğunluğunu AB ülkeleri ile Rusya, Ukrayna ve Suudi Arabistan’a yapmaktadır.

Çizelge 31. 2003-2007 Yılları Arasında Bazı Ülkelerin Limon İhracat Miktarları (ton).

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007

İspanya 499.300 527.489 362.577 491.787 447.618
Meksika 332.754 373.308 387.196 428.129 462.868
Arjantin 336.815 316.097 369.493 314.651 351.767
Türkiye 163.041 216.756 355.656 323.116 286.240
G.Afrika 102.806 113.638 136.260 135.700 118.972
A.B.D. 117.204 104.932 111.408 103.482 147.311
Hollanda 70.633 73.663 97.960 83.691 83.137
Brezilya 34.012 37.326 44.258 51.440 58.250
İtalya 32.815 31.819 40.584 37.373 40.141
Şili 16.461 35.096 35.025 33.180 46.904
Dünya 1.895.078 2.041.077 2.161.169 2.191.677 2.259.008

Kaynak:FAO (2008).

Çizelge 32. Yıllara Göre Dünya, Türkiye ve Antalya’nın Limon İhracat Miktarları ve İhracat Değerleri

Yıllar
Dünya Türkiye Antalya

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat Değeri 
(Bin $)

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat Değeri 
(Bin $)

İhracat 
Miktarı (ton)

İhracat Değeri 
(Bin $)

2004 2.041.077 1.103.618 216.756 99.211 9.487 4.452
2005 2.161.169 1.220.693 355.656 169.395 16.836 8.017
2006 2.191.677 1.201.542 323.116 122.440 13.055 6.333
2007 2.259.008 1.513.592 286.290 140.214 19.322 15.956
2008 226.600 206.507 13.691 12.962
2009 412.089 282.141 25.525 18.683

Kaynak: AKİB (2010), AİB (2010)
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Çizelge 33. Türkiye Limon İhracatının Çeşit Bazında Dağılımı (ton)

Çeşitler
2004 2005 2006 2007 2008

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

İnterdonato 151.751.3 0.680 184.501.1 0.513 163.352.2 0.496 122.403.6 0.428 107.570.7 0.475
Lamas 68.665.2 0.308 159.865.7 0.444 154.176.6 0.468 157.481.8 0.551 111.876.5 0.494
Kütdiken 1.367.7 0.006 3.858.0 0.011 2.947.5 0.009 2.537.0 0.009 1.869.9 0.008
Yatak 366.3 0.002 775.5 0.002 1.233.8 0.004 698.7 0.002 525.3 0.002
Meyer 1.045.5 0.005 4.069.3 0.011 6.491.6 0.020 2.269.6 0.008 4.343.4 0.019
Diğer
limonlar 51.60 0.000 6.653.3 0.018 894.3 0.003 322.9 0.001 364.6 0.002

Toplam 223247.6 1.000 359.722.8 1.000 329.095.8 1.000 285.713.6 1.000 226.550.5 1.000
Kaynak: AİB (2009)

Dünya’da limon ithalatı yapan ülkelerin başında ABD gelmektedir. Rusya, Almanya ve 
Fransa limon ithalatı yapan diğer önemli üç ülkedir. Bunları Polonya, Hollanda,İtalya ve Japonya 
izlemektedir. (Çizelge 34, Grafi k 21)
Çizelge 34. 2003-2007 Yılları Arasında Bazı Ülkelerin Limon İthalat Miktarları (ton).

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007
A.B.D. 274.640 321.071 342.664 350.311 431.336
Rusya 155.446 166.323 179.773 209.580 203.911
Almanya 134.533 134.034 131.371 133.965 140.911
Hollanda 98.596 86.730 98.137 131.284 130.372
Fransa 118.582 118.066 117.335 111.355 120.572
İngiltere 78.467 88.844 89.889 100.169 94.506
Polonya 99.441 103.334 102.999 95.847 97.011
İtalya 93.653 93.793 86.294 93.660 90.148
Japonya 90.210 84.741 78.872 75.322 63.021
Ukrayna 35.959 36.501 53.155 59.806 63.824
Türkiye 5.801 2.661 2.560 1.198 4.949
Dünya 1.748.366 1.831.599 1..955.925 2.021.533 2.133.272

Kaynak:FAO(2008). 

Grafi k 21.Yıllara Göre Ülkelerin Limon İthalat Miktarları
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Mevcut Limon Çeşitleri 
İnterdonato
Orjini Sicilya’dır. Ülkemize 1936 yılında Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsünün 

kurulmasıyla gelmiştir. Dünyanın en çok İnterdonato üreten ülkesi Türkiye’dir. Meyve kabuğu açık 
yeşil, parlak, düzgün ve incedir. Meyve şekli geniş uzun ve silindiriktir. Meme kısmı bulunur ve bir 
tarafa doğru yatıktır. Geç hasat edildiğinde meyvelerde pufl aşma görülür. Meyve et rengi yeşilimsi 
sarıdır. Genellikle orta verimlidir ve periyodisiteye eğilimi vardır. Meyveler ağaç üzerinde dağınık 
şekildedirler. En erkenci limon çeşididir. Olgunlaşma ve hasat dönemi Eylül-Ekimdir. Erkenciliği 
nedeniyle depolama yapılmaz. Ülkemiz limon üretiminin1/3’ünü oluşturur ve limon ihracatında 
önemli bir payı vardır. Uçkurutan hastalığına karşı oransal dayanıklılık göstermektedir.

Karalimon
Orjini hakkında kesin bir kayda rastlanılmamakta ise de İtalyan kaynaklı olduğu kabul 

edilmektedir. Ülkemizde Antalya’da; Karalimon, Demre’de; Demre Dikensiz ve Doğu Akdeniz’de 
İtalyan Memeli olarak bilinmektedir. Meyve kabuğu limon sarısı renginde olup orta kalınlıktadır. 
Meyve şekli ise topaç şeklinde olup memesi belirgin kısa ve sivridir. Karalimon hasadı Kasımla 
Ocak ayı başlarıdır. Çok verimlidir ve her yıl bol ürün verir. Ağaçları uçkurutan hastalığına 
dirençlidir.

Kıbrıs
Menşei bilinmemektedir. Ağaçları güçlü bir yapıya sahiptir. Düzenli meyve verir, oldukça 

verimlidir. Hasat, Kasım ayı ortalarından itibaren başlar ve sarartmaya da uygundur. Meyve 
kalitesi yüksektir. Az dikenli ve az çekirdeklidir. Meyvede meme belirgin değildir. Meyve kabuk 
rengi ve meyve et rengi sarıdır.

Meyer
Orjini Çin’dir. Gerçek bir limon olmadığı limon ile portakal veya limon ile mandarin melezi 

olabileceği düşünülmektedir. Meyve kabuğu rengi sarımsı portakal renginde, yumuşak ve 
pürüzsüzdür. Meyve et rengi oldukça koyu sarı renklidir. Meyvenin şekli yuvarlak olup meme 
kısmı oldukça küçüktür. Kabuk kalınlığı diğer limonlara göre ince olduğundan dolayı depolamaya 
pek dayanıklı bir çeşit değildir. Hasat dönemi Eylül ayında başlamaktadır. İlk hasat edildiğinde 
limon gibi ekşi, kış süresince hasat edildiğinde tatlı limon özelliğinde, ilkbahar süresince hasat 
edildiğinde tatlı portakal gibi özellik göstermektedir.

Kütdiken
Türkiye’ye hangi yıllarda geldiği tam olarak bilinmeyen kütdiken limonunun orjininin İtalya 

olduğu sanılmaktadır. Çok üstün meyve kalitesinden dolayı ülkemizde üretimi ve depolaması en 
fazla yapılan limon çeşididir. Meyve kabuk rengi açık yeşil limon sarısıdır. Meyve kabuğu parlak 
ve düzgün bir yapıya sahiptir. Meyve etine sıkı bağlıdır. Verimi yüksektir ve oldukça düzenli meyve 
verir. Hasat dönemi Kasım ve Şubat’tır. Bu çeşit uygun koşullarda dokuz ay kadar depolama 
özelliği göstermektedir. Ülkemizde özellikle İçel ve Hatay illerinde yetiştiriciliği oldukça fazladır. 
Meyve kalitesinin üstün özelliklere sahip olması ihracat payını artırmaktadır.

Lamas
Lamas limonu Türkiye’nin belli bölgelerinde üretimi yapılan bir çeşittir. Adını Mersin ilinin 

batısında yer alan Lamas ilçesinden almıştır. Meyve kabuğu açık yeşil-sarı renkte olup oldukça 
parlak ve düzgün bir yapıya sahiptir. Meyveleri orta büyüklükte, silindirik boyun halkalı ve memesi 
belirgindir. Hasat, Kasım ayı başlarında başlayıp Şubat ayına kadar devam etmektedir. Meyve 
geç hasat edilirse pufl aşma oluşabilir. Periyodisiteye eğilimi vardır.

Molla Mehmet
Türkiye’de Mersin yöresinde yaygın bir limon çeşididir. Meme küt ve kaba bir yapıya sahiptir. 

Düzenli meyve ve ren bir çeşittir. Uçkurutan hastalığına dirençlidir.
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Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
- Hastalık ve zararlıların yanında olumsuz iklim koşulları limon üretimini etkilemektedir. 
-Küçük işletmeler geleneksel yöntemlerle limon üretimine devam etmekte yeni gelişmeleri 

çok fazla uygulayamamaktadırlar.
- Limon üreticilerinin düzenli olarak yaprak ve toprak analizi yaptırmaması sonucu, bilinçsiz 

gübre kullanımıyla meyve miktarı ve kalitesi olumsuz olarak etkilenmektedir. Ayrıca gereksiz 
yapılan gübrelemeler üretim maliyetlerini de artırmaktadır.

- Limon fi dancılığında sağlıklı ve kaliteli üretim materyali temininde (aşı gözü, tohum, çöğür 
vb.) bazı yanlışlıklar var. Üreticilerin bir kısmı üretim materyalini komşu bahçelerden sağlamakta 
ya da daha ucuz diye kaynağı belli olmayan fi danları kullanmaktadırlar.

- Limon pazarlamasında tüccarlar etkin rol oynamaktadır. Örgütsüz üreticiler bu konuda 
fazla bir şey yapamamaktadırlar.

- Yetiştiricilerin bir kısmı budama sırasında alet ekipmanları dezenfekte etmeden kullanmakta 
bunun sonucunda özellikle virüs hastalıklarının bulaşmasına sebep olmaktadırlar.

Gelecekteki Durum
Fiyat düzeyleri: Eylül ayından Şubat ayına kadar olan dönem limon ihracatının yapıldığı 

dönemlerdir. Genel olarak Eylül ayında perakende fi yatlar en yüksek düzeyde bulunmaktadır. Kış 
aylarında fi yatlar düşmekte bahar aylarında ise tekrar yükselme seyri izlemektedirler.

Pazar açıklığı: Ülkemizde en çok ihracatı yapılan erkenci çeşit İnterdonato limon ve Lamas 
çeşitleridir. Bu çeşitler depolanabildiği için herhangi bir pazar açıklığı bulunmamaktadır.

Tüketici isteği: Genel olarak limon çeşitleri konusunda tüketici talepleri bol sulu, az 
çekirdekli veya çekirdeksiz, ince kabuklu ve depolamaya dayanıklı çeşitler şeklindedir. Bu kriterler 
yanında tüketiciler limon ihtiyacı için her dönem pazarlarda rahatlıkla iyi özellikte limon bulmak 
istemektedirler.

Yetiştirme Teknikleri: Limon yetiştiriciliğinde klasik dikim yapılmaktadır. Önceden kurulmuş 
bahçeler 7x7 veya 6x7 aralık ve mesafelerle kurulmuştur. Şu anda yeni kurulan bahçelerde sulama 
durumuna göre daha sık dikim önerilebilir. Eğer damlama sulama sistemiyle bahçe kurulacaksa 
6x6 veya 5x6 aralık ve mesafelerle de bahçe tesis edilebilir. Tüm turunçgiller gibi limon ağacının 
da önde gelen isteği sıcak iklimli bir yerde yetiştirilmesidir. Yörede esen hâkim rüzgârlara karşı 
rüzgâr kıranlar kurulması yararlı olur. Tüm turunçgiller gibi limon ağaçları da en iyi, bol humuslu 
derin süzek (suyu iyi akıntılı) kumlu-tınlı ya da killi tınlı topraklarda yetiştirilir. Limonun yetiştirildiği 
yerde taban suyunun yüzeyden 1,5 m. aşağıda olması gerekir. Toprağın kirecine karşı da duyarlı 
olan limon ağaçları için en uygun toprak pH’sı 5.5-6 olmalıdır.

Hasat ve depolama: Meyvelerin pazarda paraya dönüşmesi için hasat, sınıfl ama, paketleme, 
depolama ve pazara nakliyesi gibi aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Limonlarda hasat zamanı 
bölgesel olarak değişmekle beraber limon çeşitlerine göre de değişmektedir. Tüm turunçgiller 
gibi, limon ağaçları da sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar meyveler tam olgunlaştıkça hasat 
edilir. Hasatta meyveler elle tutulup sapı bükülerek kopartılır ya da daha iyisi meyve sapı keskin 
bir bıçakla kesilir. Hasat sırasında dal uçları kesinlikle kırılmamalı; meyve toplama işi açık, kuru, 
güneşli ve ılık havalarda yapılmalıdır. Meyvelerin üzerinde çiğ ve kırağı varsa bunların kuruması 
beklenmelidir. Derim sırasındaki dikkat ve özen çok önemlidir. Limonlarda, kabukta meydana 
gelen bere ve çiziklere engel olmak için toplayıcının tırnaklarının kısa olması ya da eldiven 
giymeleri istenir. Turunçgiller ucu küt makaslarla kesilerek toplanmalı, kesim kapsülün (düğme) 
hemen üstünden kapsülü zedelemeden yapılmalıdır. Kabukta ve kapsülde meydana gelen bu 
çizikler genelde bu kısımda küfl enmeye neden olur ki bunun sonucunda meyvenin tamamı ve 
büyük olasılıkla yanındaki birkaç meyve de beraber çürür. Çiğ kalkmadan derim yapılmamalıdır 
çünkü nemli meyvelerde çürüme çabuk olur, kirli toplama sepetleri ve kasalar kullanılmamalıdır 
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çeşitli mantar ve hastalıklar kirli sepetlerden bulaşabilir.
Hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Zararlı ve hastalıklarla mücadele için en yakın tarım 

kurumuna danışılıp tavsiyeleri alınarak ve uygun koruma ilaçları kullanılarak zamanında, eksiksiz 
ve aksatılmadan mücadele sürdürülmelidir.

Ümitvar çeşitler: Bölgemizde; en yaygın ve bölgeye uygun olarak yetiştiriciliği yapılan 
limon çeşitleri en erkenci limon olan İnterdonato limon ve ağaç üzerinde kalabilen bir çeşit olan 
Kara limon gelmektedir. Üreticiler zaten bu çeşit ve özelliklerini bilmekte genellikle bu çeşitlerden 
bahçe kurmaktadırlar.

ALTINTOP (Citrus paradisi)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Altıntop üretimi diğer çeşitlerde olduğu gibi küresel boyutta yaygın değildir. Buna ek olarak 

her ne kadar altıntop adı altında toplanmış olsa da ABD’de üretilen altıntop (pomelo), Çin’de 
üretilenden (şadok) ve hatta altıntop olarak adlandırılan İsrail ve Türkiye menşeli altıntoplar 
bile tat olarak birbirlerinden farklıdır. Bu durum altıntop ürününe olan talebi ve ithalatçı ülkeleri 
farklılaştırmaktadır. Florida’da yetişen pomelo tropik bir meyve olarak kabul edilmekte ve tadı 
Akdeniz’de yetişen altıntop çeşitlerine göre daha büyük bir meyvedir (Anonim, 2008b).

Son yıllarda altıntop (greyfurt) türlerinde ve üretici ülkelerinde önemli değişiklikler olmuştur. 
Önceki yıllarda beyaz greyfurt ana ihraç kalemini oluştururken, kırmızı greyfurt yavaş yavaş 
piyasaya hakim olmaya başlamış ve bugün aranan ana tür olmuştur. Bütün üretici ülkeler kırmızı 
greyfurt çeşitlerine dönmüşlerdir. Dünyanın hala en büyük üreticisi Florida olurken Akdeniz 
Havzasında Türkiye çok hızlı yükselerek İsrail’in seviyesine gelmiştir. Güney Yarımkürede ise, 
Küba ve Arjantin’in üretimleri düşerken Meksika ve özellikle Güney Afrika’da artış olmuştur.  Çin ve 
Meksika her ne kadar önemli üretici olmuşlarsa da, taze ihracat pazarında pek bulunmamaktadırlar. 
Japonya dünyanın en önemli ithalatçı ülkesidir. 

Dünya genelinde yaklaşık olarak 5 milyon ton altıntop üretilmektedir ve bunun neredeyse 
tamamını tek başına Çin gerçekleştirmektedir. Ancak tıpkı diğer çeşitlerde olduğu gibi Çin altıntop 
üretimini daha çok iç tüketime yönlendirmiş durumdadır. (Çizelge 35 ve Grafi k 22)

Altıntop üretiminde Güney Yarım kürede Güney Afrika, Kuzey Yarım kürede ABD, Çin ve 
Akdeniz ülkeleri arasında ise İsrail önemli üretici ülkedir.
Çizelge 35. Altıntop Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 Alan(da)

ABD 1.960.000 920.000 1.120.000 1.580.000 1.410.000  345.200
Çin 440.000 440.000 520.000 550.000 570.000  620.600
G. Afrika  290.000 360.000 420.000 430.000 380.000  140.000
Meksika 410.000 350.000 390.000 390.000 400.000  163.820
İsrail 240.000 260.000 270.000 250.000 240.000    50.000
Hindistan 140.000 140.000 160.000 180.000 190.000    85.000
Arjantin 270.000 270.000 180.000 180.000 180.000  125.000
Türkiye 130.000 150.000 180.000 160.000 170.000    53.890
Dünya 4.950.000 3.980.000 4.570.000 5.060.000 4.940.000 2.654.730

Kaynak: Anonim, 2008a 
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Grafi k 22. Altıntop Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (ton)
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Ülkemiz yıllara göre değişmekle birlikte büyük üretici ülkeler sıralamasında 2007 
yılı verilerine göre altıntop üretiminde %3,2’ lik pay ile 7. sırada yer almaktadır. 2004 yılında 
135.000 ton olan Ülkemiz üretimi, 2008 yılında %27 artış oranı ile 167.765 tona yükselmiştir. 
(Çizelge 36, Grafi k 23)

Çizelge 36. Yıllar İtibari İle Türkiye Altıntop Üretimi

Yıllar Alan (da) Üretim (ton)

2004 47.900 135.000
2005 47.800 150.000
2006 49.200 179.988
2007 48.194 162.621
2008 53.889 167.765

Kaynak: Anonim, 2008c 

Grafi k 23. Yıllar İtibari İle Türkiye Altıntop Üretimi.

Antalya İl ve İlçeler Bazında Altıntop Üretimi
Antalya ilinde Altıntop üretim alanın 464 dekar ile Serik ilçesi ilk sırada yer alırken üretim 

miktarı bakımından Finike İlçesi 1.300 ton ile ilk sırada yer almaktadır.(Çizelge 37, Grafi k 24)
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Çizelge 37. 2008 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Altıntop Üretimi 

İlçe Adı Kapladığı Alan 
(dekar)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı

Meyve Vermeyen 
Ağaç sayısı

Üretim
(ton)

Merkez 244 1.850 1.700 204
Alanya 50 1.200 300 72
Finike 360 10.000 0 1.300
Kemer 200 4.600 100 414
Kumluca 250 6.250 0 938
Manavgat 70 2.000 0 180
Serik 464 9.480 770 1.043

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 24. 2008 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Altıntop Üretimi

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Ü
re

tim
(to

n)

l eler

2008 l  nt ly  Merke  e l elerin lt nto  Üretimi

Seri 1

İhracat ve İthalat
ABD dünyanın en büyük altıntop ihracatçısı durumundadır ve en önemli pazarları Japonya 

ve başta Fransa olmak üzere AB ülkeleridir. Üretimin önemli bir kısmını ihracat yapan ülkeler 
içerisinde Güney Afrika, İsrail ve Türkiye yer almaktadır. (Çizelge 38)

İsrail ve Türkiye başta AB pazarı olmak üzere Rusya ve Doğu Avrupa pazarlarında ciddi bir 
rekabet içerisindedirler.

2004 yılında 1,090,000 ton olan Dünya altıntop ihracatı, 2007 yılında %17 artarak 1.284.000 
tona ulaşmıştır. İhracatta ilk sırayı 380.000 ton ihracat miktarı ile ABD almaktadır. (Çizelge 38)

Çizelge 38. Önemli Altıntop İhracatçısı Ülkeler (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007

ABD 371.000 219.000 291.000 380.000
G.Afrika 198.000 218.000 234.000 251.000
Hollanda 66.000 81.000 68.000 85.000
Belçika 47.000 50.000 53.000 58.000
İsrail 57.000 78.000 43.000 46.000
Çin 15.000 22.000 40.000 84.000
İspanya 34.000 30.000 31.000 45.000
Avusturya 13.000 13.000 24.000 41.000
Arjantin 30.000 34.000 19.000 29.000
Dünya 1.090.000 984.000 1.118.000 1.284.000

Kaynak: Anonim, 2008a 
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Ülkemiz acısından en önemli yaş meyve sebze pazarı olan ve narenciye ürünlerimizin % 
30’undan fazlasını ihraç ettiğimiz Rusya Federasyonu altıntop ürünlerinde Türkiye’yi en çok tercih 
eden ülkedir. 

Ülkemiz son on yılda yıllara göre değişmekle birlikte gittikçe artan miktarlarda altıntop 
ihracatı gerçekleşmektedir. 2007 yılı itibari ile Ülkemiz üretiminin yaklaşık % 80’ni ihracat eden 
ülke konumundadır. Bununla birlikte; 2004 yılında 116,632 ton olan ihracat miktarımız 2008 yılında 
%34 artarak 127.145 tona ulaşmıştır. En çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz çeşitler arasında ise 
Ruby Red, Marsh Seedless, Thomson ve Red Blush yer almaktadır. (Çizelge 39)

Çizelge 39. Yıllar İtibari İle Ülkemiz Altıntop İhracat Miktarları ve Değerleri 

Yıllar İhracat(ton) İhracat($)

2004 116.632 51.975.000
2005 98.962 50.217.000
2006 154.900 69.067.000
2007 127.143 72.471.000
2008 127.145 52.778.000

Kaynak: Anonim, 2008c 

Dünya altıntop ithalatçıları içerisinde en önemli ülke Japonya’dır ve bunu Hollanda ve Fransa 
takip etmektedir. Ülkeye ithalat yapabilmek için yüksek standartların arandığı altıntop ürünlerinde 
ABD, Güney Afrika ve İsrail en önemli ihracatçılar arasındadır. 2007 yılı itibari ile dünya altıntop 
ithalatının % 18’ni Japonya, % 13’ünü Hollanda ve % 7’sini ise Fransa yapmaktadır. (Çizelge 40) 
AB ülkeleri ise dünya altıntop ithalatının % 50’lik kısmını gerçekleştirmektedir.

Çizelge 40. Önemli Altıntop İthalatçısı Ülkeler ve İthalat Miktarları (ton )

Ülkeler 2004 2005 2006 2007

Japonya 289.000 206.000 171.000 213.000
Hollanda 75.000 97.000 124.000 149.000
Fransa 106.000 93.000 84.000 97.000
Belçika 55.000 62.000 64.000 70.000
Rusya 45.000 46.000 57.000 84.000
İngiltere 64.000 59.000 54.000 48.000
Almanya 64.000 55.000 50.000 68.000
Kanada 51.000 45.000 48.000 55.000
Polonya 32.000 27.000 29.000 33.000
İtalya 34.000 34.000 28.000 29.000
Dünya 1.048.000 964 950.000 1.144.000

Kaynak: Anonim, 2008a 

Çizelge 41. Yıllara Göre Ülkemiz Altıntop İthalat Miktarları ve Değerleri.

Yıllar İthalat (ton) İthalat ($)

2004 11.367 2.090.000
2005 15.171 2.946.000
2006 7.575 1.291.000
2007 6.137 1.115.000

Kaynak : Anonim, 2008a 

2004 yılında 11,367 ton olan altıntop ithalatımız 2007 yılında % 46 azalarak 6.137 ton 
olmuştur. (Çizelge 41)
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Önemli altıntop Çeşitleri
Rio-Red Altıntopu: Ocak-Şubat aylarında hasat edilen, ağaç üzerinde uzun süre kalamayan, 

soğuktan zararlanma eşiği -2 º C olan, dikensiz büyük ağaçlara sahip, periyosite göstermeyen 
ekolojik seçiciliği olan bir çeşittir. Meyveleri yarı kurak ve kurak iklimlerde şekil bozukluğuna 
eğilimlidir. Ekonomik verime 7-8 yılda yatar. Meyveleri pürüzsüz uzunumsu yuvarlak, 400-450 gr, 
meyve kabuk rengi koyu kırmızı, ince kabuklu, koyu kırmızı meyve eti olan, zor soyulan ,1-3 adet 
çekirdeği olan sulu,sofralık bir çeşittir.

Star Ruby Altıntopu: Aralık-Ocak  aylarında hasat edilen, ağaç üzerinde uzun süre 
kalamayan, soğuktan zararlanma eşiği -2 º C olan, dikensiz büyük ağaçlara sahip, periyosite 
göstermeyen ekolojik seçiciliği olmayan bir çeşittir. Ekonomik verime 7-8 yılda yatar. Meyveleri 
pürüzsüz yuvarlak hafi f basık, 400-450 gr, meyve kabuk rengi turuncu üzerine kırmızı renkte, ince 
kabuklu, kırmızı meyve eti olan, sulu,çekirdeksize yakın, sofralık ve dilim şeklinde dondurulmuş 
olarak tüketilen bir çeşittir.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
- Altıntop üreticileri, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, anaç-kalem uyuşması iyi, 

pazara uygun çeşitlerin aşılandığı, nematod, fungal hastalıklar gibi toprak kökenli patojenlerden 
ari, adına doğru ve sağlıklı fi danları yeteri kadar bulmakta sorun yaşamaktadır.

- Altıntop üreticileri bilinçsiz sekilde zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmaktadır.
- Altıntop üreticileri turunçgil budamasını, turunçgil budamasını bilmeyen budamacılara 

yaptırmaktadır.
- Ülkemizde üretimi yapılan portakal çeşitleri pazar taleplerini karşılayamamaktadır. 
- Çiftçiler ürün planlaması yapmadan üretim yapmaktadır.
- Üretimin yoğun olduğu dönemlerde soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Gelecekteki Durumu
Son yıllarda yapılan araştırmalar; dünya turunçgil üretiminin, tüketimin üzerinde olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Bu derecede büyük rakamlara ulaşan turunçgil üretiminin pazara arzında 
da fazlalık yaşanmasına sebep olmaktadır. Pazarlamanın tüm faktörleri ele alınarak strateji 
geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizde ve dünyada altıntop meyvesi portakal ve mandarinde olduğu gibi sevilerek 
tüketilmemektedir. Ülkemizde üretilen altıntopun % 80’i ihraç edilmektedir. Altıntop meyvesinin 
ihracat yapılamadığı veya üretimin fazla olduğu yıllarda üreticilerin sorun yaşamaması için 
ülkemizde altıntop meyvelerinin dilim şeklinde dondurulmuş olarak işleyen tesislerin yapılması 
gerekmektedir. 

DİĞER TURUNÇGİLLER ( Turunç, Şadok, Kamkat vb.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Dünyada diğer meyveli turunçgillerin üretiminin yapıldığı alan 2004 yılında 1.066.315 

hektar iken 2008 yılında yaklaşık % 3’lük bir artışla 1.094.229 hektar olmuştur. Diğer meyveli 
turunçgillerin dünyadaki üretim miktarı ise 2004 yılında 7.036.877 tondan 2008 yılında 7.452.302 
tona ulaşmıştır. Ülkemizde ise diğer turunçgillerin üretim alanı 2004 yılında 200 hektar iken 2008 
yılında 94 hektara düşmüştür. Üretim alanındaki düşüşe rağmen üretim miktarı 2008 yılında 2004 
yılına göre yaklaşık % 24 artmıştır. (Çizelge 42, Grafi k 25 ve Grafi k 26) 
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Çizelge 42. Dünya ve Türkiye’de Diğer Turunçgil Yetiştirilen Alan İle Üretim Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Alan (ha) Üretim (ton) Alan (ha) Üretim (ton)

2004 1.066.315 7.036.877 200 2.500
2005 1.079.575 7.109.308 210 3.000
2006 1.070.103 6.936.267 203 2.985
2007 1.091.456 7.223.647 200 2.972
2008 1.094.229 7.452.302 94 3.090

Grafi k 25. Dünyada Diğer Turunçgillerin Üretim Alanı ve Miktarı

Grafi k 26. Türkiye Diğer Turunçgiller Üretim Alanları ve Miktarları  

Dünyada diğer turunçgiller üretiminde ilk sırayı 3.400.000 ton ile Nijerya almaktadır. Bu 
ülkeyi Çin ve Kolombiya takip etmektedir. (Çizelge 43 ve Grafi k 27) 

Çizelge 43. Önemli Diğer Turunçgiller Üreticisi Ülkelerin Mandarin Üretiminin Yıllara Dağılımı

Ülkeler
Üretim Miktarı (ton)

2004 2005 2006 2007 2008
Nijerya 3.250.000 3.250.000 3.300.000 3.325.000 3.400.000
Çin 1.075.684 1.099.491 1.150.490 1.325.902 1.457.726
Kolombiya 715.741 746.306 740.000 750.000 750.000
Gine 210.000 215.000 215.000 218.000 218.000
Filipinler 179.020 200.808 196.595 201.619 199.675

Kaynak: FAO (2009)
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Grafi k 27. Dünyada Önemli Diğer Turunçgiller Üreten Ülkeler 

Dünyada en fazla diğer turunçgiller üretim alanına sahip olan ülke Nijerya’dır ve bu ülkeyi 
Çin, Kolombiya, Gine, Meksika ve Filipinler takip etmektedir. (Çizelge 44)

Çizelge 44. Önemli Diğer Turunçgiller Üreten Ülkelerin Üretim Alanının Yıllara Dağılımı

Ülkeler
Üretim Alanı (ha)

2004 2005 2006 2007 2008
Nijerya 730.000 731.000 731.000 732.000 732.000
Çin 75.110 78.240 83.440 88.238 90.206
Kolombiya 40.677 42.423 42.000 43.000 43.000
Gine 41.000 41.500 41.500 41.700 41.700
Meksika 16.600 17.400 12.500 21.400 21.400
Filipinler 20.013 20.209 20.253 20.545 20.956

Kaynak: FAO (2009)

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya ilinde 2004-2008 yılları arasında diğer turunçgiller üretim alanı 320 dekardan 300 

dekara düşmüştür. Üretim miktarı ise 10 tondan 12 tona yükselmiştir. (Çizelge 45 ve Grafi k 28) 
Çizelge 45. Antalya İli Diğer Turunçgiller Üretimi

Yıllar İlçe Adı Üretim Alanı (da) Toplam Ağaç 
Sayısı (adet) Üretim (ton)

2004
Finike 320 8.000 -
Serik 0 300 10

2004 Yılı Toplamı 320 8.300 10

2005
Finike 300 8.000 -
Serik 0 260 12

2005 Yılı Toplamı 300 8.260 12

2006
Finike 320 8.000 -
Serik 0 300 12

2006 Yılı Toplamı 320 8.300 12

2007
Finike 300 8.000 -

Manavgat 0 300 12
2007 Yılı Toplamı 300 8.300 12

2008
Finike 300 8.000 -

Manavgat 0 300 12
2008 Yılı Toplamı 300 8.300 12

Kaynak: TÜİK (2009)
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Grafi k 28. Antalya İli Diğer Turunçgiller Üretim Alanı ve Miktarı

İhracat ve İthalatı 
Dünyada diğer turunçgiller ithalatı 2004 yılında 50.431 ton iken 2007 yılında 51.235 tona 

ulaşmıştır. Ülkemizde ise 2004-2006 yıllarında diğer turunçgiller ithalatı yapılmamış iken 2007 
yılında 1 ton ithalat yapılmıştır. (Çizelge 46 ve Grafi k 29)

Dünyada en fazla diğer turunçgiller ithalatı yapan ülkeler yıllara göre değişmekle birlikte 
Suudi Arabistan, Danimarka ve Almanya’dır. (Çizelge 47 ve Grafi k 30)

Çizelge 46. Dünya ve Türkiye Diğer Turunçgiller İthalat Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Değeri 
(Bin $)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Değeri 
(Bin $)

2004 50.431 34.243 0 0
2005 33.767 33.180 0 0
2006 40.152 35.571 0 0
2007 51.235 46.743 1 0

Kaynak: FAO (2009)

Grafi k 29. Dünya Diğer Turunçgiller İthalat Miktar ve Değeri
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Çizelge 47. Önemli Diğer Turunçgil İthalatçısı Ülkeler

Ülkeler
2003 2004 2005 2006 2007

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

Suudi Arabistan 437 7.677 7.534 5.223 10.355

Almanya 5.078 2.590 1.017 2.003 3.575

Birleşik Arap 
Emirlikleri 1.094 817 35 1.860 3.220

Kuveyt 107 57 139 926 2.936

Fransa 1.012 620 1.453 1.517 2.448

Kaynak:FAO 

Grafi k 30. Önemli Diğer Turunçgil İthalatçısı Ülkeler

Dünyada diğer turunçgiller ihracatı 2004 yılında 61.469 ton iken 2007 yılında 58.756 tona 
düşmüştür. Ülkemizde ise diğer turunçgiller ihracatı 2004 yılında 19 tondan 2009 yılında 103 tona 
ulaşmıştır. 369.141 tona ulaşmıştır. (Çizelge 48, Grafi k 31 ve Grafi k 32)

Dünyada en fazla diğer turunçgiller ihracatı yapan ülkeler yıllara göre değişmekle birlikte 
İsrail, Hindistan, Hollanda, Meksika ve Çin’dir. (Çizelge 49 ve Grafi k 33)

Çizelge 48. Dünya ve Türkiye Diğer Turunçgiller İhracat Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(Bin $)

İhracat Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(Bin $)

2004 61.469 37.087 19 8
2005 59.922 39.262 10 3
2006 60.523 47.605 18 15
2007 58.756 58.428 11 18
2008 42 32
2009 103 116

Kaynak: FAO (2009), AKİB (2010)
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Grafi k 31. Dünya Diğer Turunçgiller İhracat Rakamları

Grafi k 32. Türkiye Diğer Turunçgiller İhracat Rakamları

Çizelge 49. Önemli Diğer Turunçgiller İhracatçısı Ülkeler

Ülkeler
2003 2004 2005 2006 2007

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İthalat Miktarı 
(ton)

İsrail 7.466 6.677 9.235 9.222 9.401
Hindistan 5.232 11.061 4.743 10.522 9.241
Hollanda 3.432 5.428 7.259 8.699 7.225
Meksika 514 22 150 2.548 5.536
Çin 14.340 18.607 20.818 12.137 5.377

Kaynak: FAO 2009

Grafi k 33. Önemli Diğer Turunçgiller Üretici Ülkeler
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Mevcut Çeşitler
Yerli Turunç (Citrus aurantium L. var ‘Yerli’)
Meyve kabuğu koyu portakal renginde, pürüzlü, kalın ve meyve etine sıkı bağlıdır. 

Meyvelerin olgunlaştıktan sonra pufl aşmaya eğilimi vardır. Meyveler çok çekirdeklidir. Meyve eti 
portakal rengindedir. Meyve yuvarlak ve stil ucu tarafı hafi f basıktır. Meyve eti sulu, hoşa giden bir 
aromaya sahiptir. Bol kokulu olup, ekşi-acı tatlı bir tadı vardır. Meyve orta ekseni açıktır. Meyveleri 
portakaldan daha uzun süre ağaç üzerinde kalır. Genç ağaçlarda taç şekli silindirik, yaşlandıkça 
yuvarlak şekilli bir taç oluşturur. Çok değerli bir anaçtır. Ayrıca, çeşitli organları (meyve kabuğu, 
yapraklar, genç sürgünler, çiçek taç yaprakları vb.) reçel, pasta, şekerleme ve esans sanayinde 
hammadde olarak kullanılır.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Antalya ilinde genel olarak turunçgil yetiştiriciliği yapılan alanlara bakıldığında yetiştirme 

teknikleri açısından çok fazla bir problem göze çarpmamaktadır. İlimizdeki diğer turunçgiller 
yetiştiriciliğine bakılacak olursa genel olarak kapama bahçeler bulunmamaktadır. Yetiştiricilikte 
sadece üretim turunç meyvesi üretimi şeklinde olup, bu üretimde kapama bahçelerinin kenarında 
sınır ağacı şeklinde olmaktadır. Kamkat veya şadok türlerinin ticari üretimi ise bölgemizde söz 
konusu değildir. 

Gelecekteki Durum
Bölgemizin diğer turunçgiller üretiminin geleceği konusunda üretimde herhangi bir artış 

beklenilmemektedir. Aksine turizm ve arsa olarak değerlendirilen alanlar nedeniyle üretim alanı 
ve ağaç sayısında azalmalar olabilecektir. Turunç üretimi bölgemizde ticari olarak kabuk rulo 
reçeli üretiminde kullanılmak üzere yapılmaktadır. Az sayıdaki kabuk rulo reçeli üretimi yapan 
fi rma bulunması nedeniyle de fi yatlarda çok fazla bir değişiklik beklenilmemektedir.

2.4.2. Subtropik Meyve Üretimi
ZEYTİN (Olea europaea L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya’da 2008 yılı verilerine göre 10.839.026 ha alanda 18.083.800 ton zeytin üretimi 

yapılmaktadır. Son beş yılda yetiştiriciliği yapılan alanlar iki milyon hektardan fazla artmasına 
rağmen, üretim miktarında önemli artışlar olmamıştır. Bu durum ağaçların meyve vermeyen yaşta 
olduğunu ve ileriki dönemde verimde artışların görüleceğini göstermektedir. Benzer bir durumu 
ülkemiz zeytin yetiştiriciliğinde görmek olasıdır. Üretim alanı son beş yılda 100.000 ha’dan fazla 
artmış fakat bu durum üretime yansımamıştır. Periyodisite ve çevre koşullarından kaynaklanan 
sorunlardan dolayı gerek dünya ve gerekse Türkiye üretiminde önemli dalgalanmalar oluşmaktadır. 
(Çizelge 50 ve Grafi k 34)
Çizelge 50. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Zeytin Yetiştiriciliği Yapılan Alan İle Verim ve Üretim  
      Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim 
Alanı (ha)

Verim
(kg/da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Üretim 
Alanı (ha)

Verim 
(kg/da)

Üretim 
Miktarı(ton)

2004 9.125.481 19.732 18.006.780 633.000 25.276 1.600.000
2005 10.034.118 15.867 15.921.342 644.166 18.628 1.200.000
2006 10.475.388 17.629 18.467.428 651.820 27.104 1.766.749
2007 10.102.325 17.189 17.365.488 620.000 17.352 1.075.854
2008 10.839.026 16.683 18.083.800 774.370 18.908 1.464.248

Kaynak: FAO (2008).
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Grafi k 34. Dünya’da ve Türkiye’de Yıllara Göre Zeytin Üretim Miktarları
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Dünyada ilk üçte yer alan zeytin üreticisi ülkeler İspanya, İtalya ve Yunanistan olup bunların 
üretimleri iki milyon tonun üzerindedir. Özellikle İspanya yıllara göre 5-7 milyon ton üretimiyle 
dünyada zeytin üretimine hakim en önemli ülkedir. Bu ülkeleri Tunus, Türkiye, Fas ve Suriye takip 
etmektedir. Ülkemiz üretim bakımından dünyada beşinci sırada yer almaktadır. (Çizelge 51 ve 
Grafi k 35)

Çizelge 51. Dünya’da Zeytin Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

İspanya 5.200.029 4.021.720 5.679.021 6.222.100 6.222.100
İtalya 4.534.231 3.774.812 3.415.683 3.429.771 3.512.660
Yunanistan 2.204.020 2.646.447 2.432.507 2.444.230 2.444.230
Tunus 650.000 1.050.000 1.218.000 998.000 1.183.000
Türkiye 1.600.000 1.200.000 1.766.749 1.075.854 1.464.248
Fas 500.000 750.000 631.210 659.100 765.380
Suriye 1.027.200 501.000 1.190.780 495.310 495.310
Portekiz 312.124 211.873 373.400 375.000 375.000
Mısır 315.193 310.000 310.000 318.000 318.000
Cezayir 468.800 316.489 264.733 208.952 220.000
Libya 180.000 180.000 160.000 165.000 165.000
Filistin 85.765 137.805 137.805 141.000 141.000
Jordan 160.738 113.070 146.829 125.029 94.068
ABD 97.522 128.820 0 120.200 58.970
Arjantin 147.600 155.000 170.000 160.000 160.000
Lübnan 167.300 76.500 177.300 76.200 76.200
İran 38.397 61.339 40.000 40.000 40.000
Peru 42.471 54.622 52.298 52.444 52.444
Arnavutluk 58.700 30.200 40.200 0 30.000
Fransa 0 0 0 0 32.116
İsrail 58.700 0 60.000 0 48.750

Kaynak: FAO (2008)



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

195

Planı

Grafi k 35. Dünya’da Zeytin Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları.
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Zeytin üretimi sofralık ve yağlık şeklindedir. Ülkelere göre toplam üretimin %10-30’u 
sofralık olarak değerlendirilmektedir. Sofralık zeytin üretiminde 2007 yılı verilerine göre İspanya 
492.300 ton ile lider ülke iken bunu sırasıyla 270.000 ton ile Türkiye, 220.000 ton ile Mısır takip 
etmektedir. Suriye, Fas, Yunanistan, İtalya ve ABD’nin üretimleri ise 80.000-100.000 ton arasında 
değişmektedir. (Çizelge 52 ve Grafi k 36)

Grafi k 36. Dünya’da Yıllara Göre Sofralık Zeytin Üretimi

Çizelge  52. Dünya’da Yıllara Göre Sofralık Zeytin Üretimi (ton) 

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

İspanya 579.400 537.500 381.000 501.400 492.300
Yunanistan 92.000 101.000 123.000 108.000 95.000
İtalya 65.000 65.000 70.000 80.000 80.000
Portekiz 11.300 10.700 10.000 10.400 10.400
Fransa 2.000 2.000 2.000 1.500 1.700
Türkiye 125.000 220.000 280.000 260.000 270.000
Mısır 95.000 95.000 200.000 210.000 220.000
Suriye 120.000 200.000 120.000 200.000 100.000
ABD 100.000 87.000 116.000 18.000 85.000
Fas 120.000 80.000 100.000 90.000 100.000
Arjantin 70.000 60.000 85.000 75.000 90.000
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Cezayir 59.000 77.000 68.500 81.000 65.000
Peru 31.000 29.500 30.000 32.000 29.000
Ürdün 26.500 29.000 23.000 24.000 29.500
Tunus 26.000 13.000 26.500 15.000 18.000
İran 12.000 18.000 24.000 18.000 35.000
Şili 6.500 9.000 10.000 10.000 8.000
Meksika 10.000 8.000 9.500 9.500 9.590
İsrail 7.500 18.500 10.000 24.000 11.000
Filistin 5.000 7.000 6.000 8.000 8.000
Lübnan 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Avustralya 2.000 4.000 4.000 3.000 3.500
Libya 3.500 4.500 3.000 3.000 3.000
Brezilya 500 500 500 500 500
Diğer ülkeler 25.800 26.300 50.000 34.700 25.510
Dünya 1.602.000 1.708.500 1.762.000 1.823.000 1.796.000

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK).

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya’ya son beş yılda yaklaşık 40.000 da alana 1.200.000 adet zeytin ağacı 

dikilmiş ve 2008 yılında 60.000 tona yakın üretim gerçekleştirilmiştir. Meyve vermeyen ağaç 
sayısının çok olması nedeniyle üretimin gelecek yıllarda daha da artacağı görülmektedir. 
(Çizelge 53 ve Grafi k 37)
Çizelge 53. Yıllara Göre Antalya İli Zeytin Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve Üretim Miktarları.

Yıllar Kapladığı Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına 
Ortalama Verim 

(kg)
Üretim (ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

2004 97.110 1.903.676 339.366 23 44.583
2005 101.690 1.919.702 455.362 23 44.295
2006 111.413 1.942.397 794.320 24 47.240
2007 117.383 2.028.647 774.425 25 50.286
2008 135.306 2.095.210 1.341.572 29 59.696

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 37. Yıllara Göre Antalya İli Zeytin Yetiştiriciliği ve Üretim Miktarları.
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Antalya’nın  ilçeleri arasında en fazla zeytin üretimi 2008 yılı rakamlarına göre 17.811 ton 
ile Serik ilçesi iken bunu sırasıyla 16.897 ton ile Merkez ilçe, 7.611 ton ile Manavgat, 6.774 ton ile 
Kaş, 4.240 ton ile Gazipaşa, 3.261 ton ile Alanya ve 1.280 ton ile Demre ilçeleri takip etmektedir. 
Diğer ilçelerde üretim 1.000 tonun altındadır ve Elmalı ilçesinde ekolojik koşullardan dolayı zeytin 
üretimi yoktur. Ağaç başına ortalama verimin en yüksek olduğu ilçeler ise 60 kg ile Serik, 48 kg ile 
Manavgat, 40 kg ile Gazipaşa ve 35 kg ile Merkez ilçe gelmektedir. Ağaç başına en düşük verim 
ise 5 kg ile İbradı ilçesinden alınmaktadır. (Çizelge 54 ve Grafi k 38)
Çizelge 54. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Zeytin Yetiştiriciliği 

İlçeler Kapladığı Alan
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına
Üretim (ton)Meyve

Veren
Meyve 

Vermeyen
Ortalama Verim 

(kg)
İl Toplam 135.306 2.095.210 1.341.572 59.696
Merkez 35.067 482.787 206.840 35 16.897
Akseki 354,0 16.050 9.900 20 321
Alanya 7.800,0 108.700 175.900 30 3.261
Finike 30 33600 2.000 13 436
Gazipaşa 10.000 106.000 134.000 40 4.240
Gündoğmuş 1.996 8.638 49.262 25 216
İbradı 60 500 1.320 5 3
Demre 6.675 128.000 3.500 10 1.280
Kaş 28.850 677.400 43.200 10 6.774
Kemer 22 3.250 200 25 81
Korkuteli 600 6.000 6.000 15 90
Kumluca 2.890 67.460 6.550 10 675
Manavgat 20.462,0 159.975 587.100 48 7.611
Serik 20.500,0 296.850 115.800 60 17.811

Kaynak: Antalya Tarım İl Müdürlüğü

Grafi k 38. Antalya ve İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Zeytin Üretim Miktarları

İhracat ve İthalat
Dünyadaki zeytinyağı ihracatının son beş yılda 630.000 ton ile 710.000 ton arasında 

değiştiğini görmekteyiz. İhracatı yapan ülkelerin başında ise İtalya, İspanya, Tunus ve Türkiye 
gelmektedir. İtalya ve İspanya’nın ihracatı yıllara göre pek büyük değişiklik göstermezken Tunus 
ve Türkiye’nin ihracatı yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Yunanistan önemli bir üretime 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

198

aAntaAA

sahip olmasına rağmen üretiminin büyük çoğunluğunu kendileri tüketmeleri nedeniyle ihracatta 
pek fazla paya sahip değildir.(Çizelge 55 ve Grafi k 39)

Çizelge 55. Dünya’da Zeytinyağı İhracatı Yapan Ülkeler (ton).

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

İtalya 181.500 191.500 181.700 184.000 180.000
İspanya 114.200 110.900 99.000 110.000 120.000
Portekiz 15.900 16.600 16.700 24.800 22.000
Yunanistan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Tunus 209.000 98.000 115.000 185.000 140.000
Türkiye 46.000 93.500 73.000 75.000 89.000
Suriye 28.000 36.000 35.000 40.000 20.000
ABD 9.000 12.000 10.000 10.000 10.000
Fas 20.500 31.000 21.000 15.000 15.000
Arjantin 5.500 12.500 16.000 14.500 12.000
Filistin 8.000 10.000 10.000 9.000 7.000
Ürdün 4.000 5.000 3.000 14.000 0
Avustralya 500 1.500 3.500 3.000 7.000
Lübnan 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000
Diğer ülkeler 3.900 3.500 8.600 10.200 12.500
Dünya 657.500 633.500 603.500 705.500 645.500

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK)

Grafi k 39. Dünya’da Zeytinyağı İhracatı Yapan Ülkeler (ton)
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Dünyada en önemli zeytinyağı ithalatçısı ülke ABD’dir ve bu ülke son yıllarda 250.000 
tondan fazla zeytinyağı ithal etmektedir. İtalya ve İspanya’nın, önemli zeytinyağı ihracatçısı 
ülkeler olmalarının yanında ithalatları da yüksek seviyelerdedir. Bu iki ülke düşük fi yatlardan 
zeytinyağlarını alıp yüksek fi yatlardan ihracat yapmaktadırlar. Son yıllarda Japonya, Avustralya, 
Brezilya ve Kanada önemli miktarlarda zeytinyağı ithal etmeye başlamışlardır. (Çizelge 56 ve 
Grafi k 40)
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Çizelge 56. Dünya’da Zeytinyağı İthalatı Yapan Ülkeler (ton).

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

İtalya 180.200 168.000 207.000 151.800 165.000
İspanya 49.400 45.000 45.000 71.000 45.000
Portekiz 1.400 400 5.000 3.600 5.600
ABD 226.000 221.000 232.000 260.000 260.000
Japonya 32.000 32.000 30.000 31.000 31.500
Avustralya 31.000 28.500 29.000 35.000 35.000
Brezilya 23.500 26.500 26.000 33.000 34.000
Kanada 26.000 32.000 30.000 30.500 30.500
İsrail 10.500 7.500 13.500 8.000 12.000
İsviçre 11.000 11.000 11.500 12.000 12.000
Meksika 10.000 10.000 9.500 10.000 10.500
Rusya 7.000 9.000 9.500 9.000 9.500
Suudi Arabistan 7.500 5.500 4.500 5.000 5.000
Taiwan 4.000 4.500 4.000 4.000 4.500
İran 1.000 500 2.000 2.000 1.500
Diğer ülkeler 42.500 32.600 30.500 57.100 58.900
Dünya 663.000 634.000 689.000 723.000 720.500

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK)

Grafi k 40. Dünya’da Zeytinyağı İthalatı Yapan Ülkeler (ton)

Dünya sofralık zeytin ihracatında İspanya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi sırasıyla Türkiye, 
Arjantin, Fas ve Yunanistan takip etmektedir. Diğer önemli ihracatçı ülkeler olarak Suriye ve Mısır 
görülmektedir. (Çizelge 57 ve Grafi k 41)
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Çizelge 57. Dünya’da Sofralık Zeytin İhracatı Yapan Ülkeler (ton).

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

İspanya 169.700 184.100 187.400 205.400 150.000
Yunanistan 28.000 38.000 51.000 37.000 42.000
Portekiz 5.600 5.300 6.500 5.900 5.900
İtalya 2.000 2.100 2.300 3.000 3.000
Türkiye 51.000 55.000 65.000 62.000 90.000
Mısır 45.000 5.000 7.000 9.000 20.000
Suriye 18.500 33.000 25.500 29.000 23.000
Fas 69.500 55.000 68.000 65.000 70.000
Arjantin 45.000 50.000 58.000 71.000 76.000
Meksika 4.000 3.000 3.000 0 0
İsrail 500 1.500 0 500 0
Diğer ülkeler 23.200 18.000 10.300 29.700 29.100
Dünya 462.000 450.000 484.000 517.500 509.000

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK)

Grafi k 41. Dünya’da Sofralık Zeytin İhracatı Yapan Ülkeler (ton)
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Dünya’da en önemli sofralık zeytin ithalatı yapan ülkelerin başında zeytinyağında olduğu 
gibi ABD gelmektedir. Rusya ve Brezilya diğer önemli sofralık zeytin ithalatı yapan diğer iki ülkedir. 
Fransa, Suudi Arabistan, Avustralya ve Almanya’da 10.000 ton üzerinde sofralık zeytin ithalatı 
yapan ülkelerdir. Tabloda olmayan ancak 120.000 ton üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler de 
önemli bir pazar olarak ortaya çıkmaktadırlar.(Çizelge 58 ve Grafi k 42)
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Çizelge 58. Dünya’da Sofralık Zeytin İthalatı Yapan Ülkeler (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

İtalya 8.800 7.700 7.000 7.900 7.900
İspanya 2.700 3.200 15.800 12.500 9.000
Almanya 13.000 12.700 12.800 16.300 16.500
Fransa 30.500 30.500 30.500 27.800 27.900
Yunanistan 4.000 9.000 500 0 0.
ABD 117.500 116.500 115.000 145.000 149.000
Rusya 4.500 4.500 5.000 70.000 70.000
Romanya 17.000 17.000 17.500 9.100 9.500
İsviçre 40.000 41.000 45.000 5.000 5.000
Bulgaristan 6.500 6.500 7.000 1.000 1.000
Avustralya 14.500 13.000 13.500 16.000 17.000
Suudi Arabistan 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Libya 2.500 3.500 4.500 4.500 4.500
Brezilya 51.000 56.000 60.000 57.000 58.000
Diğer ülkeler 108.500 98.900 117.400 115.400 121.200
Dünya 441.000 440.000 471.500 507.500 516.500

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK)

Grafi k 42. Dünya’da Sofralık Zeytin İthalatı Yapan Ülkeler (ton)

Mevcut Çeşitler
Ayvalık (Edremit Yağlık, Şakran, Midilli, Ada Zeytini olarak da bilinir).
Edremit orijinlidir. Çanakkale, Ege Bölgesi Körfez yöresi, İzmir, İçel, Antalya, Adana, 

Kahramanmaraş ve Mardin’e kadar yetiştirilir. Toplam ağaç sayısının %19’unu, Ege Bölgesinin 
%25,3’ünü oluşturur. Yağı kimyasal ve duyusal özellikleri yönünden birinci sırada yer alır. Bölgesinde 
yağlık olarak değerlendirilir. İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir, meyve orta büyüklükte, Orta 
derecede periyodisite gösterir, mekanik hasada uygun yapıya sahiptir, verimi iyi, kendine verimli, 
soğuğa kısmen dayanıklıdır ve çelikle çoğaltılır. (Canözer, 1991)

Büyük Topak Ulak (Topak Aşı olarak da bilinir)
Tarsus orijinlidir. İskenderun, Anamur, Erdemli, Tarsus, Seyhan, Sütçüler-Isparta’da yetişir. 
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Akdeniz Bölgesi’nde yaklaşık 300.000 ağacı vardır. Etli ve lezzetli olduğundan, yeşil çizme zeytin 
olarak iyidir. İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir, meyvesi iri, periyodisite gösterir, hasatta meyve 
kolay berelenebilir, verimli, soğuğa ve kurağa aşırı duyarlı değildir ve aşı ile çoğaltılır. (Canözer, 
1991)

Domat
Akhisar orijinlidir. Manisa’nın Akhisar, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir’in Merkez, Kemalpaşa, 

Selçuk, Aydın’ın Merkez, Söke, Karacasu, Kuyucuk ilçelerinde yaygın olarak yetiştirilir. Yeşil 
sofralık özellikle dolgu zeytini olarak değerlendirilir. İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir, meyve iri, 
iyi bakım koşullarında düzenli ürün verir, verimli, erken meyveye yatar, geç sulamalarda soğuğa 
karşı duyarlıdır ve aşı ile çoğaltılır. (Canözer, 1991).

Erkence (İzmir Yağlık ve Yerli Yağlık olarak da bilinir)
İzmir orijinlidir, çoğunlukla İzmir çevresinde yetiştirilmektedir. Esasen yağlık olarak 

değerlendirilir. Nemli bölgelerde Phoma oleae mantarı nedeniyle hurma oluşumu olur; meyvenin 
acılığı gider ve doğrudan yeme olumuna gelir. İyi bakım şartlarında oldukça kuvvetli gelişir, meyve 
orta iriliktedir, şiddetli periyodisite gösterir, verimi orta düzeydedir, kısmen kendine verimlidir. 
Meyvelerin tutunma kuvveti zayıf olduğu için hasat öncesi erken döküm sorunu vardır, aşı ve 
çelikle çoğaltılır. (Canözer, 1991)

Gemlik (Trilye, Kaplık, Kıvırcık ve Kara olarak da bilinir)
Gemlik orijinli olan bu çeşit ülkemizde yetiştiriciliği yapılan her yerde yetiştirilmektedir. 

Özellikle son yıllarda üretimi ve dikimi oldukça artmıştır. Marmara Bölgesi’ndeki ağaç varlığının 
%80’ini oluşturur. Orta kuvvette gelişir, meyve orta iriliktedir, iyi bakım şartlarında düzenli ürün 
verir, verimlidir, kısmen kendine verimlidir, soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır ve çelikle çoğaltılır. 
(Canözer, 1991).

Girit Zeytini
Daha çok Manavgat ve çevresinde yetiştirilir. Hilale benzer bir şekli vardır. Meyveleri küçük 

ve yağ içeriği yüksektir. Şiddetli periyodisite gösterir. Yağlık çeşit olmasına rağmen çoğu kişi 
tarafından çizme yeşil salamura olarak da değerlendirilir.

Kan Zeytini
Antalya’da 1980’li yıllara kadar yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan bir çeşitti, ancak daha 

sonraları sökülerek ya da üzerine diğer çeşitler aşılanarak son yıllarda üretimi oldukça azalmıştır. 
Orta kuvvette ağaçları vardır, periyodisite gösterir ve meyvesi sıkıldığında koyu renkte su aktığı için 
kan ismi verilmiştir. Yağ içeriği düşüktür ve daha çok sele zeytini olarak değerlendirilir. Çeliklerinin 
köklenmesi iyidir.

Manzanilla
İspanya orijinli olan çeşit sofralık olarak değerlendirilir. İspanyol usulü yeşil sofralığa 

uygundur. Orta kuvvette gelişir, meyveleri orta iriliktedir, İyi bakım koşullarında düzenli ürün verir, 
verimi iyi, kendi kendine yeterli tozlanır, soğuğa duyarlıdır ve çelikle çoğaltılır. (Canözer, 1991)

Memecik (Taş Arası, Aşıyeli, Tekir, Gülümbe, Şehir ve Yağlık olarak da bilinir)
Muğla orijinli olan çeşit Ege Bölgesi ağaç varlığının %50’sinden fazlasını, toplam ağaç 

varlığımızın %45,5’ini oluşturur. Yağlık ve yeşil sofralık olarak değerlendirilir. İspanyol usulü 
yeşil zeytine işlenir. Çekirdeklerin çimlenme oranı yüksektir, iyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir, 
meyveleri iridir, genelde şiddetli periyodisite gösterir, verimli, kısmen kendine verimli, soğuğa ve 
kurağa karşı aşırı duyarlı değildir, aşı ve çelikle çoğaltılır. (Canözer, 1991).

Tavşan Yüreği (Ters Yaprak olarak da bilinir)
Fethiye orijinli olan bu çeşit özellikle Antalya’da yeşil sofralık, Muğla’da siyah sofralık olarak 
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değerlendirilir. Yağ içeriği düşüktür, kuvvetli gelişir, meyveleri çok iridir, genellikle düzenli ürün 
verir, verimi orta düzeydedir, hasatta meyve kolay berelenebilir ve aşı ile çoğaltılır (Canözer, 
1991).

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
- Antalya ilinde zeytin bahçesi büyüklükleri çoğunlukla 5-40 da arasında değişmekte ve 

üreticiler arasında bir birlik olmadığı için en önemli girdilerden budama ve hasat elle yapılmaktadır. 
Bu durum maliyetleri artırmakta ve zeytinden elde edilen gelir çok az olmaktadır. Halbuki, İspanya 
ve İtalya gibi ülkelerde yetiştiricilik kooperatifl er şeklinde yapılmakta ve bahçeler binlerce dekar 
büyüklüklerinde olmaktadır. Bundan dolayı budama ve hasat gibi işlemlerde çoğunlukla makine 
kullanılmakta ve maliyetler oldukça düşürülmektedir.

- Avrupa birliği ülkelerinin zeytin yetiştiricilerine yapmış olduğu destek bize göre 2-3 kat 
daha fazla gerçekleşmektedir. Bu durum üreticilerimizin rekabet gücünü zayıfl atmaktadır.

- Zeytin üreticileri dikimden başlayarak, şekil budaması, verim budaması, yabancı otlarla 
mücadele, toprak işleme, sulama ve hasat gibi teknikleri yeterli seviyede bilmemektedirler. Bu 
durum hem ağaçların verime geç yatmasına neden olmakta hem de düzenli ürün alınamamasına 
neden olmaktadır. Yani periyodisite şiddetli olarak görülmektedir.

- Üretici yetiştiriciliğe başlarken seçmiş olduğu çeşidin özelliğini bilmemektedir. Yağlık olan 
bir çeşidi sofralık veya sofralık bir çeşidi yağlık olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle 
çoğunlukla istediği verim ve kaliteyi alamamaktadır.

- Yaz aylarında sulamanın yeterli veya hiç yapılmaması sonucu meyvelerin çoğu dökülmekte 
ve ertesi yıl oluşacak çiçek gözleri azalmaktadır.

- Geçmiş yıllara göre azalmasına rağmen hasadın sırıkla yapılması devam etmektedir.
- Hasat edilen meyveler toplandıktan sonra yağlık olarak değerlendirilecekse en geç 48 

saat içerisinde yağının çıkarılması gerektiği halde daha uzun süre bekletilmekte ve sonuçta 
yağların asitliği artmaktadır. 

- Hasat edilen ürünler plastik kasalar yerine torbalarda sıkıştırılarak taşınmaktadır.
- Yere dökülen meyvelerle ağaçtan hasat edilen meyvelerin birleştirilerek yağlarının 

çıkarılması sonucu yağların asit ve kalite özellikleri düşmektedir.
- Meyveden çıkan yağın kalitesinin yağın içermiş olduğu asitliğe göre değer taşıdığı 

bilinmemektedir.
- Sofralık zeytinlerin işlendiği üretim yerlerinin hijyeni iyi değildir.
- Sofralık ve yağlık zeytinler iyi ambalajlar kullanılmadan dökme şekilde satışa 

sunulmaktadır. 
Gelecekteki Durum
Zeytin meyvesi ve yağının tüketimi son yıllarda bir artış eğilimindedir. Bu artışa zeytinin 

insan sağlığına olan etkilerinin sürekli gündemde tutulması ve Akdeniz tipi beslenmenin dünyada 
yaygınlık kazanmasının büyük etkileri vardır. Tüketime paralel olarak üretim de artış göstermektedir. 
Bu durum uluslar arası rekabetin çok çetin geçmesine neden olmaktadır. Kaliteli ve ucuza mal 
eden ve iyi markalar oluşturmuş ülke ve şirketler pastadan daha büyük payı almaktadırlar. Bu 
bağlamda İspanya ve İtalya başı çeken ülkeler olarak görülmektedir. Bu iki ülkeden sonra Tunus 
ve Türkiye pazarda büyük yere sahiptirler. Ancak bu iki ülkenin birim alan verimi, üretim maliyetleri 
ve markalaşma başarısı iyi olmadığı için yeni pazarlara girmesi zor olmaktadır.

Diğer meyve türlerinde de olduğu gibi zeytin yetiştiriciliğinde de temel sorun işletmelerin 
küçük ve birliklerin yapısının zayıf olmasıdır. Bundan dolayı teknoloji kullanımı zorlaşmakta ve 
yoğun insan gücü kullanımından dolayı maliyetler artmaktadır. İspanya ve İtalya gibi ülkelerde 
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binlerce dönüm arazilerde kooperatifl er vasıtasıyla üretim yapılırken ülkemizde kişisel bazda 5-40 
dekar arasında üretim yapılmaktadır. Bundan dolayı mutlaka bir birlik sağlanmalı ve ona göre 
üretim hedefl eri seçilmelidir.

Antalya son yıllarda en çok zeytin ağacı dikilen illerin başında gelmektedir. Zeytin fi danı 
dikimini Tarım İl Müdürlüğünün yanı sıra yağ fabrikaları ve ilçe ziraat odaları desteklemektedir. 
Ayrıca zeytin fi danına yapılan mali desteklerde dikimleri artırmaktadır. Yalnız burada yöreye 
veya amaca uygun çeşitlerden ziyade çelikle üretimi kolay olan Gemlik zeytin çeşidini ön plana 
çıkarmaktadırlar. Gemlik zeytini daha çok Marmara bölgesine adapte olmuş bir çeşittir. Antalya 
gibi sıcak bölgelerde yetiştiği zaman (özellikle susuz yetiştiricilikte) meyve kabuğu kalınlaşmakta 
ve yağ oranı düşmektedir. Bundan dolayı üreticilerden ciddi şikayetler gelmektedir. Ayrıca kamu 
kuruluşları fi danları ihaleyle aldıkları için üreticiler maliyetleri azaltmak için fi dan üretiminde dip 
sürgünleri ve obur sürgünleri kullanmaktadırlar. Bunun sonucu da zeytinler geç meyveye yatmakta 
ve ürün kalitesi düşmektedir. Bundan dolayı resmi kuruluşların fi dan dağıtımından ziyade mali 
destek vererek destek sağlaması daha olumlu olacaktır.    

Üreticilerin zeytin yetiştiriciliğine başlamadan önce dikkat etmesi gereken önemli özellik 
yağlık veya sofralık çeşit yetiştirmeye karar vermesi ve ona göre çeşitlerini seçmesidir. Antalya 
için yeşil salamuralığa uygun zeytin çeşitleri Tavşan Yüreği, Domat, Manzanilla ve Memecik; 
siyah salamuralık için Gemlik ve Ayvalık; sele zeytini için ise Ayvalık çeşididir. Yağlık zeytin için 
Ayvalık çeşidi uygundur, ayrıca yöresel adı Girit Zeytini olan ve Manavgat yöresinde daha çok 
yetiştirilen zeytin çeşidi de yağlık olarak değerlendirilebilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yağlık 
zeytin çeşitleri Kilis Yağlık ve Nizip Yağlık çeşitleri de yağlık amaçlı yetiştirilebilir.  

Son yıllarda bodur zeytin çeşidi adı altında Arbequine I 18 zeytin çeşidi tüm ülkemizde de 
olduğu gibi Antalya ilinde de bazı yerlerde yetiştirilmektedir ve bu çeşit hakkında oldukça çok bilgi 
sorulmaktadır. Bu çeşit sık dikime (4 x 1.5 m yani dekara 167 bitki) ve makineli hasada uygun 
bir çeşittir. Dolayısıyla sık dikim yapılacaksa tercih edilmelidir. Eğer sık dikim yapılırsa ekonomik 
ömrü 10 yıldır ve 10 yıldan sonra tekrar sökülüp yeni fi danı dikilmeli veya toprak seviyesinden 
fi dan kesilerek toprak altı gövdeden (turp) gelen yeni bir sürgün yeni bir 10 yıl için yetiştirilmelidir. 
Daha sonra sökülüp yeni fi danlar dikilmelidir.

Yetiştirilen zeytinlere yaz aylarında mutlaka su verilmelidir. Ayrıca yaprak ve toprak 
analizlerine göre gübreleme programı uygulanmalıdır.

Muz (Musa cavendishii) 
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Muz Ekvatorun 20º güney ve 20º kuzey enlemleri arasında kalan tropik iklim kuşağında 

yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan bir meyve türüdür. Tropik iklim kuşağı yanında muz yetiştiriciliği, 
subtropik iklim koşullarında bazı mikroklimalarda da yapılabilmektedir. Dünyada tropik iklim 
kuşağında Hindistan, Filipinler, Çin, Brezilya, Ekvador ve Endonezya; subtropik iklim kuşağında 
ise Mısır, İspanya, Güney Afrika, Fas, Avustralya ve Türkiye üretim bakımından önemli potansiyele 
sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 

Dünya muz üretim alanlarında yıllara göre düşük oranda dalgalanmalar saptanmakla beraber,  
2008 yılında üretim alanı 4.817.551 ha’a ulaşmıştır. Üretim miktarı ise sürekli artış göstermiş ve 
2008 yılında 90.705.922 tona yükselmiştir. Hektara verim değeri de üretim miktarında olduğu gibi 
sürekli artış göstermiş ve 2008 yılında 18.83 ton olarak kaydedilmiştir. Türkiye üretim alanı, üretim 
miktarı ve hektardan elde edilen verim değerleri yıllara göre dalgalanmalar göstermiştir. Nitekim 
2003 yılında 2.520 ha olan üretim alanı, 2008 yılında 4.326 ha’a ulaşmıştır. Benzer şekilde üretim 
miktarı da %80’nin üzerinde artış göstererek 201.000 tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de 
ha’a verim tropik koşullardan oldukça yüksek saptanmış ve 2008 yılında 46.49 ton/ha olarak 
kaydedilmiştir. (Çizelge 73) Ülkemiz koşullarında ha’a verimin tropik koşullardan bile daha yüksek 
saptanması, yetiştiriciliğin örtüaltında yapılmasından kaynaklanmış olabilir.  
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Çizelge 59. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Muz Yetiştiriciliği Yapılan Alan İle Verim ve Üretim 
 Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim 
Alanı  (ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim 
Alanı  (ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2003 4.507.651 70.470.820 15.63 2.520 110.000 43.65
2004 4.621.741 75.680.849 16.38 3.000 130.000 43.33
2005 4.663.837 78.861.753 16.91 3.600 150.000 41.67
2006 4.903.676 84.320.784 17.20 3.916 178.205 45.51
2007 5.035.499 89.099.503 17.69 4.410 189.107 42.88
2008 4.817.551 90.705.922 18.83 4.326 201.115 46.49

Kaynak: Anonim, 2009.

2008 yılı verilerine göre 23.204.800 ton ile Hindistan ilk sırada yer alırken, bunu 8.687.624 
ton ile Filipinler, 8.042.702 ton ile Çin ve 7.116.808 ton ile Brezilya izlemektedir. Bu ülkeler yanında, 
Ekvador, Endonezya, Meksika, Tayland, Kolombiya ve Kosta Rika’da önemli muz üreticisi ülkeler 
arasında yer almaktadır. (Çizelge 60 ve Grafi k 43)

Subtropik koşullarda muz yetiştiriciliği yapan ülkelerde 2008 yılı verilerine göre 1.062.453 
ton ile Mısır ilk sırada yer almakta ve bunu 359.200 ton ile İspanya, 337.622 ton ile Güney Afrika, 
214.712 ton ile Fas ve 213.193 ton ile Avustralya izlemektedir. Ülkemiz ise Avustralya’nın ardından 
201.115 ton ile yedinci sırada yer almaktadır. (Çizelge 61 ve Grafi k 44) 
Çizelge 60. Dünya’da Tropik Koşullarda Muz Yetiştiriciliği Yapan Ülkelerin Yıllara Göre Üretim
 Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Brezilya 6.800.981 6.583.564 6.703.400 6.956.179 7.098.350 7.116.808
Çin 6.126.340 6.210.695 6.666.843 7.115.277 8.038.385 8.042.702
Ekvador 6.453.806 6.132.276 6.118.425 6.127.060 6.002.302 6.701.146
Endonezya 4.177.155 4.874.439 5.177.607 5.037.472 5.454.226 5.741.352
Filipinler 5.368.977 5.631.250 6.298.225 6.794.564 7.484.073 8.687.624
Hindistan 13.856.600 16.744.500 18.887.800 20.997.800 23.204.800 23.204.800
Kolombiya 1.647.699 1.702.565 1.798.709 1.863.746 1.819.874 1.819.874
Kosta Rica 2.144.000 2.118.000 1.875.000 2.268.000 2.350.000 1.881.783
Meksika 2.065.949 2.361.144 2.250.041 2.196.155 1.964.545 2.159.280
Tayland 1.900.000 2.300.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Kaynak: Anonymous, 2009.
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Grafi k 43. Dünya’da Tropik Koşullarda Muz Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim  
     Miktarları
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Çizelge 61. Dünya’da Muz Yetiştiriciliği Yapan Subtropik Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Avustralya 264.772 257.237 265.570 187.384 213.193 213.193
Fas 172.500 189.000 190.000 203.000 201.802 214.712
G. Afrika 352.025 279.767 351.612 343.689 348.059 337.622
İspanya 402.090 418.121 345.156 348.368 359.200 359.200
İsrail 9.4000 129.200 117.791 122.028 130.814 82.109
Mısır 870.886 875.123 880.000 85.5090 945.429 1.062.453
Portekiz 30.000 30.000 30.000 32.000 34.000 34.000
Türkiye 110.000 130.000 150.000 178.205 189.107 201.115

Kaynak: Anonymous, 2009.

Grafi k 44. Dünya’da Muz Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya ilinde muz yetiştiriciliği Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Kumluca, 

Manavgat ve Serik ilçelerinde de sınırlı miktarda da olsa örtüaltında muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde ise yetiştiricilik hem açıkta ve hem de örtüaltında yapılmaktadır. 
Özellikle son yıllarda Alanya’da Mahmutlar ve Kargıcak’da örtüaltı muz yetiştiriciliği yaygınlaşmaya 
başlamıştır. (Çizelge 62)

Çizelge 62. Antalya’nın Değişik İlçelerinde Yıllara Göre Muz Üretim Miktarları (ton)

İlçeler
Yıllar

2004 2005 2006 2007 2008

Alanya 21.690 22.740 26.850 18.600 16.440
Gazipaşa 24.600 24.816 38.400 42.350 42.350
Kumluca - - 100 100 100
Manavgat 21 30 15 15 15
Serik 500 500 250 250 250
Genel Toplam 46.811 48.086 65.615 61.300 59.155

Kaynak: Anonim, 2009.

İhracat ve İthalatı 
Beş yıllık veriler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; muz ihracatında en yüksek paya 

sahip ülkeler arasında Ekvador, Kosta Rika, Filipinler ve Kolombiya’nın yer aldığı görülmektedir. 
Almanya ve Belçika’nın üretim yapmamasına rağmen muz ihraç eden ülkeler arasında yer alması, 
bu ülkelerin ihtiyaçlarının üzerinde muzu ithal etmeleri ve daha sonra tekrar ihraç etmelerinden 
kaynaklanabilir. (Çizelge 63 ve Grafi k 45)  

Çizelge 63. Dünya’da Muz İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007

Almanya 176.122 237.582 264.504 406.746 420.793
Amerika 427.543 457.57 449.647 - 459.521
Belçika 862.959 910.676 948.546 1.070.070 1.167.511
Brezilya 220.771 188.087 212.176 194.331 185.721
Ekvador 4.664.814 4.521.458 4.764.193 4.908.564 5.174.565
Filipinler 1.829.384 1.797.343 2.024.321 2.311.540 1.793.930
Guatemala 936.114 1.058.161 1.129.477 1.055.497 1.408.804
Honduras 453.164 571.686 545.527 515.224 566.539
Kamerun 313.723 294.886 265.457 256.625 224.546
Kolombiya 1.424.819 1.471.394 1.621.746 1.567.898 1.639.833
Kosta Rica 2.042.570 2.016.687 1.775.519 2.183.514 2.272.332
Panama 385.320 397.940 352.480 431.141 437.022

Kaynak: Anonymous, 2009.
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Grafi k 45. Dünya’da Muz İhracatı Yapan Ülkelerin Yıllara Göre İhracat Miktarları
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En fazla muz ithalatı yapan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Belçika yer almaktadır. Bu 
ülkelere ilave olarak Rusya, İngiltere, Japonya ve İtalya’da yoğun ithalat yapan ülkeler arasındadır. 
Ülkemiz de 200.000 tonun üzerinde üretim yapmasına rağmen yine üretimi kadar muz ithalatı 
yapmaktadır. (Çizelge 64 ve Grafi k 46)

Çizelge 64. Dünya’da Muz İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007
Almanya 1.180.337 1.174.492 1.174.244 1.292.001 1.437.338
A.B.D 3.870.510 3.881.468 3.824.401 3.839.476 4.003.801
Belçika 946.077 1.002.690 973.813 1.180.707 1.238.327
Cin 421.246 380.933 355.698 387.893 331.948
Fransa 339.228 406.105 410.256 408.301 484.421
İngiltere 863.489 828.892 837.931 924.523 977.348
İtalya 596.810 618.433 565.992 646.614 683.811
Japonya 986.643 1.026.014 1.066.873 1.043.634 970.594
Kanada 423.159 442.336 449.611 458.028 471.330
Rusya 802.073 858.124 863.506 894.175 978.504
Türkiye 91.937 110.205 151.018 183.713 224.262
S.Arabistan 200.238 211.642 233.421 235.284 248.093

Kaynak: Anonim, 2009.

Grafi k 46. Dünya’da Muz İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat Miktarları 
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Mevcut Çeşitler 
Ülkemizde açıkta yaygın olarak yetiştirilen çeşit Dwarf Cavendish olup, bu çeşide ilave 

olarak kuzeyi hakim rüzgara kapalı bazı lokasyonlarda Dwarf Cavendih yanında Grand Nain ve 
yöresel adı Azman olarak adlandırılan çeşitler de yetiştirilmektedir. Örtüaltında ise eski tip ve yan 
yüksekliği 4 m’yi geçmeyen seralarda çeşit olarak hala Dwarf Cavendish çeşidi yaygın olarak 
kullanılmakta, fakat son yıllarda yan yüksekliği 5 m’nin üzerinde inşa edilen modern seralarda 
Grand Nain ve Azman en yaygın olarak yetiştirilen çeşitlerdir. Bu çeşitler ile ülkemizde henüz 
yetiştirilmeyen, fakat adaptasyon çalışmaları sonucu olumlu sonuçlar vermiş çeşitlerin bazı 
özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Dwarf Cavendish 
Subtropik iklim koşullarında yaygın olarak yetiştirilen bir çeşittir. Bitki boyu kısa olduğundan 

dolayı rüzgarlı alanlarda tercih edilmektedir. En önemli dezavantajı parmaklarının kısa olması 
ve ayrıca hevengin uç kısmına doğru taraklarının oldukça kalitesiz olması ve “cigar end rot” 
hastalığına duyarlı olmasıdır. (Robinson ve Villiers, 2007)

Grand Nain
Gerek tropik ve gerekse subtropik koşullarda yetiştirilen en popular çeşittir. Bu çeşidin 

vegetasyon süresi oldukça kısa olup, hevenkleri iri, yıllık verimi yüksek,  parmakları Williams 
çeşidinden daha uzun bir çeşittir. (Robinson ve Villiers, 2007) 

Azman
Yöresel olarak Azman olarak adlandırılan bu çeşit, oldukça yüksek boylu olup özellikle yan 

yüksekliği 5 m’nin üzerinde olan seralarda tercih edilmektedir. Bu çeşit açıkta yetiştiricilikte kuzey 
tarafı kapalı olan ve rüzgar yönünden sorun olmayan yerler de tercih edilmektedir. Hevenkleri 
oldukça iri olup,  zamansız hevenk oluşumunda bile meyvelerin oldukça kaliteli olması nedeniyle 
üreticiler tarafından tercih edilen bir çeşittir. 

Williams
Dwarf Cavendish’den %30-40 daha uzun bir çeşit olup stres koşullarında anormal hevenk 

oluşumuna  (Chohe throat) meyilli bir çeşittir. Hevenkleri silindirik, hevenk üzerindeki tarak sayısı 
ve parmak uzunluğu Dwarf Cavendish’den daha yüksek bir çeşittir. Optimal olmayan çevre ve 
toprak şartlarına Grand Nain çeşidinden daha dayanıklıdır ve yarıca parmakları Grand Nain kadar 
eğimli olmadığından dolayı paketlemesi kolaydır (Robinson ve Villiers, 2007). 

Valery
Bu çeşit Williams’dan daha uzundur. Yaprakların kapladığı hacim fazla olduğundan dolayı 

vegetasyon süresi uzundur. Parmakları oldukça iri, fakat uzun boylu olduğundan dolayı yetiştiriciliği 
sınırlıdır. (Robinson ve Villiers, 2007)

MA 13
Klasik Grand Nain çeşidinin özelliklerini gösteren, gövdesi kırmızı renkli, Fransa’nın Vitropik 

fi rmasından CIRAD/Fransa Araştırma İstasyonu kanalıyla ülkemize getirtilmiş, örtüaltında (Alanya, 
Anamur ve Bozyazı)  yapılan adaptasyon çalışmaları sonucunda ortalama hevenk ağırlığı 50 kg’ın 
üzerinde saptanmış ve vegetasyon süresi oldukça uzun bir çeşittir. Vegatasyon süresinin uzun 
olması nedeniyle ülkemizde muzun mevsimlere yıl boyu dağılımını sağlayabilecek bir çeşittir. 

CV 902
Yine Fransa’nın Vitropik fi rmasından CIRAD/Fransa Araştırma İstasyonu kanalıyla ülkemize 

getirtilmiş, örtüaltında (Alanya, Anamur ve Bozyazı) yapılan adaptasyon çalışmaları sonucunda 
ortalama hevenk ağırlığı 50 kg’a yakın saptanmış, parmakları uzun, bitki boyu Grand Nain’e yakın 
bir çeşittir. Ülkemiz koşulları için tavsiye edilebilecek bir çeşittir.
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Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Muz, ülkemizde 100 yılı aşkın süredir ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan tek tropik 

meyve türüdür. Ülkemiz muz yetiştiriciliği açısından tropik iklim koşullarının oldukça dışında 
kalmasına rağmen, son yıllarda modern seraların inşası ile hektardan elde edilen verim tropik 
ülkelerin bile oldukça üzerinde saptanmıştır.  Ülkemizde özelikle son 10 yılda muz yetiştiriciliğinde 
gerek teknik anlamda ve gerekse yetiştiricilik bazında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
gelişmeler arasında, modern seraların inşasını, yetiştiricilikte meristem kültürü ile çoğaltılmış muz 
fi delerinin kullanımı ve yeni çeşitlerinin introdüksiyonunu sayabiliriz. Bu gelişmeler, ülkemiz muz 
yetiştiricilik alanlarının genişlemesine ve dolayısıyla muz üretimimizin artışına önemli katkılar 
sağlamıştır. Bütün bu olumlu gelişmeler yanında,  muz yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar 
aşağıda bildirilmiştir.

- Bazı yıllarda rüzgar, soğuk ve don zararı ile karşılaşılabilmekte ve bu durum yetiştiriciliği 
olumsuz yönde etkilemektedir.

-Yetiştiricilikte toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübreleme programı 
uygulanmamaktadır.

-Yetiştiricilikte nematot mücadelesinde kullanılan ilaçların kalıntı etkisi konusunda muz 
üreticileri oldukça bilinçli olmasına rağmen, tüketiciler bu konuda endişe taşımaktadırlar.

- Plantasyonlar uzun yıllar değiştirilmemektedir.
- Plantasyonların tesisinde hala klasik yolla çoğaltılmış muz fi danları kullanılmaktadır.
- Meristem kültürü ile tesis edilmiş plantasyonlarda çok yüksek oranda somaklonal 

varyasyonla karşılaşılmaktadır.
- Sera yüksekliğinde kazanılmak için zaman zaman bitkiler derin açılmış karıklara dikilmekte 

ve bu durum bitkilerin taban suyu ile karşılaşma riskini artırmaktadır.
- Derim zamanında gecikmeler yapılmakta, bu durum meyvelerde gerek yeşil dönemde ve 

gerekse olgunlaşma aşamasında önemli çatlamalara neden olmaktadır.
- Derimden, muz paketleme evlerine kadar geçen sürede taşımaya gereken itina 

gösterilmemekte ve bu durum meyvelerde fi ziksel zararlanmalara neden olmaktadır.
- Olgunlaştırma süresince oransal nemin iyi ayarlanamaması nedeniyle depolarda ve satış 

aşamasında meyvelerde önemli derecede çatlamalarla karşılaşılmaktadır.
- Dişi çiçek kalıntılarının meyve gelişme süresince temizlenmemesi,  meyvelerin içlerinde 

dışarıdan görülmeyen, fakat yeme aşamasında fark edilen ve özellikle meyvelerin iç kısımlarına 
boylu boyunca kahverengileşme ve sertliklere neden olmakta ve bu durum tüketicilerin yerli muzu 
tercih etmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

- Sera yapım maliyetleri oldukça yüksektir.
- Sera yapımı için kullanılan kredilerin faizleri yüksektir.
- Yetiştiricilikte üretim maliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen, fi yatlar istenen düzeyde 

değildir.
- Yerli muzun yoğun olarak piyasaya sürüldüğü dönemde yoğun muz ithalatının yapılması 

iç piyasa muz fi yatlarını düşürmektedir. 
- Muz, ithalatta hassas ürünler listesinde yer almakta ve ithalattan yüksek oranda gümrük 

vergisi alınmakta ve yerli muz üreticisi ancak bu yolla korunmaktadır.
- Üretici ve tüketici satış fi yatları arasında önemli derecede fi yat farklılıkları bulunmaktadır.
- Ülkemizde muz ile faaliyet gösteren üretici birlikleri bir sembol olarak görev 

yapmaktadırlar.
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Gelecekteki Durum
Ülkemiz muz yetiştiriciliği son yıllarda gerek alan ve gerekse lokasyon olarak önemli artışlar 

göstermiştir. Nitekim bundan 4-5 yıl öncesine kadar muz yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi’nde doğuda 
Mersin’in Anamur ve Bozyazı ve batıda ise Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerini kapsarken, 
günümüzde ise doğuda Antakya’nın İskenderun ve batıda ise Antalya’nın Finike ilçesine kadar 
genişleme göstermiştir. Bu durum hiç kuşkusuz,  toplam muz tüketimimizin önemli bir kısmının 
kendi öz kaynaklarımızdan karşılanması açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Muz 
konusunda üretim ve kalitenin daha da arttırılması için modern seraların inşasına devam edilmesi, 
yetiştiricilikte yeni çeşitlerin kullanılması ve ayrıca derimden, muhafazaya ve muhafazadan 
olgunlaşmaya kadar geçen sürede tüm uygulamaların tekniğine uygun olarak yapılması, muz 
yetiştiriciliğimize önemli katkılar sağlayacak ve böylece ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmının kendi 
öz kaynaklarımızdan karşılanarak döviz kaybı önlenecektir. 

Diğer birçok meyve türü ile kıyaslandığında muzda dikimden hemen sonra ürün alınması ve 
üretim maliyetlerinin kısa sürede karşılanması ve ayrıca yıl boyu toplam işçilik masrafl arının düşük 
olması yetiştiricilerimizi muz yetiştiriciliğine özendiren nedenlerin başında gelmektedir. Yetiştiricilik 
trendinin bu şekilde artmaya devam etmesi, muz ithalatımızda düşüşe neden olacak ve bu durum 
hem üretici, hem tüketici ve hem de milli ekonomimiz üzerine olumlu yönde yansıyacaktır.

Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya keçiboynuzu üretim alanı 2003 ve 2008 yılları arasında sabit bir seyir izlemiş (Çizelge 

65 ve Grafi k 47) ve 2008 yıllında 102.939 ha olarak kaydedilmiştir. (Anonymous, 2009) Üretim 
miktarı ise 2004 ve 2006 yılları arasında bir birine yakın saptanmış ve 2008 yılında 191.167 ton 
olarak gerçekleşmiştir. (Anonymous, 2009) Toplam keçiboynuzu üretiminin %70’i Avrupa birliği 
ülkeleri (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs) ve üretimin geriye kalan %30’luk kısmı 
ise Türkiye, Cezayir ve Fas tarafından karşılanmaktadır. (Tous ve ark. 2009) Ayrıca bu ülkelere 
ilave olarak çok sınırlı miktarda da olsa İsrail, Malta, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletler 
(Kaliforniya) ile Güney Afrika’da da keçiboynuzu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünyada dekara 
verim değeri üretim miktarında olduğu gibi yıllara göre dalgalanmalar göstermiş ve 2008 yılından 
185.70 kg/da olarak kaydedilmiştir.

Ülkemizin keçiboynuzu üretim alanı incelendiğinde, 2004 yılından sonra üretim alanında bir 
düşüş ve 2004 yılından 2008 yılına gelinceye kadar ise sabit bir seyir izlemiştir.  Üretim miktarı da 
üretim alanına paralel bir seyir izlemiş ve 2004 yılından sonra üretimde düşüşler kaydedilmiş ve 
2008 yılında üretim 12.100 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz koşullarında dekardan elde verim 
değeri yıllara göre değişmekle birlikte 425.53 kg/da ile 444.44 kg/da arasında değişim göstermiş 
ve dünya ortalamasının üstünde saptanmıştır. (Çizelge 65 ve Grafi k 47)
Çizelge 65. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Yapılan Alan, Üretim 
      Miktarları ve Verim Değerleri

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı  
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(kg/da)

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(kg/da)

2003 102.476 174.365 170.15 3.150 14.000 444.44
2004 112.711 186.595 165.55 3.160 14.000 443.03
2005 99.484 181.830 182.77 2.820 12.000 425.53
2006 102.154 184.115 180.23 2.830 12.388 437.73
2007 103.122 193.250 187.39 2.800 12.161 434.32
2008 102.939 191.167 185.70 2.800 12.100 432.14

Kaynak: Anonymous, 2009.
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Grafi k 47. Yıllara göre Türkiye ve Dünya Keçiboynuzu Üretim Miktarları
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2008 yılı verilerine göre keçiboynuzu üretiminde en büyük paya sahip olan ülkenin İspanya 
olduğu ve bunu İtalya, Fas ve Portekiz’in izlediği görülmektedir. Ülkemiz ise 12.100 ton’luk üretim 
miktarı ile Portekiz’in ardından beşince sırada yer almaktadır. (Çizelge 66 ve Grafi k 48)
Çizelge 66. Dünyada Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cezayir 3.886 4.191 3.003 3.711 4.138 3.600
Fas 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Hırvatistan 500 500 500 500 1.200 1.200
İspanya 67.403 79.200 64.100 70.000 72.000 72.000
İsrail 200 200 200 200 200 200
İtalya 18.637 19.060 31.665 26.110 32.784 31.224
Kıbrıs 6.550 6.250 6.942 5.650 3.839 3.915
Lübnan 2.300 2.500 2.500 2.900 2.800 2.800
Portekiz 20.000 20.000 20.000 22.000 23.000 23.000
Tunus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Türkiye 14.000 14.000 12.000 12.388 12.161 12.100
Ukrayna 100 100 100 100 100 100
Yunanistan 3.886 4.191 3.003 3.711 4.138 3.600

Kaynak: Anonymous, 2009.

Grafi k 48. Dünyada Keçiboynuzu Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Ülkemizde diğer illerde olduğu gibi Antalya ilinde de henüz kapama keçiboynuzunu 

bahçeleri mevcut değildir. Bu ilimizde keçiboynuzuna doğada tek ya da çoklu ağaçlar şeklinde 
bazen çam, bazen zeytin ve bazen de ise muz ile karışık olarak rastlanmaktadır. Pekmezci ve ark. 
(2004), Antalya ve yöresinde keçiboynuzunda yürüttükleri seleksiyon çalışmasında, en yoğun 
keçiboynuzu populasyonlarına Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 
rastlandığını bildirilmiştir. Bu ilçelerden Alanya ve Gazipaşa’da genellikle kültür formunda 
ağaçlara yoğun olarak rastlanırken, diğer ilçelerde ise yabani formda ağaçların daha yaygın 
olduğu gözlenmiştir. 

Antalya ilinde ilçeler bazında keçiboynuzu ile ilgili istatistiksel veriler olmadığı için istatistiksel 
veriler il bazında verilmiştir. (Çizelge 67 ve Grafi k 49) Antalya ilinin keçiboynuzu üretim alanı 
2006 yılından sonra önemli ölçüde düşüş göstermiş ve 2008 yılında 242 da olarak kaydedilmiştir. 
(Anonim, 2009) Bu durum, 2006 yılından sonra kaydedilen verilerde, ağaç sayısı kayıtlarında 
sadece toplu halde bulunan ağaçların kaydedilmesinden kaynaklanmıştır. (Anonim, 2009) Ağaç 
başına ortalama verim değeri de yıllara göre değişiklik göstermiş ve ortalama ağaç başına verim 
değeri 52 ve 57 kg arasında saptanmıştır.  Antalya ilinin toplam keçiboynuzu üretimi ise 2008 
yılında 5.768 ton olarak kaydedilmiştir. (Çizelge 67, Grafi k 49) 
Çizelge 67. Antalya İlinin Yıllara Göre Keçiboynuzu Üretimi 

Yıllar Üretim Alanı (da)
Ağaç Sayısı (adet)

Ortalama Verim 
(kg/ağaç)

Üretim 
Miktarı (ton)Meyve Veren 

Yaşta
Meyve 

Vermeyen Yaşta
2004 1.190 109.730 19.024 53 5.787
2005 1.170 109.480 18.609 52 5.731
2006 1.070 109.580 19.320 57 6.192
2007 250 63.280 14.920 55 3.470
2008 242  109.700 19.665 53 5.768

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 49. Yıllara Göre Antalya İli Keçiboynuzu Üretim Miktarları
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İhracat ve İthalat
Keçiboynuzu üretimi olmadığı halde Endonezya ve Hollanda’nın sınırlıda olsa keçiboynuzu 

ihracatı yapan ülke konumunda olmaları oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca keçiboynuzu üretiminde 
önemli bir paya sahip olan İspanya’nın ihracatçı konumunda olmaması, bu ülkede üretimin 
tamamının kendisi tarafından değerlendirildiğini göstermektedir. 2007 yılı ihracat rakamları göz 
önüne alındığında; 10.043 ton ile Fas birinci sırada yer alırken, bunu 6.555 ton ile Cezayir ve 
5.795 ton ile Portekiz izlemiştir. Ülkemizin 2007 yılında ihracatı bulunmamaktadır. Bu durum, 
ülkemizde keçiboynuzunu gerek tohum ve gerekse meyve olarak işleyen fabrikaların bulunması 
ve ihracatın işlenmiş ürün olarak yapılmasından kaynaklanmış olabilir. (Çizelge 68 ve Grafi k 50)
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Çizelge 68. Dünya’da Keçiboynuzu İhracatı Yapan Ülkeler ve Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007
Cezayir 1.030 4.691 15.208 6.802 6.555
Endonezya 4.004 257 74 758 1.140
Fas 24.261 22.266 18.340 11.734 10.043
Hollanda 471 1.909 274 538 383
İtalya 2.118 1.439 1.673 3.426 2.990
Kıbrıs 3.995 3.705 3.272 2.884 1.488
Lübnan 197 181 103 136 0
Portekiz 8.739 6.384 5.003 6.701 5.795
Tunus 57 138 630 724 672
Türkiye 4.899 3.618 4.102 2.705 0
Yunanistan 520 292 1.244 918 449

Kaynak: Anonymous, 2009.

Grafi k 50. Dünya’da Keçiboynuzu İhracatı Yapan Ülkeler
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İspanya üretim bakımından en büyük paya sahip ülke konumunda olmasına rağmen, 
19.000 tonun üzerinde keçiboynuzu ithalatı yapmaktadır. Bu durum, bu ülkede keçiboynuzunu 
işleyen fabrikaların olması ve bu ülkenin keçiboynuzunu işlenmiş ürün olarak pazarlamasından 
kaynaklanmaktadır. İtalya için de benzer durum söz konusu olabilir. Ülkemizin ise 2007 yılında 
ihracatta olduğu gibi ithalatta da herhangi bir payı olmamıştır. (Çizelge 69 ve Grafi k 51)
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Çizelge 69. Dünya’da Keçiboynuzu İthalatı Yapan Ülkeler (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007
Amerika 1.838 2.187 2.217 1.641 0
Almanya 2.317 2.063 1.468 1.454 1.586
Belçika 1.457 1.277 1.359 1.407 1.972
Fas 897 2.739 936 1.074 418
Fransa 3.958 4.174 4.116 4.390 7058
Hollanda 3.343 2.787 1.844 3.068 822
İngiltere 5.708 4.690 3.655 3.890 1.283
İspanya 18.428 26.287 31.575 18.820 19.350
İsviçre 3.699 4.240 4.572 4.743 0
İtalya 31.032 15.480 12.924 12.129 10.116
Mısır 763 1.481 966 1.590 733
Türkiye 905 651 870 945 0

Kaynak: Anonymous, 2009.

Grafi k 51. Dünya’da Keçiboynuzu İthalatı Yapan Ülkeler
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Mevcut Çeşitler
Yerli Çeşitler
Ülkemizde henüz tescil edilmiş bir keçiboynuzu çeşidi bulunmamakla beraber, seleksiyon 

çalışmaları sonucu elde edilmiş bazı tipler bulunmaktadır.  Vardar ve ark. (1980) Türkiye’de 
yabani, Etli ve Sisam olmak üzere 3 farklı tipin yaygın olduğunu bildirmişlerdir. Pekmezci ve ark. 
(2004), Akdeniz ve Ege Bölgesinde 18 adedi yabani ve 15 adedi kültür formunda olmak üzere 
toplam 33 adet tip seçmişler ve bu tiplerden özellikle Kozan-Adana’dan selekte edilen 2 no’lu 
tip ile Beşkonak-Manavgat’tan seçilen 88 no’lu yabani tipler ve Anamur-Mersin’den seçilen 42 
no’lu ve Datça-Muğla’dan seçilen 72 no’lu kültür tipleri yetiştiricilik açısından tavsiye edilmiştir. Bu 
tiplerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu tipler yanında, dünyada bazı ülkelerde yaygın olarak 
yetiştiriciliği yapılan çeşitlere ait bazı özellikler de verilmiştir. 

Yabani
Tek ya da çok gövdeli, ağaç ve ağaççık formda gelişen, yaprakları kültür tiplerine göre 

daha küçük ve daha açık renkte, meyveleri açık kahverengi, ince uzun, tohumları meyvenin dış 
yüzeyinde belirgin olarak görülebilen ve meyve yüzeyi bazen dalgalı ve bazen de düz olabilen bir 
tiptir.  
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Etli
Yaprakları koyu yeşil ve 4-6 çift yaprakçıktan oluşmuştur. Çiçek salkımları uzun olup,  

meyveler kalın, uzun, yüzeyi düz ve koyu kahverengi renklidir. (Vardar ve ark. 1978)
Sisam
Oldukça büyük ağaçlar oluşturur. Yaprakları açık yeşil renkli ve 4 çift yaprakçıktan 

oluşmuştur. Çiçek sapları kısa ve meyveler açık kahverengi renkli, çok kalın, kısa ve üzeri düz 
yüzeyli bir tiptir. (Vardar ve ark. 1978)

2 No’lu Tip
Kozan-Adana’dan selekte edilmiş ve tohum randımanı oldukça yüksek (%22’nin üzerinde) 

bir tiptir. (Pekmezci ve ark. 2004)
88 No’lu Tip
Manavgat-Beşkonak’tan selekte edilmiş ve tohum randımanı 2 no’lu tipten sonra en yüksek 

randımanına (%16’nın üzerinde) sahip olan tiptir. (Pekmezci ve ark. 2004)
42 no’lu Tip
Anamur’dan selekte edilmiş, meyve boyu ortalama 18 cm’nin üzerinde, meyve eti randımanı 

%94’ün üzerinde, suda çözünebilir kuru madde içeriği yüksek, sofralık ve gıda endüstrisinde 
kullanım açısından tavsiye edilen bir tiptir

72 No’lu Tip
Muğla’nın Datça ilçesinden selekte edilmiş bir tiptir. Meyve boyu 16 cm’in üzerinde, meyve 

eti randımanı%95’in üzerinde, 42 no’lu tipte olduğu gibi sofralık ve gıda endüstrisinde kullanım 
açısından tavsiye edilen bir tiptir

Duraio
İspanya’da yetiştirilen, dişi formda, ağaç başına ortalama 95 kg’ın üzerinde meyve veren, 

verimli, ortalama meyve ağırlığı 15.3 ve 16.2 g arasında ve tohum randımanı ise %15.2 ve %17.3 
arasında değişen ve gam oranı yüksek bir çeşittir. (Tous ve ark. 2009)

Rolladora
Dişi formda bir İspanyol çeşidi olup, meyveleri uzun, meyve eni kalın, meyve yüzeyi düzgün, 

yapraklar 8-10 çift yaprakçıktan oluşmuş, sofralık, tohumundan ziyade meyve eti açısından önemli 
bir çeşittir.

Flori Gazzafa
Hermafrodit formda bir İspanyol çeşididir. Meyveleri Rolladora’dan daha kısa, düzgün 

yapılı, sofralık ve meyve eti randımanı yüksek bir çeşittir.  
Tantillo
Hermafrodit bir İtalyan çeşididir. Meyve genellikle düz ve koyu kahverengi rengindedir. 

Meyveler 13-17 cm uzunluğunda ve 20 mm enindedir. Meyveleri kokulu, eylül-ekimde olgunlaşır, 
böcek zararına dayanıklı ve yüksek verimli bir çeşittir (Gentile ve ark. 2007)

Tylliria
Kıbrıs’ta yaygın olarak yetiştirilen ve dişi formda bir çeşittir. Ağaçları dik görünüşlü, çiçekleri 

salkım şeklinde olup, her salkımda 25-30 adet çiçek bulunmaktadır. Şeker oranı yüksek, kokulu, 
ağustos-ekim ayları arasında olgunlaşan bir çeşittir. Fakat meyveleri salkım güvesine hassastır.   

Koundourka
Kıbrıs’ta yetiştirilen, dişi formda bir çeşit olup, çiçekleri salkım üzerinde sık bir diziliş 
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gösteren,  meyveleri ortalama 13 cm uzunluğunda ve tohum randımanı %14.7 dolayında olan bir 
çeşittir. 

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Keçiboynuzunda henüz ülkemizde kurulmuş kapama keçiboynuzu bahçeleri mevcut değildir.  

Fakat son yıllarda 2-B arazilerinin halka arzına sunulmasında sonra, bu arazilerde keçiboynuzu 
yetiştiriciliği ile önemli girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgelerinde özellikle 
yaz aylarında meydan gelen orman yangınları, her yıl binlerce hektar orman alanımızın yok 
olmasına neden olmaktadır. Son yıllarda özellikle Akdeniz Bölgesinde Orman Bölge ve İşletme 
Müdürlüklerimiz keçiboynuzunu yangına daha dayanıklı olması nedeniyle çam ağaçlarının 
arasında set olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, Adana’nın Kozan ilçesinde hem 
direkt tohumdan ve hem de fi danla dikim yapılarak yaklaşık 2.500 ha alanda ağaçlandırma 
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 2008 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde yanan orman 
alanlarında Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yine benzer bir uygulama başlatılmıştır. 
Yine TÜBİTAK destekli olarak yürütülen COST projesi çerçevesinde Alanya Orman İşletme 
Müdürlüğü bünyesinde, Alanya’nın Bucakoluk mevkiinde doğadaki mevcut verimsiz keçiboynuzu 
çöğürleri aşılanarak yaklaşık 50 ha’lık bir keçiboynuzu rehabilitasyon sahası oluşturulmuştur.   
Bu çalışmalar, hiç kuşkusuz üreticilerin bahçe kurmasını teşvik edecek ve uzun yıllardır 12.000 
ton dolayında seyreden üretimimizin artışında önemli rol oynayacaktır.  Yeni plantasyonlar 
kurulmadan, doğada bulunan verimsiz ağaçların aşılanması bile üretimimizi 6–8 yıl içerisinde 2-3 
kat arttırabilecektir.

- Gençlik kısırlığı süresi uzun olduğundan dolayı henüz kapama bahçeler mevcut değildir.
- Doğada mevcut ağaçlarda hiçbir kültürel uygulama yapılmamaktadır.
- Ülkemizde hala keçiboynuzu fi danı üreten resmi ya da özel bir kuruluş bulunmamaktadır.
- Aşılı bir fi dan eldesi için asgari koşullarda 2.5-3 yıla gereksinim duyulmaktadır.
- Ülkemizde henüz tescilli bir çeşit bulunmamaktadır.
- Deniz kenarına yakın ve nem oranı yüksek lokasyonlarda özellikle kültür çeşitlerinde 

karşılaşılan külleme en önemli hastalık ve meyve güvesi en önemli zararlılardır.
- Üreticilerin ürününü direkt olarak satabileceği kooperatifl er mevcut değildir.
- Fiyatlarda istikrarlı değildir.
- Yabani ve kültür formlarına ait meyveler genellikle karışık toplanmakta ve bu da satışta 

problemlere neden olmaktadır.
Gelecekteki Durum
Keçiboynuzu, ağacından meyvesine ve meyvesinden tohumuna çok geniş kullanım alanı 

olan bir meyve türüdür. Ayrıca bu türün sanayi ile entegre olması daha ileriki yıllarda bu tür ile 
ilgili olarak kurulacak kapama bahçelerin sayısının artışına neden olacaktır. Bunun yanında, 
keçiboynuzu kurağa oldukça dayanıklı olması nedeniyle 2-B arazilerinin değerlendirilmesinde 
badem ve zeytin yanında son yıllarda tercih edilen meyve türleri arasında yer almaktadır. Ağacının 
yangına dayanıklı olması nedeniyle son yıllarda orman otoriteleri tarafından tercih edilen bir tür 
halini almış ve gerek direk sahalarda mevcut verimsiz ağaçlar aşılanarak, gerek direk sahalara 
direk tohumlar ekilerek ve gerekse çöğürler dikilerek orman alanlarında rehabilitasyon sahaları 
oluşturulmaya başlanmıştır. 

Keçiboynuzunda gelecekte yapılacak eylem planında öncelikli olarak doğada verimsiz 
ağaçların aşılanarak verimli hale dönüştürülmesi ve yaşlı ağaçlarda gençleştirme budamaları 
yapılarak bunların tekrar üretime kazandırılması, bu türün yaygınlaştırılmasına önemli katkı 
sağlayacaktır.  
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Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’de Yenidünya Yetiştiriciliği
Yenidünya ile ilgili uluslararası düzeyde istatistiksel veriler mevcut olmadığından,  üretim 

alanı ve miktarlarına ait değerler, yetiştiriciliği yapılan ülkelerdeki araştırıcıların kaynaklarından 
derlenerek verilmiştir. Toplam yenidünya yetiştiricilik alanı yaklaşık 62.000 ha ve üretimi ise 
31.000 tondur (Caballero ve Fernandez, 2003). Toplam alan ve üretimde Çin ilk sırada yer alırken, 
bunu İspanya ve Pakistan izlemektedir. Ülkemiz ise 1.470 ha alan ve 13.500 ton üretim değeri ile 
Pakistan’dan ardından dördüncü sırada yer almaktadır. (Çizelge 70 ve Grafi k 52)

Çizelge 70. Önemli Yenidünya Yetiştiricisi Ülkelerin Üretim Alanları ve Üretim Miktarları

Ülkeler Alan (ha) Üretim (ton)

Çin 42.000 200.000
Japonya 2.420 10.245
Pakistan 11.000 28.800
İsrail 330 3.000
Mısır 33 440
Yunanistan 300 2.750
Fas 385 6.400
Portekiz 243 950
İtalya 663 4.412
Türkiye 1.470 13.500
Şili 138 0
Brezilya 300 2.00
İspanya 2.914 41.487
Toplam 62.196 31.384

Kaynak: Caballero ve Fernandez, 2003.

Grafi k 52. Önemli Yenidünya Üreticisi Ülkelerin Toplam Üretimdeki Payları
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Ülkemizde toplam alanın 2004 ve 2005 yıllarında sabit kaldığı ve 2005 yılından sonra ise 
artış göstererek, 2007 yılında 10.177 da’a, 2008 yılında ise 10.097 da’a ulaştığı görülmüştür. 
Üretim miktarı da toplam alana bağlı olarak artmış ve 2008 yılında 12.619 ton’a ulaşmıştır. Ağaç 
başına ortalama verim 38 ile 51 kg arasında değişim göstermiştir. Toplam ağaç sayısı 2006 
yılında sonra bir miktar artış göstermiş olmakla birlikte, meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları 
irdelendiğinde, bunun toplam alana önemli derecede yansımadığını söyleyebiliriz. (Çizelge 71 ve 
Grafi k 53) 
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Çizelge 71. Türkiye’de Yenidünya Yetiştiriciliğinde Alan, Üretim, Verim ve Ağaç Sayıları 

Yıllar Toplam Alan 
(da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve  
Vermeyen 

Ağaç  Sayısı 
(adet)

Toplam  
Ağaç  Sayısı 

(adet)

2004 9.250 9.250 38 243.000 37.000 280.000
2005 9.250 12.000 48 251.000 37.000 288.000
2006 9.856 12.310 51 243.429 39.873 283.302
2007 10.177 12.415 48 259.402 50.051 309.453
2008 10.097 12.619 48 262.110 47.724 309.834

Kaynak: TÜİK, 2008.

Grafi k 53. Ülkemizde 2004- 2008 Yılları Arasında Yenidünya Yetiştirilen Toplam Alan ve  
  Üretim Miktarları
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Ülkemizde 2008 yılı verilerine göre Akdeniz Bölgesi 12.096 ton üretim miktarı ve % 96’lık 
üretim payı ile neredeyse toplam üretimin tamamına yakınını karşılamaktadır. Doğu Marmara ve 
Doğu Karadeniz Bölgelerinde az miktarda da olsa üretim yapılmaktadır. Batı Karadeniz ve Batı 
Marmara Bölgelerinde ise yenidünya ağacı yetişmekle birlikte, iklim koşullarının uygun olmaması 
nedeniyle çok az meyve alınabilmekte ya da hiç alınamamaktadır. (Çizelge 72 ve Grafi k 54)
Çizelge 72. Ülkemizin Bölgeler Bazında Yenidünya  Alan, Üretim, Verim ve Ağaç Sayıları 

Bölgeler Üretim  
Alanı (da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Ortalama  
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve 
Veren  Ağaç 

Sayısı 
(adet)

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Toplam 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Akdeniz 10.087 12.096 51 235.047 44.519 279.566
D.Karadeniz 0 161 13 12.218 1.380 13.598
Ege 10 261 22 12.075 1.463 13.538
D.Marmara 0 96 44 2.200 0 2.200
B. Karadeniz 0 0 0 55 55 110
B. Marmara 0 0 0 0 85 85

Kaynak: TÜİK( 2008)
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Grafi k 54. Türkiye Yenidünya Üretiminde Bölgelerin Payları (%)
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Akdeniz Bölgesi’nde gerek alan ve üretim miktarları, gerekse verim ve toplam ağaç 
sayıları bakımından Antalya  ilk sırada yer alırken ve bu ili sırasıyla Mersin, Adana ve Hatay illeri 
izlemektedir. (Çizelge 73) 
Çizelge 73. Akdeniz Bölgesi’nde Önemli Yenidünya Yetiştiriciliği Yapılan İllerin Toplam Alan, Üretim,  
      Verim ve Ağaç Sayılarındaki Değişimler

İller Yıllar Üretim 
Alan (da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve 
Veren 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Toplam 
Ağaç sayısı 

(adet)

Antalya

2004 6.960 4.226 33 129.020 29.550 158.570
2005 6.960 7.065 54 130.583 26.837 157.420
2006 7.025 7.630 58 132.420 27.500 159.920
2007 6.810 7.312 56 130.670 25.150 155.820
2008 6.730 7.291 56 130.170 24.030 154.200

Mersin

2004 1.860 3.585 53 67.074 3.338 70.412
2005
2006 2.451 3.239 51 63.837 4.383 68.220
2007 3.001 3.531 50 70.701 20.073 90.774
2008 3.001 3.647 51 72.001 19.103 91.104

Hatay

2004 50 581 35 16.568 844 17.412
2005 50 562 35 16.192 870 17.062
2006 50 554 34 16.522 540 17.062
2007 53 565 33 16.972 540 17.512
2008 53 574 34 17.086 17.562

Adana

2004 310 540 46 11.790 830 12.620
2005 310 570 46 12.290 330 12.620
2006 260 465 82 5.700 4.580 10.280
2007
2008 210 458 45 10.250 10.460

Kaynak: TÜİK, 2008.

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği
Antalya ili 2008 yılı verilerine göre 6.730 dekar üretim alanı ve 7.291 ton üretim miktarı ile 

Akdeniz Bölgesi yenidünya üretiminin yaklaşık %60’nı karşılamaktadır. (Çizelge 73) Antalya ilinde 
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yıllara göre toplam yenidünya üretim alanında belirgin bir artış kaydedilmemiş, buna karşın üretim 
miktarında 2005 yılından yaklaşık  %67 oranında bir artış saptanmış ve üretim 2006 ile 2008 
yılları arasında ise daha istikrarlı bir seyir izlemiştir. (Grafi k 55) 

Grafi k 55. Antalya İlinin Yenidünya Üretim Alanı ve Miktarındaki Değişimler
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Antalya ilinin sahil bölgesinde yer alan tüm ilçelerinde yenidünya yetiştiriciliği yapılmaktadır.  
2008 yılı verilerine göre Antalya ilinde üretim miktarı bakımından Alanya ilk sırada yer alırken, bunu 
Finike, Merkez ve Gazipaşa ilçeleri izlemektedir. Demre, Kemer, Manavgat ve Serik ilçelerinde ise 
kapama yenidünya bahçeleri bulunmamakla birlikte, bahçe kenarlarında sınır bitkisi olarak ya da 
ev bahçelerinde tekli ağaçlar olarak yetiştirilmektedir. (Çizelge 74)  
Çizelge 74. 2008 Yılı Verilerine Göre Antalya’da Yenidünya Yetiştiriciliği Yapılan İlçelerin Toplam 
      Alan, Üretim, Verim ve Ağaç Sayıları (2008)

İlçeler Üretim Alanı 
(da)

Üretim 
Miktarı 
(ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve 
Vermeyen Ağaç 

Sayısı (adet)

Toplam 
Ağaç Sayısı 

(adet)
Merkez 400 387 50 7.740 2.400 10.140
Alanya 6.000 6.000 60 100.000 20.000 120.000
Finike 0 550 50 11.000 1.000 12.000
Gazipaşa 320 209 30 6.950 330 7.280
Demre 0 24 30 800 150 950
Kemer 0 15 22 680 0 680
Manavgat 0 88 40 2.200 150 2.350
Serik 10 18 23 800 0 800
Toplam 6.730 7.291 305 130.170 24.030 154.200

Kaynak: TÜİK, 2008

Antalya ilinde Alanya ilçesi toplam il üretiminin yaklaşık % 82’sini karşılamakta ve bunu % 8 
üretim payı ile Finike, % 5 ile Merkez ve % 3 ile Gazipaşa ilçeleri izlemektedir. (Grafi k 56) Resmi 
kayıtlara girmemekle birlikte Alanya ilçesinde örtüaltı yenidünya yetiştiriciliği hızla yaygınlaşmaya 
başlamıştır.
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Grafi k 56. Antalya İlçelerinin 2008 Yılında Yenidünya Üretimindeki Payları 
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İhracat ve İthalatı
Yenidünya ihracat değerleri ile ilgili detaylı kayıtlar bulunmamakla birlikte, Suriye ve Ürdün 

gibi çeşitli Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiği bildirilmektedir. (İlk, 2009) İthalat değerleri ile ilgili 
ise bilgi bulunmamaktadır. 

Türkiye’de Mevcut Yenidünya Çeşitleri
Akko XIII (Tescilli) 
Orta mevsim çeşidi olup, meyveler iri, koyu pembe portakal renkli, çok gösterişli ve 

lezzetlidir. Taşımaya dayanıklı ve karaleke hastalığına yüksek oranda tolerant, kendine verimli bir 
çeşittir. 15- 20 yaşlı bir bahçenin dekara verimi 1300- 1400 kg arasında değişmektedir.

Gold Nugget (Tescilli)
Geççi bir çeşit olup, iri, koyu kırmızı portakal renkli, çok gösterişli, lezzetli meyvelere sahiptir. 

Taşımaya dayanıklı ve karaleke hastalığına yüksek oranda tolerant, kendine verimli bir çeşittir. 
15- 20 yaşlı bir bahçenin dekara verimi 1200- 1300 kg arasında değişmektedir.

Tanaka (Tescilli)
Geççi bir çeşit olup, meyveleri oldukça iri, pembe portakal renkli, gösterişli ve lezzetlidir. 

Taşımaya dayanıklı ve karaleke hastalığına tolerant, kendine verimli bir çeşittir. 15- 20 yaşlı bir 
bahçenin dekara verimi 1000- 1200 kg arasında değişmektedir.

Hafi f Çukurgöbek (Tescilli)
Erkenci bir çeşit olup, orta irilikte, pembe portakal renkli, gösterişli, çok lezzetli ve tatlı 

meyvelere sahiptir. Taşınmaya uygunluğu orta, karaleke hastalığına tolerant, kendine verimli bir 
çeşittir. 15- 20 yaşlı bir bahçenin dekara verimi 1000- 1200 kg arasında değişmektedir.

Sayda (Tescilli)  
Erkenci bir çeşit olup, iri, pembe-portakal renkli, çok tatlı ve lezzetli meyvelere sahiptir. 

Taşınmaya orta derecede dayanıklı ve karaleke hastalığına orta düzede tolerant bir çeşittir. 15- 20 
yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1000- 1200 kg’dır.

Yuvarlak Çukurgöbek
Orta mevsim çeşidi olup,  meyveleri iri, sarı renkli, gösterişli ve çok lezzetlidir. Taşınmaya 

dayanıksız, karaleke hastalığına orta düzeyde tolerant, kendine kısmen verimli bir çeşittir. 15- 20 
yaşlı bir bahçenin dekara verimi 700- 800 kg arasında değişmektedir.

Uzun Çukurgöbek
Orta mevsimde olgunlaşan bir çeşit olup, meyveleri iri, açık sarı renkli, gösterişli ve çok 
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lezzetlidir. Taşınmaya dayanıksız, karaleke hastalığına orta derecede tolerant, kendine kısır bir 
çeşittir. 15- 20 yaşlı bir bahçenin dekara verimi 600 kg arasında değişmektedir.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
Yenidünya sınırlı oranda meyve türünün piyasada bulunduğu bir dönemde olgunlaşmaktadır.  

Bu nedenle ekonomik getirisi birçok meyve türünden daha avantajlıdır. Ancak ülkemizde kapama 
bahçe sayısının sınırlı olması bu avantajı kullanmamızı engellemektedir. Oysaki dünyada 
yenidünya yetiştiriciliğinde söz sahibi ülkelerde yetiştiricilik geniş alanlarda ve ekonomik getirisi 
yüksek standart çeşitlerle yapılmaktadır. Buna karşılık ülkemizde yetiştiricilik hala küçük bahçeler 
ya da ev bahçelerinde tekli veya gruplar halinde standart olmayan çeşit ve tiplerle yapılmaktadır.  
Bu durum ise aşağıda bildirilen sorunları beraberinde getirmektedir.

- Mevcut bahçelerin çoğu eski ve karışık çeşitlerle tesis edilmiştir.
- Kapama bahçe sayısı yeterli değildir.
- Kültürel işlemler (sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama) zamanında ve tekniğine uygun 

olarak yapılmamaktadır.
- Yetiştiricilikte karalekeye dayanıklı ve kaliteli çeşitlerin kullanılmaması, iç ve dış pazara 

kaliteli meyve arzını engellemektedir.
-Örtüaltı yetiştiriciliğinin henüz istenen düzeyde olmaması, erkenci ve kaliteli ürün eldesini 

kısıtlamaktadır.
- Meyvelerin deriminde makas kullanılmaması meyve kalitesini düşürmektedir.
- Meyvelerde sınıfl andırma yapılmaması fi yatı olumsuz etkilemektedir.
- Meyveler piyasaya hala tahta kasalarla sunulmaktadır.
- Taşımada soğuk zincir kullanılmamaktadır.
- Meyvelerin taze tüketim dışında kullanım alanı oldukça sınırlıdır.
- Üretici birlikleri ve kooperatifl er mevcut değildir
Gelecekteki Durum
Ülkemiz yenidünya yetiştiriciliğinde üretim alanı ve miktarında son yıllarda önemli 

artışlar olmamakla beraber, bu meyve türünün piyasaya çıktığı dönemde sınırlı sayıda meyve 
türünün olması ve örtü altında da yetiştirme şansının bulunması,  gelecekteki yetiştiriciliğinin 
yaygınlaşmasına ivme kazandıracağı görüşündeyiz. Bu ivme hiç şüphesiz, çekirdeksiz veya az 
çekirdekli, kara lekeye dayanıklı çeşitlerin piyasaya kazandırılması, meyvenin taze tüketim dışında 
reçel, marmelat, şarap, kurutulmuş meyve gibi işlenmiş ürün olarak değerlendirilme olanaklarının 
geliştirilmesi gerek tüketici ve gerekse üreticinin bu meyveye olan talebini artıracaktır. Henüz 
depolama ve soğuk zincir uygulamalarının yaygınlaşmaması,  meyvenin iç pazarda satışının ve 
dış pazara ihracatının gerçekleşmesinin önünde en büyük engel olarak görülmektedir. Bu konuya 
gereken önemin gösterilmesi, bu meyvenin iç ve dış piyasada pazarlama şansını arttıracaktır.

Avokado (Persea americana Mill.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
FAO’nun verilerine göre; Dünya’nın 2008 yılı toplam avokado üretimi 3.532.011 ton ve 

avokado üretim alanı 423.262,4 hektardır. Üretimde ilk sıralarda Meksika, Endonezya, A.B.D. 
Brezilya, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, İspanya ve Şili gibi ülkeler yer almaktadır. Avokado 
üretiminde çok büyük bir oranla ilk sırayı Meksika almakta ve dünya üretiminin yaklaşık 1/3’ünü 
tek başına gerçekleştirmektedir. (Çizelge 75 ve Grafi k 57)
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Çizelge 75. Bazı Ülkelerin Avokado Üretim Miktarları (ton) 

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008

A.B.D. 162.749 283.405 247.000 175.177 114.305
Avustralya 41.897 32.634 34.452 47.238 47.238
Brezilya 170.534 169.335 164.441 154.096 166.000
Çin 100.000 125.000 90.000 92.000 95.000
Dominik Cumhuriyeti 218.790 113.621 216.378 183.468 187.398
Endonezya 221.774 227.577 239.463 201.635 225.180
Etiyopya 65.000 65.000 34.845 55.000 42.849
Filipinler 30.790 37.755 25.617 24.975 24.180
Guatemala 58.910 58.967 95.066 96.525 96.525
Güney Afrika 56.869 105.931 61.442 65.203 99.650
Haiti 47.000 54.000 54.000 58.000 58.000
İspanya 76.297 74.994 79.824 120.000 120.000
İsrail 73.160 85.640 84.909 85.913 48.558
Kamerun 53.000 53.000 55.000 55.000 55.000
Kenya 80.000 90.000 103.935 93.639 93.639
Kolombiya 170.985 171.603 191.710 193.996 183.968
Kongo Demokratik Cumh. 61.790 62.630 63.480 62.000 62.000
Meksika 987.000 1.021.515 1.134.250 1.142.892 1.124.565
Peru 108.460 103.417 113.259 121.720 121.720
Portekiz 13.000 13.000 15.000 16.000 16.000
Şili 160.000 190.000 220.000 250.000 250.000
Venezuela 52.428 63.109 58.663 83.304 83.304
Yeni Zelanda 11.752 22.970 15.000 20.000 20.000
Türkiye 400 475 492 931 958

Kaynak: FAO, 2010a.

Ülkemizde ise avokado türünün ticari yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için FAO aracılığıyla 
1970’li yılların başında Kaliforniya’dan 4 çeşit (Fuerte, Hass, Bacon ve Zutano) getirtilerek Antalya, 
Dalaman, Alata, Adana ve İskenderun ekolojik koşullarında denemeye alınmıştır. Sonuçta 
‘Fuerte’, ‘Hass’, ‘Bacon’ ve ‘Zutano’ çeşitlerinin başta Antalya olmak üzere Akdeniz sahil şeridinde, 
yetiştiriciliğinin yapılabileceği saptanmıştır. (Doğrular ve ark. 1983; Kaplankıran ve Tuzcu, 1994; 
Demirkol, 1995; Toplu ve ark. 1998 ve Demirkol, 1998)

Grafi k 57. 2004-2008 Yılları Arasında Bazı Önemli Avokado Üreticisi Ülkelerin Üretim   
  Miktarları (ton)
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Ülkemizde avokado üretimi 1980’li yılların ortalarından itibaren hızla artmıştır. Akdeniz 
bölgesinde yer alan Antalya, Mersin ve Muğla illerinde önemli miktarda avokado üretimi 
yapılmaktadır. Adana ve Hatay illerinde ise deneme ve araştırma bahçeleri kurulmuştur. 2008 
yılında Türkiye’nin toplam avokado üretimi 958 ton ve alanı 130 ha’dır. (Çizelge 76)

Çizelge 76. Türkiye’nin Avokado Ağaç Sayısı, Üretim Alanları ve Üretim Miktarları.

Yıllar

Türkiye Avokado Üretimi

Ağaç Sayısı Ağaç Başına 
Verim 
(kg)

Alan 
(da)

Üretim 
(ton)Meyve 

Veren 
Meyve 

Vermeyen
2004 11.500 8.500 35 700 400
2005 15.000 8.500 32 720 475
2006 15.251 9.165 32 736 492
2007 17.043 10.130 55 1.134 931
2008 17.723 11.270 54 1.208 958

Kaynak: Anonim 2010a.

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği
Ülkemizin toplam avokado üretiminin yaklaşık %75-80’i Antalya ilinde üretilmektedir. 

(Çizelge 77)
Çizelge 77. Türkiye’nin ve Antalya’nın Avokado Üretimi

Yıllar
Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Antalya Türkiye Oranı % Antalya Türkiye Oranı %
2004 590 700 0.84 252 400 0.63
2005 590 720 0.82 236 475 0.50
2006 485 736 0.66 326 492 0.66
2007 975 1.134 0.86 737 931 0.79
2008 1.050 1.208 0.87 761 958 0.79

Kaynak: Anonim, 2010a.

Antalya’nın avokado üretim alanı 2004 yılında 590 dekar ile Türkiye’nin toplam üretim 
alanının % 84’ünü meydana getirirken, bu oran 2008 yılında 1.050 dekar ile Türkiye’nin toplam 
üretimin % 87’sine yükselmiştir. Ancak asıl artış verimde görülmüştür. Antalya’nın avokado üretimi 
2004 yılında 252 ton iken 2008 yılında % 200 artarak 761 ton’a yükselmiştir. Bu oran toplam 
üretimin % 79’una denk gelmektedir (Çizelge 77).

Antalya’nın avokado üretim alanlarının yaklaşık % 80’ini ve üretiminin % 85’ini Alanya ve 
Gazipaşa ilçeleri oluşturmaktadır. Bu iki ilçeyi yaklaşık 130 dekar alan ve 40 ton üretim ile Antalya 
Merkez ilçe takip etmektedir. (Çizelge 78)
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Çizelge 78. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Avokado Yetiştiriciliği

İlçe Alan 
(da)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına 
Ortalama Verim 

(kg)
Üretim 
(ton)Meyve Veren 

Yaşta
Meyve 

Vermeyen Yaşta
Alanya 420 6.450 2.550 75 483,75
Gazipaşa 400 5.100 4.200 35 178,50
Merkez 130 658 2.325 60 39,48
Finike 20 560 0 35 19,60
Manavgat 30 210 940 80 16,80
Serik 30 315 120 40 12,60
Kemer 20 530 70 20 10,60
Toplam 1.050 13.823 10.205 49.28 761,33

Kaynak: Anonim, 2010a.

İhracat ve İthalat
Dünyada avokado için en önemli iki büyük pazar ABD ve Avrupa oluşturmaktadır. Bu 

iki büyük pazar toplam ithalatın % 90’ınıdan fazlasını oluşturmakta ve farklı pazar karakterleri 
taşımaktadırlar. Japonya ise daha küçük bir pazar olarak yer almaktadır. Dünya’da en fazla 
avokado ithalatı yapan ülke ABD’dir ve bu ülkeyi Fransa, Hollanda ve İngiltere takip etmektedir. 
Daha sonra Japonya, İspanya, Kanada ve Almanya önemli ithalatçı ülkeler olarak dikkati 
çekmektedirler. Türkiye’nin ise çok az miktarda avokado ithalatı vardır. (Çizelge 79) 

Çizelge 79. Bazı Ülkelerin Avokado İthalat Miktarları (ton).

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007

A.B.D. 141.134 145.298 264.203 192.725 348.858
Almanya 15.390 16.125 18.231 16.073 20.706
El Salvador 11.503 12.362 9.460 11.478 10.079
Fransa 89.624 103.073 102.798 94.905 110.632
Hollanda 27.101 30.641 49.438 48.866 63.211
İngiltere 26.472 29.679 57.344 60.123 44.526
İspanya 11.187 11.850 16.245 27.908 24.354
Kanada 15.879 19.143 18.243 21.876 23.252
Honduras 4.153 11.542 5.159 11.687 9.335
El Salvador 11.503 12.362 9.460 11.478 10.079
Türkiye 11 40 79 74 127

Kaynak: Anonim, 2010b

FAO’nun verilerine göre; Dünya’nın 2003-2007 yılları arasında toplam avokado ihracat 
miktarları Çizelge 80’de verilmiştir. (Anonymous, 2010b) Çizelge 80 incelendiğinde; Amerika 
kıtasında bulunan ülkelerin mutlak bir pazar hâkimiyeti bulunmakta, özellikle Şili ve Meksika 
toplam ihracatın yaklaşık % 65’ini meydana getirmekte ve pazarı yönlendiren 2 büyük güç 
olarak ortaya çıkmaktadır. İhracatta Amerika kıtasından sonra gelen Avrupa kıtasında 2 büyük 
ihracatçı ülke olarak İspanya ve İsrail ortaya çıkmakta ve toplam ihracatın yaklaşık % 10’unu 
oluşturduğu görülmektedir. Fransa, Hollanda ve Almanya gibi üretici olmayan (çok az Fransa’da) 
Avrupa ülkelerinin pazardaki etkisi daha çok re-export (yeniden ihraç) olarak ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’nin ihracatı ise ‘hiç yok’ denecek kadar az ve daha çok semboliktir. 
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Çizelge 80. Bazı Ülkelerin Avokado İhracat Miktarları (ton).

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007

Arjantin 553 725 1.261 2.157 1.786
Avustralya 442 410 792 930 1.074
Brezilya 515 890 625 1.426 1.490
Şili 95.311 113.592 136.412 110.893 292.793
Dominik Cumhuriyeti 17.140 13.554 17.087 11.981 18.624
Ekvador 6.867 4.954 4.475 6.808 3.797
Fransa 14.206 12.662 14.538 19.711 26.555
Almanya 3.414 3.330 4.658 3.083 4.015
Yunanistan 391 94 136 998 887
Guatemala 4.676 3.682 5.440 5.710 4.408
İsrail 22.436 58.293 41.740 29.605 43.988
Meksika 124.239 135.872 218.525 208.349 310.260
Hollanda 18.948 20.409 35.013 37.851 50.136
Yeni Zelanda 5.676 6.218 10.450 9.514 11.848
Peru 11.520 14.598 18.670 31.718 37.521
Güney Afrika 38.994 28.585 82.979 32.290 36.962
İspanya 34.755 53.238 43.259 47.690 45.861
A.B.D. 6.709 7.454 5.123 6.583 9.567
Türkiye 17 13 3 13 1

Kaynak: Anonim, 2010b

Meksika, Şili, Peru, Kenya, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve İsrail’in avokado 
ihracatı yaklaşık 715.000 ton civarındadır ve toplam ihracatın % 80’ini oluşturmaktadır (Anonim, 
2010b). Avokadonun Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında, ağırlıklı olarak denizyolu taşımacılığı 
kullanılmaktadır. (Çizelge 81)

Çizelge 81. Denizyolu İle Avokado İhraç Eden Bazı Ülkelere Ait Limanlardan, ‘Avrupa   
    Birliği’ne Bağlı Bazı Ülkelerin Limanlarına Nakliye Süreleri

Ülkeler İhracat limanı İthalat limanı (A. B.) Nakliye süresi (gün)

Şili Valparaiso

Dunkirk 21
Rotterdam 20
Algeciras 17
Felixstowe 22

Peru
Callao

Rotterdam 21–24
Algeciras 18

Paita
Rotterdam 19
Algeciras 16

Dominik Cumhuriyeti Rio Haina 
(Santa Domingo)

Zeebrugge 9
Genoa 11

Kenya Mombasa
Marseilles 12–15
Rotterdam-Amsterdam 21

Meksika Altamira Antwerp 14–18
Güney Afrika Cape Town Rotterdam 12–13
İsrail Ashdod Marseilles 3
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Avokado ihracatı yapan ülkelerden ‘Avrupa Birliği’ ülkelerine (İsrail dışında) en erken 9 
gün ve en geç 24 gün içinde nakliye yapılabilmektedir. Nakliye sürelerinin uzaması meyvenin 
muhafazasını güçleştirmekte ve ulaşım masrafl arını arttırmaktadır. İsrail’in üretimdeki ağırlığı çok 
büyük oranlarda olmamasına rağmen, diğer ülkelere göre ürettiği avokadoları Avrupa’ya 3 gün 
gibi kısa bir sürede denizden nakliyesini yapabilmektedir. Bununla birlikte, Avrupa pazarlarına 
çok daha yakın olmasının avantajını kullanarak avokado ticaretinde, söz sahibi olarak ortaya 
çıkmaktadır. (Bayram ve ark, 2006)

Mevcut Çeşitler
Bacon
Ağacı, yüksek boylu ve dikine gelişmektedir. (Bayram, 2009) Yaprakları ezildiğinde 

anason kokusu ortaya çıkmaktadır. ‘Bacon’ çeşidinin soğuğa toleransı çok iyi ve sıcaklık -4,4 
0C’ye düştüğünde zararlanma başlamaktadır. (Doğrular ve ark., 1985; Newett ve ark., 2002) Ürün 
vermesi tutarlı, erken gelişen ve soğuk bölgelerde Fuerte’ çeşidinden daha yüksek meyve verimi 
olan bir çeşittir (Newett ve ark., 2002). Fidanlar araziye dikildikten sonra, 3–5 yaşları arasında 
meyve vermeye başlamaktadır. (Doğrular ve ark. 1985) ‘B’ tipi çiçek yapısına sahiptir. ‘Hass’ 
çeşidinin tozlanmasında kullanılabilecek bir çeşittir. Meyve yumurta şeklindedir. Newett ve ark. 
(2002), ‘Bacon’ çeşidinin meyve ağırlığının 170–510 g arasında değiştiği bildirmekle birlikte, 
ülkemizde Serik-Antalya koşullarında ortalama 250–260 g meyve ağırlığına ulaşılmıştır. (Bayram 
ve Demirkol, 2003) Meyve kabuğu yeşil, pürüzsüz ve yumuşak yapıda, ince nispeten kolay 
soyulmaktadır (Doğrular ve ark., 1985). Meyve eti rengi açık sarı krem renginde ve hafi f lifl idir. 
Çekirdek orta büyüklüktedir. (Demirkol, 1997)

Hass
Ağacı yayılan bir yapıda gelişme göstermekte ve orta büyüklüktedir. (Doğrular ve ark. 1985) 

Dikildikten 3–4 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır. (Doğrular ve ark. 1985) Çiçek yapısı 
‘A’ tipidir. ‘Hass’ çeşidinin tozlanmasında, ‘Bacon’ çeşidi dölleyici olarak kullanılabilmektedir. 
(Doğrular ve ark., 1985) ‘Hass’ düşük sıcaklıklara çok hassas ve sıcaklık -1,10C’ ye düştüğünde 
zarar görebilmektedir. (Doğrular ve ark., 1985; Newett ve ark., 2002) Genellikle meyve yumurta 
şeklinde ve ağırlığı 140–400 g arasında değişmektedir. (Newett ve ark., 2002) Serik-Antalya 
koşullarında, ortalama meyve ağırlığı 160-180 g olarak saptanmıştır. (Demirkol ve ark., 2004) 
Meyve kabuğu siyahımsı mor, kabuk yüzeyi çok pürüzlü, kabuğu orta kalın ve soyulması kolaydır. 
Meyve et rengi koyu sarı, lifsiz, çekirdek küçük ve tohum yatağına sıkıca bağlıdır. (Bayram ve 
Demirkol, 2003)

Fuerte
Ağaç yapısı büyük ve yayılan bir yapıda gelişmektedir. Yaprakları ezildiğinde anason kokusu 

açığa çıkmaktadır. ‘Fuerte’, soğuklara orta derece dayanıklı ve sıcaklık -2,8 0C’ye düştüğünde 
zararlanma görülmektedir. (Doğrular ve ark., 1985; Newett ve ark., 2002) Fidanlar araziye 
dikimden 4–7 yıl sonra, meyve vermeye başlamaktadır. (Doğrular ve ark., 1985) Çiçek yapısı 
‘B’ tipidir. Aynı çiçeklenme tipine sahip olan farklı çeşitlerin, çiçeklerinin açılma zamanlarındaki 
farklılıklardan dolayı birbirini tozlayabildikleri saptanmıştır. (Doğrular ve ark., 1985; Ish-Am, 
2005) Bu nedenle tozlayıcı çeşitleri, ‘Zutano’, ‘Hass’, ‘Rincon’, ‘Jalna’ ve ‘Bacon’ olabilmektedir 
(Doğrular ve ark., 1985). Genellikle meyve armut şeklinde ve ağırlığı 170–500 g arasında olduğunu 
bildirmektedir. (Newett ve ark., 2002) Serik-Antalya koşullarında, ortalama meyve ağırlığı 300 g 
olarak saptanmıştır. (Bayram ve Demirkol, 2003) Meyve kabuğu yeşil renkli ve üzeri puslu, yüzeyi 
düz ile pürüzlü arasında ortadır (Demirkol ve ark., 2004). Nispeten kalın kabuklu ve soyulması 
kolaydır. Meyve et rengi açık sarı ve lifsiz bir çeşittir. (Bayram ve Demirkol, 2003) Tohum orta 
büyüklüktedir.

Zutano
Ağacı uzun boylu ve dikine gelişmektedir. (Doğrular ve ark., 1985) ‘Zutano’ çeşidi, soğuğa 

dayanıklı olmakla birlikte, sıcaklık -3,3 0C ‘de zarar görebilmektedir. (Doğrular ve ark., 1985; 
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Newett ve ark., 2002) Fidanlar araziye dikildikten sonra, 2–3 yaşları arasında meyve vermeye 
başlamaktadır. (Doğrular ve ark., 1985) Çiçek yapısı ‘B’ tipidir. ‘Hass’ çeşidinin başarılı bir 
tozlayıcısıdır. (Newett ve ark., 2002) Ayrıca ‘Fuerte’ çeşidini de tozlayabilmektedir. (Doğrular 
ve ark., 1985) Çiçeklenme şubat ayının ortasında başlamakta ve mayıs ayının ortasına kadar 
devam etmektedir. (Demirkol, 1997) Genellikle meyve yumurta veya armut şeklinde ve ağırlığı 
200–400 g arasında değişmektedir. (Newett ve ark., 2002) Serik-Antalya koşullarında, ortalama 
meyve ağırlığı 280-290 g olarak saptanmıştır. (Demirkol ve ark., 2004) Meyve kabuğu sarımsı 
yeşil renkli, yüzeyi düzgün ince yapıda ve kolay soyulmaktadır. (Doğrular ve ark., 1985) Meyve 
eti açık sarı krem renginde ve hafi f lifl idir. (Demirkol, 1997) Meyvenin iriliğine göre çekirdek büyük 
olarak meydana gelmektedir. (Doğrular ve ark., 1985)

Ettinger
Kuvvetli bir lider dal ile birlikte dik büyüme alışkanlığı vardır. Yaprakları ezildiğinde, çok 

zayıf bir anason kokusu bulunmaktadır. (Newett ve ark., 2002) Soğuklara ‘Fuerte’ çeşidinden 
daha dayanıklı olduğu da bildirilmiştir. (Newett ve ark., 2002) Genellikle fi dan araziye dikildikten 
3–5 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır. ‘B’ tipi çiçek yapısına sahiptir. Genellikle çiçeklenme, 
Mart ayının ilk haftası başlamakta ve Mayıs ayının son haftasında son bulmaktadır. (Demirkol 
ve ark., 2004) Meyve armut şeklindedir. Ortalama meyve ağırlığı 170–570 g arasında olmakla 
birlikte (Newett ve ark., 2002), ülkemizde Serik-Antalya koşullarında ortalama 280–300 g meyve 
ağırlığına ulaşılmıştır. (Bayram ve Demirkol, 2003) Meyve kabuğu, parlak yeşil renkli ve kabuk 
yüzeyi düzgün bir çeşittir. Kabuk nispeten ince olmakla beraber soyulması kolay olmaktadır. 
Meyve eti açık sarı krem rengindedir. 

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
- Ülkemizde ticari avokado yetiştiriciliğine çok yakın bir zamanda başlamış olmasına rağmen, 

üretim alanlarında ve üretim değerlerindeki gelişmeler umut vericidir. Ancak, bu dönemde İspanya, 
İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin gelişimleri çok daha çarpıcı ve üretimleri çok fazla 
değerli olmuştur. Bu ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de beklenen gelişmelerin olmamasında 
bazı kültürel ve teknik problemlerin etkisinin neden olduğu düşünülmektedir.

- Türkiye’de meyve türü olarak çok yeni tanınması ve etkili bir promosyon çalışmasının 
 yapılmamış olması,

- Avokadonun tüketimi konusunda halkın bilgi sahibi olmaması,
- Avokadonun kendine özgü tadının bazı tüketicilerin geleneksel tüketim alışkanlıklarına 

 (ekşi, tatlı, mayhoş ve aromalı vb.) çok fazla uymaması,
- Pazarda çok fazla ve her dönemde bulunmaması ve bulunan pazarlarda ise diğer meyve 

 türleri göre çok yüksek fi yatla alıcı bulması,
- Devletin resmi kuruluşlarının (Üniversite, Tarım İl Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma 

 Enstitüleri) bu meyve türü tanıtılması ile ilgili belirli bir programlarının olmaması,
- Özel sektörün bu türün yetiştiriciliğine ve pazarlanmasına ilgi göstermemesi,
- Üretici birlik ve kooperatifl erinin henüz oluşmamış olması,
- Avokadonun meyve özellikleri konusunda üreticilerin bilgi sahibi olmaması,
-Avokado yetiştiriciliğini düşünen yeni üreticilerin pazarlama konusunda tereddütler 

 yaşaması,
- Mevcut şartlarda yetiştirilebilecek çeşitleri ve anaçları üreticilerin tanımaması,
- Avokadonun pazarlanması konusunda belirli bir stratejilerin bulunmaması,
- Yeni meyve türlerinin yetiştirilmesinde üreticilerin çok fazla istekli olmaması,
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Gelecekteki Durum
Dünya’da avokado ticareti 2 merkezli olarak yapılmaktadır. Bu iki büyük ticari merkezi, 

Amerika Bileşik Devletleri (yaklaşık 500.000 ton/yıl) ve Avrupa (yaklaşık 300.000 ton/yıl) 
oluşturmaktadır. Bunun yanında, küçük ve istikrarlı Japonya pazarı da (yaklaşık 30.000 ton/
yıl) bulunmaktadır. Bu durumun uzun yıllar böylece gideceği ve pazarda bulunan avokadoların 
miktarında bir değişiklik olsa bile ithalatçıların ve ihracatçıların ülkelerin yerini muhafaza edeceği 
görülmektedir.

Türkiye’de avokadonun geleceğinin çok daha umut verici olduğu düşünülmektedir. 
Akdeniz bölgesinde bulunan birçok meyve türünün pazarlanmasında ülkesel ve ekonomik 
sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünde; avokadonun sınırlı bir alanda yetiştirilmesi ve 
pazarda yüksek fi yatla alıcı bulması, bazı avantajları meydana getirmekte ve yaklaşık 40 yıldır 
yetiştiriciliğinin yapılması da geniş bir tecrübe olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de avokado yetiştiriciliğinde; Antalya ilinin çok büyük ağırlığının olması ve Kıyı 
Akdeniz Havzasında bulunan bazı ilçelerinin (Alanya ve Gazipaşa) toplam avokado üretiminin 
büyük bir kısmını oluşturmasından (yaklaşık % 70) dolayı, Antalya ve ilçelerinin avokado 
endüstrisinin geleceğini teşkil edeceği düşünülmektedir. Özellikle Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 
sahil kenarlarında bulunan alanlarda, yeni tesis edilecek meyve bahçeleri için avokadonun ciddi 
bir alternatif olduğu düşünülmektedir. Çünkü üretimi yapılan mevcut bahçelerde yüksek gelir 
seviyesine ve fi yatlarda belirli bir istikrara ulaşılmıştır.

Fiyat düzeyleri : Avokadonun yetiştiricilik alanlarının sınırlı olması, yüksek besin değerinin 
ve kendine özgü tadının bulunması nedeniyle, pazarda yüksek fi yatla alıcı bulmaktadır (Bayram 
ve ark., 2006). Bunun nedenlerinden biri olarak üretici ülkelerde, aynı zamanda yoğun tüketiminin 
yapılması ve güçlü yerel pazar organizasyonlarının bulunması gösterilmektedir. (Naamani, 
2007)

Avokadonun en fazla üretiminin yapıldığı Meksika’da (1.1-1.2 milyon ton/yıl) şaşırtıcı bir 
şekilde gelişmiş yerel pazarlar bulunmakta ve Peru’da olduğu gibi avokado üretimin yaklaşık 
% 70’i iç pazarda tüketilmektedir (İmpert, 2006; Naamani, 2007). Meksika’nın 2004 yılı toptan 
fi yatları, kilo başına 0.70–1.10 € arasında değişmektedir .(İmpert, 2005)

Günümüzde, Dünya’da avokadonun ortalama fi yatı, kilo başına 1.5-2.0 $ arasında değişmekte 
ve bu durumun uzun yıllar boyunca süreceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise avokadonun 
ortalama fi yatı, kilo başına 1.3-1.5 $ arasında değişmekle birlikte, nispeten yerli üretimin çok az 
olduğu Mayıs-Ekim ayları arasında kilo başına fi yatı 4.0-6.0 $’a kadar yükselmektedir.

Pazar açıklığı: Amerika Bileşik Devletleri’nin pazarını, kendi üretimi olanların yanında, 
Şili ve Meksika’dan gelen avokadolar oluşturmaktadır. Bu ülkelerde, son zamanlarda geliştirilen 
yetiştirme teknikleri ve kurulan bahçelerle birlikte, yılın 12 ayı avokado ihraç eden ülkeler 
olmuşlardır. Ayrıca, Amerika Bileşik Devletleri’nin pazar yapısı, karantina işlemleri ve gümrük 
işlemleri çok sıkı olduğu için sadece belirli ülkelerin girişine izin verilmiştir.

Avrupa Birliği ülkelerinin pazar yapısı çok daha farklı ve karmaşık olmaktadır. İspanya ve 
İsrail pazarın önemli ülkeleri olmakla birlikte, Güney Afrika, Kenya, Şili, Peru ve Meksika gibi 
ülkelerde ihracatçı olarak yer almaktadır.

Türkiye’nin pazar yapısı ise, Ekim-Nisan ayları arasında kendi üretimi olan avokadoların 
olduğu dönemi oluşturmaktadır. Mayıs-Ekim ayları arasında ise Güney Afrika ve İsrail gibi 
ülkelerden ithalat yapılmaktadır. Son yıllarda, yapılan ithalatlarda çarpıcı bir oranda yükselme 
görülmektedir. İhracat ise çok önemsiz miktarlarda yapılmakta ve genellikle Irak başta olmak 
üzere bazı Ortadoğu ülkelerine olmaktadır.

Türkiye’de gelişmeye çok uygun bir iç pazar bulunmakta ve çok daha geliştirilebilecek 
şartlara da sahip olmaktadır. Kişi başına tüketimlere bakıldığında; Meksika’da yaklaşık 8 kg., 
Şili’de yaklaşık 4 kg., Fransa’da 1.8 kg., Amerika Bileşik Devletleri’nde yaklaşık 1.6 kg ve tüm 
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Avrupa’da 500 gram olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise, yaklaşık 15-20 gram gibi çok düşük bir 
seviyede kalmaktadır. Mevcut pazarda ise avokadonun birim başına değeri, Avrupa ve Amerika 
ile eşdeğer seviyede olduğu görülmektedir.

Tüketici isteği: 1911 yılında ‘Fuerte’ çeşidinin seleksiyonu ile ticari avokado bahçelerinin 
kurulmasına başlamıştır. Daha sonra, 1935 yılında ‘Hass’ çeşidi tescil edilmiş ve bu çeşit 1950’den 
sonra tüm avokado yetiştirilen alanlara yayılmıştır. Hâlihazırda ‘Hass’ çeşidi, Amerika Bileşik 
Devletleri’nde pazarın % 90’dan fazlasını ve Avrupa’nın ise yaklaşık % 65’ini oluşturmaktadır.

Amerika Bileşik Devletleri’nde pazarında tüketici tercihi ‘Hass’ çeşidi olmasına rağmen 
Avrupa pazarında bu durum daha çok zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Çünkü, Avrupa’da yer 
alan ülkelerin daha çok tercihleri yeşil renkli ve kabuğu düzgün olan avokado çeşitleridir. Ancak 
avokado üreten ülkelerin büyük bir kısmında, özellikle Amerika Bileşik Devletleri’nin de etkisi ile 
birlikte, ‘Hass’ hâkim çeşit olmakta ve giderekte etkisini arttırmaktadır. Bu durum, Avrupa’daki 
tüketici ülkeleri oldukça fazla zorlamaktadır.

 Nar (Punica granatum L.)
 Mevcut Durum
 Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Nar ile ilgili uluslararası düzeyde istatistiksel veriler henüz mevcut değildir. Aşağıdaki veriler, 

üretim yapılan ülkelerdeki araştırıcıların verdiği bilgilerden derlenmiştir. Dünyada toplam nar 
üretiminin yaklaşık yarısı olan 1.140.000 ton ile Hindistan’da gerçekleşmekte, bu ülkeyi 705.000 
ton ile İran, 127.760 ton ile Türkiye ve 110.000 ton ile ABD izlemektedir. Üretimdeki bu fazlalığa 
karşın, adı geçen ülkelerde ihracat miktarı oldukça düşüktür. (Çizelge 82) Ülkemiz dünyada en 
fazla nar üreten ülkeler arasındadır. Ülkemiz ekolojik koşullarının uygunluğu ve arazi miktarının 
çokluğu ve dış-iç talepler üretimimizi hızlı bir şekilde artırmaktadır.

Çizelge 82. Dünyada Başlıca Nar Üreten ve İhraç Eden Ülkeler (2008)

Ülkeler Üretim (ton) İhracat (ton)

Hindistan 1 140 000 35 000
İran 705 000 60 000
ABD 110 000 17 000
Irak 80 000
Türkiye 127.760 12 000
İspanya 40 000 15 000
Tunus 25 000 2 000
Afganistan 24 000
İsrail 17 000 4 000
Azerbaycan 65 000
Mısır 43 000
Özbekistan 35 000
Toplam 2.411.76

Kaynak: Anonymous, 2009

Türkiye toplam nar alanı 2004 yılında 65.000 da iken 2008 yılında %60’lık bir artışla 
176.197 da’a ulaşmıştır. Üretim miktarı da toplam alana bağlı olarak artış göstermiş ve 2008 
yılında 127.760 ton’a olmuştur. Toplam ağaç sayısı özellikle 2006 yılından sonra belirgin bir artış 
göstermiştir. Ağaç başına ortalama verim 23-31 kg arasında değişim göstermiştir. (Çizelge 83 ve 
Grafi k 58)
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Çizelge 83. Türkiye Nar Toplam Alan, Üretim, Verim ve Ağaç Sayılarındaki Değişimler

Yıllar
Toplam 

Alan 
(da)

Üretim 
Miktarı 
(ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Toplam Ağaç 
Sayısı 
(adet)

2004 65.000 73.000 23 3.200.000 1.220.000 4.420.000
2005 67.000 80.000 25 3.220.000 1.409.000 4.629.000
2006 75.675 90.737 29 3.136.166 1.502.233 4.638.399
2007 111.230 106.560 30 3.610.788 3.367.316 6.978.104
2008 176.197 127.760 31 4.017.480 5.928.736 9.946.216

Kaynak: TÜİK, 2008.

Grafi k 58. Ülkemizde 2004-2008 Yılları Arasında Nar Yetiştirilen Toplam Alan ve Üretim  
  Miktarları
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2008 yılı verilerine göre Akdeniz Bölgesi 72.257 ton üretim miktarı ve % 54.56’lık üretim payı 
ile toplam ülke nar üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır. Ege ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ise sırasıyla %24.42 ve %12.88’lik üretim paylarına sahiptirler. Diğer bölgelerde üretim 
miktarları düşüktür. (Çizelge 84) 
Çizelge 84. 2008 Yılına Ait Bölgelere Göre Nar Toplam Alan, Üretim, Verim ve Ağaç Sayıları

Bölgeler Üretim 
Alanı (da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Toplam Ağaç 
Sayısı (adet)

Akdeniz 60.849 72.257 39 1.842.084 2.246.692 4.088.776
Ege 55.964 31.201 27 1.141.822 2.276.516 3.418.338
Orta Anadolu 2.580 3.510 28 151.002 63.043 214.045
Karadeniz 209 731 19 38.474 18.804 57.278
GDoğu Anad. 50.008 16.455 26 641.991 1.102.834 1.744.825
Marmara 6.587 3.606 16 232.077 224.843 456.920
Toplam 176.197 127.760 4.047.450 5.932.732 9.980.182

Kaynak: TÜİK, 2008.

Ülkemizde gerek alan ve üretim miktarları, gerekse verim ve toplam ağaç sayıları bakımından 
Antalya ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla Muğla, Denizli, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Hatay 
illeri takip etmektedir. (Çizelge 85) 
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Çizelge 85. Ülkemizde Başlıca Nar Yetiştiriciliği Yapılan İllerin Toplam Alan, Üretim, Verim ve Ağaç  
      Sayılarındaki Değişimler.

İller Yıllar Üretim 
Alan (da)

Üretim 
Miktarı 
(ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(adet)

Toplam Ağaç 
sayısı (adet)

Antalya

2004 18.820 28.053 36 783.177 657.804 1.440.981
2005 18.910 26.441 31 848.407 660.977 1.509.384
2006 21.635 36.387 36 1.008.857 677.577 1.686.434
2007 26.070 53.415 47 1.131.57 843.877 1.975.454
2008 32.685 52.963 44 1.200.777 1.140.377 2.341.154

Muğla

2004 1.310 1.512 21 73.085 53.090 126.175
2005 2.320 2.073 19 106.490 103.635 210.125
2006 4.392 3.118 23 134.093 157.657 291.750
2007 8.249 4.960 25 200.995 340.895 541.890
2008 24.082 10.412 30 347.685 942.729 1.290.414

Denizli

2004 4.150 5.979 29 206.611 38.865 245.476
2005 3.900 6.084 30 201.639 39.065 240.704
2006 5.716 6.817 33 209.192 143.305 352.497
2007 10.558 5.871 26 226.362 433.328 659.690
2008 15.062 9.465 30 318.147 682.425 1.000.572

G.Antep

2004 6.570 544 3 157.892 44.670 202.562
2005 6.570 6.234 39 157.892 44.670 202.562
2006 6.570 6.714 40 169.892 32.670 202.562
2007 7.077 6.025 35 170.642 53.320 223.962
2008 7.289 8.509 41 205.627 73.410 279.037

Mersin

2004 3.090 8.334 41 202.452 13.014 215.466
2005 3.180 8.010 40 202.30 15.959 218.266
2006 3.857 8.590 37 229.942 40.845 270.787
2007 4.910 8.705 36 244.618 193.236 437.854
2008 12.076 8.197 35 231.518 492.516 724.034

Aydın

2004 5.420 6.469 29 226.103 29.492 255.595
2005 6.600 6.722 28 238.660 42.776 281.436
2006 7.932 7.029 28 248.009 176.434 424.443
2007 9.832 4.910 17 295.044 259.700 554.744
2008 11.035 7.247 24 304.830 338.642 643.472

Hatay

2004 1.380 4.385 22 223.135 12.240 235.375
2005 1.270 4.793 21 224.965 15.510 240.475
2006 1.270 5.333 23 234.865 5.610 240.475
2007 2.450 4.090 18 231.865 55.610 287.475
2008 4.655 4.812 21 233.930 205.120 439.050

Kaynak: TÜİK, 2008.

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya ili 2008 yılı verilerine göre 32.685 dekar üretim alanı ve 52.963 ton üretim miktarı ile 

Akdeniz Bölgesi nar üretiminin yaklaşık %73’ünü karşılamaktadır. (Çizelge 85) Özellikle Antalya 
ilinde 2004-2008 yılları arasında gerek toplam nar üretim alanında, gerekse üretim miktarında 
istikrarlı bir artış kaydedilmiştir.(Grafi k 59) 
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Grafi k 59. 2004–2008 Yılları Arasında Antalya İlinin Nar Üretim Alanı ve Miktarındaki   
  Değişimler
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Antalya ilinin hemen hemen tüm ilçelerinde nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak, Akseki, 
Alanya, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde nar sadece bahçe ve ev kenarlarında sınır ağacı veya 
çit bitkisi şeklinde yetiştirilmektedir. Buna karşın Alanya ilçesinde 2006 yılından sonra kapama 
nar bahçeleri kurulmuş ve üretim alanındaki artışa paralel olarak üretim miktarında da önemli bir 
artış kaydedilmiştir. 

2008 yılı verilerine göre Antalya ilinde üretim miktarı bakımından Merkez ilçe il üretiminin 
yaklaşık %64’ünü karşılamakta iken,  bunu sırasıyla %9.3 ile Serik, %6 ile Kumluca, %5.8 ile 
Finike, %5.1 ile Manavgat ve %4.3 ile Alanya ilçeleri izlemektedir. (Çizelge 86)
Çizelge 86. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Nar Yetiştiriciliği

İlçeler Üretim 
Alanı (da)

Üretim 
Miktarı (ton)

Ortalama 
Verim 

(kg/ağaç)

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet)

Meyve 
Vermeyen Ağaç 

Sayısı (adet)

Toplam 
Ağaç Sayısı 

(adet)
Merkez 10.200 33.834 55 610.177 321.477 931.654
Akseki 0 40 20 2.000 500 2.500
Alanya 1.750 2.300 40 57.500 61.100 118.600
Finike 3.110 3.075 50 61.500 125.100 186.600
Gazipaşa 1.000 833 25 33.300 10.500 43.800
Gündoğdu 0 130 25 5.200 50 5.250
İbradı 10 3 20 150 150 300
Demre 175 270 60 4.500 750 5.250
Kaş 1.650 1.080 15 72.000 60.000 132.000
Kemer 250 536 25 21.450 3.400 24.850
Kumluca 6.000 3.200 20 160.000 200.000 360.000
Manavgat 4.340 2.718 30 90.600 184.600 275.200
Serik 4.200 4.944 60 82.400 172.750 255.150
Toplam 32.685 52.963 445 1.200.777 1.140.377 2.341.154

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalatı
Türkiye’de nar özellikle 20-25 yıl öncesine kadar sadece çit bitkisi veya sınır ağacı olarak 

yetiştirilirken, son yıllarda Dünya’daki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yapılan bilimsel 
araştırmalar sonucunda içerdiği maddelerin sağlığa olan yararlarının anlaşılması ve buna bağlı 
olarak sık sık medyada yapılan tanıtım organlarında yer alması nedeniyle popüler bir meyve türü 
haline gelmiştir. Bu durum aynı zamanda gerek iç gerekse dış pazarda nar meyvesine olan talebi 
hızla arttırmış ve en pahalı meyvelerden biri haline gelmiştir. 

Türkiye’nin 2005 ile 2009 yılları arasındaki nar ihracat miktarı ve değeri Çizelge 87’de Grafi k 
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60’da verilmiştir. Gerek bu tablodan, gerekse Şekilden görüldüğü gibi, ülkemiz nar ihracatında 
2005 ile 2007 yılları arasında çok belirgin bir artış olmamıştır. Buna karşın, özellikle 2008 yılında 
verime geçen nar ağaçlarındaki üretim artışına paralel olarak, ihracat miktarında da önemli 
artışlar meydana gelmiştir. Böylece, 2005 yılında 11.447.082 ton olan nar ihracat değerimiz, 
2008 yılında yaklaşık %190 oranında artarak 33.193.295 ton’a ulaşmıştır. Türkiye nar ihracatımız 
2009 yılında ise, yaklaşık %26 oranında bir artış göstererek 41.938.979 ton’a ulaşmıştır.
(Çizelge 87 ve Grafi k 60)

Çizelge 87. Türkiye Nar İhracatı ve Değeri (AKİB)

Yıllar İhracat (ton) Değer ($)

2005 11.447.082 9.435.868
2006 10.916.653 11.209.071
2007 13.731.574 16.860.976
2008 33.193.295 31.809.514
2009 41.938.979 40.024.761

Kaynak: AKİB, 2009

Grafi k 60. 2005-2009 Yılları Türkiye Nar İhracatı ve Değeri
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Mevcut Çeşitler 
Hicaznar (07-N-08)
Tropik ve subtropik bölgelerde yetişir. Geççi bir çeşittir, bitkisi -10 oC’ye kadar dayanır. 

Kuvvetli büyür ve orta-sık dikenlidir, Meyve vermeye üçüncü yılda başlar, büyük meyveleri vardır 
(yaklaşık 375 gr). Ortalama meyve boyu 84 mm ve meyve eni 96 mm’dir. Kabuk rengi kırmızı, tane 
rengi koyu kırmızı, kabuk kalınlığı yaklaşık 3 mm’dir. Çekirdeği orta serttir, SÇKM  içeriği %17.3 
ve asitliği %1.83’dür. Mayhoş tatlı, yeme kalitesi mükemmeldir. Sofralık, meyve suyu, konsantre 
ve nar ekşisi olarak değerlendirilir. nda değerlendirilir. Ağaç başına ortalama verimi yaklaşık 41 
kg’dır. Antalya’nın hemen bütün ilçelerinde yetiştirilir.

Giliksiz (07-N-10)
Ekim başında hasat edilir, ağacı orta kuvvetlidir ve meyveleri büyüktür (391 gr). Kabuk rengi 

sarı zemin üzerinde %50 kırmızı ve tane rengi pembedir. İnce kabuklu (2 mm)’dur ve çekirdeği 
yumuşaktır. Tatlı bir çeşit olup asitliği % 0.15’dir. Sofralık olarak değerlendirilir ve yeme kalitesi iyi 
ve orta verimli bir çeşittir. Özellikle Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yetiştirilir.

Beynarı (33-N-24)
Tropik ve subtropik iklimlerde yetişir. Geççi bir çeşittir ve ağaçları orta kuvvetdedir. Meyvesi 

oldukça iri (546 gr)’dir, kabuk rengi yeşilimsi sarı zemin üzerinde %20 kırmızıdır. İnce (1.89 mm) 
kabuklu, dane rengi pembe-kırmızı, ve çekirdeği orta serttir. Tatlı ve asitliği %0.27’dir. Sofralık olarak 
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tüketilir, yeme kalitesi iyi ve yüksek verimli bir çeşittir. Antalya’nın tüm ilçelerinde yetiştirilir.
Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
- Ülkemizde ve özellikle nar yetiştiriciliğinin hızla arttığı bölgelerde nar üreticileri, 

özellikle kaynağı bilinmeyen (adına doğru olmayan) fi danlarla kurdukları bahçelerde; pazar 
isteklerine göre standart, kaliteli ve yeterli miktarda ürün elde edememe gibi çeşitli sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar.

- Özellikle, narda budama artıklarından alınan çeliklerin kolaylıkla çoğaltım materyali olarak 
kullanılabilmesi iç piyasada çok fazla miktarda ve değişik fi yatlarda adına doğru olmayan niteliksiz 
fi danların artışına neden olmaktadır. 

- Nar yetiştiriciliğinin çok kolay olduğu ve kısa sürede ürün eldesi ile yüksek kazanç 
sağlanabileceği düşüncesi ile çiftçi dışında (tarımla doğrudan ilgisi olmayan) araziye sahip olan 
birçok kişinin bilinçsizce nar bahçesi kurma eğilimini arttırmıştır. Bu durum ise Antalya yöresinde 
birçok yetiştiricilik sorununu beraberinde getirmiştir.

- Yetiştirme tekniği konusundaki, verim ve kalite artışını sağlayacak kültürel önlemler de 
yeterince bilinmemektedir.

- Nar meyveleri çatlamaya ve güneş yanıklığına karşı hassastır. Bu da pazarlanabilir ürün 
miktarını düşürmektedir

Gelecekteki Durum 
Diğer birçok meyve türlerinde olduğu gibi narda da, değişen tüketici tercihleri ve kullanım 

amacına yönelik pazar isteklerinin karşılanması açısından yeni çeşitlerin pazara girmesi büyük 
önem arz etmektedir. 

Ülkemizde, iç tüketim ve ihracata uygun albenisi yüksek, kırmızı kabuklu ve daneli, yumuşak 
çekirdekli, meyve suyu ve dane randımanı yüksek, iri daneli, tatlı, mayhoş ve ekşi tada sahip olan, 
geniş bir derim periyodunu kapsayan (erkenci-orta mevsim-geçci), farklı kullanıma yönelik (taze 
tüketim ve sanayiye uygun), verimli çeşitlerle bahçe tesis edilmelidir. 

Çeşitlerin çatlama, güneş yanıklığı, hastalık (Alternaria, botrytis vs.) zararlılara (Akdeniz 
meyve sineği, harnup güvesi, sarı ağaç kurdu vs.) ve depolamaya dayanıklı çeşitler olmasına 
dikkat edilmelidir. 

Narda verim ve kalite artışına yönelik uygulamalar (döllenme biyolojisi çalışmaları), sulama, 
gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla savaşım gibi teknik ve kültürel önlemler uygun zaman 
ve şekilde bilinçli olarak yapılmalıdır. 

Önemli üretim bölgelerinde nara uygun depolama olanaklarının ve modern soğuk depo 
teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ürünler çeşit özelliğine uygun olgunluk kriterlerine 
göre ve yeme olumunda ve dikkatlice derilip, paketleme evlerinde  tasnif edilmelidir. Ayrıca, nara 
uygun paketleme ve depolama koşullarında muhafazaya özen gösterilmelidir.

Narın ürün olarak işleme olanaklarının artırılarak sanayiye yönelik de üretimin yapılması 
gereklidir. Son yıllarda iç ve dış pazarlarda nar meyvesine olan talep hızla artış göstermiştir. 
Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kurulan ve kurulmakta olan kapama nar 
bahçeleri Ülkemizin nar yetiştiriciliğine uygun diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılmalıdır.

Ümitvar çeşitler
BATEM  Esinnar:

Hasat Dönemi Orta mevsim(24Eylül-4 Ekim)
Soğuktan Zararlanma Eşiği(ºC) -10 °C (bitki)
Ağaç Kuvveti Kuvvetli
Dikenlilik Durumu Orta
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Ekolojik Seçicilik Tropik, subtropik
Ekonomik Verime Yatma Yaşı 3. yıl
Meyve Ağırlığı (gr) Çok büyük (>375g)
Meyve Boyu (mm) 89.48mm
Meyve Eni 98.82mm
Kabuk Rengi Koyu kırmızı
Tane Rengi Koyu kırmızı
Kabuk Kalınlığı 4.56mm
Tane Randımanı (%) 53,78
100 tane Ağırlığı 38g
Çekirdek Sertliği Yumuşak
SÇKM Miktarı (%) 15,38
Titre Edilebilir Asitlik (%) 0,41
Tat Tatlı
Yeme Kalitesi Mükemmel
Tüketim Şekli Sofralık, nar suyu
Endüstride Kullanımı Nar suyu
Verim (kg/ağaç) 21-40 kg/ağaç (orta)

BATEM Hicrannar

Hasat Dönemi Orta mevsim(24Eylül-4 Ekim)
Soğuktan Zararlanma Eşiği(ºC) -10 °C (bitki)
Ağaç kuvveti Orta
Dikenlilik Durumu Orta
Ekolojik Seçicilik Tropik, subtropik
Ekonomik Verime Yatma Yaşı 3. yıl
Meyve Ağırlığı (gr) Büyük (225-375g)
Meyve Boyu (mm) 72.48mm
Meyve Eni 80.93mm
Kabuk Rengi Koyu kırmızı
Tane Rengi Koyu kırmızı
Kabuk Kalınlığı 3.97mm
Tane Randımanı (%) 49,78
100 Tane Ağırlığı 30g
Çekirdek Sertliği Yumuşak
SÇKM Miktarı (%) 14,95
Titre Edilebilir Asitlik (%) 0,43
Tat Tatlı
Yeme Kalitesi Mükemmel
Tüketim Şekli Sofralık, nar suyu
Endüstride Kullanımı Nar suyu
Verim (kg/ağaç) 21-40 kg/ağaç (orta)

BATEM Yılmaznar

Hasat Dönemi Erkenci(13-23 Eylül)
Soğuktan Zararlanma Eşiği(ºC) -10 °C (bitki)
Ağaç Kuvveti Orta
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Dikenlilik Durumu Orta
Ekolojik Seçicilik Tropik, subtropik
Ekonomik Verime Yatma Yaşı 3. yıl
Meyve Ağırlığı (gr) Çok büyük (>375g)
Meyve Boyu (mm) 85.76mm
Meyve Eni 95.82mm
Kabuk Rengi Kırmızı
Tane Rengi Koyu kırmızı
Kabuk Kalınlığı 4.94mm
Tane Randımanı (%) 54,50
100 Tane Ağırlığı 33g
Çekirdek Sertliği Yumuşak
SÇKM Miktarı (%) 13,38
Titre Edilebilir Asitlik (%) 1,97
Tat Mayhoş
Yeme Kalitesi Mükemmel
Tüketim Şekli Sofralık, nar suyu
Endüstride Kullanımı Nar suyu, konsantre, nar ekşisi vb.
Verim (kg/ağaç) >41 kg/ağaç (yüksek)

BATEM Onurnar

Hasat Dönemi Orta mevsim(24Eylül-4 Ekim)
Soğuktan Zararlanma Eşiği(ºC) -10 °C (bitki)
Ağaç Kuvveti Orta
Dikenlilik Durumu Orta
Ekolojik Seçicilik Tropik, subtropik
Ekonomik Verime Yatma Yaşı 3. yıl
Meyve Ağırlığı (gr) Çok büyük (>375g)
Meyve Boyu (mm) 78.84mm
Meyve Eni 93.03
Kabuk Rengi Kırmızımsı-sarı
Tane Rengi Koyu kırmızı
Kabuk Kalınlığı 4.09mm
Tane Randımanı (%) 51,50
100 Tane Ağırlığı 33g
Çekirdek Sertliği Yumuşak
SÇKM Miktarı (%) 13,68
Titre Edilebilir Asitlik (%) 2,17
Tat Ekşi
Yeme kalitesi Mükemmel
Tüketim Şekli Sofralık, nar suyu
Endüstride Kullanımı Nar suyu, konsantre, nar ekşisi vb.
Verim (kg/ağaç) 21-40 kg/ağaç (orta)

Pikan Cevizi (Carya illinoensis)
Mevcut Durum 
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Pikan cevizi 1900’lü yıllardan itibaren başlamak üzere doğal yayılma alanlarından Meksika, 

Arjantin, Brezilya, Peru, Güney Afrika, Avustralya, İtalya, İsrail ve Türkiye’ye getirilmiştir. Dünya 
üzerinde henüz sınırlı bir yetiştirme alanına sahiptir. (Faraçlar,1988; Özçağıran ve ark. 2007) 

Dünyada toplam 213.551 ton pikan üretimin %71.9’nu ABD ve % 25.5’ni Meksika 
üretmektedir. Diğer ülkelerde üretim çok düşük seviyelerdedir. (Çizelge 88)
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Çizelge 88. Bazı Ülkelerin Pikan Cevizi Üretimleri 

Ülkeler Üretim 
(ton)

Dünya 
Üretimindeki Yeri 

(%)
ABD 153.500 71.9
Meksika 54.431 25.5
Avustralya 2.450 1.2
İsrail 1.360 0.6
Güney Afrika 1.360 0.6
Peru 450 0.2
Toplam 213.551 100

Kaynak: Özçağıran vd., 2007.

Pikan ülkemize ilk olarak 1953 yılında tohum olarak getirilmiş ancak pikanla ilgili asıl 
çalışmalar 1969 yılında FAO kanalıyla İsrail’den getirilen 14 adet kültür çeşidinin fi danlarının 
getirilmesiyle Turunçgiller Araştırma Enstitüsünde (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) 
başlamıştır. 1977 yılında ilgili kurumda 1983 yılında da Alanya Meyvecilik Üretme istasyonunda 
fi dan üretimine başlanarak Antalya ve çevresine pikan fi danları dikilmeye başlanmıştır. 
(Faraçlar,1988; Özçağıran ve ark., 2007)

Ülkemize aşılı pikanın ilk girişi 1969 yılında olmuş ve Ülkemizin Akdeniz bölgesi ve Ege 
Bölgesinin güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı alanlarında yetişebilme şansının 
bulunduğu birçok araştırıcı tarafından teyit edilmiştir. (Tuzcu ve ark., 1992,1993, Kaplankıran ve 
ark., 1994,1996)

Ülkemizin Akdeniz, Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı kısımlarında pikan 
yetiştiriciliği hiçbir sorun yaşanmadan yapılabilmektedir. Özellikle Akdeniz ve Güney Ege’de 
düz ovada arazilerin çok kıymetli olması ve yerleşik ürünlerin çok baskın olarak yetiştirilmesi 
nedeniyle pikan yetiştiriciliği bu bölgelerde ovadan ziyade denize bakan yamaçlarda yapılması 
isabetli olacaktır.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1969 yılından beri yapılan çalışmalar 
dikkate alınarak Burkett çeşidi tohum anacı olarak, Choctaw, Mahan ve Wichita çeşitleri ticari 
çeşit olarak Enstitü adına tescil ettirilmiştir. Bunlarla birlikte Western Schley çeşidi tozlayıcı çeşit 
olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizin pikan üretimi ile ilgili herhangi bir istatistiki bilgi bulunmamaktadır. Özellikle son 
yıllarda yapılan fi dan satışları göz önüne alındığında çok sayıda kapama bahçenin kurulduğu ve 
kurulmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya ilindeki pikan üretimleri ile de ilgili herhangi bir istatistiki bilgi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği pikan fi danların büyük 
çoğunluğunun Antalya ilindeki çiftçilere satıldığı dikkate alındığında Antalya ilinin Türkiye’de pikan 
yetiştiriciliği yapılan en büyük merkez olduğu söylenebilir. Antalya ilinin Gündoğmuş, Akseki, 
İbradı, Elmalı ve Korkuteli gibi rakımı yüksek olan ve kış ayları soğuk geçen ilçeleri dışındaki 
bütün ilçelerinde pikan yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Özellikle sahilde bulunan ilçelerin denize 
bakan yamaçlarındaki eğimli araziler pikan yetiştiriciliği için idealdir. 

İhracat ve İthalatı 
Ülkemizde üretilen pikanın tamamına yakını iç piyasada çerez olarak veya pastane sektöründe 

kullanılmaktadır. Bunun yanında Dış Ticaret Müsteşarlığının ithalat verileri incelendiğinde pikan 
ithalatı ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Herhangi bir şekilde pikan ithalatı varsa bile 
bu ithalat diğer kabuklu meyveler içerisinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla pikanın ithalat ve 
ihracat durumları ile ilgili herhangi bir sonuçtan söz edilememektedir. 
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Mevcut Çeşitler
Choctaw
Meyveleri çok iri yapılı olup, kabuktan kolay ayrılması, meyvenin bütün olarak çıkabilmesi, 

kalitesi ve iç randımanının yüksekliği dolayısıyla tercih edilen bir çeşittir. Meyve boyu 4.2 cm, 
meyve çapı 2.4 cm’dir. Ayrıca kabuğu ince olup, kolay kırılan lezzetli bir çeşittir. Periyodisiteye 
yatkınlığı azdır. Meyve ağırlığı 10.4 g olup, randımanı % 60’tır. Kuru maddedeki yağ oranı % 73’ 
tür.  Boş meyve genelde görülmez. Meyve içi tamdır. Akdeniz Bölgesinde 10 kasım- 28 kasım 
arasındaki tarihlerde olgunlaşır. 

Mahan
Meyvesi ince kabuklu, çok iri, uzun ve gösterişlidir.  Meyve boyu 5.7 cm, meyve çapı 2.3 

cm’dir Kabuklu meyveleri oldukça uzun ve gösterişlidir. Kabuğu çok ince, kırılması ve kabuktan 
ayrılması kolaydır. Orta lezzetlidir. Meyve ağırlığı 9.8 g olup iç randımanı % 52’dir. Kuru maddedeki 
yağ oranı % 73’tür. 

Mahan çeşidinde bazen çok az da olsa boş meyve görülebilir. Meyve içinde büzülmeler ve 
meyvenin sap tarafında meyve içinin tam dolmadığı görülebilir.  Choctaw ve Wichita’ya göre daha 
geç olgunlaşır. Hasat zamanı yağmurlara rastlayabilir.

Wichita
Meyve iri ve uzun şekillidir. İnce kabuklu ve lezzetli bir çeşittir. Meyve içi tam dolgundur 

ve büzülme olmaz. Meyve yarım halde çıkabilir. Meyve ağırlığı 8.3 g, meyve uzunluğu 4.7 cm, 
meyve çapı 2.1 cm’dir. Kabuktan kolayca ayrılır. Meyve iç randımanı % 58, kuru madde de yağ 
oranı % 72’dir. Periyodisite’ya yatkınlığı oldukça azdır. Verimli bir çeşittir. Ağacı küçük yapılı olup, 
bol yapraklı ve çok erkencidir.

Burkett (Tohum anacı)
Tohum anacı olarak tescil edildiğinden dolayı daha çok anaç olarak kullanılmaktadır. 

Akdeniz Bölgesinde 20 – 28 Kasım tarihleri arasında olgunlaşır. Kabuğu kalındır ve kabuktan 
ayrılması zordur. Meyve ağırlığı 8.3 g, meyve boyu 3.5 cm, meyve çapı 2.5 cm’dir. Meyve iç 
randımanı % 54 olup kuru maddedeki yağ oranı % 70’dir. Oldukça lezzetli ve verimli bir çeşittir. 
Periyodisiteye yatkınlığı çok azdır. 

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
- Pikan fi danı üretilmesi zor ve uzun süreli bir çalışmadır. Pikan fi danın üretilmesi için 

geçen süre 4-5 yıldır. Ayrıca aşı tutma oranları çok düşük düzeydedir. Gerek sürenin uzunluğu 
ve bu sürede yapılan masrafl arın fazla olması pikan fi dan fi yatının da yüksek olmasına neden 
olmaktadır. Fidan üretim süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların bir an önce yapılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Yakın biz zamana kadar pikan fi dan yetiştiriciliğinin tamamına yakını başta 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olmak üzere Devlet Kurumları tarafından yapılmıştır. 
Özel sektör fi dancılığının pikan fi dan üretimine ilgisi yetersiz kalmıştır. Pikanda gerek üretimin 
artması gerekse piyasanın fi dan talebinin artması neticesinde özel sektör fi dan üreticileri de 
pikan fi danı üretmeye başlamışlardır. Pikan fi danının çoğalması, meyvenin gittikçe tanınması ve 
pikan fi dancılığının rekabete açılmasıyla birlikte fi dan fi yatlarında da önemli düşüşlerin olacağı 
öngörülmektedir.

- Pikan bitki özellikleri dolayısıyla sık dikime uygun değildir. Normal yetiştiricilik şartlarında en 
az 10x10 metre aralık ve mesafede dikilmelidir. Dolayısıyla dekara 10 adet bitki dikilebilmektedir. 
Arazinin kısıtlı ve kıymetli olduğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde pikanın başta sebze ve diğer 
meyvelerle rekabetini ve tercih edilmesini engellemektedir. Özellikle bölgemizin denize bakan 
eğimli arazilerinde pikan yetiştiriciliği çok rahat bir şekilde yapılabilir. Son yıllarda orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin Çevre ve Orman Bakanlığınca uzun sürelerle özel ağaçlandırma amacıyla 
yatırımcıya bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu arazilerde pikan dikimine de izin verilmesi 
nedeniyle özellikle bölgemizde bu tür arazi tahsislerinde pikan yetiştiriciliğine öncelik verilmesi 
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pikan yetiştiriciliğinin artmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. 
- Pikan çok güçlü ve büyük ağaçlar meydana getirmektedir. Özellikle ilerleyen yıllarda 

pikanın hasat işleri zorlaşmaktadır.  Ancak son yıllarda özellikle zeytinin makineli hasadına 
yönelik geliştirilen alet ve makinelerin veya benzerlerinin pikan hasadında da kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 

- Pikanın fi dan devresi uzun olduğu gibi fi danın dikiminden sonra meyveye yatıncaya kadar 
geçen süre de diğer birçok meyve türüne göre daha uzundur. Fidan dikiminden itibaren 3-4 yılda 
ilk meyveler alınmaya başlansa da ağacın tam verime yatması 9-10 yılı bulmaktadır. Bu sürelerde 
diğer birçok meyve türüne göre nispeten uzun sürelerdir. Dolayısıyla pikan bu özelliğinden dolayı 
da diğer meyve türleriyle rekabette zorlanmaktadır.

- Pikan cevizi çeşitlerinin tamamı az veya çok periyodisiteye eğimlidir. Bu da birçok meyve 
türüne göre negatif bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak pikan da görülen periyodisitenin 
mutlak olmayıp bazı kültürel uygulamalarla azaltılabileceği düşünülmektedir.

Gelecekteki durum
Fiyat düzeyleri: Pikan fi yatı cevize göre nispeten daha yüksektir. Bunun sebebi her ne 

kadar üretiminin cevize göre daha az olmasına bağlı ise de pikan gerek besin içeriği, gerek 
tadı gerekse içerdiği doymamış yağ asitleri bakımından cevizden mutlak surette daha üstün 
özelliklerinden dolayı gelecekte de pikan fi yatının cevizden daha yüksek olacağı açıktır. 

Pazar açıklığı: Pikanın mevcut üretim miktarı pazar talebini karşılamaktan uzaktır. Genel 
olarak ülkemiz iç piyasasının kabuklu meyvelere olan ihtiyacının karşılanamadığı ve bu ihtiyacın 
ithalat yoluyla karşılandığı dikkate alındığında pikanın diğer kabuklu meyvelerle birlikte herhangi 
bir pazar sıkıntısının olmadığı anlaşılacaktır. 

Tüketici İsteği: Pikan meyvesi ceviz gibi ağızda buruk bir tat bırakmadığından ve tadının 
son derece güzel olmasından dolayı tüketicilerce tercih edileceği açıktır. Ayrıca üretimin artmasıyla 
birlikte pikan meyvelerinin sanayide kullanımı da artacak ve böylece karşılıklı arz talep dengesi 
oluşacaktır.

Yetiştirme Teknikleri: Pikan için literatürlerde birçok hastalık ve zararlı söz konusu ise de 
ülkemizde salgın duruma gelen bir hasatlık ve zararlısı bulunmamaktadır. Yeni dikilen fi danlarda 
mutlaka tepe kesimi yapılmalı ve ağaç 60-70 cm’den taçlandırılmalıdır. İlk 3-5 yıllık sürede şekil 
budamasına önem verilmelidir. İlerleyen yıllarda budama işlemi nispeten azalacaktır.

Hasat ve Depolama: Pikan meyveleri çeşitlere bağlı olarak değişmekle birlikte bölgemizde 
kasım ayının 2. yarısında başlamakta ve Aralık ayı içinde tamamlanmaktadır. Hasadın erken ve 
geç yapılması halinde meyve içi büzülmekte ve kalite düşmektedir. Meyve dışındaki yeşil kabuğun 
çatlaması hasat zamanının geldiğini göstermektedir. Hasat sırasında dallara sopa ile vurulması 
durumunda ertesi yılın verimi olumsuz etkilenir. Bu yüzden meyvelerin mekanik sallayıcı ve 
toplayıcılarla hasat edilmesi gerekmektedir. 

Hasat edilen meyvelerin nemi yüksek olduğundan depolama için nemin % 4’ e düşürülmesi 
ve kurutulan meyvelerin seyrek örgülü ve iyi havalanabilen çuvallarda 6,5-7,5 0C sıcaklıktaki 
depolarda, % 65-75 oransal nemde tutulması gerekmektedir. (Özçağıran vd. 2007)

2.4.3. Ilıman İklim Meyve Üretimi
CEVİZ (Juglans regia. L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Dünya ceviz üretimine bakıldığında 2008 yılı FAO verilerine göre; 718.327 hektar alanda 

1.724.172 ton üretim olduğu görülmektedir. Ülkemiz 170.897 ton üretim  ile 2008 yılı dünya ceviz 
üretiminin yaklaşık % 10’unu karşılamaktadır. Türkiye verim bakımından son yıllarda dünyada 
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ortalama ceviz verim değerlerine yaklaşmış durumdadır. (Çizelge 89)
Çizelge 89. Dünya’da ve Türkiye’de Yıllara Göre Ceviz Yetiştiriciliği Yapılan Alan İle Verim ve Üretim  
      Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2004 651.005 1.568.767 2.409 70.000 126.000 1.800
2005 671.888 1.740.470 2.590 75.583 150.000 1.984
2006 680.585 1.689.054 2.481 76.583 129.614 1.692
2007 721.671 1.726.548 2.392 82.117 172.572 2.100
2008 718.327 1.724.172 2.400 80.000 170.897 2.136

Kaynak: FAO

Dünya ceviz üretiminde 2008 yılı verilerine göre ilk sırayı Çin almakta, daha sonra ABD, 
Türkiye ve İran izlemektedir.  Dünya ceviz ticareti dikkate alındığında ilk sırada ABD yer alır. 
Bu durumun en önemli nedeni ABD üretiminin standart ve mekanizasyon ağırlıklı olmasından 
kaynaklanmaktadır. (Çizelge 90)

Çizelge 90. Dünyada Başlıca Ceviz Yetiştiriciliği Yapılan Ülkelerin Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008
Çin 436.862 499.074 499.000 503.000 503.000
Amerika 294.835 322.051 317.515 290.300 290.000
İran 168.320 170.000 170.000 170.000 170.000
Türkiye 126.000 150.000 129.614 172.572 170.897
Ukrayna 90.700 91.000 68.750 82.320 79.170
Meksika 81.499 79.871 68.359 79.162 69.620
Hindistan 34.000 32.000 36.000 33.000 37.000
Fransa 26.418 32.716 40.333 32.635 36.591
Romanya 15.608 47.810 38.471 25.516 32.259
Mısır 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Kaynak:FAO

Antalya ve İlçeleri’nde Ceviz  Yetiştiriciliği
Antalya bölgesi ceviz yetiştiriciliğine bakıldığında, yetiştiricilik alanlarının Batı Torosların 

eteklerinde ve daha çok kuzeyinde kalan alanlarda doğal olarak geliştiği, işletme alanlarının 
küçük olduğu, kapama bahçe sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Bölge iklimi dikkate 
alındığında sahil bölgesinde ceviz yetiştiriciliğinin yapılmadığı gözlenmektedir. Bu durumun en 
önemli sebepleri ikame ve alternatif ürünlerin iklime uygunluğu, geleneksel üretim anlayışı ve 
pazar şartlarının etkili olmasıdır.(Çizelge 91)
Çizelge 91. Antalya Ceviz Yetiştiriciliği 

Yıllar
Toplu 

meyveliklerin 
alanı(dekar)

Üretim(ton)
Ağaç başına 

ortalama 
verim(kg)

Meyve veren 
yaşta ağaç 

sayısı

Meyve 
vermeyen 
yaşta ağaç 

sayısı

Toplam ağaç 
sayısı

2004 2.750 3.756 52 72.815 20.310 93.125
2005 2.910 3.873 52 75.165 21.020 96.185
2006 3.055 3.981 51 77.905 23.740 101.645
2007 2.641 4.521 59 77.140 22.865 100.005
2008 3.291 4.319 53 82.015 34.160 116.175

Kaynak TÜİK
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İlçelere bakıldığında; hemen hemen bütün ilçelerde az çok üretimin yapıldığı görülmektedir. 
Merkez ilçede ceviz üretimi yüksek gözükmekle birlikte, bu durum ilimizin sahilden kademeli 
olarak yükselerek geçit ve yayla kesimlerde toroslara dayanması özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ancak ceviz yetiştiriciliği açısından Elmalı, Korkuteli, Gündoğmuş, İbradı ekolojik bakımdan uygun 
alanlar olarak değerlendirilebilecek potansiyele  sahip ilçelerdir. (Çizelge 92)
Çizelge 92. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Ceviz Yetiştiriciliği

İlçeler Kapladığı Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı
Ağaç Başına 

Ortalama Verim Üretim (ton)
Meyve Veren Meyve 

Vermeyen
Merkez 360 21.015 2110 75 1.576
Akseki 291 800 6.600 80 64
Alanya 300 3.500 5.700 60 210
Elmalı 310 5.150 2.230 50 258
Finike  450 100 40 18
Gazipaşa 410 13.000 1.780 30 390
Gündoğmuş 110 3.000 3.550 60 180
İbradı 120 1.200 600 40 48
Demre  450 450 15 7
Kaş 160 8.280 500 20 166
Kemer 130 1.570 1.320 20 31
Korkuteli 800 15.600 3.400 60 936
Kumluca 120 2.550 750 39 99
Manavgat 155 4.900 5.070 65 319
Serik 25 550  30 17
İl Toplamı 3.291 82.015 34.160 53 4.319

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalat
Türkiye 1980’li yıllara kadar dünyada önemli bir üretici iken son yıllarda üretim sıralamasında 

geride kalmıştır. Son 20 yıldır üretim konusunda çabalar bulunmaktadır ancak yeterli değildir. 
Türkiye halen ceviz ithal eden bir ülkedir. Bu durum ekonomik açıdan önemli bir sorundur, en 
azından ithal eden ülke konumundan çıkmak için yakın vadede üretimin artırılması gerekmektedir. 
Türkiye’de ceviz yetiştiriciliği son yıllara kadar geleneksel yöntemlerle ve tohumdan çoğaltılmış 
ağaçlar ile yapılmakta iken bu konuda devlet destekleri sayesinde artık modern anlamda kapama 
bahçe tesisleri kurulmaya başlanmıştır.(Çizelge 93) 

Çizelge 93. Türkiye Ceviz İthalat ve İhracatı

Yıllar İthalat ton İthalat Değeri
x 1000 & İhracat ton İhracat Değeri

x 1000 &
2003 3381 1822 17 55
2004 8697 4564 6 7
2005 4467 3192 6 20
2006 8620 9051 4 12
2007 8557 15405   

Kaynak:FAO

Mevcut Çeşitler ve Anaç: 
Halen ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yerli çeşitler; Bilecik, Şebin, Kr-2(Yavuz), Yalova 1-3-4 

serisi, Kaplan-86, Maraş-18 ve diğer yerel tipler mevcuttur.  Yerli çeşitler yanında son yıllarda bazı 
yabancı çeşitlerde üretilmeye başlanmıştır. Bunlar; Pedro, Chandler, Franquetta gibi çeşitlerdir. 
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Çeşitler ve bölgeye uygun olanların tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu konuda Araştırma 
Enstitüleri ve Üniversitelerde çalışmalar devam etmektedir. Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde halen 
anaç olarak tohumdan üretilmiş çöğürler kullanılmaktadır. Yapılacak bahçe tesislerinde çeşit 
seçiminde teknik destek alınması, ileride olabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
Türkiye’deki ceviz yetiştiriciliği incelendiğinde üretimin yetersiz olduğu, mevcut üretimde 

standardizasyonun sağlanamadığından dolayı pazarlamada sorunlara neden olmaktadır. Üretimin 
küçük işletmelerde yapıldığı, ceviz çeşitlerinin bölgelere ve ekolojik alanlara uygun olup olmadığı 
bilinmeden tesis kurulduğu, kurulan bahçelerde budama, sulama vb. kültürel uygulamaların 
bilinçsizce yapıldığı, gerekli teknik destek alınmadan planlama yapıldığı ve bu nedenlerden dolayı 
üretimin istenen düzeyde olmadığı görülür. Ayrıca istatistiki verilerin sağlıklı olmadığı konusunda 
tereddütlerde bulunmaktadır.

Ancak son yıllarda devlet desteğinin artması sektörün hareketlenmesine sebep olmuştur. 
Ceviz yetiştiriciliği ekonomik anlamda yatırım aracı haline gelmiştir. Özellikle Çevre ve Orman 
Bakanlılığının uygulamasıyla büyük alanlarda ceviz bahçesi tesisi sayısı giderek artmaktadır. 
Ancak uygulamada birçok eksikliklerde gözlenmektedir. 

Ceviz üreticilerinin birlik haline gelmeleri ve üretim alanlarının kümeleşmesi sektör için hayati 
önem taşımaktadır. İşletmelerde arazilerin parçalı ve dağınık olması ekonomik anlamda yatırımı 
zorlamaktadır. Bu sorun havza ve bölgesel alt kümeleşme şeklinde tesis yapılırsa örneğin; Elmalı, 
Gündoğmuş gibi alanlarda uygulanabilir. Aksi takdirde ekonomik bir yatırımdan söz edilemez.

Gelecekteki Durum
Ceviz ağacı yaprakların köküne kadar bütün organları değerlendirilebilen ender 

ağaçlardandır. İnsan beslenmesi ve kullanım alanları dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda bu 
ürüne olan talebin artacağı beklenmektedir.  Türkiye’de yapılan son on yıllık çalışmalar sayesinde 
önümüzdeki yıllarda üretimin artacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni Bahçe tesislerinin sayısındaki artışla birlikte üretim planlamasında  ve yetiştiricilikte 
sorunlar devam etmektedir. 

Antalya bölgesi için üretim alanı olarak Torosların kuzeyinde kalan alanlarda, kümeleşme 
şeklinde uygun alanlarda yapıldığı takdirde verimli sonuçlar alınabilecektir. Bu planlamada gerekli 
teknik destek üreticilere sunulduğunda ekonomik olabilir.

Antalya için planlama yapılırken; Yakın(0-3yıl) orta (3-10) uzun (10-30) zamanlara göre 
planlama düşünülmesi gerekir.

Ceviz üretim alanlarının ve mevcut durumun tespit edilmesi,
Ceviz Üretici Birliği alt yapı çalışmalarının tamamlanması,
Üreticilere teknik destek verilmesi halinde; Antalya ceviz üretimi istenen seviyeye ulaşabilecektir.
BADEM : (Amygdalus communis L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya badem yetiştiriciliği incelendiğinde  2.112.815 ton üretimin  1.868.672 ha. alanda 

yapıldığı bu sektörde Türkiye’nin 52.774 ton üretimle ilk on ülke arasında yer aldığı tespit 
edilmektedir. Ancak diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bu üretimin yetersiz ve ticari olarak da 
küçük bir oran olduğu görülür. Türkiye de badem sektörü çok eskiden beri, dağınık ağaçlar ile 
tohumdan yetişmiş ağaçlar ile geleneksel uygulamalarla sağlanmaktayken son 15 yıldır modern 
anlamda bahçe tesisi yapılmakta ve üretim artırılmaya çalışılmaktadır. (Çizelge 94)
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Çizelge 94. Dünya’da ve Türkiye’de Yıllara Göre Badem Yetiştiriciliği Yapılan Alan İle Verim ve  
      Üretim Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2004 1.673.200 1.595.281 953 17.250 37.000 2.144
2005 1.746.826 1.835.090 1.050 17.000 45.000 2.647
2006 1.674.626 1.992.692 1.189 16.180 43.285 2.675
2007 1.777.657 2.043.379 1.149 17.585 50.753 2.886
2008 1.868.672 2.112.815 1.130 10.913 52.774 4.835

Kaynak: FAO

Badem yetiştiren önemli ülkeler arasında birinciliği 1.103.733 tonluk üretim ile ABD elinde 
bulundurmaktadır. Bu ülkeyi İspanya İtalya ve İran takip etmektedir. ABD’de kendisinden sonra 
gelen önemli üç üretici ülkenin toplamının iki katından fazla badem üretiminin olduğu görülmektedir. 
(Çizelge 95)

Çizelge 95. Dünyada Başlıca Badem Yetiştiriciliği Yapılan Ülkelerin Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008
Amerika 785.985 703.431 846.131 1.043.266 1.103.733
İspanya 86.622 217.869 312.702 203.500 203.500
İtalya 105.245 118.344 112.796 112.644 118.723
İran 69.989 108.677 110.000 110.000 110.000
Fas 60.200 70.629 83.000 81.437 86.902
Suriye 123.000 229.035 107.117 76.093 76.093
Tunus 44.000 43.000 56.000 58.000 51.500
Türkiye 37.000 45.000 43.285 50.753 52.774
Yunanistan 48.177 47.088 50.721 46.130 34.500
Cezayir 37.985 45.379 53.673 34.110 35.000

Kaynak:FAO

Antalya ve İlçeleri’ndeki Yetiştiriciliği
Antalya Türkiye’de yetişen badem üretiminin % 8’ini karşılamaktadır. Antalya’da badem 

sektörü için çok uygun ekolojik alanlar bulunmaktadır. Özellikle Toroslar’dan sahile doğru olan 
alanlarda ilkbahar geç donları açısından avantaj mevcuttur. Diğer yayla alanları badem için sıkıntılı 
olabilmektedir. Yayla bölgelerinde düzenli ürün almakta sorun yaşanabilir. Akdeniz bölgesi bademin 
hem ana vatanıdır hem de dünya üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir.  (Çizelge 96)
Çizelge 96. Antalya İli Badem Varlığı

Yıl
Toplu 

Meyveliklerin 
Alanı (da)

Üretim
(ton)

Ağaç Başına 
Ortalama 
Verim(kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve 
Vermeyen 

Yaşta Ağaç 
Sayısı

Toplam Ağaç 
Sayısı

2004 8.380 3.144 16 191.000 26.170 217.170
2005 8.280 3.324 17 192.650 26.820 219.470
2006 8.347 3.769 22 171.500 27.435 198.935
2007 8.347 4.141 21 197.400 24.535 221.935
2008 8.717 4.063 20 199.750 33.785 233.535

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Badem yetiştiriciliğinde İlçelere bakıldığında; en fazla üretimin Gazipaşa ve Alanya 
İlçelerinde olduğu görülmektedir. Merkez ilçelerden Döşemealtı ile Gündoğmuş, Manavgat, 
Gazipaşa, Serik, vb. İlçelerinde ekonomik işletme olanakları değerlendirilebilir.(Çizelge 97) 
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Çizelge 97. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Badem Yetiştiriciliği

İlçeler
Kapladığı 

Alan
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına
Ortalama 

Verim
Üretim 
(ton)Meyve Veren Meyve 

Vermeyen
Merkez 480 14.400 5485 35 504,00
Akseki 493 18.800 4.750 5 94,00
Alanya 2.100 36.000 9.500 20 720
Elmalı 10 6.400 300 30 192,00
Finike 30 1.450 1.150 30 44
Gazipaşa 3900 81.550 800 20 1.631,00
Gündoğmuş  3.650 1.700 17 62,05
İbradı 104 0 5.100 0 0,00
Demre  4.000 500 5 20,00
Kaş 1.280 12.700 100 15 190,50
Kemer 10 0 200 0 0,00
Korkuteli 130 7.950 0 50 397,50
Kumluca 35 0 1.000 0 0,00
Manavgat 95 10.000 2.200 30 300,0
Serik 50 2.850 1.000 20 57
İl Toplamı 8.717 199.750 33.785 20 4.063

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalat
Badem sektörünün en önemli sorunu üretimin az olması, standart çeşitlerle üretimin 

yapılmaması ve işletme yapılarına uygun planlamasının yetersiz olmasıdır. Üretimdeki 
standardizasyonun olmaması ticari değeri azaltmaktadır. Türkiye badem ithal eden bir ülkedir. Fao 
2007 verilerine göre 1.037 ton iç badem, 4.207 ton da kabuklu badem ithal edildiği görülmektedir. 
Bununla birlikte 1.444 ton iç badem ihraç edildiği bunun karşılığında 13.538.000 dolar gelir elde 
edildiği anlaşılmaktadır.( Çizelge 98, Çizelge 99)

Çizelge 98. Türkiye İç Badem İthalat ve İhracatı 

Türkiye İthalat ton İthalat Değeri
x 1000 & İhracat ton İhracat Değeri

x 1000 &
2003 971 1.970 310 1.350
2004 1.791 3.564 568 2.468
2005 1.169 4.359 879 7.807
2006 1.540 7.924 628 4.396
2007 1.037 7.113 1.444 13.538

Çizelge 99. Türkiye Kabuklu Badem İthalat ve İhracatı 

Türkiye İthalat ton İthalat Değeri       
x 1000 & İhracat ton İhracat Değeri  

x 1000 &
2003 1.032 706 13 22
2004 1.592 976 9 16
2005 2.285 3.633 9 22
2006 1.714 4.270 7 20
2007 4.207 13.016 23 42

Mevcut Çeşitler ve Anaçlar
Türkiye de badem yetiştiriciliğinde bugün artık modern bahçeler kurulmaya başlanmıştır. 

Bölgeye uygun çeşitler ve anaçlarla ilgili olarak çalışmalar devam etmekle birlikte piyasada geçerli 
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olan Nonpareil, Texas, Ferragnes, Ferraduel, Drake, Süpernova gibi çeşitler kullanılmakta, anaç 
olarak arazi şartlarına göre Badem çöğürü, GF-677, GxN vb. klonal anaçlarda kullanılabilmektedir. 
Genellikle dikim sıklıkları 5x4, 6x4 olabilmektedir.

Özellikle orman alanlarında yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları bölge için önem arz 
etmektedir. Böyle alanlar iyi değerlendirilebilirse ve tekniğine uygun yapılırsa ekonomiye katkı 
sağlayacaktır.

Yetiştiricilik Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 
Badem sektörü için en önemli sorun; istenilen üründen yeterince piyasaya sunulmamış 

olmasındandır. Bunu önlemek için standart çeşitlerle üretim yapılmalıdır. Ancak modern anlamda 
bahçe tesisi yaparak üretimde artış ve kalite sağlanabilir. Antalya da bu anlamda katkı oluşturabilir. 
Fakat bölgenin arazi yapısı ve üretim deseni dikkate alındığında ekonomik işletme kurmanın 
önünde yine arazi büyüklüğü ön plana çıkmaktadır. Bu sorunda kümeleşme metoduyla havza 
veya bölgesel üretim planıyla entegre alanlar oluşturulabilir.

Gelecekteki Durum
Türkiye’de badem üretiminde önümüzdeki 10 yıl içinde önemli miktarda artış olması 

beklenmektedir. Çünkü özellikle ağaçlandırma kapsamında yer alması büyük alanlarda bahçe 
tesisine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla üretimde artış olacaktır. Yine Güney Doğu Anadolu 
bölgesinde uygun arazilerde badem bahçesi tesisi olması bekleniyor. Fakat uygulama alanlarında 
yapılan gözlemlerde yatırımcıların yeterli teknik destek almadıkları veya yanlış uygulamaların 
olduğu anlaşılmıştır. 

Badem üretim planlamasında;
1-Üretim alanlarının belirlenmesi
2-Üretici birliğinin alt yapısının oluşturulması
3-Üreticilerin teknik destekle yönlendirilmesi veya danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması;
Bademin sektör olarak daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacaktır.
ELMA: (Malus domestica.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya’da 2008 yılı verilerine göre 4.847.610 ha alanda 69.603.640 ton elma üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye dünyadaki elma üretiminde % 3,59’luk bir paya sahiptir.  Son beş yılda 
elma üretiminde önemli ölçüde artış söz konusudur. (Çizelge 100)
Çizelge 100. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Elma Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve Üretim  
        Miktarları

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Verim 
(kg/ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Üretim Alanı 
(ha)

Verim 
(kg/ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

2004 4.771.479 13.140 62.707.458 118.333 17.740 2.100.000
2005 4.808.230 13.000 62.517.903 121.000 21.230 2.570.000
2006 4.760.787 13.500 64.310.401 121.480 16.480 2.002.033
2007 4.867.546 13.570 66.091.848 121.700 20.190 2.457.845
2008 4.847.610 14.350 69.603.640 158.400 15.810 2.504.490

Kaynak:FAO

Dünyada elma üreten ülkeler arasında 29.851.163 tonluk üretim ve % 42,88’lik payla ilk 
sırada Çin yer almakta olup; Amerika, Polonya, İran, Türkiye ve İtalya takip etmektedir. Ülkemiz 
üretim bakımından dünyada beşinci sırada olup önemli elma üretici ülkeler arasında yer almaktadır. 
(Çizelge 101)
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Çizelge 101. Dünya’da Elma Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 23.681.967 24.016.882 26.064.930 27.865.889 29.851.163
Amerika 4.735.776 4.408.870 4.568.630 4.237.730 4.431.280
Polonya 2.521.514 2.074.951 2.304.892 1.039.967 2.830.870
İran 2.178.645 2.661.901 2.700.000 2.660.000 2.660.000
Türkiye 2.100.000 2.570.000 2.002.033 2.457.845 2.504.490
İtalya 2.136.226 2.192.000 2.130.980 2.230.191 2.208.227
Fransa 2.203.653 2.241.480 2.080.920 2.143.670 1.940.200
Rusya Federasyonu 2.023.000 1.779.000 1.619.000 2.333.000 1.467.000
Hindistan 1.521.600 1.739.000 1.755.700 2.001.400 2.001.400
Şili 1.300.000 1.400.000 1.380.000 1.370.000 1.370.000

Kaynak:FAO

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
TÜİK verilerine göre 2004 yılından günümüze kadar yaklaşık 5.000 da alana 1.300.000 

adet elma ağacı dikilmiştir. Yeni kurulan tesislerde, kültürel yetiştiriciliğinin daha kolay olması 
ve ticari değerinin de yüksek olması sebebiyle bodur ve yarı bodur anaçlı yeni elma çeşitleri 
tercih edilmiştir. Bunun yanında devletin sertifi kalı fi dan desteklemesi de elma dikilişlerinin 
artışına sebep olmuştur. Antalya İlinde 2008 yılında 184.086 tona yakın üretim gerçekleştirilmiştir.  
(Çizelge 102 )

Çizelge 102. Yıllara Göre Antalya İli Elma Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Ağaç Sayıları Verim ve  
      Üretim Miktarları

Yıllar
Ağaç Sayısı

Verim (kg) Alan (ha) Üretim  (ton)
Meyve Veren Meyve 

Vermeyen

2004 2.308.642 395,850 355 127.360 212.822

2005 2.464.288 339,304 356 128.240 275.663

2006 2.485.643 394,389 355 126.271 278.900

2007 2.585.942 544,640 352 129.249 308.376

2008 2.615.785 996,220 281 132.024 184.086

Antalya elma yetiştiriciliği Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. 
Son yıllarda sahil kesiminde özellikle yazlık elma çeşitleri ile bahçeler kurulmaktadır. Erkenci 
ve turfanda olmasına bağlı olarak, yayla kesimlerine göre ürünün pazarda yüksek fi yat bulması 
nedeniyle dikimler artmıştır. (Çizelge 103)
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Çizelge 103. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Elma Yetiştiriciliği  

İlçeler Kapladığı Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına
Üretim (ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen Ortalama Verim

Merkez 2.437 42.630 3.590 148 6.327
Akseki 660 6.100 5.200 50 305
Alanya 730 16.000 9.500 45 725
Elmalı 82.100 1.595.100 907.750 59 93.675
Finike  3.000  20 60
Gazipaşa 380 10.170 6.440 29 297
Gündoğmuş 108 13.700 7.300 20 274
İbradı 120 1.770 820 38 68
Kaş 11.710 197.700 3.600 60 11.878
Kemer 310,0 7.260 400 37 271
Korkuteli 30.759 667.075 45.000 100 65.965
Kumluca 2.130 44.200 2.000 80 3.550
Manavgat 520 9.780 2.750 100 978
Serik 60 1.300 1.870 32 41
İl Toplamı 132.024 2.615.785 996.220 184.086

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat İthalat 
Türkiye’de ürettiğimiz elmanın yaklaşık % 8,67’sini ancak ihraç edebilmekteyiz. Ülkemizin 

TÜİK 2007 verilerine göre üretim miktarı 2.457.845 ton iken bu miktarın sadece 213.096 tonunu 
ihraç etmekteyiz.  İhracatta en fazla paya sahip ülke Fao 2007 verilerine göre Çin’dir. Daha sonra 
Polanya, Almanya, Şili, İtalya, Amerika, Fransa takip etmektedir. (Çizelge 104)

Çizelge 104. Yıllara Göre Dünya Elma İhracat Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Çin 1.254.118 1.513.112 1.786.728 2.596.451 2.541.779
Polonya 1.098.219 1.256.541 1.431.344 1.410.348 1.295.330
Almanya 1.160.308 1.397.791 1.312.246 929.930 931.703
Şili 1.046.813 1.239.757 1.207.996 1.343.782 1.334.697
İtalya 1.043.862 772.821 1.010.939 870.522 950.438
Amerika 1.403.486 1.412.928 924.946 870.410 933.636
Fransa 852.520 662.746 693.013 735.855 744.402
Belçika 672.031 650.091 659.109 611.334 425.845
Arjantin 490.220 407.201 569.190 511.725 546.725
Hollanda 459.440 445.215 526.548 465.781 624.815
Avusturya 344.495 403.647 465.400 436.471 367.439
Güney Afrika 471.535 383.551 387.822 316.362 456.484
Yeni Zellenda 359.868 420.573 371.439 314.349 335.930
Türkiye 235.433 235.182 306.211 230.849 213.096

Kaynak: FAO

Dünyada elma ithal eden ülkelerin başında Amerika gelmektedir. Daha sonra Almanya, Japonya, 
İngiltere, Rusya federasyonu takip etmektedir.  Özellikle son 5 yıl incelendiğinde Rusya Federasyonu 
ve Japonya gibi ülkelerde elma ithalatında önemli ölçüde artışlar gözlenmiştir. (Çizelge 105)
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Çizelge 105. Yıllara Göre Dünya Elma İthalat Miktarları

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Amerika 4.044.615 4.103.503 4.101.054 3.577.178 4.796.017
Almanya 3.420.989 3.084.873 3.207.902 1.869.022 1.700.015
Japonya 1.432.470 1.681.866 1.836.359 1.763.978 1.909.117
İngiltere 1.255.297 1.443.132 1.662.501 1.764.735 1.706.508
Rusya Federasyonu 938.243 1.113.983 1.695.025 1.989.480 2.408.845
Belçika 666.275 641.275 669.794 658.112 425.476
Hollanda 656.687 539.615 647.982 682.350 757.083
Avusturya 464.342 430.752 526.323 448.935 483.679
Fransa 280.544 396.205 432.800 406.615 509.803
Kanada 266.936 286.623 327.221 336.023 366.136

Kaynak : FAO

Mevcut çeşitler:
Jersey Mac: Amerikan orijinlidir. Ağacı kuvvetli ve yarı yayvan gelişir. Meyvesi orta irilikte, 

basık olup tadı mayhoştur. Meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerine sıvama kırmızı, güneş görmeyen 
kısımları yeşildir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre yaklaşık 100-110 gündür. Ağaç 
üzerindeki meyvelerin tamamı aynı zamanda olgunlaşmadığından hasadı 2-3 seferde yapmak 
gerekir. Ayrıca hasat önü dökümlerine de eğilimlidir. Vista Bella, Gala, Golden Delicious, Fuji ve 
Granny Smith çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Gala: Yeni Zelanda orijinlidir. Ağacı kuvvetli ve yayvan gelişir. Meyvesi küçük-orta irilikte, 
tatlı, bol sulu, aromatik olup albenisi yüksektir. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine kırmızı, 
güneş görmeyen kısımları yeşildir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre yaklaşık 
125-135 gündür. Hasadın geciktirilmesi durumunda sap çukuru bölgesinde çatlama görülebilir. 
Soğuklama gereksinimi 600 – 800 saattir. Royal Gala, İmperial Gala ™, Mondial Gala, Galaxy 
Gala, Scarlet Gala, Fulford Gala ™, Brookfi eld ® Gala, Buckeye ® Gala, Pacifi c ® Gala, Gole 
Gala ™, Delay Gala, Regal Prince (Gala Must ®) gibi tipleri bulunmaktadır. Braeburn, Jersey Mac, 
Golden Delicious, Fuji, Starking Delicious ve Granny Smith çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

Starking Delicious: Amerikan orijinlidir. Ağacı kuvvetli gelişir. Meyvesi orta iri-iri, tatlı, 
suludur. Meyve kabuk rengi sarı-yeşil zemin üzerine akıtmalı kırmızıdır. Tam çiçeklenme ile hasat 
arasında geçen süre yaklaşık 145-155 gündür. Gala, Golden Delicious, Fuji ve Granny Smith 
çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Starkrimson Delicious: Amerikan orijinlidir. Ağacı zayıf ve yarı dik gelişir. Meyvesi orta iri, 
tatlı, sulu, yeme kalitesi yüksektir. Meyve kabuk rengi sarı-yeşil zemin üzerine parlak kırmızıdır. 
Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre yaklaşık 145-155 gündür. Gala, Starkspur Golden 
Delicious, Fuji ve Granny Smith çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir. Halk arasında yarı bodur 
Starking olarak bilinen çeşittir.

Red Chief: Amerikan orijinlidir. Ağacı zayıf ve yarı dik gelişir. Meyvesi orta iri, tatlı, suludur. 
Meyve kabuk rengi sarı-yeşil zemin üzerine parlak kırmızıdır. Tam çiçeklenme ile hasat arasında 
geçen süre yaklaşık 145-155 gündür. Aşırı meyve tutumu neticesinde periyodisite eğilimi ve küçük 
meyve oluşumu gözlenebilmektedir. Meyvelerin çiçek çukurlarında güneş yanığı görülebilir. Gala, 
Starkspur Golden Delicious, Fuji ve Granny Smith çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

Scarlet Spur: Amerikan orijinlidir. Ağacı zayıf ve yarı dik gelişir. Meyvesi orta iri-iri, tatlı, 
suludur. Meyve kabuk rengi koyu kırmızı-bordo renklidir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen 
süre yaklaşık 145-155 gündür. Gala, Starkspur Golden Delicious, Fuji ve Granny Smith çeşitleri 
tozlayıcı olarak kullanılabilir. Meyvelerinin erken renklenmeye başlaması en önemli özelliğidir.
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Anna: İsrail orijinlidir. Ağacı zayıf ve yarı sarkık gelişir. Meyvesi orta iri, tatlı, suludur. Meyve 
kabuk rengi sarı zemin üzerine soluk sıvama kırmızıdır. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen 
süre yaklaşık 125-135 gündür. Ak, Dorset Golden ve Lodi çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

Ak: Türkiye orijinlidir. Ağacı zayıf ve yarı sarkık gelişir. Meyvesi küçük-orta irilikte, tatlı ve 
suludur. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine özellikle güneş gören kısımları pembe renklidir. 
Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre yaklaşık 125-135 gündür. Anna çeşidi tozlayıcı 
olarak kullanılabilir.

ARMUT: (Pirus communis.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya’da 2008 yılı verilerine göre 1.731.066 ha alanda 20.998.473 ton armut üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye dünyadaki armut üretiminde % 1,69’luk paya sahiptir. Son beş yıllık verilere 
göre armut üretiminde  % 12 oranında artış olmuştur. Dünyadaki artış miktarına bağlı olarak 
ülkemizde de üretim miktarında %10 luk artış söz konusudur. (Çizelge 106)
Çizelge 106. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Armut Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve Üretim  
        Miktarları

Yıl
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha) Verim (kg/ha) Üretim 

Miktarı (ton)
Üretim Alanı 

(ha) Verim (kg/ha) Üretim 
Miktarı (ton)

2004 1.586.816 11.638 18.468.276 34.700 9.221 320.000
2005 1.623.196 11.908 19.329.881 34.700 10.374 360.000
2006 1.589.525 12.363 19.651.315 33.200 9.570 317.750
2007 1.564.177 13.177 20.612.142 33.300 10.699 356.281
2008 1.731.066 12.130 20.998.473 20.506 17.335 355.476

Kaynak: FAO

Dünyada 13.676.381 tonluk üretimi ve % 65’lik payla Çin ilk sırada yer almakta olup; İtalya, 
Amerika, İspanya, Arjantin, Güney Kore ve Türkiye takip etmektedir. Ülkemiz üretim bakımından 
dünyada yedinci sırada olup, önemli armut üretici ülkeler arasında yer almaktadır. (Çizelge 107) 

Çizelge 107. Dünya’da Armut Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 10.723.600 11.436.697 12.112.628 13.045.434 13.676.381
İtalya 877.249 925.905 910.428 853.656 770.100
Amerika 796.678 746.900 762.970 799.180 790.020
İspanya 609.458 639.809 593.858 518.000 557.900
Arjantin 589.429 748.727 510.000 520.000 520.000
Güney Kore 451.861 443.265 431.464 467.426 470.745
Türkiye 320.000 360.000 317.750 356.281 355.476
Japonya 351.899 394.700 319.700 326.400 326.400
Güney Afrika 328.537 316.142 324.023 345.731 345.296
Belçika 231.020 211.735 268.400 280.300 280.000

Kaynak:FAO

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya ilimizde TÜİK verilerine göre 2004 yılından günümüze kadar yaklaşık 2.000 

da alana 117.000 adet yeni armut ağacı dikilmiştir. Bu artışta bodur ve yarı bodur anaçlı yeni 
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armut çeşitlerinin dikilmesi ile fi yat istikrarı etkili olmuştur. Bunun yanında devletin sertifi kalı 
fi dan desteklemesi de artışı tetiklemiştir. Antalya İlinde 2008 yılında 41.775 tona yakın üretim 
gerçekleştirilmiştir.  (Çizelge 108 )
Çizelge 108. Yıllara Göre Antalya İli Armut Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Ağaç Sayıları, Verim ve  
        Üretim Miktarları.

Yıllar
Ağaç Sayısı

Ağaç Başına 
Verim (kg) Alan (da) Üretim (ton)

Meyve
Veren 

Meyve
Verm.

2004 562.340 48.615 70 18.730 39.510
2005 572.238 47.842 70 19.360 39.779
2006 586.970 43.965 72 19.324 42.016
2007 602.420 56.915 72 20.034 43.397
2008 609.925 70.345 68 20.660 41.775

Antalya İlinde Armut yetiştiriciliği Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. 
Armut yetiştiriciliğine uygun bölgelerde yeni fi dan dikilişlerinde artışlar olmaktadır. Talebin 
artmasında son yıllarda armut fi yatlarındaki istikrar etkili olmuştur. (Çizelge 109)  
Çizelge 109. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Armut Yetiştiriciliği  

İlçeler
Kapladığı Alan

(dekar)

Ağaç Sayısı
Ağaç Başına 

Ortalama Verim
Üretim
(ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

Merkez 20 4.715 90 55 259
Akseki 100 3.500 2.310 16 56
Alanya 200 3.500 1.050 50 175
Elmalı 1.940 106.500 14.500 30 3.195
Finike  3.500 500 20 70
Gazipaşa 80 5.700 1.600 40 228
Gündoğmuş  5.280 2.700 15 79
İbradı 10 120 630 13 2
Kaş 350 6.900  50 345
Kemer  260 10 20 5
Korkuteli 17.950 464.650 30.000 80 37.172
Kumluca  750  40 30
Manavgat  1.700 2.685 60 102
Serik 10 2.850 270 20 57
İl Toplamı 20.660 609.925 56.345 41.775

İhracat ve İthalat
İhracatta en fazla paya sahip ülke Fao 2007 verilerine göre 454.424 ton ile Arjantin’ dir. 

Daha sonra Çin, Hollanda, Belçika, Amerika, Şili takip etmektedir. Ülkemiz armut ihracatında çok 
düşük seviyelerde kalmaktadır. (Çizelge 110)
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Çizelge 110. Yıllara Göre Dünya Armut İhracat Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Arjantin 328.188 320.731 440.514 395.687 454.424
Çin 297.075 318.223 368.305 375.263 405.330
Hollanda 221.600 232.063 303.268 246.628 328.643
Belçika 189.493 230.778 260.402 244.340 282.593
Amerika 174.686 173.594 154.870 136.417 155.070
Şili 146.920 124.092 127.317 118.735 239.021
Güney Afrika 118.253 138.836 143.189 118.107 174.948
İtalya 127.127 123.346 143.094 174.832 171.040
İspanya 117.482 117.769 136.209 135.385 90.634
Portekiz 23.219 29.233 46.552 46.115 49.344

Kaynak:FAO

Dünyada armut ithal eden ülkelerin başında Rusya Federasyonu gelmektedir. Daha 
sonra Almanya, Hollanda, İtalya, Büyük Britanya, Fransa takip etmektedir.  Özellikle son 5 yıl 
incelendiğinde Rusya Federasyonu ve Brezilya gibi ülkelerde armut ithalatında önemli ölçüde 
artışlar gözlenmiştir. (Çizelge 111)

Çizelge 111. Yıllara Göre Dünya Armut İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Rusya Federasyonu 210.599 257.206 311.186 324.391 377.297
Almanya 163.889 168.875 182.705 185.429 175.894
Hollanda 122.166 113.833 114.365 138.269 160.748
İtalya 122.353 124.308 137.022 111.382 111.539
Büyük Britanya 116.769 139.394 149.103 126.081 128.089
Fransa 94.759 119.638 116.458 116.664 125.897
Brezilya 62.874 75.943 102.558 124.704 137.355
Amerika 85.834 65.864 77.883 89.586 107.695
Meksika 89.834 82.341 71.585 89.068 85.849
Endonezya 32.691 74.276 80.395 80.658 94.519

Kaynak:FAO

Mevcut çeşitler:
Akça: Orijini Türkiye’dir. Erken dönem armut çeşididir. Ağacı kuvvetli ve yarı dik gelişir. 

Meyvesi; küçük, boyun kısmı kısa, alta doğru geniştir. Meyve kabuk rengi; yeşil olup yeme 
olumunda açık sarıdır. Meyve eti; beyaz renkte, az kumlu, orta sulu ve kalitesi ortadır. Tam 
çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre 75-85 gündür. Bazı iklimlerde partenokarpik meyve 
oluşturduğu bildirilmiştir.

June Beauty: Erken dönem armut çeşididir. Ağacı kuvvetli ve yarı dik gelişir. Meyvesi; 
küçük, boyun kısmı uzun, alta doğru geniş olup armut biçimindedir. Meyve kabuk rengi; açık sarı 
güneş gören kısımları kırmızıdır. Meyve eti; beyaz renkte ve orta suludur. Tam çiçeklenme ile 
hasat arasında geçen süre 75-85 gündür. June Gold çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Santa Maria: Orijini İtalya’dır. Orta mevsim armut çeşididir. Ağacı, orta kuvvette ve dik 
gelişir. Meyvesi; orta-iri, boyun kısmı uzun, alta doğru genişler ve armut şeklindedir. Meyve kabuk 
rengi; yeme olumunda açık sarı, güneş gören yüzeyleri pembe-kırmızıdır. Meyve eti; beyaz renkte, 
tatlı, orta sulu ve kalitesi iyidir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre 115-125 gündür. 
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Bazı iklimlerde partenokarpik meyve oluşturduğu bildirilmiştir.
Williams: Orijini İngiltere’dir. Geç mevsim armut çeşididir. Ağacı; gençken kuvvetli 

büyümekte, verimle birlikte büyümesi yavaşlamakta ve yayvan gelişmektedir. Meyvesi; iri-orta 
iri, konik boyunlu, çiçek çukuruna doğru daha geniş ve armut şeklindedir. Meyve kabuğu; açık 
yeşil, ince, sap çukuru çevresi hafi f paslı, yeme olumunda sarımsı renklidir. Meyve eti; beyaz 
renkte, ince dokulu, tereyağ tipinde, gevrek, tatlı, çok sulu ve kalitesi çok iyidir. Tam çiçek ile hasat 
arasındaki süre 135-145 gündür. Quince A ve C anaçları ile uyuşmazlık gösterir.

Ankara: Orijini Anadolu’dur. Çok-geç mevsim armut çeşididir. Ağacı; kuvvetli ve yarı dik 
gelişir. Meyvesi orta iri, yuvarlak, boyunsuz ve basıktır. Meyve kabuk rengi, açık yeşildir. Meyve 
eti; krem renkte, ince dokulu, gevrek, tatlı, çok suludur. Eğirdir koşullarında yıllara göre değişmekle 
birlikte ekimin 1.-2. haftasında olgunlaşır. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre 150-160 
gündür.

Deveci: Orijini Anadolu’dur. Çok-geç mevsim armut çeşididir. Ağacı; orta kuvvette ve yarı 
yayvan gelişir. Meyvesi; iri-çok iri, alt kısmı geniş ve basıktır. Meyve kabuğu; pürüzlü, zemin rengi 
sarı, passızdır. Meyve eti; beyaz renkte, gevrek, orta tatlı, suludur ve kalitesi ortadır. En önemli 
özelliği hasattan sonra 6 ay civarında depolanabilmesidir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında 
geçen süre 150-160 gündür.

Kieffer: Çok-geç mevsim armut çeşididir. Ağacı; kuvvetli ve dik gelişir. Meyvesi; iridir. 
Meyve eti; beyaz renkte, kumlu, gevrek, orta sulu ve kalitesi ortadır. Hasattan sonra 6 ay 
civarında depolanabilmektedir. Tam çiçeklenme ile hasat arasında geçen süre 150-160 gündür. 
Ateş yanıklığı hastalığına kısmen dayanıklı olması en önemli özelliklerindendir. Williams çeşidi 
tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Yetiştiricilikte Karşılan Sorunlar: (Elma-Armut)
Meyve bahçelerinin genel olarak küçük ölçekli olması karşılaşılan üretim ve pazarlama 

problemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu tip bahçelerde, profesyonel yetiştiricilik teknikleri 
kullanılmadığından standart kalite ve miktarda üretim yapılmamaktadır. Üretici birliklerinin yetersiz 
oluşu küçük üreticilerin piyasada rekabet etme şansını azaltmaktadır.

Gerek elma gerekse armut yetiştiriciliğinde çeşit tercihi yaparken piyasanın istekleri 
yanında bölgeye uyumlu çeşitlerin yetiştirilmemesi, yeterli miktar ve kalitede üretim yapılmasını 
engellemektedir.

Hastalıklarla mücadele, sulama, gübreleme, budama ve terbiye gibi kültürel işlemlerde 
üreticilerin bilgi eksikliği bulunmaktadır.

Hasat ve hasat sonrası depolama koşulları çok önemlidir. Son teknoloji depoların esikliği 
ürünlerin gerektiği süre ve kalitede depolanmasını kısıtlamaktadır.

Mevcut bahçelerin yanında yeni tesis edilen meyve bahçelerinin büyük kısmı halen klasik 
sistemler kullanılarak kurulmaktadır.

Gelecekteki Durum:
Küçük ölçekli bahçelerden kaynaklanan problemleri azaltmak amacı ile kanuni düzenlemeler 

yapılarak arazilerin bölünmesi engellenmelidir. Ayrıca üretici birliklerinin kurulması ile mevcut 
şartlarda üreticilerin ürünlerini daha iyi fi yatlardan satması sağlanmalıdır.

Çeşit tercihi yapılırken bölgeye uyumlu çeşitlerin yetiştirilmesine dikkat edilmelidir. Sahil 
kesimi için soğuklama ihtiyacı düşük ve erkenci çeşitler, daha yüksek kesimler için ise soğuklama 
ihtiyacı daha fazla olan, geççi ve depolanabilen çeşitler tercih edilmelidir. Mevcut çeşitler içerisinde 
sahil kesimi için elmada Anna ve Ak çeşitleri, armutta June Beauty çeşidi uygun olurken yüksek 
kesimler için elmada Gala, Starking Delicious, Starkrimson Delicious, Red Chief, Scarlet Spur 
çeşitleri, armutta Santa Maria,  Williams,  Ankara,  Deveci ve Kieffer tavsiye edilebilir.
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Kültürel işlemlerde üreticilerin bilgi eksikliğini gidermek için programlı olarak uzman 
personelin bilgilendirme toplantıları ve eğitim seminerleri vermesi faydalı olacaktır.

Meyvecilikte son üretim teknolojilerinin takip edilerek kullanılmasının sağlanması ile hızla 
modern meyve bahçelerinin sayısının artırılması gerekmektedir.

ERİK (Prunus domestica)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Erik, dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan ürünler arasında yer 

almaktadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde erik üretiminde önemli artışlar olmaktadır. Dünya 
erik üretim alanı 2004 yılında 2.328.282 hektar iken, 2008 yılında 2.486.542 hektara ulaşmış 
olup, son beş yılda 158.260 hektarlık bir artış söz konusudur. 2008 yılı verilerine göre dünyada 
erik üretimi 10.340.902 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2004 yılında 11.052 hektar olan 
üretim alanı, 2008 yılında 12.719 hektar olmuş,  2004 yılında 210.000 ton olan üretim miktarı, 
2008 yılında 248.185 tona ulaşmıştır.(Çizelge 112)
Çizelge 112. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Erik Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Üretim Miktarları ve  
        Verim Değerleri

Yıllar
Dünya Türkiye

Alan (ha) Verim (kg/ha) Üretim (ton) Alan (ha) Verim (kg/ha) Üretim (ton)

2004 2.328.282 4.132 9.621.037 19.000 11.052 210.000
2005 2.288.005 4.327 9.901.204 19.000 11.578 220.000
2006 2.337.429 4.478 10.466.869 18.930 11.327 214.416
2007 2.418.425 4.098 9.912.116 19.250 12.513 240.874
2008 2.486.542 4.159 10.340.902 19.400 12.719 248.185

Kaynak: FAO

Dünya erik yetiştiriciliğinde 2008 yılı verilerine göre; 5.223.001 tonluk üretimle en önemli 
ülke Çin’dir. Bu ülkeyi Amerika, Romanya, Sırbistan ve Şili takip etmektedir. Türkiye erik üretiminde 
dünyada 6. sırada yer almaktadır. (Çizelge 113)    

Çizelge 113. Dünya’da Erik Yetiştiriciliği Yapan Ülkelerin Yıllara Göre Üretim Miktarları

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 4.835.321 5.229.202 5.326.297 4.825.830 5.223.001
ABD 294.744 431.820 645.371 675.000 675.000
Romanya 475.767 622.357 598.753 372.631 475.290
Sırbistan 567.155 311.757 556.227 680.566 606.767
Şili 250.000 245.000 260.000 300.000 300.000
Türkiye 210.000 220.000 214.416 240.874 248.185
İspanya 145.631 251.812 178.705 191.100 191.100
Fransa 229.486 214.342 234.034 248.947 146.903
İtalya 179.334 185.404 180.488 178.293 183.955
Hindistan 140.000 140.000 160.000 160.000 160.000

Kaynak: FAO

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
İlimizde son beş yılda 110.000 adet fi dan dikimine paralel olarak erik üretiminde önemli 

artış olmuştur. Özellikle Japon grubu eriklerle kurulan bahçe sayısının artmasında, bu çeşitlerin 
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pazar değerinin ve ihracat potansiyelinin yüksek olması etkili görülmektedir.  (Çizelge 114)
Çizelge 114. Yıllara Göre Antalya İli Erik Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve Üretim   
      Miktarları.

Yıllar
Ağaç Sayısı

Ağaç Başına 
Verim (kg) Alan (da) Üretim (ton)

Meyve
Veren 

Meyve
Verm.

2004 155.680 45.615 57 3.540 8.878
2005 169.155 42.510 44 3.890 10.363
2006 182.075 43.010 62 4.259 11.339
2007 200.799 39.880 63 4.800 12.742
2008 201.659 66.120 63 5.370 12.614

Kaynak :  Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya’da erik yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı yerlerin başında Korkuteli ilçesi gelmektedir. 
2008 yılı verilerine göre Korkuteli ilçesinde 9.375 ton erik üretimi gerçekleşmiştir. Bu artışta bazı 
çeşitlerin soğuk hava depolarında 2-3 ay gibi bir süre depolanabilmesi ve fi yat istikrarı etkili 
olmuştur. (Çizelge 115)  

Çizelge 115. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Erik Yetiştiriciliği 

İlçeler Kapladığı 
Alan (dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına 
Ortalama 

Verim
Üretim 
(ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

Merkez 132 1.884 1.400 65 122,46
Akseki 770 10.250 7.910 370,75
Alanya 7.450 128.400 33.450 7445
Elmalı 690 12.580 29.100 60 755
Finike 20 18060 1500 700
Gazipaşa 1.230 29.090 12.920 958,80
İbradı 20 400 600 20 8,00
Kaş 420 8.300 100 35 290,50
Kemer  1.100  23 25,30
Korkuteli 3.538 124.995 27.000 75 9.374,63
Kumluca  600  30 18,00
Manavgat 120 4.800 1.550 50 240,0
Serik 80 3.400 20 34 116
İl Toplamı 5.370 201.659 66.120 12.614

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalatı 
Dünyada FAO 2007 verilerine göre 541.463 ton taze, 185.596 ton kuru erik ihracatı 

yapılmıştır. Dünyada son beş yıl incelendiği zaman taze ve kuru erik ihracatında % 10 oranında 
bir artış olduğu görülmektedir. Türkiye’de taze ve kuru erik ihracatımız çok düşük seviyelerdedir. 
Yıllar itibariyle erik ihracatımızda düşüşler ve yükselişler görülmektedir. (Çizelge 116)
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Çizelge 116. Dünya’da ve Türkiye’de Taze ve Kuru Erik İhracat Miktarı ve Değeri 

Yıllar

Dünya Türkiye

Taze Erik Kuru Erik Taze Erik Kuru Erik

İhracat 
Miktarı 
(ton)

İhracat 
Değeri 

(1000 $)

İhracat 
Miktarı 
(ton)

İhracat 
Değeri 

(1000 $)

İhracat 
Miktarı 
(ton)

İhracat 
Değeri 

(1000 $)

İhracat 
Miktarı 
(ton)

İhracat 
Değeri 

(1000 $)
2003 489.982 426.324 165.605 283.302 5.889 4.733 358 503
2004 465.634 412.733 179.716 338.692 2.907 3.144 1.081 929
2005 512.564 465.579 164.003 376.957 4.996 4.917 1.251 1.552
2006 477.176 488.335 190.041 462.718 2.425 2.370 997 1.025
2007 541.463 589.229 185.596 489.933 3.498 3.048 798 1.194

Kaynak: FAO 2008

Dünyada FAO 2007 verilerine göre 544.001 ton taze, 188.546 ton kuru erik ithalatı yapılmıştır. 
Taze erik ithalatında  % 10,6 oranında, kuru erik ithalatında ise % 15,24’lük bir artış olmuştur. 
FAO 2007 verilerine göre Türkiye’de taze ve kuru erik ithalatımızın çok düşük seviyelerde olduğu 
görülmektedir. (Çizelge 117)
Çizelge 117. Dünyada ve Türkiye’de Taze ve Kuru Erik İthalat Miktarı ve Değeri 

Yıllar

Dünya Türkiye

Taze Erik Kuru Erik Taze Erik Kuru Erik

İthalat 
Miktarı 
(ton)

İthalat 
Değeri 

(1000 $)

İthalat 
Miktarı 
(ton)

İthalat 
Değeri 

(1000 $)

İthalat 
Miktarı 
(ton)

İthalat 
Değeri 

(1000 $)

İthalat 
Miktarı 
(ton)

İthalat 
Değeri 

(1000 $)
2003 486.606 506.919 159.806 271.712 5 5 98 125
2004 469.271 505.346 172.192 301.556 13 13 134 191
2005 506.654 521.622 154.194 344.504 9 9 192 205
2006 512.957 627.206 177.116 411.261 25 24 199 260
2007 544.001 689.610 188.546 454.411 25 28 343 595

Kaynak: FAO 2008

Mevcut Anaç ve Çeşitler
Erik yetiştiriciliğinde uygun anaç ve kalem kullanımı önemli bir adımdır. Anaç; ağaç şekli, 

büyüklüğü, çeşitli toprak ve iklim koşullarına adaptasyon, mahsule yatma, kalite ve kantite, çeşitli 
hastalık ve zararlılara dayanıklılık yönünden etki etmektedir. Uygun anaç seçiminde toprak 
yapısının bilinmesi gerekmektedir.

Erikler 2 ana gruba ayrılır; Bunlar Avrupa ve Japon grubu erikleridir. Erik çeşitlerinin 
iklim istekleri birbirinden farklıdır. Avrupa gruba erikler kışı nispeten soğuk geçen bölgelerde, 
Japon grubu erikler ise daha ılıman bölgelerde iyi gelişme gösterir. Japon grubu eriklerin iç 
bölgelerde yetiştirilmesini kısıtlayan en önemli faktör ilkbahar geç donlarıdır. Meteorolojik veriler 
değerlendirilerek çeşit seçilmeli veya çeşidimizin özelliğine göre tedbir alınmalıdır. Kış dinlenme 
süresi bakımından Avrupa grubu erikler +7,2 C altında 1000 saatten fazla soğuklama süresi 
isterken, Japon grubu eriklerinde ise bu süre 600 saat kadardır. 

Erik Çöğür Anaçları
P.ceresifera(Myrobolan kiraz eriği): Yurdumuzda ve Dünya’da geniş ölçüde kullanılan 

erik anacıdır. Özellikle Avrupa grubu erik çeşitleri için istenen anaç olmakla beraber, Japon grubu 
erikler için de uygundur. Bazı president, kelsey gibi bazı çeşitlerle tam uyum sağlamamaktadır. 
Yurdumuzda can eriği olarak ta bilinir. Değişik toprak ve iklim şartlarıan uyabilmektedir. Kök ur 
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nematoduna hassas fakat kök bağazı çürüklüğüne dayanıklıdır. Hafi f kumlu topraklarda çok iyi 
gelişir. Kuvvetli bir anaç olup , bu anaç üzerine aşılı fi danlar 7X7m mesafelere dikilmelidir.

P.persica(şeftali) : Kumsal, hafi f ve fazla derin olmayan topraklarda eriğe anaç olarak 
kullanılmaktadır. Yarı kuvvette ağaçlar oluşturur ve erkencilik sağlar. Nematodun sorun olduğu 
topraklarda tercih edilmelidir. Japon grubu eriklerle aşı uyuşması iyi olup Avrupa grubu bazı 
eriklerle aşı uyuşmazlığı görülmektedir. 

P.armeniaca(kayısı) : Nematodlu bölgelerde kumsal topraklar için anaç olarak kullanılabilir. 
Kültür çeşitleri ile uyuşması değişiktir. Bu anaç kullanılacağı zaman kalem anaç ilişkilerinin 
önceden bilinmesi gerekir. Kayısı anacı erik için ancak nematodun söz konusu olduğu durumlarda 
düşünülmelidir.

P.amygdaus(badem): Kumsal topraklarda erik yetiştiriciliği yapılacağı zaman bu anaç 
tercih edilmelidir. Tüm çeşitlerle iyi uyum sağlamayabilir. Badem üzerine aşılı erik çeşitleri erken 
meyveye yatar. Meşe kök mantarı, vertisilyum solgunluğuna ve nematoda duyarlıdır. Bakteriyel 
kansere orta derecede dayanıklıdır.

P.salcia: Japon ve Avrupa grubu eriklerle uyuşur, bodur ağaçlar meydana getirir. Kumlu 
topraklara adapte olduğu için bu tür topraklarda bodur erik anacı olarak kullanılabilir.

Erik Klon Anaçları
Myrobolan B : Kireçli, ağır, drenajı kötü, hafi f, kuvvetli ve zayıf vb. çeşitli topraklara iyi uyum 

sağlar., üretilmesi kolaydır. Kuvvetli ve verimli ağaçlar oluşturur. Bazı çeşitlerle aşı uyuşmazlığı 
görülür. Nematot, bakteriyel kanser ve vertisilyum solgunluğuna duyarlı, kök boğazı çürüklüğüne 
orta derecede dayanıklıdır.

Myrobolan 29 C : İlk yıllarda kökleri yüzeysel gelişir, sonraki yıllarda derine gider. Yarı 
kuvvetli ağaçlar oluşturur.  Nematoda dayanıklıdır. Kök boğazı çürüklüğü, bakteriyel kanser ve 
vertisilyum solgunluğuna orta derecede duyarlıdır.

Marianna: Ağır ve çok rutubetli topraklarda kullanılabilir. Kök ur nematoduna bağışık olup, 
kök boğazı çürüklüğü ve kök kanserine dayanıklıdır. Avrupa ve Japon grubu eriklerle uyuşması 
iyidir. Marianna anaçlarının değişik klonları vardır.

Saint Julien A Klonu : Bu anaç yarı bodur ve bol verimli ağaçlar oluşturur, erken meyveye 
yatar. Değişik toprak tiplerine , özellikle kireçli topraklara uyumu çok iyidir. Sıcak iklimlerde 
gelişmesi iyidir. Vejatatif olarak üretilmesi zordur.

Pixy : Vejatatif olarak üretilen bu anaç üzerine aşılı erik çeşitleri erken meyveye yatmakta, 
daha iri meyveli ve şeker oranı yüksek meyve oluşturmaktadır. Pixy, St.Julien anacına  göre % 30 
oranında bodurluk sağlamaktadır.

Diğer Klon Anaçlar : Myrobolan GI.931-6, Marianna GF8-1, Marianna 2624, Brompton, 
Common plum, Brussel, Common mussel, Black damas klon anaçlarıda bulunmaktadır.  

Avrupa Grubu Erikler
Can-Papaz: Ağaç yapısı orta dik ve kuvvetli gelişim sağlar. Meyvesi yuvarlak, küçük ortalama 

10-16 gr, karın çizgisi belirgindir. Meyve kabuğu yeşil sarı zemin üzerine yeşil renkte ve incedir. 
Meyve eti sulu, lifl i, çekirdeğe tam bağlı ve ekşidir. En erken hasat edilen erik çeşitlerindendir. 
Özellikle erkenci turfanda bölgeler için uygun verimli bir çeşittir. 

Frenze 90:  Ağaç yapısı dik ve kuvvetli gelişim sağlar. Meyvesi iri, uzun ince elips şeklinde,   
karın çizgisi belirgin meyve lopları asimetriktir. Meyve kabuğu sarı turuncu zemin üzerine mor 
renkte, lentiselli ve üzeri pusludur. Meyve eti sulu, lifl i, çekirdeğe az bağlıdır. Avrupa grubu 
içerisinde önde gelen sofralık çeşitlerden olup verimli çeşittir. 

President: Ağaç yapısı dik ve kuvvetli gelişim sağlar. Meyvesi orta iri-iri, uzun elips şeklinde, 
meyve lopları asimetriktir. Meyve kabuğu yeşil sarı zemin üzerine parçalı patlıcan moru renktedir. 
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Meyve eti sulu, lifl i, çekirdeğe az bağlıdır. Sofralık ve kurutmalık çeşitlerden olup; 2 aya kadar 
depoda muhafaza edilebilir. Kendine verimli bir çeşittir.

Giant: Ağaç yapısı dik ve orta kuvvette gelişim sağlar. Meyvesi orta iri, yumurta şeklinde,   
karın çizgisi az belirgin meyve lopları simetriktir. Meyve kabuğu yeşil sarı zemin üzerine parçalı 
koyu pembe mor renkte ve üzeri çok pusludur. Meyve eti sarı renkte az sulu, çekirdeğe yarı 
bağlıdır. Sofralık, verimli ve kaliteli bir çeşittir.

Diğer Avrupa Grubu Erik Çeşitleri: Baneasa 3/5, Baneasa 9/13, S.Frühzwetche, 
Tuleu Timpurıu, Grand Prize, Stanley, Prune 2740 gibi çeşitler sofralık ve kurutmalık olarak 
değerlendirilebilecek çeşitlerdir.

Japon Grubu Erikler
Obilnaja: Ağaç yapısı yayvan ve kuvvetli gelişim sağlar. Meyvesi orta iri-iri, yuvarlak 

şeklinde,   karın çizgisi belirgin meyve lopları asimetriktir. Meyve kabuğu yeşil zemin üzerine 
parçalı morumsu kırmızı renktedir. Meyve sarı-turuncu renkte, lifl i sulu, çekirdeğe tam bağlıdır. 
Meyveler tek seferde hasat edilmemelidir. Meyve kalitesi çok yüksek olmamasına rağmen erkenci 
ve verimli bir çeşit olmasından dolayı tercih edilir. Bahçe tesis edilirken; kendine verimli olmadığı 
için tozlayıcı çeşitler kullanılmalıdır. Tozlayıcıları shiro, Morettini 355 olarak tavsiye edilmektedir.

Black Diamond: Ağaç yapısı yayvan ve kuvvetli gelişim sağlar. Seyrek dallı ve parlak 
yaprak yapısına sahiptir. Meyvesi orta irilikte-iri olup, basık durumdadır. Meyve kabuğu siyahımsı 
olup sarı beneklidir. Meyve eti kızıl sert ve orta suludur. Çekirdek küçük ve ete tam bağlıdır. 
Meyve kalitesi iyi orta geççi ve verimli bir çeşittir. Bahçe tesis edilirken; kendine verimli olmadığı 
için tozlayıcı çeşitler kullanılmalıdır. Tozlayıcıları Friar, Santa Rosa olarak tavsiye edilmektedir.

Angeleno:  Ağaç yapısı yarı dik ve orta kuvvette gelişim sağlar. Meyvesi orta irilikte yuvarlak 
olup, karın çizgisi belirgin meyve lopları asimetrik ve çiçek çukuru sivridir. Meyve kabuğu siyaha 
yakın renkte üzeri pusludur. Meyve eti yeşil sarı renkte, çekirdek küçük ve ete tam bağlıdır. Meyve 
kalitesi iyi geççi ve verimli bir çeşittir. Geç dönemde hasat edilebilmesi ve depoya dayanımın üç 
aydan fazla olması pazar değerini arttırmaktadır. Bahçe tesis edilirken, kendine verimli olmadığı 
için tozlayıcı çeşitler kullanılmalıdır. Tozlayıcıları Friar, Formosa olarak tavsiye edilmektedir.

Autumn Giant: Ağaç yapısı yarı dik ve kuvvetli gelişim sağlar. Meyvesi iri yuvarlak olup, 
çiçek çukuru sivridir. Meyve kabuğu açık kırmızı renkte hafi f pembemsi ve dumanlıdır. Meyve eti 
sarı renkte, sert ve orta sulu çekirdek küçük ve ete tam bağlıdır. Meyve kalitesi iyi olup, en geççi 
ve verimli çeşittir. Angelano erik çeşidinden geç çiçeklenir ve 15-20 gün sonra hasat edilir. Bahçe 
tesis edilirken; kendine verimli olmadığı için tozlayıcı çeşitler kullanılmalıdır. Tozlayıcılar Friar, 
Santa Rosa olarak tavsiye edilmektedir.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
Erik yetiştiriciliğindeki en önemli sorun meteorolojik veriler ve toprak yapısı incelenmeden 

kurulan plantasyonlardır. Bu sorun meyveciliğin diğer türleri için de geçerlidir. 
-Bahçe kurulacak alanlarda uzun yılların meteorolojik verileri değerlendirilmeden erik 

dikimleri yapılmaktadır. 
-Toprak analizine bağlı olarak uygun anaç seçilmemektedir.
-Fidan üretimi yapan işletmelerin bazılarında hastalık ve zararlılardan ari anaçlık materyal 

kullanılmamaktadır.
-Yetiştiricilikte yaprak ve toprak analizlerine dayalı bir gübreleme programı 

uygulanmamaktadır.
-Çiftçilerimiz bahçe tesis ettikleri çeşidin özelliklerini yeterince bilmediklerinden, yapılan 

kültürel işlemlerde eksiklikler ve yanlışlıklar bulunmaktadır.
-Zirai mücadele programına uygun ilaçlama yapılmaması ürün kayıplarına sebep olmaktadır.
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Gelecekteki Durum
Ülkemiz coğrafi k yapısından dolayı çok farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu iklim özellikleri 

farklı erik yetiştiriciliği yapılmasına olanak vermektedir. Yetiştiriciliğin turfanda eriklerden orta ve 
geççi çeşitlere kadar geniş bir periyoda yayılması önemli bir avantajdır. Ayrıca depolamaya uygun 
çeşitlerin de son yıllarda üretilmesi ile bütün yıl boyunca pazarda süreklilik sağlanmaktadır. Bu 
nedenle, ülkemizin dünya pazarına girme ve söz sahibi olma şansı oldukça yüksektir. Ülkemizin 
bu şansı iyi kullanması, yetiştiricilikte iyi tarım uygulamalarını kullanmasına bağlıdır. Ayrıca 
yetiştiricilik sisteminin kontrollü olması;  ürünlerde kalıntı sorununun en aza indirilmesi ve ihracata 
gidecek ürün potansiyelinin artması açısından da önemli bir faktördür.

Dünya ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde yıllar itibariyle hem taze erik hem de 
kuru erikte artışlar söz konusudur. Bu hususlar göz önüne alınarak ekolojisi uygun bölgelerde 
taze tüketilen erik çeşitleri veya kurutmalık erik çeşitleri ile meyve bahçesi tesis edilmesi önemli 
avantajlar sağlayacaktır. 

KİRAZ (Prunus avium L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Dünya’da 388.758 hektar alanda 1.875.618 ton kiraz üretimine karşılık Türkiye’de 59.751 

hektar alanda 338.361 ton üretim olduğu görülmektedir. Kiraz üretiminde ülkemiz verim bakımından 
dünya ortalamasının üzerindedir.(Çizelge 118)
Çizelge 118. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Kiraz Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve Üretim  
        Miktarları

Yıllar Alan 
(ha)

Verim 
(kg/ha)

Üretim
(ton)

Alan 
(ha)

Verim 
(kg/ha)

Üretim 
(ton)

2004 338.118 5.086 1.719.665 25.000 9.800 245.000
2005 345.452 5.399 1.865.322 26.800 10.448 280.000
2006 350.717 5.325 1.867.477 30.331 10.229 310.254
2007 373.555 5.353 1.999.766 34.300 11.608 398.141
2008 388.758 4.825 1.875.618 59.751 5.663 338.361

Kaynak : FAO

Dünya’da kiraz yetiştiriciliği yapan ülkeler içerisinde ülkemiz 2005 yılından günümüze kadar 
lider durumundadır. Diğer önemli kiraz üreticisi ülkelerden biri olan ABD’de üretim Fao verilerine 
göre 2008 yılında 2004 yılının gerilerine düşerken, İran’da kiraz üretiminin son 3 yılda aynı seviyede 
kaldığı görülmektedir. İtalya da ise üretim artan bir seyir izlemektedir. (Çizelge 119)

Çizelge 119. Dünyada Başlıca Kiraz Yetiştiriciliği Yapılan Ülkelerin Üretim Miktarları 

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Türkiye 245.000 280.000 310.254 398.141 338.361
ABD 256.824 227.522 266.349 281.862 225.073
İran 174.576 224.892 225.000 225.000 225.000
İtalya 95.169 101.295 110.910 106.189 134.407
Romanya 50.988 117.859 104.791 65.163 67.664
Rusya Federasyonu 100.000 93.000 50.000 100.000 63.000
Ukrayna 85.300 100.200 48.900 68.200 74.700
İspanya 83.467 95.726 91.672 72.600 72.600
Suriye 35.400 53.441 62.966 75.034 75.034
Özbekistan 14.500 22.000 53.605 55.000 61.000

Kaynak : FAO
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya’da 2008 yılı verilerine göre;  9.866 dekar alanda 10.681 ton kiraz üretimi olduğu 

görülmektedir. Türkiye dünyada üretilen kirazın %18’ini karşılarken Antalya ülkemizde yetişen 
kirazın ancak % 3’ünü karşılamaktadır. (Çizelge 120)

Çizelge 120. Antalya’da Kiraz Yetiştiriciliği

Yıllar
Ağaç sayısı Ağaç Başına 

Verim 
(kg)

Alan 
(da)

Üretim 
(ton)Meyve

Veren
Meyve
Verm.

2004 114.642 47.165 42 5.310 4.790
2005 124.877 56.365 43 5.930 5.324
2006 140.927 71.940 45 6.499 6.346
2007 157.775 104.050 67 9.289 10.545
2008 164.447 111.898  74 9.866 10.681

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya İlinde kiraz yetiştiriciliği yoğun olarak Korkuteli ilçesi’nde yapılmaktadır.  Korkuteli 
ilçesi’nde Antalya’da yetişen kirazın % 80’inin üretildiği görülmektedir. (Çizelge 121) Bu ilçeyi 
sırasıyla Gazipaşa,  Alanya, Elmalı ve Manavgat İlçeleri izlemektedir. Gazipaşa, Alanya ve 
Manavgat gibi Kıyı Akdeniz Havzasında bulunana İlçelerde kiraz yetiştiriciliği İç Anadolu Bölgesine 
dayanan sınır köylerinde yapılmaktadır.(Çizelge 121) 

Çizelge 121. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Kiraz Yetiştiriciliği  

İlçeler
Kapladığı 

Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç Başına 
Ortalama 

Verim
Üretim 
(ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

Merkez 139 2.662 2.350 75 199,65
Akseki 180 2.900 1.610 17 49,30
Alanya 300 12.500 6.250 30 375
Elmalı 220 5.760 6.700 40 230,40
Finike 10 135 135 20 3
Gazipaşa 1700 20.550 14.750 40 822
Gündoğmuş 387 3.550 14.763 17 60,35
İbradı 70 1.150 890 25 28,75
Kaş 360 2.200 4.430 30 66
Kemer  80 85 20 1,60
Korkuteli 5.110 107.000 27.000 80 8.560
Kumluca 120 1.650 2.075 30 49,50
Manavgat 220 3.600 4.800 60 216
Serik 1.050 710 26.060 28 20
İl Toplamı 9.866 164.447 111.898 10.681

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalat
2007 yılı verilerine göre ihracatta en yüksek payı alan ülkeler içerisinde Türkiye birinci 

sırada yer almakta,  bunu ABD, Şili ve Avusturya izlemektedir.  Bu ülkeler dışında İspanya, İtalya 
ve Yunanistan dünya kiraz ticaretinde yer almaktadır. (Çizelge 122)
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Çizelge 122. Dünya’da Kiraz İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Türkiye 32.688 39.732 34.793 53.867 57.019
Amerika 45.391 40.629 48.394 42.804 54.935
Avusturya 15.108 22.555 19.160 22.494 18.509
Şili 12.816 11.308 17.916 22.462 26.885
İspanya 10.956 11.747 13.676 22.117 8.401
Polonya 14.266 11.408 8.598 12.035 2.045
Fransa 7.793 7.966 8.485 8.515 3.730
İtalya 7.234 2.497 11.671 6.436 8.216
Hollanda 4.977 6.060 4.565 3.859 5.383
Yunanistan 1.201 2.649 4.439 3.728 6.439

Kaynak: FAO

Dünyada kiraz ithalatı yapan ülkeler ve yıllara göre ithalat miktarları Çizelge 123’de 
gösterilmiştir. Bu çizelgede en yüksek ithalat yapan ülkeler arasında Rusya, Almanya, Avusturya 
B.Britanya ve Kanada’nın yer aldığı izlenebilir. Ayrıca Japonya, Hollanda, Çin, ABD ve Fransa da 
önemli kiraz ithalatçısı ülkeler arasında yer almaktadır.  Bazı ülkeler, hem ihracatçı ve hem de 
ithalatçı konumunda bulunmaktadır. (ABD, Avusturya, Fransa,  vb.) (Çizelge 123)

Çizelge 123. Dünya’da Kiraz İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Rusya Federasyonu 17.026 30.244 33.786 48.032 59.478
Almanya 24.813 24.082 28.844 30.512 26.314
Avusturya 16.647 24.198 21.710 24.980 20.348
Büyük Britanya 16.152 16.132 19.622 21.528 16.792
Kanada 15.290 12.309 13.785 19.806 25.496
Japonya 14.526 13.941 12.363 6.947 9.374
Hollanda 9.416 8.937 11.540 6.874 10.109
Çin 13.254 10.588 10.874 12.162 9.200
Amerika 5.628 5.931 9.420 12.753 15.469
Fransa 5.822 5.444 4.794 6.411 8.309

Kaynak : FAO

Mevcut Anaç ve Çeşitler
Kiraz yetiştiriciliği yapılmadan önce, sulama imkanlarına, toprak ve iklim koşullarına göre 

anaç belirlemek gerekmektedir. Öncelikle toprak analizi yapılarak toprağın fi ziksel ve kimyasal 
yapısı belirlenmelidir. Toprağın pH’sı, kireç miktarı, tekstürü ve sulama durumu anaç seçiminde 
en önemli özelliklerdendir. 

Tohum (Çöğür) Anaçları
Kuşkirazı (Mazzard, Prunus avium L.) Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir anaçtır. 

Dikine ve kuvvetli büyür, büyük taç yapar. Şartları sevdiğinde uzun ömürlüdür. İyi tutunan saçak 
kök meydana getirir. Geçirgen, verimli, tınlı, derin, organik maddece zengin, hafi f alkali toprakları 
sever. Kirece mukavemeti azdır. Kireçli topraklarda kloroz (sararma) gösterir. Göz aşılarında aşı 
uyuşması iyidir. Fazla kumlu ve çakıllı topraklara uygun değildir. Toprak tipi uygun ve sulama 
imkanı varsa terbiye edilmek ve budanmak kaydıyla 6x5;6x6 dikim mesafeleriyle dikilebilir. 
Gelişme ve verim bakımından şartlar uygunsa idrise göre kirazlar için daha uygun bir anaçtır. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

263

Planı

Kuşkirazı anacı kullanılarak kurulan bahçelerde sık görülen bazı problemler kloroz, zamklanma, 
tepe ve yan dallarda uç kurumaları, dal veya ağaç kurumaları ile verimin geç başlamasıdır. Verimin 
geç başlaması hariç diğer bütün problemler uygun olmayan topraklarda kiraz yetiştirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bahçe tesis edilmeden önce toprak analizi mutlaka yapılmalı ve arazi ıslah 
edilmeli; şartlar uygun değilse kiraz tarımından vazgeçmelidir. Çünkü bahsedilen problemler 
başladıktan sonra çözüm çok zor, pahalı ve uğraştırıcıdır (Eryılmaz, 1998).

İdris (Mahlep, Prunus mahalep L.) Sulanamayan veya kıt sulanabilen, yamaç, çakıllı 
arazilerin değerlendirilmesi amacıyla daha çok vişneye uygun bir anaçtır. Taç küçük ve sık dallanır, 
büyüme farklılıklar gösterebilir. Kökleri kuşkirazı ve vişneye göre daha derine gider, ince ve yan 
kök teşekkülü azdır. Süzek ve Kumlu-killi toprakları sever. Kirece mukavemeti kuşkirazından iyidir. 
Aşı uyuşmazlığı gösterebilir. Süzek olması şartıyla çok konforlu olmayan arazilerde kiraz ve vişne 
tarımı yapılabilmesini sağlar. 4x5 ;5x5 dikim mesafeleriyle dikilebilir. İdris anacı kullanılarak kurulan 
bahçelerde de kloroz hariç tepe ve uç kurumaları, yan dal ve ağaç kurumaları zamklanma ve 
erken ağaç ölümleri yaygın olarak görülmektedir. Kuşkirazı taban arazilere daha tahammüllü gibi 
bilinirse de drenajı bozuk, taban suyu olan, havalanması zayıf, geçirimsiz, ağır killi ve çok su tutan 
araziler gerçekte kiraz tarımına uygun değildir.

Yabani vişne (Prunus cerasus L.) Kuş kirazı ve idrise göre soğuklara daha dayanıklı 
ve taban arazilerde yetiştiricilik için daha uygun bir anaçtır. Çöğür anacı olarak kullanımı yaygın 
değildir. Kalkerli ve kurak alanlarda kötü performans göstermektedir. Bazı kiraz çeşitleri ile 
uyuşmazlık bildirilmiştir. (Webster ve Schmidt, 1996) 

Klon Anaçları
F12/1 Mazzard:1933 yılında Mazzard çöğürlerinden N.H. Grubb tarafından İngiltere’nin 

East Malling Araştırma Enstitüsü’nde selekte edilmiştir. Vejetatif olarak daldırma metodu ile 
başarılı bir şekilde çoğaltılabilmektedir. Tüm kiraz çeşitleri ile uyuşur. Birçok vişne çeşidiyle de 
uyuşmasında bir problem yoktur. Tınlı ve Killi-Tınlı topraklara iyi adapte olur. Bu anaç üzerine 
aşılanan çeşitler kiraz çöğür anaçlarına aşılananlardan daha kuvvetli olurlar. Kiraz üretiminin 
yapıldığı nemli alanlarda bu anaç kullanıldığında Dal Kanserine karşı bir mukavemet sağlanmış 
olur. Ancak bu anacın kökleri Kök Kanseri (Agrobacterium tumafaciens)’ne karşı oldukça hassastır. 
(Rom ve Carlson, 1987)

SL-64:1954 yılında Fransa’da M. Thomas tarafından Prunus mahalep çöğürlerinden 
selekte edilmiştir. Yeşil çelik ve yarı odun çelikleri ile vejetatif olarak başarı ile çoğaltılabilmektedir. 
Tüm vişne çeşitleri ile iyi uyuşur. Ayrıca birçok kiraz çeşidi ile de uyuşması iyidir. Kalkerli alanlara 
adapte olabilir. (Rom ve Carlson, 1987) Kurak topraklara da iyi drene edilmiş ağır topraklara da 
uyum gösterebilir. Mazzard’tan daha küçük taç yapar ve vejetatif olarak çoğaltma imkanları iyidir. 
(Webster ve Schmidt, 1996) 

M x M 14 (Brokforest veya MaxMa delbart 14 ): P.mahalep x P.avium melezlemesinden 
elde edilen bir seri anaç Maxma serisi olarak bilinmektedir. Maxma serisi anaçların pek çoğundan 
bodurdur. Meyve üretiminin başlaması SL-64’den iki yıl daha erkendir. Ağaç büyüklüğü F 12/1’in 
%40-60’ı, SL-64’ün %60- 80’i kadar olup yarı bodurdur. M x M 14’ün bir miktar dip sürgünü verdiği 
bildirilmektedir. Phytophtora ve bakteriyel kansere serinin diğer anaçlarına göre daha dayanıklıdır. 
(Webster ve Schmidt, 1996)

Gisela 6: Gisela 6 ( P.cerasus x P.canescens) Almanya’da geliştirilmiştir. Bu anacın 
aşı uyuşması iyi, erken ürünlenme özelliğinde ve kuş kirazı anacının %70-90 kadar ağaç 
oluşturmaktadır. (Hansen, 2009)

Gisela 5 (148/2):Yarı bodurdur. P. ceracus x P. canescens hibritidir. Bazı denemelerde; 
5. yıldan sonra F 12/1’in %50’si kadar taç genişliği gösterdiği bildirilmiştir. Ağır, killi ve oksijensiz 
ortamlara uygun olmadığı bildirilmektedir. (Webster ve Schmidt, 1996) 

Tabel/Edabriz: İran’dan toplanan fertlerde ve INRA tarafından Fransa’da selekte edilmiştir. 
Mikroçoğaltma ile de üretilebildiği halde en iyi yarı odun çelikleriyle çoğaltılır. Kiraz çeşitleri ile 
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uyuşması iyidir. Tabel/Edabriz ağaçları bodurdur. F 12/1 ‘in %15–20’si kadar bir ağaç oluştururlar. 
Bununla birlikte toprak tipi ve çevre şartları ağaç büyüklüğüne oldukça fazla etki etmektedir. Bazı 
yer ve şartlarda F 12/ 1’in %60’ ından büyük ağaçlar meydana getirmektedirler. Ancak Maxma 
14’den daha küçük taç oluşturmaktadır. Üzerlerine aşılanan kirazları; erken meyveye yatırır, 
bol ürünlendirir, toprağa iyi tutunurlar, az sayıda dip sürgünü verirler. Edabriz, organik madde 
bakımından zengin, killi- kumlu topraklardan hoşlanır. Kurak ve pH’ın yüksek olduğu topraklarda 
daha az gelişme gösterir. Phytophthora’ya hassastır. (Webster ve Schmidt, 1996)

Çeşit Seçimi
Çeşit seçiminde en önemli faktörler çeşidin bölge ekolojisine uygunluğudur. Diğer önemli 

faktörler ise; anaç, pazarlama süreci, çeşidin verimliliği gelmektedir. Birçok kiraz çeşidinde görülen 
döllenme uyuşmazlığı nedeniyle ana çeşit olarak tercih edilecek çeşidi dölleyecek en az iki farklı 
kiraz çeşidi seçilmelidir. Bu kiraz çeşitleri seçilirken, ana çeşitle genetik olarak uyuşur olmasına, 
aynı zamanda çiçeklenmesine, tozlayıcılık kalitesinin yüksek olmasına (bol miktarda canlı çiçek 
tozu oluşturması), pazarlanabilir olmasına dikkat edilmelidir. 

Kendine verimli olan kiraz çeşitleri tercih edilecekse, sadece tek çeşitle kapama kiraz bahçesi 
kurmak mümkündür. Böyle çeşitlerin tercih edilirken çok zayıf gelişen anaçlar kullanılmamalıdır.

Çeşit seçimi yapılırken hasat zamanları dikkate alınarak farklı dönemlerde olgunlaşma 
sağlanıp pazarlama süreci uzatılabilir. 

0900 Ziraat: 0900 Ziraat çeşidinin ağacı kuvvetli ve yaygın gelişir. Geç dönemde çiçeklenir. 
Meyvesi ince-uzun saplı, sert, gevrek, geniş kalp şeklinde, iri, parlak koyu kırmızı renkli ve 
çatlamaya dayanıklıdır. Çekirdeği iridir. Eğirdir koşullarında nisanın üçüncü haftası ile mayıs ayının 
ilk haftası arasında yıllara göre değişen zamanlarda çiçeklenme göstermektedir. Hasat zamanı 
ise yaklaşık olarak haziran ayının son haftasında gerçekleşmektedir (Şevik vd., 2004). Kendi 
ile uyuşmaz; bahçe tesisinde tozlayıcı çeşide ihtiyaç duymaktadır.   S3S12 allellerini taşımaktadır. 
(Demirtaş vd., 2004)

Starks Gold: Türkiye’de 0900 Ziraat çeşidi için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. 
Çiçeklenme dönemi 0900 Ziraat çeşidiyle genel olarak çakışmaktadır. Olgunlaşma dönemi 0900 
Ziraat çeşidinden birkaç gün öncedir. Sarı meyve rengi ile beyaz kiraz olarak ta anılmaktadır. Bol 
verimli bir çeşit olup, küçük meyvelere sahiptir. (Şevik vd., 2004) S3S6 allellerine sahip olup 6. 
uyuşmazlık grubu içerisindedir. (Choi vd.,2002; Wiersma vd.,2001; Hauck vd.,2001) 

Lambert: Eğirdir koşullarında hemen hemen 0900 Ziraat ile aynı zamanda olgunlaşan bu 
çeşit, 0900 Ziraat için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. Starks Gold çeşidi ile kıyaslandığında 
yıllara göre çiçeklenme zamanları 0900 Ziraat ile daha az çakışmaktadır. Ancak bölgesel farklılıklar 
göz önüne alındığında bu çeşidin tozlayıcı çeşit deseni içerisinde bulunması fayda sağlayacaktır. 
Verimli, orta büyüklükte parlak koyu kırmızı renkte meyvelere sahiptir. (Şevik vd., 2004)  S3S4 
allellerine sahip olup III. Uyuşmazlık grubu içerisindedir. (Lacis vd., 2008; Wünsch  ve  Hormaza, 
2004; Wiersma vd., 2001; Boskovic ve Tobutt, 2001)

Bigarreau Gaucher: Eğirdir koşullarında 0900 Ziraat çeşidinden yaklaşık olarak 3-4 gün 
önce hasat olgunluğuna gelir. 0900 Ziraat için uygun bir tozlayıcıdır. Çok yıllık gözlemler dikkate 
alındığında çiçeklenme zamanı 0900 Ziraat ile yüksek oranda çakışmaktadır. Küçük meyveli ve 
verimlidir. Koyu kırmızı-bordo renkli meyvelere sahiptir. (Şevik vd., 2004) S3S5 allellerine sahip 
olup 7. uyuşmazlık grubu içerisindedir. (Boskovic ve Tobutt, 2001; Hauck vd.,2001)

Lapins: Geç dönemde olgunlaşan, geniş ve yüksek kalitede meyvelere sahiptir. Dik gelişen, 
kendine verimli bir çeşittir. (Nugent, 1999) Van x Stella melezlemesi ile Kanada’da ıslah edilmiştir. 
Ağacı kuvvetli ve dik büyür. Yüksek verimlidir ve erken çiçeklenir. Burlat’tan 25-28 gün sonra 
olgunlaşır. Meyvesi geniş yuvarlak-kalp şeklindedir. Çatlamaya düşük hassasiyettedir. (Bargioni, 
1996)

Celeste: Kendine verimli, Van’dan yaklaşık olarak 5-7 gün önce olgunlaşan bir çeşittir. 
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Meyve sapı kısa, meyvesi Van’a benzer fakat Van kadar basık değildir. Meyve eti koyu renklidir, 
meyvesi sert, büyüklüğü diğer erkenci çeşitlere göre daha iridir. 10.7 g meyve ağırlığı ile iri 
sayılabilecek bir kiraz çeşididir. Lezzeti çok iyi, tadı orta derecededir. Çatlamaya dayanımı iyidir. 
İki önemli problemi vardır. Bunlardan birincisi raf ömrünün kısa olması ve geleneksel budama ve 
anaçlar kullanıldığında verimlenmesi düşük olmaktadır. (Kappel ve MacDonald, 1997)

Sweetheart: Çok iyi kalitede, parlak koyu kırmızı renktedir, meyvesi sert, orta geniş 
meyveler oluşturur. Tadı iyidir ve çok geç olgunlaşır. Yetiştirici canlısı bir ağaçtır, yayvan formda 
ağaç oluşturur ve her anaç üzerinde erken verimlenir ve yüksek verimlidir. Kış dayanımı ve 
bakteriyel kansere hassasiyeti değişkendir. Çatlamaya orta derecede hassastır. Kendine verimli 
ve orta erken dönemde çiçeklenir. (Lang ve ark., 2003) Summerland’da Van melezlemesiyle elde 
edilmiştir. (Nugent, 1999)

Attika (Kordia): Meyvesi geniş, sert, maun kırmızıdır ve meyve sapı çok uzundur. Tadı 
mükemmeldir ve orta geç dönemde olgunlaşır. Kışa dayanımı iyidir. Yağmura orta derecede 
dayanıklıdır, fakat çiçekleri diğer çeşitlere göre dona karşı daha hassastır. Kendine verimsizdir. 
6. uyuşmazlık grubundadır (S3S6) ve orta geç dönemde çiçeklenir. (Lang ve ark., 2003)

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
Dünya kiraz üretiminde yoğun olarak kaliteli kendine verimli çeşitler tercih edilmektedir. Bu 

yönelim ile birlikte maliyetlerin düşürülmesi hedefl enmektedir. Lider kiraz üreticisi ülkelerde en 
önemli masraf kalemini işçilikler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kendine verimli çeşit kullanımı, 
ağaç büyüklüklerinin azaltılması gerek işçilik gerekse uygulama masrafl arını düşürmekte ve 
birim alana alınan verimi artırmaktadır. Lakin, zayıf gelişen anaçlarla kendine verimli çeşitlerin 
yetiştirilmesinde kalite problemleri gündeme gelirken, bu çeşitlerde kuvvetli anaçların kullanılması 
ile daha sık dikimlerin yapılabileceği terbiye sistemleri geliştirilmektedir. Dünya kiraz üretiminde 
önemli yere sahip gelişmiş ülkelerde üretim miktarı ve kalitede meydana gelen sıkıntılar dışında 
önemli problemleri bulunmamaktadır. Yıllara göre, iklim koşullarından kaynaklanan (don, yağmur 
çatlaması vb.) verim ve kalite kayıpları yaşamaktadırlar. Ancak, pazarlama ve standardizasyon 
konularında sistem problemleri bulunmamaktadır. İşçilik masrafl arının maliyette yüksek yer 
almasını ise ağaç habituslarını küçülterek ve kendine verimli çeşitler kullanarak çözmeye 
çalışmaktadırlar. 

Türkiye kiraz yetiştiriciliği son on yılda hızla artan bir üretim eğilimi göstermiştir. Bu eğilim 
ve ihracat sektöründe yapılan özel yatırımlarla pazar hızla gelişmiştir. Ancak üretim aşamasında 
meydana gelen olumsuzluklar pazarlama alt yapısı düzenli olmadığı için kiraz ticaretini çok fazla 
etkilemektedir. Yetiştiriciliğin klasik metotlarla yapılması, kültürel uygulamaların etkili ve bilimsel 
metotlarla yapılmaması profesyonelleşmeyi yavaşlatmaktadır. 

Türkiye’de kiraz üretiminde karşılaşılan bazı problemler;
- Bölge seçiminde yapılan hatalar,
- Anaç ve çeşit seçiminde yapılan hatalar,
- Dikim ve bahçe tesisinde yapılan hatalar,
- Sulama ve diğer kültürel uygulamalarda yapılan hatalar,
- Hasat ve sonrasında yapılan hatalar,
Gelecekteki Durum
Etkili bir kiraz ticareti, üretimden arza kadar geçen sürede tüm bileşenleri ile iç içe 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yeni bahçe tesisinden itibaren tüm sistem 
planlayarak yürütülmelidir. Bu aşamada ülkesel, bölgesel ve yerel politikalar geliştirilmeli ve 
uygulamaya sokulmalıdır. Bu belirlenecek politikalarda, üretim tekniğinden, çeşit deseni ve 
pazarlama stratejilerine kadar olan zincirin tüm halkaları ve alt yapıları projelendirilmelidir. Kiraz 
tarımına yönlendirilecek bölgelerde yapılması gereken genel uygulamalarda aşağıdaki faktörler 
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dikkate alınmalıdır.
- Bölgenin iklimi; düşük sıcaklık durumu, yüksek sıcaklıklar, yağış dağılımı belirlenmeli ve 

don zararı, ikiz meyve, yağmur çatlaması riskleri ve soğuklama ihtiyacı durumu belirlenmelidir. 
- Toprak yapısı; toprak yapısına uygun anaç seçimi, toprak derinliği gibi faktörler 

incelenmelidir.
- Çiftçi bilinci ve ekonomik güç; modernleşme ve kiraz yetiştiriciliğinde profesyonelleşme 

için en önemli faktörlerden biri çiftçi bilinci ve çiftçinin ekonomik gücüdür. Üretim alt yapısında 
kullanılacak tüm yenilikler belirli bir ekonomik güç istemektedir. Ayrıca çiftçi eğitimleri ile 
uygulanacak üretim tekniklerinin algılanması sağlanmalıdır. 

- Teknik destek sağlama gücü; büyük kiraz yetiştiriciliği yapılacak bölgelerde en büyük 
sorunlardan biri yeterli teknik desteğin sağlanamamasıdır.

- Pazarlama alt yapısı; özel sektör ve kamu arasında önemli bir irtibat sağlanarak hasat 
zamanı, depolama, taşıma ve satış alt yapısı oluşturulmalıdır. 

- Pazarlama ve üretim aşamasında çiftçinin rekabet gücünü artıracak birlik ve 
kooperatifl eşme artırılmalıdır. 

- İş gücü temini; özellikle büyük üretim bölgelerinde iş gücü temini zor olmaktadır. 
Hasat zamanında yoğun iş gücüne ihtiyaç duyan kiraz yetiştiriciliğinde iş gücü dağılımı iyi 
planlanmalıdır. 

KAYISI (Prunus armeniaca L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Dünya kayısı yetiştiricilik alanı son yıllarda 489.798 ha alana ve üretimi ise 3.473.710 

tona ulaşmıştır. Ülkemiz ise dünya kayısı üretimininde yaklaşık % 21’lik paya sahiptir. Son beş 
yıllık kayısı üretimi incelendiğinde; dünya’da  % 17’lik bir artış yaşanırken Türkiye’de bu oran 
% 51’ e ulaşmıştır. Bu durum ülkemizin dünya kayısı üretiminde vazgeçilmez bir yeri olduğunu 
göstermektedir. 

Hem dünya ve hem de ülkemizde son beş yılda üretim alanı ve üretim miktarında kaydedilen 
artışlar yanında, ha’dan elde edilen verimde de önemli artışlar kaydedilmiştir. Nitekim 2004 yılında 
dünyada ha’a verim 6.298 ton iken, 2008 yılında 7.092 ton’a ve ülkemizde ise 2004 yılında 6.086 
ton olan verim değeri, 2008 yılında 11.462 ton’a ulaşmıştır. Ülkemizde verimde kaydedilen bu 
artış küçümsenemeyecek kadar yüksektir. (Çizelge 124) 

Çizelge 124. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Kayısı Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve  
      Üretim Miktarları

Yıllar 
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2004 455.675 2.870.178 6.298 57.500 350.000 6.086
2005 457.000 3.506.865 7.673 60.000 860.000 14.333
2006 488.258 3.184.499 6.522 61.000 460.182 7.543
2007 491.279 3.164.195 6.440 62.000 557.572 8.993
2008 489.798 3.473.710 7.092 62.500 716.415 11.462

Kaynak: FAO

2008 yılı istatistiki verilerine göre yoğun kayısı üretimi yapan ülkeler arasında 716.415 tonluk 
üretimi ile Türkiye birinci sırada yer almakta ve bunu Pakistan, İran ve Özbekistan izlemektedir. 
(Çizelge 125 )  Avrupa ülkeleri arasında ise İtalya 205.493 ton ile ilk sırada yer almakta ve bunu 
Fransa ve İspanya izlemektedir. (Çizelge 125)
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Çizelge 125. Dünyada Başlıca Kayısı Yetiştiriciliği Yapılan Ülkelerin Üretim Miktarları(ton) 

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Türkiye 350.000 860.000 460.182 557.572 716.415
Pakistan 214.800 197.239 177.266 240.192 325.779
İran 166.373 275.578 280.000 280.000 280.000
Özbekistan 162.000 170.000 235.637 230.000 265.000
İtalya 213.425 232.882 221.994 214.573 205.493
Fransa 166.136 176.950 179.812 126.409 94.526
Cezayir 87.991 145.097 167.017 116.438 145.000
Japonya 113.600 123.000 119.700 120.600 120.600
İspanya 121.486 137.167 156.872 87.700 87.700
Fas 85.000 103.600 129.440 105.234 113.216

Kaynak: Anonymous, 2008

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya’da meyve veren ve vermeyen yaşta kayısı ağaç sayıları yıllara göre sürekli artış 

göstermiştir. Benzer durum üretim alanı ve miktarında da gözlenmiştir. Kayısı yetiştiricilik alanı 
2008 yılı itibari ile 8.110 da’a ve üretim ise 14.327 ton’a ulaşmıştır. (Çizelge 126) Ağaç başına 
verim değeri ise 2007 ve 2008 yıllarında 73 kg olarak kaydedilmiştir.

Akdeniz bölgesinde bulunan ilimiz daha az sıcaklık toplamı isteyen çeşitler ile turfanda 
kayısı yetiştiriciliğine de uygundur. Bununla birlikte yayla kısmında ise nispeten soğuklaması 
biraz daha yüksek çeşitler yetiştirilebilir. (Çizelge 126)

Çizelge 126. Antalya’da Yıllara Göre Kayısı Ağaç Sayıları,  Alan, Verim ve Üretim Miktarı 

Yıllar
Ağaç Sayısı (adet) Ağaç 

Başına 
Verim (kg)

Alan (da) Üretim  
(ton)Meyve

Veren 
Meyve
Verm.

2004 144.100 52.484 55 6.420 7.935
2005 163.090 39.378 69 6.800 11.256
2006 178.420 31.383 72 7.161 12.922
2007 195.160 32.003 73 7.966 14.185
2008 197.181 45.118 73 8.110 14.327

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü 

Antalya’da kayısı üretiminin en fazla yapıldığı ilçe Korkuteli’dir. 2008 yılında üretilen 
toplam kayısının % 90’a yakını bu ilçede üretilmektedir. Bu ilçeyi 851 tonluk üretim ile Elmalı 
ilçesi izlemektedir. Kıyı Akdeniz Havzası’nda bulunan ilçelerde gerek örtü altında gerekse açıkta 
erkenci kayısı üretimi yapılabilmesine karşın Ege Yayla Havzasının bu üretim için daha uygun 
olduğunu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. (Çizelge 127)
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Çizelge 127. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Kayısı Yetiştiriciliği  

İlçeler
Kapladığı 

Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç 
Başına 

Ortalama 
Verim

Üretim 
(ton)Meyve 

Veren
Meyve 

Vermeyen
Merkez 80 1.730 1.083 75 129,75
Akseki 20 400 100 30 12,00
Elmalı 335 12.160 14.700 70 851,20
Finike  2750 150 50 138
Gazipaşa 190 3.550 950 40 142,00
İbradı  100 80 10 1,00
Demre  580 0 65 37,70
Kaş 50,0 1.000  50 50,00
Kemer 10 440 45 20 8,80
Korkuteli 7.200 171.500 25.000 75 12.862,50
Manavgat 95 1.050 1.200 30 31,5
Serik 130 1.921 1.810 32 61

İl Toplamı 8.110 197.181 45.118 73 14.327
Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İhracat ve İthalatı
Dünya’da taze kayısı ihracatı yapan ülkeler incelendiğinde; üretimde gösterdiğimiz 

başarıyı taze kayısı dışsatımında gösteremediğiz görülmektedir. 2007 yılı verilerine göre; Fransa 
üretiminin % 37’sini, İspanya ise üretiminin % 26’sını ihraç ederken ülkemizde bu oran yaklaşık  
% 3 dolayında kaydedilmiştir.(Çizelge 128) Bu nedenle sofralık kayısı üretimimizi arttırmak 
için sofralık üretime yönelik kaliteli çeşitlerin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayarak, dış satım 
olanağımızı arttırmamız ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. (Çizelge 128)

Çizelge 128. Dünya’da Taze Kayısı İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat 
      Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Fransa 34.254 49.989 57.777 62.558 46.477
İspanya 41.551 21.252 39.064 47.811 23.221
Yunanistan 5.129 11.207 14.901 14.096 16.178
Türkiye 6.075 7.931 9.844 13.956 14.897
İtalya 9.897 13.711 14.432 11.777 11.601
Özbekistan 4.395 4.464 11.827 22.790 5.048
Amerika 8.949 6.945 6.053 3.787 7.467
Afganistan 4.811 4.490 5.001 4.352 6.832
Güney Afrika 4.911 3.709 4.840 6.000 5.080
Hollanda 4.306 3.811 9.269 3.460 4.046

Kaynak: FAO

Sofralık kayısıya karşın, kuru kayısı dışsatımında ise ülkemiz ilk sırada yer almaktadır. 
2007 yılı verilerine göre ülkemiz, kuru kayısı üretiminin % 19’unu ihraç etmiştir. Bu oran Fransa’da 
% 2’dir. Afganistan ise kayısı üreten ülkeler sıralamasında ilk on ülke arasında bulunmamasına 
karşın toplam 5.961 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmiştir.(Çizelge 129) 
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Çizelge 129. Dünya’da Kuru Kayısı İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat 
      Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Türkiye 71.900 81.292 96.019 113.860 105.031
Afganistan 1.665 2.652 1.715 1.569 5.961
Fransa 2.358 2.891 3.472 3.221 2.907
Almanya 795 1.441 1.721 2.676 2.414
Özbekistan 2.533 1.245 1.674 2.844 2.775
İran 1.910 1.245 751 3.468 600
ABD 1.705 1.236 1.171 1.026 1.199
Güney Afrika 986 1.130 919 1.179 713
Hollanda 1.178 991 1.477 1.432 1.359
Benin 200 213 700 700 700

Kaynak: FAO

Dünya’da kayısı ithalatı yapan ülkeler incelendiğinde; en fazla kayısı ithal eden ülkelerin 
başında Rusya Federasyonu gelmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla ABD, Britanya ve Almanya 
izlemektedir. Fransa hem ithalat hem de ihracat yapan ülke konumundadır. ( Çizelge 130) 

Çizelge 130. Dünya’da Kuru Kayısı İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat 
      Miktarları (ton)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007

Rusya Federasyonu 23.164 26.903 30.418 41.870 40.203
ABD 14.780 16.263 14.632 18.139 16.319
Büyük Britanya 8.546 11.146 10.651 11.943 11.358
Almanya 7.034 7.896 8.929 9.358 9.950
Fransa 7.287 8.818 8.649 8.777 8.153
Avusturya 4.448 5.272 4.508 5.341 3.698
Ukrayna 2.228 2.380 4.471 6.870 5.797
Hollanda 2.224 2.636 2.750 2.552 2.945
Kanada 2.102 2.156 2.188 2.819 2.602
Hindistan 1.690 2.792 1.890 2.193 2.615

Kaynak : FAO

Mevcut Anaç ve Çeşitler 
Kayısıya anaç olarak zerdali, Myrobolan eriği, badem ve şeftali türleri ile bunların melezleri 

kullanılabilmektedir.(Paydaş-Kargı ve Kafkas,2009) 
Zerdali : Verimli, yüksek meyve kalitesine sahip olmasının yanı sıra kültür çeşitleri ile 

uyuşması, nematod, kireç ve kurağa dayanım bakımından tatminkar sonuçlar vermektedir.Aşı 
uyuşmazlığı nadiren görülür. Kök ur nematoduna karşı tamamen bağışık olduğundan nematodla 
bulaşık yerlerde kayısı tohum anaçlarının kullanılması gerekir. Ayrıca tohum anaçları kök boğaz 
çürüklüğüne (Phytophtora spp.) ve kök kanserine (Agrobacterium tumefaciens) karşı diğer 
anaçlara göre daha dayanıklıdır. Fakat zerdali anacı üzerine aşılanmış kayısı çeşitleri ürüne 
birkaç yıl geç yatar, taban suyu yüksek ağır topraklarda başarısız olmaktadır.

Çeşitler
Ninfa: Zayıfça gelişen bir ağaç yapısına sahip, sofralık bir çeşittir. Verim yüksek ve 

devamlıdır. Meyve iriliği orta büyüklükte olup P. De Tyrinthe’den 12-15 gün önce olgunlaşır. 
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Erkencilik açısından kıyı kesime önerilir.
Poppy:Erkenci, tadı ve aroması güzel, iri ve düzenli verimi olan, meyve eti sert, yola ve 

muhafazaya dayanıklı, kuvvetli ve yarı dağınık taç yapısına sahip bir çeşittir. (Paydaş-Kargı 
ve Kafkas, 2009) Meyve et rengi sarı olan bu çeşidin meyve eti çekirdekten kolay ayrılabilir 
niteliktedir. 

Precoce de Thyrinthe: Erkenci bir çeşit olup, ağaçları kuvvetli ve oldukça verimlidir. 
Meyveleri iri, uzunca şekilli ve oldukça dayanıklıdır. Meyve kabuğu açık portakal sarısı ve kırmızı 
yanaklıdır. Meyve eti koyu turuncu renkte, meyve suyu kalitesi orta derecededir. Çekirdeği acı, 
orta uzun şekilli ve ete yarı yapışıktır. Meyve tadı çok azdır. Soğuklama ihtiyacı 550-600 saattir. 
Erkencilik açısından kıyı kesime önerilir.

Hasanbey:Meyvesinin iri, gösterişli ve yola dayanımının iyi olması nedeniyle büyük 
tüketim merkezilerine gönderilmeye uygun bir çeşittir. Çeşidin soğuklama gereksinimi 950-
1600 saattir. Olgunlaşan meyvelerin dalla bağlantısı zayıfl adığından hafi f bir rüzgarda bile fazla 
döküm yapar. Meyveleri çil hastalığına dayanıklıdır. Bazen meyve koparıldığında sap çukuru 
parçalanmaktadır.

Aprikoz :Yayvan taçlı fakat çok kuvvetli büyüyen ağaçlar meydana getirir. Meyve şekli 
eliptiktir. Meyve oldukça iri olup, ortalama meyve ağırlığı 50-60 g arasında değişir. Meyve kabuk 
ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve meyve et dokusu orta sertlikte olup meyveler belirgin şekilde 
simetriktir. Çekirdekleri uzun şekilli, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Orta geççi çeşittir.

Sakıt 2: Akdeniz bölgesinin geççi kayısı çeşididir. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve kalp 
şeklinde 25-35 gr ağırlığındadır. Meyve kabuk rengi, et rengi sarı olup, meyve belirgin şekilde 
kırmızı yanak oluşturur.

Roxana: Ağaç kuvvetli olup, yayvan büyür. Erken meyveye yatar. Soğuklama gereksinimi 
yüksektir. Geç çiçek açar, soğuklara karşı dayanıklıdır. Verim orta-yüksek olup, meyve çok iridir. 
(80-120 g) Sulanmasına özen gösterilmelidir. Çok güzel kırmızı renklidir. Meyve eti turuncu, 
çekirdeği tatlı ve iridir. Geççi çeşittir. 

Ayrıca Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ıslah etmiş olduğu Dr. Kaşka erkenci 
çeşit, Alata Yıldızı orta mevsim, Çağrıbey orta mevsim, Çağataybey, Şahinbey geççi çeşitleri de 
önerilir.

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Antalya bölgesinde çeşit seçimi yapılırken çeşitlerin soğuklama istekleri mutlaka göz önüne 

alınmalıdır. Özellikle sahil kesimine dikilecek kış soğuklama ihtiyacının bilinmesi gerekir. Buralar 
için kayısı çeşitleri seçerken soğuklama ihtiyacı kısa olan çeşitler tercih edilmelidir. Çeşitler 
soğuklama ihtiyacını karşılayamazlarsa gelişmelerinde anormallikler görülür. Çiçek açma zamanı 
gecikir, çiçeklenme dönemi uzar ve düzensiz çiçeklenmeler olur. Yetiştiriciler çeşit seçerken 
mutlaka teknik destek almalı, seçtikleri çeşitlerin fi danlarının sertifi kalı olmasına dikkat etmelidir. 
Güvenilir olmayan yerden alınan fi danların ileride çiftçiler için büyük kayıplara neden olabileceği 
unutulmamalıdır.

Sofralık kayısı çeşitlerinde meyve kalitesi önemli olduğundan kalitenin yükseltilmesi için 
meyve seyreltmesi tavsiye edilir. Meyve seyreltmesinin yapılacağı dönem meyve çekirdeğinin 
sertleşmesi dönemidir.

Gelecekteki Durum
Kayısı insan beslenmesi ve sağlık açısından önemli bir meyve türüdür. Bu nedenle kayısıya 

olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Kuru, konserve, dondurulmuş ve gıda sanayinde değişik amaçlı 
kullanımları yanında, taze tüketim açısından da içermiş olduğu vitamin ve mineral maddelerden 
dolayı oldukça tercih edilen bir meyve türüdür. Antalya ve yöresinin erkenci yetiştiricilik açısından 
potansiyel bir avantaj oluşturduğu göz önüne alınırsa, kayısının sahil kesiminde her geçen 
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gün üretim alanı ve miktarı açısından genişleme trendinde olacağını söyleyebiliriz. Bu trend, 
soğuklama ihtiyacı düşük olan, yeni ve meyve kalitesi yüksek çeşitlerin piyasaya girmesiyle artarak 
devam edecektir. Ayrıca soğuklama ihtiyacı düşük ve vegetatif anaçlar üzerine aşılı çeşitlerle ve 
örtüaltında tekniğine uygun budama yapılarak plastik serada yetiştiriciliği ile ilgili denemelerin 
yapılarak erkencilik açısından avantajının ortaya konması, bu türün örtüaltı yetiştiriciliğinin 
gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. 

ŞEFTALİ-NEKTARİN : (Prunus persica L-Prunus nectaria L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği
Dünya’da 2008 yılı FAO verilerine göre 1.608.768 ha alanda 18.000.853 ton şeftali-nektarin 

üretimi yapılmaktadır. Türkiye dünyadaki şeftali-nektarin üretiminde % 3,07’lik bir paya sahiptir.  
Dünyada son beş yılda şeftali-nektarin üretiminde % 7,19 oranında bir artış olmuştur. Ülkemizde 
ise bu oran   %32,6 ‘ya ulaşarak, önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışta piyasa tepkileri ve 
pazar değeri yüksek çeşitlerin yayılması etkili olmuştur. Bunun yanında devletin sertifi kalı fi dan 
desteklemesi de bu artışa önemli bir katkı sağlamıştır. (Çizelge 131)

Çizelge 131. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile 
      Verim ve Üretim Miktarları.

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2004 1.454.761 16.706.935 11.484 27.300 372.000 13.626
2005 1.465.050 17.636.555 12.038 27.800 510.000 18.345
2006 1.497.628 18.012.312 12.027 27.700 552.775 19.955
2007 1.467.344 17.710.519 12.069 28.000 539.435 19.265
2008 1.608.768 18.000.853 11.189 41.446 551.906 13.316

Kaynak : FAO

2008 FAO verilerine göre şeftali-nektarin üreten ülkeler arasında 8.329.329 tonluk üretimi 
ile Çin birinci sırada yer almaktadır. Diğer önemli üretici ülkeler İtalya, ABD ve İspanya’dır.  Ülkemiz 
üretim bakımından dünyada altıncı sırada olup önemli şeftali-nektarin üreticisi ülkeler arasında 
yer almaktadır. (Çizelge 132)

Çizelge 132. Dünya’da Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim  
      Miktarları (ton)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008

Çin 7.040.467 7.649.675 8.243.298 8.028.435 8.329.329
İtalya 1.710.010 1.693.151 1.664.806 1.630.436 1.589.118
Amerika 1.429.814 1.301.901 1.132.529 1.279.312 1.302.536
İspanya 987.574 1.260.878 1.245.527 1.159.300 1.159.300
Yunanistan 875.544 817.341 767.938 783.693 734.100
Türkiye 372.000 510.000 552.775 539.435 551.906
Mısır 360.937 360.000 427.639 425.273 399.416
İran 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000
Fransa 396.652 402.646 394.541 364.947 301.146
Şili 311.000 310.000 295.000 268.000 268.000

Kaynak : FAO
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
TÜİK verilerine göre Antalya ilinde; 2004 yılından günümüze kadar yaklaşık 125 ha alana 

yeni şeftali-nektarin bahçeleri tesis edilmiştir. İlimizde 2008 yılı verilerine göre, 11.537 ton şeftali 
ve nektarin üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yetiştirilen şeftali-nektarin üretiminin ancak 
% 2’si ilimizde üretilmektedir. (Çizelge 133) 

Çizelge 133. Yıllara Göre Antalya İli Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Verim ve  
      Üretim Miktarları

Yıllar
Ağaç Sayısı Ağaç Başına 

Verim 
(kg)

Alan 
(ha)

Üretim 
(ton)

Meyve Veren Meyve 
Vermeyen

2004 312.553 99.198 39 977 9.658
2005 330.392 127.648 43 997 12.166
2006 341.850 90.640 45 1.039 13.977
2007 380.737 69.628 39 1.089 11.513
2008 381.172 71.653 39 1.102 11.537

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya ilinin hemen hemen bütün ilçelerinde şeftali-nektarin üretimi yapılmakla birlikte, 
şeftali-nektarin yetiştiriciliğinde en fazla üretim Korkuteli ilçesinden sağlanmaktadır. Pekçok ilçede 
beş yıllık dönem içerisinde şeftali- nektarin üretiminin aynı seviyelerde kaldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte son yıllarda ilimizde sahilde erkenci şeftali-nektarin çeşitleri ile kurulan bahçelerin 
sayılarında artışlar olmuştur.  (Çizelge 134)

Çizelge 134. Antalya’nın İlçelerinde 2008 Yılı Verilerine Göre Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği  

İlçeler
Kapladığı 

Alan 
(dekar)

Ağaç Sayısı Ağaç 
Başına 

Ortalama 
Verim

Üretim 
(ton)Meyve 

Veren
Meyve 

Vermeyen
Merkez 690 20.928 2.393 50 1.046,40
Akseki 110 2.000 2.800 15 30,00
Alanya 300 16.150 6.750 40 646
Elmalı 1.350 43.750 11.000 10 437,50
Finike  1750 100 50 88
Gazipaşa 685 13.390 4.900 30 401,70
Gündoğmuş  3.500 1.800 20 70,00
İbradı 70 1.470 270 10 14,06
Kaş 100 1.950 50 40 78,00
Kemer 10 630 10 25 15,75
Korkuteli 6.663 240.004 35.000 30 7.200,12
Manavgat 920 21.350 4.800 50 1078,0
Serik 920 21.350 4.800 50 1078,0

İl Toplamı 11.023 381.172 71.653 11.537
Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Mevcut Anaç ve Çeşitler
Şeftali Çöğürü:Şeftali yetiştiriciliği için şeftali, erik, kayısı ve badem çöğürlerinin yanı 

sıra GF–677, Cadaman ve GN klonal anaçlar kullanılmaktadır. Kuvvetli bir anaçtır. Genellikle 
küçük çekirdekli yabani formlar mütecanis çöğür vermektedir. Alüvyonlu, süzek, sıcak topraklarda 
iyi gelişirler. Ağır ve kireçli topraklara ve nematodlara hassastırlar. Sıcak tınlı drenaj problemi 
olmayan yerlerde iyi sonuç verir. Şeftali çögürü aynı zamanda erik ve bademe de anaç olarak 
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kullanılmaktadır. Şeftali Çöğürü Erik için orta kuvvetli bir anaçtır. Sıcak, tınlı topraklarda kullanılabilir. 
Bazı sofralık erik çeşitleri ile iyi uyuşmadığı tespit edilmiştir. Şeftaliye aşılı erik ağaçları erken 
meyveye yatar ve meyveleri erken olgunlaşır. Şeftali çöğürü üzerine aşılı badem ağaçları daha 
erken meyveye yatmakta fakat ekonomik ömürleri kısa olmaktadır. Kireçli ve pH oranı yüksek 
topraklarda kullanılmamalıdır.  

GF- 677: P.persica x P.amygdalus melezidir. Çok kuvvetli olup, nematoda dayanıklıdır. % 
12- 13 aktif kireç bulunduran topraklarda kullanılabilir. Kuru, kireçli ve bilhassa yamaç araziler için 
uygundur. Yeşil çelik ve doku kültürü ile üretilirler (Yapıcı, 1992). GF-677’nin şeftali, nektarin ve 
eriklerle uyuşmasında bir sorun yaşanmamıştır. Şeftali çöğüründen daha kuvvetli gelişen bir anaç 
olup 5x4m ya da 5x3m dikim mesafesi uygulandığı gibi V ya da Y terbiye sistemlerinde 5x2 m 
dikim uygulanabilir. Ağır, taban suyu yüksek, havalanması iyi olmayan toprakları sevmez. 

Cadaman : P.persica x P.davidiana melezi olan Cadaman (Avimag) 1981 yılında 
Macaristan - Fransa’da geliştirilmiştir. Bu anaç ile oluşan ağaçlar, GF-677 ile benzer büyüklüktedir. 
Organik maddece fakir, zayıf bünyeli, kireçli ve PH’sı yüksek topraklarda da kullanılabilir. Kök ur 
nematoduna dayanıklıdır. Ağır, taban suyu yüksek topraklara önerilmez, ancak taban suyuna 
GF 677 anacından daha fazla dayanır. Şeftali sökülen yere tekrar bu anaç kullanılarak şeftali 
dikilebilir. Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar, meyve iriliği ve rengi üzerine 
olumlu etki eder. Son yıllarda başta İspanya olmak üzere özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde 
kullanımı yaygınlaşmaktadır.

G x N: Myrobalan x P.Persica x P. Dulce türlerinin melezlenmesi ile elde edilmiş olup 3 
önemli GN anacı ticari olarak üretilmektedir. En yaygın kullanılan Garnem anacıdır. GF 677 anacı 
taban suyu yüksek, drenajı iyi olmayan topraklarda kök boğulması nedeniyle kurumakta, GN 
anaçları ise Myrobalan (erik) geni taşıdığı için ağır topraklara da uyum sağlamaktadır. Kök ur 
nematoduna dayanıklıdır. Kuvvetli gelişen, toprağa bağlanması iyi olan bir anaçtır.

Çeşitler:
Early Crest: Çok erkenci bir çeşittir. Redhaven’den yaklaşık 38-40 gün önce olgunlaşır. 

Bu dönemde olgunlaşan Springtime ve Springold çeşitlerinin hızla yerini almaktadır. Springcrest 
şeftalisinden mutasyon sonucu meydana gelmiştir. İtalya’da elde edilmiş, 1981 yılında ticari 
üretime girmiştir. Meyveleri yuvarlak, küçük, parlak kırmızı, üzeri hareli, meyve eti sert, açık sarı, 
yan yarmadır.

Springtime: ABD Kaliforniya-Ontario’da 1949 yılında elde edilmiştir Ticari üretime 1953 
yılında girmiştir (Özçağıran ve ark., 2004; Anonim, 2006b).

Ağacı yarı dik ve orta kuvvette gelişir, verimlidir. Redhaven çeşidinden 34 gün önce 
olgunlaşır. Meyvesi basık ortalama ağırlığı 90 gr. dır. Meyve sarı zemin üzerine bir tarafı kırmızıdır. 
Meyve eti beyaz sulu, lifl i çekirdek ete bağlıdır. Kış soğuklama isteği 650 saattir. Sahil şeridi 
dışındaki Akdeniz bölgesi için tavsiye edilir. Kendine verimlidir.

Spring Lady: Kaliforniya orjinli olup, G. Merill tarafından elde edilmiştir. Ağacı güçlü ve 
verimlidir. Redhaven çeşidinden  17 gün önce olgunlaşır. Meyvesi orta irilikte uzun-yuvarlak 
şekillidir. Meyve eti sarı sert ve lezzetlidir. Çekirdek ete yarı bağlıdır. Türkiye’nin geçit ve sahil 
bölgelerine önerilebilir. 

Early Red: ABD’nin Maryland eyaletinde elde edilmiş, ticari üretime 1961 yılında girmiştir 
(Özçağıran ve ark., 2004). Ağacı yayvan ve kuvvetli gelişir. Redhaven çeşidinden  15 gün önce 
olgunlaşır.Meyve yuvarlak, orta büyüklükte sarı zemin üzerine parçalı kırmızı renklidir. Meyve eti 
sarı ince dokulu ,tatlı, lezzetli, çekirdek ete bağlıdır. Kış soğuklama isteği 850 saattir. Meyve eti 
sarı renkte olup, çekirdek ete yarı bağlıdır.

François : Orta kuvvetli olup yarı dik gelişir. Akdeniz ve kıyı Ege bölgelerine tavsiye edilir. 
Şeftali çeşitlerinin en erkencisidir. Meyve turuncu zemin üzerine kırmızı renktedir. Orta büyüklükte, 
yuvarlak ve basık şekildedir. Meyve eti sarı sert ve orta lezzette bir çeşittir. Çekirdek ete bağlıdır. 
Redhaven’den 35 gün önce olgunlaşır.
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Armking: A.B.D. Kaliforniya’da elde edilmiştir. Redhaven’den 20 gün önce olgunlaşır. 
Ortalama meyve ağırlığı 123 g olan bu çeşit sulu, aromalı, lifl i ve çok lezzetlidir. Meyve et rengi 
sarı-turuncudur. Meyve oval şekilli olup, turuncu zemin üzerine %95 kırmızı renklidir. Çekirdek ete 
bağlıdır. Ağacı kuvvetli gelişir ve verimlidir.

May glo: Ağaçları güçlü ve yaygın gelişir. Çok verimlidir. Erken çiçeklenme görüldüğünde 
Akdeniz ve kıyı Ege bölgelerimiz için uygundur. Meyve sarı zemin üzerine canlı kırmızı renkte 
olup hafi f uzunumsudur. Meyve eti sarı, sert ve orta lezzetlidir. Big Top‘dan 40 gün öncedir.

Gelecekteki Durum
Antalya bölgesinde çeşit seçimi yapılırken çeşitlerin soğuklama istekleri mutlaka göz 

önüne alınmalıdır. Şeftali çeşitlerinin soğuklama istekleri ortalama 700–900 saat arasında 
değişmektedir. Ağaçlar bu isteklerini karşılayamazlarsa gelişmelerinde anormallikler görülür. 
Çiçek açma zamanı gecikir, çiçeklenme dönemi uzar ve düzensiz çiçeklenmeler olur. Yetiştiriciler 
çeşit seçerken mutlaka teknik destek almalı, seçtikleri çeşitlerin fi danlarının da sertifi kalı olmasına 
özen göstermelidir. Sadece ucuz olsun diye rastgele alınan fi danların ileride daha büyük maddi 
kayıplara yol açabileceği unutulmamalıdır.

2.4.4. Üzümsü Meyve Üretimi
ÜZÜM(Vitis vinifera L.)
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’de Üzüm Yetiştiriciliği 
Dünyada 7.4 milyon hektar alanda 67 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmektedir. Alan 

olarak İspanya, üretim miktarı olarak İtalya birinci sıradadır. Ülkemiz alan olarak 5. sırada; üretim 
olarak 6. sırada yer almaktadır. 2008 yılı kayıtlarına göre ülkemizde 482.789 hektar alanda  3.9 
milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmektedir. (Çizelge 135)

Çizelge 135. Dünya Bağcılığı (2008)

Ülke Alan (ha) Üretim (ton)
İtalya 720.000 7.793.301
Fransa 813.296 5.664.195
İspanya 1.200.000 6.053.000
Rusya 436.000 2.796.610
ABD 379.360 6.744.840
Türkiye 482.789 3.918.000
Şili 182.000 2.350.000
Çin 438.232 7.284.656
Dünya 7.408.127 67.708.587

Kaynak :FAO

Dünya bağcılığında gerek alan ve gerekse üretim olarak Avrupa başı çekmektedir. 
Dünya bağ alanlarının %57.8 i, üzüm üretiminin ise %44.6’ sı Avrupa’da gerçekleştirilmektedir. 
(Çizelge 136)

Çizelge 136. Dünyada Bağcılığın Bölgelere Göre Dağılımı (2008)

Bölgeler Alan (%) Üretim (%)
Avrupa 57.8 44.6
Asya 21.7 25.7
Amerika 12.8 20.8
Afrika 5.0 5.9
Okyanusya 2.7 3.0
Toplam 100 100

Kaynak : FAO
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Türkiye’de son 5 yıl içerisinde bağcılığın gelişimi incelendiğinde alan olarak bir azalmaya 
karşın, birim alandan elde edilen ürün miktarı yani verimlilik artmıştır.(Çizelge 137)

Çizelge 137. Türkiye Bağcılık Verilerinin Yıllara Göre Değişimi

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008

Türkiye
Alan (ha) 520.000 516.000 513.830 484.610 482.789
Üretim (ton) 3.500.000 3.850.000 4.000.060 3.612.781 3.918.000

Kaynak : TÜİK

Çizelge 138 de görüldüğü şekilde, dünyada gerçekleştirilen üzüm ihracatının %81’ i 
şarap , %13.1’ i sofralık üzüm olarak yapılmaktadır. Türkiye üzüm ürünleri ihracında ise şarap 
amaçlı ihracat çok düşüktür.(%2,5) Yurdumuzdaki üzüm ihracatı daha çok kurutmalık amaçlı 
yapılmaktadır.(%70.5) 
Çizelge 138. Üzüm ve Ürünleri Dış Ticaretinde Türkiye ve AB’nin Dünyada Yeri (2005)

Ülkeler Dış Ticarette Payı Sofralık 
Yaş Üzüm

Kuru 
Üzüm

Üzüm 
Suyu Şarap Toplam

Dünya + Üzüm ürünleri toplam 
ihracat payı (%) 13,1 3,5 2,1 81,3 100,0

AB 27 +

Üzüm ürünleri toplam 
ihracatında ürün payı (%) 9,5 0,6 1,6 88,2 100,0

Ürüne ait dünya 
ihracatında payı (%) 48,8 11,4 51,6 72,8 67,1

Türkiye

Üzüm ürünleri toplam 
ihracatında ürün payı (%) 26,9 70,5 0,1 2,5 100,0

Ürüne ait dünya 
ihracatında payı (%) 2,80 27,30 0,08 0,04 1,30

Dünya + Üzüm ürünleri toplam 
ithalat payı (%) 17,0 3,4 2,0 77,6 100,0

AB 27 +

Üzüm ürünleri toplam 
ithalatta ürün payı (%) 15,8 3,3 1,4 79,4 100,0

Ürüne ait dünya 
ithalatında payı (%) 50,5 52,5 37,8 55,4 54,1

Türkiye

Üzüm ürünleri toplam 
ithalatta ürün payı (%) 2,8 47,5 5,6 44,1 100,0

Ürüne ait dünya 
ithalatında payı (%) 0,00 0,31 0,06 0,01 0,02

Kaynak: FAO 

Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya’da yaklaşık 23.000 dekar civarında bağ alanı mevcuttur. Bu bağların önemli bir 

bölümü yayla yörelerinde yer almaktadır.
Antalya ilinde 28.11 ton çekirdekli sofralık, 220 ton kurutmalık, 200 ton şaraplık ve 72 ton 

çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretildiği tahmin edilmektedir. (Çizelge 139)
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Çizelge 139. Antalya’da Yıllara Göre Bağ Alan, Verim ve Üretim Miktarları

Yıllar

Antalya Bağ Üretimi

Ağaç Sayısı (adet) 
Verim 
(kg/da)

Alan 
(da.)

Üretim 
(ton)

Meyve Veren Meyve Verm.

2004 21.290 2.000 1.010 23.090 23.162
2005 21.350 1.970 1.008 23.120 23.269
2006 21.990 1.590 1.198 23.420 28.078
2007 22.110 1.416 1.213 23.526 28.545
2008 22.250 1.619 1.197 23.869 28.579

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Yayla bağcılığında üzümler daha çok sofralık amaçla üretilmektedir. Ancak Elmalı ilçesinde 
şaraplık üzüm çeşitleriyle kurulan bağlar da mevcuttur. Yayla bölgelerinde son turfanda üzüm 
üretimini artırmak amacıyla sofralık çeşitler içinde Alphonse Lavallee, Razakı, Red Globe 
yetiştirilmektedir. Ayrıca yörenin yerel çeşitlerinden olan Margaz ve Tilki kuyruğu çeşitlerinin de 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Asmalar genellikle goble terbiye sisteminde yetiştirilmekle birlikte, 
modern telli terbiye sistemlerinin de kullanıldığı bağlar mevcuttur. Yayla bağcılığı için özellikle, 
orta mevsim çeşidi olarak morumsu siyah taneli Alphonse Lavalle önerilebilir. Red globe çeşidiyle 
yapılan bahçe tesislerinde renklenmede problem yaşanabileceği göz önüne alınarak, özellikle 
salkım ve tane seyreltmesi yapılmalıdır. Ayrıca yayla bölgelerinde hasadın erken sonbahar 
donlarının meydana geldiği 22 ekim tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.

Elmalı bölgesinde şaraplık üzüm çeşidi olarak siyah çeşitlerden Cabernet sauvignone, 
Pinot noir, Şiraz, Kalecik karası, Öküzgözü ve Merlot kullanılmaktadır. Bu çeşitlerden özellikle 
Şiraz çeşidi hastalıklara dayanıklılığı, veriminin iyi olması, dolgun tadı ve nefi s aroması sayesinde 
diğer çeşitlerle iyi şarap vermesi nedeniyle öncelikle önerilen çeşitlerdendir. Diğer adı geçen 
çeşitler de yöreye iyi adapte olmuştur, ancak Pinot noir çeşidi bakımının zor olması nedeniyle pek 
önerilmemektedir. Şaraplık beyaz çeşitlerden Chardonnay ve Sauvignone blanc yöreye iyi adapte 
olmuştur ve yetiştiriciliği tavsiye edilmektedir. Şaraplık üzümlerde dikim aralıkları 1.5x 3 metre 
olacak şekildedir. Anaç olarak kireci az veya orta kireçli yerlerde 1103 Paulsen ve kireçli yerlerde 
(%40 veya yukarısı) ise 41B kullanılmalıdır. Antalya ilinde şaraplık bağların Toros dağlarının 
tepesinde veya güney yamaçlarında olacak şekilde, 800-1400 metre rakımlarda kurulması 
önerilmektedir. Sahil bölgesi şaraplık üzüm yetiştiriciliği için ekonomik görülmemektedir. Elmalı 
bölgesinde geç ilkbahar donlarının 27 Nisana kadar devam etme riski bulunmaktadır. Bu bölgede 
asmalar geç budanmakta ve %4’ lük bordo bulamacı kullanılarak yapılan ilaçlama ile  asmaların 
uyanması geciktirilerek, son donların tehlikesi önlenmeye çalışılmaktadır. Çeşitler 5 gözden 
budanmaktadır. Dekara verim 1 ton civarındadır.

Akdeniz Bölgesinin sahil kesimi iklim özellikleri nedeniyle erkenci sofralık üzüm yetiştiriciliği 
için uygun olduğundan, erkenci çeşitlerle kurulan bağlar tavsiye edilmektedir. Ayrıca mevcut 
üretim zamanını bir süre daha öne alarak piyasaya erken ürün çıkarabilmek amacıyla özellikle 
Trakya ilkeren ve Yalova incisi üzüm çeşitleriyle tesis edilmiş örtü altı alanlar bulunmaktadır. 
Fakat bu tesislerin sayısı oldukça azdır. Örtü altı üzüm yetiştiriciliği daha çok Kumluca yöresinde 
yapılmaktadır. Burada örtü altında üzüm hasadında 1 ay kadar  erkencilik sağlanmaktadır. Fiyat 
dalgalanmalarından dolayı üreticiler pazarlama sorunu yaşamaktadırlar. İlk olarak mayıs ortalarında 
pazarda satışa sunulan üzümlerin kilosu 5 TL’ye kadar satılabilmekte, sezon içinde fi yatlar 1.5 TL’ 
ye kadar düşmektedir. Bu dönemde ortalama satış fi yatı 2.5 TL/kg civarında olmaktadır. Hasat, 
birer hafta arayla üç seferde  tamamlanmaktadır. İlk kesimde ürünün  %15-20’si, diğer kesimlerde 
ise %30-40’lık bölümü hasat edilmektedir. Sera içerisinde üzüm yetiştiriciliğinde terbiye sistemi 
olarak T veya Y sistemi önerilmekte, üzümler T terbiye sistemi ile 1.5-2 metre arayla dikilmektedir. 
Çardak sistemi önerilmemektedir. Çünkü bu sistemde üzüm salkımları tamamen gölgede 
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kalmakta, güneş ışınlarından yeterince yararlanılmadığı için üzümler iyi renk almamaktadır.  
Asmanın ekonomik ömrünü uzatmak, düzenli şekil oluşturabilmek için her yıl düzenli budama 
yapılmalıdır. Serada ürün alımını öne çekmek amacıyla ocak ayı başında yapılan budama, şubat 
ayı başında gözlerin erken uyanmasını sağlar. 

Asmalara karışık, orta budama (5 gözlü bir ürün dalı ve 2 gözlü bir yedek dal) ve asma 
başına 20 civarında göz kalacak şekilde budama uygulanmaktadır. Dekara verim 2-4 ton  arasında 
değişebilir. Asmalara kışın 10-15 günde bir, yazın ise haftada bir sulama yapılmalıdır. 2 dekar 
alanda kurulan bir örtü altı bağda; 1.500 TL gübre ve 1.000 TL ilaç masrafı olmaktadır. 

İhracat ve İthalatı 
Türkiyede üretilen üzümlerin en önemli bölümünü sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi  

oluşturmaktadır. Yıllık 214.000 ton kuru üzüm ihracatından  317 milyon dolarlık bir gelir elde 
edilmektedir. (Çizelge 140)

Çizelge 140.Türkiye Yaş ve Kuru Üzüm Üretimi

Yıl
Yaş Üzüm Kuru Üzüm

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim Miktarı
(000 ton)

Miktarı 
(ton)

İhracat Değeri 
(000 $)

2003 530.000 3.600 196.000 184.000
2004 520.000 3.500 212.000 230.000
2005 516.000 3.850 227.000 240.000
2006 513.000 4.000 244.000 289.000
2007 484.000 3.613 241.000 317.000

Kaynak : TÜİK

Mevcut Çeşitler ve Anaçlar
Sofralık çeşitler:
a) Beyaz çeşitler
Margaz: Beyaz renkli orta irilikte taneleri olan çekirdekli bir çeşitttir. Antalya ilinin yerel 

çeşitlerindendir. Özelikle asma üzerinde uzun süre kalması nedeniyle son turfanda üzüm olarak 
yetiştirilmektedir. Yeni dikimlerde yerini daha kaliteli çeşitlere bırakmıştır.

Perlette : Çekirdeksiz erkenci bir çeşittir. Salkım üzerindeki tanelerin çok sık olması 
nedeniyle tanelerde bazen şekil bozukluğu görülür. Ancak erkenci olması nedeniyle önerilebilir. 
Fakat hemen hemen aynı dönemde olgunlaşan “Sugraone” isimli çeşidin daha kaliteli ve yine 
çekirdeksiz beyaz renkli olması nedeniyle, yeni dikimlerde ikinci çeşidi tercih etmekte yarar 
vardır.

Yalova İncisi: Beyaz renkli çekirdekli ve erkenci bir çeşittir. Bu nedenle örtü altı 
yetiştiricilikte ve sahilde açıkta yetiştiricilikte önerilen bir çeşitttir. Tanelerde heterojen bir irilik 
görülebilmektedir.

b) Siyah veya kırmızı çeşitler
Alphonse Lavalle. Orta erkenci siyah renkli ve tane özellikleri çok iyi olan depolamaya 

elverişli ve bol verimli bir çeşittir. Özellikle yayla bölgelerde önerilebilir. 
Cardinal: Erkenci kırmızı renkli çekirdekli bir çeşittir. Çok verimlidir. Tanelerinde renklenme 

problemi vardır. Küllemeye karşı hassastır. 
Red Globe: Kırmızı renkli, iri taneli, çekirdekli ve  geçci bir üzüm çeşididir. Asmaları zayıf 

geliştiği için özellikle salkımlarının güneş yanıklıklarına karşı korunması gerekir.
Trakya İlkeren: Çok erkenci, siyah renkli ve çekirdekli bir çeşittir. Tanelerinin çabuk ve 

homojen bir siyah renk alması nedeniyle ilk turfanda ve özellikle serada yetiştiriciliğe elverişli bir çeşittir.
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Şaraplık çeşitler
a) Beyaz çeşitler
Chardonnay: Gözleri erken uyanan ve üzümleri orta erken olgunlaşan bir çeşittir. Uzun 

budanır. Fransa’nın seçkin beyaz şaraplarının üretildiği bir çeşittir. Asmaları kuvvetli gelişmesine 
rağmen orta derecede verimli bir çeşittir. Salkımları küçüktür. Şıra randımanı ortalamanın 
altındadır.

Sauvignon Blanc: Dünyanın en önemli beyaz şaraplık çeşitlerinden biridir. Hafi f misket 
aromalıdır. Serin yörelerde çeşit özelliğini daha belirgin gösterir. Taneleri orta erken olgunlaşır. 
Asmaları uzun budanmaz ise verim düşük olur. Erken olgunlaşır ve salkımları küçüktür. Şıra 
randımanı ortalamanın altındadır.

b)Siyah çeşitler
Cabernet Sauvignon: Mükemmmel özelliklere sahip bir çeşittir. Asmaları kuvvetli 

gelişmesine rağmen özellikle ilk yıllarda verimliliği düşüktür. Bu nedenle genç dönemde çubukları 
biraz uzun budanmalıdır. Düşük verimli bir çeşit kabul edilmesine rağmen klon seleksiyon 
çalışmalarıyla şarap kalitesini bozmadan verimi nispeten yüksek olan tipler elde edilebilir. 
Oldukça uzun salkımları küçük ve kabuğu orta kalınlıkta orta mevsimde olgunlaşan siyah renkli 
tanelere sahiptir. Şarapları çok belirgindir ve uygun bir şekilde yaşlandırıldığında  oldukça yüksek 
kaliteli siyah sofralık şarap verir. Koyu renkli, yüksek tanenli, menekşe bukeli bir çeşittir. Geç 
olgunlaşır, kısa- karışık budanabilir. Dünyada en yaygın yetiştirilen şaraplık üzüm çeşitlerindendir. 
Popularitesini, yetiştiriciliğinin kolay olmasına, üzümlerinin kalın kabuklu olmasına, asmalarının 
don olaylarına, üzümlerinin ise çürümeye karşı dayanıklı olmasına ve ayrıca çeşide özgü 
özelliklerin istikrarlı olmasına borçludur.

Kalecik Karası: Orta mevsimde olgunlaşan, menekşe –yakut renkli, çeşide özgü aromalı 
dolgun ve dengeli şarap veren bir çeşittir. Tanelerin kabuğu kalın, tane eti ise suludur. Asmaları 
kısa-karışık (ürün dalında en fazla 6 göz) budanmalıdır.

Merlot: Orta mevsim olgunlaşan ve kısa budanan bir çeşittir. Şarabı Cabernet sauvignona 
göre daha hızlı yaşlanır ve daha yumuşaktır. Bu nedenle genç şarapları Cabernet sauvignon’a 
göre daha içilebilir düzeydedir. İlkbahar ve kış donlarına hassas bir çeşittir. Erken uyanan bir çeşit 
olup küllemeye hassastır.

Öküzgözü: Ülkemizin en kaliteli şaraplık üzüm çeşitlerinden biridir. Çeşide özgü bir tadı 
vardır. Taneleri etli ve kabuğu kalıncadır. Şeker ve asit miktarının yüksek olması nedeniyle  
şarapları dolgun ve aromatiktir. Tanelerinin iri olmasından dolayı sofralık olarak da kullanılır. 
Boğazkere çeşidi ile 2:1 oranında paçal yapılmaktadır.

Pinot Noir: Uzun budandığında orta verimliliktedir. Serin bölgelerde yetiştirildiğinde ve 
uygun zamanda hasat edildiğinde mükemmmel tat ve aromada, meyvemsi, yumuşak ve dengeli 
şarap üretilir.  Yetiştirilmesi ve şarap yapımı zor olan çeşitlerden biridir. Cabernet sauvignon ve 
Merlot’a göre daha az tanen ve pigment içeren bir çeşittir. Bu nedenle şarapları daha hafi ftir. 
Erken olgunlaşan ve uzun budama isteyen bir çeşittir.

Şiraz: Koyu renkli ve tanenli standart sofra şarabı veren bir çeşit olup daha çok diğer 
çeşitlerden yapılan şarapların renklerinin ıslahında kullanılır. Olgunlaştığında hızla su kaybederek 
buruşur. Bu nedenle hasat için olgunluk döneminin geçirilmemesi gerekir. Kısa budanan ve orta 
mevsim olgunlaşan bir çeşittir. Hastalıklara dayanıklıdır. Asmaları geç uyanır,  kuvvetli gelişen 
ve nispeten verimli bir çeşittir. Bu çeşidin orijini konusunda farklı görüşler vardır. Çeşidin gen 
kaynağının İran’ın Şiraz kenti veya İtalya’nın Sirakuza kenti olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
Fransa’nın yerli çeşidi olduğu da iddia edilmektedir.

Asma anaçları
Rupestris du lot: Yurdumuzda, sürgünlerinin dik büyümesi nedeniyle “dik çubuk”; 
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yapraklarının kayısı yaprağına benzemesi nedeniyle de “zerdali” veya “zerdali çubuğu” adı da 
verilmektedir. Kısaca “lot” diye de bilinir. V. rupestris’den seçilmiştir. Çok kuvvetli bir anaçtır. Hızlı 
gelişir ve anaç ertesi yıl aşıya gelir. Kuvvetli asmalar oluşturur, fakat verimliliği ortadır. Asmalar 
kuvvetli olduğu için, genç asmalarda budama sırasında salkımlardan çiçek ve tane silkmesini 
önlemek için normale nazaran daha fazla göz bırakılmalıdır. Afi nite (anaçla kalemin uyuşması) 
iyidir. Aşı yerinde bir şişkinlik oluşmaz. Derin toprakları sever. Az derin veya taban suyu yüksek 
topraklara önerilmez. Derin topraklarda kuraklığa dayanıklılığı yüksektir. Normal topraklarda % 25, 
kurak topraklarda % 30-35 total kirece dayanabilir. Toprakta % 14 aktif kirece olan dayanıklılığı, 
kurak koşullarda % 20’ ye kadar yükselebilir. Çubukları kolay köklenir. Çiçekleri erkek ve kısırdır. 
Fazla dip sürgünü verdiği için bağda aşılamayı takip eden yıllarda asmaların boğazları açılarak 
dip sürgünlerinin temizlenmesine özen gösterilmelidir. V. rupestris veya melezlerinde, anaçların 
yapraklarında çok sayıda küçük koyu kahverengi noktacıklar oluşabilir. Bunun nedeni septoria 
ampelina denilen bir mantardır. Hastalık şiddetli olursa bazen yaprakların erken dökülmesine 
neden olabilir. V. vinifera’ların yaprakları bu hastalığa dayanıklıdır. Bu nedenle anaçlar aşılandığı 
zaman hastalık kaybolur. Çok uzun vegetasyon dönemi olan ve kuvvetli gelişen bir anaçtır. Yüksek 
verimli veya geç olgunlaşan üzümler için önerilir. Kuvvetli gelişmesi bazen silkmeye neden olabilir. 
Bu nedenle çok verimli topraklara pek önerilmez. 

Filokseraya mükemmel dayanır. Kuraklığa dayanıklılığı toprak ve iklim şartlarına göre 
değişir. Toprak derinliği az olan yerlere önerilmez. Ayrıca böyle yerlerde kuraklığa hassastır. 
Uygun olmayan iklim koşulları alt yapraklarının erken dökülmesine yol açar. Köklenmesi iyidir ve 
masada aşılanabilir, ancak çubukların ince olması nedeniyle masada aşılamada güçlük çıkabilir. 

Arazide aşı tutma oranı iyi olmasına rağmen, aşılama sırasında aşırı ağlama göstermesi 
nedeniyle, bazen anaçların aşıdan birkaç gün önce kesilmesi önerilmektedir. 

99R: Yurdumuzda özellikle sıcak yörelerde en yaygın kullanılan anaçlardandır. Drenajı iyi 
olan derin ve verimli topraklarda çok iyi yetişir. Nematodlara karşı dayanıklı fakat yüksek taban 
suyuna hassastır. Fidanları kuvvetli gelişir ve dikimden sonraki yıl aşıya gelir. Sıcak ve kurak 
yörelere daha uygundur. Çubukları kolay köklenir. Aşı tutması iyidir. Afi nitesi mükemmeldir. 
Kuvvetli bir anaçtır. Olgunlaşmayı geciktirdiği için özellikle soğuk yörelere önerilmez. Filokseraya 
dayanıklılığı iyidir. %17 aktif kirece dayanır fakat tuza dayanıksızdır. Kuraklığa dayanıklılığı 110R 
kadar olmasa da iyidir. Masada aşılanması çok iyi olmamasına karşın bağdaki aşılamalarda çok 
iyidir. Çubuk verimi ortadır.

110R: Çoğu özelliği 99 R ye benzer. Fakat kuraklığa ve taban suyuna karşı daha 
dayanıklıdır. Sıcak yörelerde özellikle sığ killi topraklar için mükemmel bir anaçtır. Köklenme ve 
aşı tutması 99R’ ye nazaran daha düşüktür. Kuvvetli bir anaçtır. Bu yüzden olgunlaşmayı geciktirir. 
99R gibi %17 aktif kirece dayanır fakat kuraklığa çok daha fazla dayanır. İyi bir anaç olmasına 
rağmen köklenmesinin %20’ ye kadar düşmesi ve nadiren %40-50 köklenme göstermesi yaygın 
kullanılmasını önler. Çubukların köklenmesi düşük olmasına rağmen bağdaki aşısı iyidir. Masa 
başındaki aşılarda gözlerin sürmesi orta düzeydedir. Çubuk verimi ortadır.

1103P: Kuvvetli bir anaçtır. Nemli, killi-kireçli topraklar için uygun bir anaçtır. Kirece 
dayanıklılığı 99R ve 110R gibidir (%17 aktif kireç). Gelişme kuvveti bu iki anaç arasındadır. Tuza 
kısmen dayanıklıdır. Çok kurak şartlar için önerilmektedir. Köklenmesi ve aşılanması iyidir. Çubuk 
verimi orta düzeydedir.

5BB: Serin yörelerdeki; nemli, sıkı, kireçli veya killi topraklar için çok uygun bir anaçtır. 
Kurak topraklara pek önerilmez. Toprakta %20’ye kadar olan aktif kirece dayanıklıdır. Kirece 
dayanımının %50-55’e kadar çıktığı belirtilmiştir. Fakat tuza dayanımı hiç yoktur. Nematodlara 
dayanıklıdır. Köklenme ve aşılanması iyidir. Anacın vegetasyon dönemi kısadır. İtalya’da bazı 
sofralık çeşitler ile afi nitesinin iyi olmadığı belirtilmiştir. Bizde de Sultani ve Yuvarlak Çekirdeksiz 
üzüm çeşitleriyle afi nite problemleri vardır. Vegetasyon dönemi kısa olan kuvvetli gelişen bir anaçtır. 
Çelik verimi çok yüksektir. Nemli ve killi topraklara iyi uyum sağlar. Aşırı kurak topraklara önerilmez. 
Nematodlara iyi dayanır. Köklenmesi iyidir. Bağda aşıda bazen problem gösterebilir. Filokseraya 
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dayanıklılığının yanında nematodlara da dayanıklıdır. Kök ur nematodlarına dayanıklılığı 
Ramsey’e eşittir. Gelişme gücünün orta veya çok yüksek düzeyde olduğunu düşünen araştırıcılar 
vardır. Ağır ve nemli topraklardaki performansı yeterli olmasına rağmen, kuraklılığa dayanıklılığı 
konusunda çelişkili ifadeler vardır. Fransa’da kurağa az dayandığı, Almanya’da ise orta derecede 
dayandığı belirtilmiştir. Bu nedenle erkenci üzüm çeşitlerinde veya soğuk yörelerdeki yetiştiriciliğe 
uygun bir anaçtır.

41B: Chasselas isimli kültür çeşidi ile V. berlandieri melezidir. Vegetasyon döneminin kısa 
olması dolayısıyla erkencilik sağlaması ve kirece çok dayanıklı olması (%40 aktif) bu anacın 
en büyük özelliğidir. Başlangıçtaki gelişimi yavaştır. Fakat verime yatan asmalarda tane tutumu 
ve verim iyidir. Filokseraya dayanıklılığı yeterlidir. Kirece dayanıklılığı %40 aktif kireç olmasına 
rağmen, toprağın ıslak olması durumunda bu değer düşer. Tuza dayanıksızdır. Ayrıca anaç 
damızlık bağlarında asmalar mildiyöye karşı korunmalıdır. Köklenmesi iyi değildir. Çubuğun 
durumuna göre %15-40 arasında köklenir. Köklenmesinin yavaş ve zor olması masa başında 
yapılan aşıların başarı oranını düşürür, fakat bağda yapılan aşıları iyi tutar. 

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar 
Yetiştiricilik açısından önemli bir sorun ile karşılaşılmamaktadır. Gerek örtüaltı ve gerekse 

açıkta üzüm yetiştiren üreticiler için en önemli sorun,  fi yat istikrarının olmamasından dolayı 
pazarlama konusunda yaşanmaktadır. 

Gelecekteki Durum 
- Fiyat düzeyleri: Antalya ili sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle, sahilde erkenci sofralık 

üzüm yetiştiriciliğinden, yaylada son turfanda üzüm yetiştiriciliğine kadar zaman açısından geniş 
bir üretim yelpazesine sahiptir. Sahilde açıktaki üzüm hasadı temmuz ayı başında yapılmaktadır. 
Bu dönemde toptancı hal üzüm fi yatları yaklaşık 1 TL/kg civarındadır. Mevsim ilerledikçe bu fi yat 
0.5 TL’ya kadar düşebilmektedir. Serada üzüm yetiştirilmesi durumunda hasat mayıs ortalarından 
itibaren başlamakta ve üzüm fi yatı 5 TL/kg olarak gerçekleşmektedir. Bazı yörelerde ise hasat, 
mayıs başına kadar çekilebilmekte ve ürün 8TL/kg dan alıcı bulmaktadır. Sezon içerisinde haziran 
ayına doğru yaklaştıkça fi yat 1.5 TL/kg’ a kadar düşmektedir.

- Pazar açıklığı: Örtü altında ve açıkta üzüm yetiştiriciliğinde üreticiler için en önemli sorun 
pazarda ürünlerinin arzu edilen fi yata satılamamasıdır. İlimize bağlı Elmalı ve Akseki ilçelerinde 
bazı üreticiler ürünlerini hale göndermeden yol kenarlarında istedikleri fi yata pazarlayabilmektedir. 
Ancak tüm üzümlerin bu şekilde satılma şansı da yoktur. Antalya ilinde yetiştirilen üzümler içerisinde 
sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi hem  kurutmalık hem de sofralık olarak değerlendirilebilmektedir. 
Hatta ürünün satılamaması durumunda etil alkol elde edilerek rakı üretiminde kullanılması da 
söz konusudur. Antalya’da yeni bir rakı fi rmasının kurulmuş olması, alkol üretimi amacıyla bu 
üzümün potansiyel olarak değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Ancak alkol üretimi için bir 
suma işletmesinin kurulması gerekliliği veya sultani üzümün yoğun yetiştiriciliğinin yapıldığı Ege 
Bölgesinde  kurulmuş olan alkol fabrikalarından daha ucuza alkol getirtilebileceği gerçeği de 
unutulmamalıdır.

Mersin bölgesinde haziran ayı içerisinde erkenci sofralık üzüm çeşitleri pazarda satışa 
sunulmaktadır. Bu bölgenin erkenci üzümleri bittikten sonra  Antalya’da açıkta yetiştirilen erkenci 
üzümler pazara çıkmaktadır. Avrupa’da özellikle 15 mayıs ve 15 haziran tarihleri arasında bir 
pazar boşluğu görülmektedir, aynı dönemde  ülkemizde de üzümde pazar açığı söz konusudur.

- Tüketici isteği: Sofralık tüketimde daha çok iri taneli ve yeterince şeker birikimi sağlamış 
tatlı üzümler tercih edilmektedir. Serada üzüm yetiştiriciliği yapan üreticiler, piyasadaki yüksek 
fi yatlardan yararlanmak amacıyla taneler ekşi iken erken hasat yapmaktadır. Özellikle Trakya 
ilkeren üzüm çeşidinin, tanelerde tam şeker birikmeden erkenden homojen siyah renkli tanelere 
sahip olması bu olumsuzluğu desteklemektedir. Bu ise erkenci üzüm yetiştiriciliğinin imajına zarar 
vermektedir.

- Yetiştirme Teknikleri: Bölgede eskiden dikilen bağlar genellikle goble telsiz terbiye 
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sistemindedir. Yeni kurulan bağlarda ise modern telli terbiye sistemi uygulanmaktadır. Bu amamçla 
T ve Y terbiye sistemleri kullanılmaktadır. Açıktaki asmalar genellikle sıra arası 3 metre ve sıra 
üzeri 2-2,5 metre olacak şekilde dikilmektedir. Örtü altındaki bağlarda ise dikim aralıkları (sıra 
arası x sıra üzeri) 2 x 1,5 metre şeklinde değişmektedir. Dikim aralıkları uygundur.

- Hasat ve depolama Bölgedeki bağlarda açıkta üzüm hasadı sahilde temmuz ayı başunda 
başlamakta ve yayla kesiminde son turfanda olarak ekim sonuna kadar devam etmektedir. Bölgede 
üretilen üzümler daha çok sofralık amaçlıdır ve taze olarak tüketilmektedir. Üzüm depolanması 
amacıyla kullanılan soğuk hava depoları mevcut değildir.

-Ümitvar çeşitler 
Bölgede yetiştirilen sofralık çeşitlerden erkenci olanlar yeterli olmaktadır. Ancak pazar 

potansiyeli olabilecek yeni çeşitlerin de denemesinde yarar vardır. Bu açıdan sahil yörelerinde 
Early Sweet, Sugraone gibi erkenci çeşitlerin; yayla bölgelerinde ise Autumn Royal, Mevlana, 
Crimson Seedless, Horoz Karası gibi çeşitlerin son turfanda üzüm yetiştirmek amacıyla denemeleri 
yapılmalıdır. Ancak bu çeşitlerle adaptasyon çalışmalarının yöremizde yapılmamış olması öneri 
konusunda dikkatli olmayı gerektirir. Sugraone ve Crimson seedles çeşitlerinin önerilmesi 
durumunda, bu çeşitlerin verimliliğinin düşük olması nedeniyle mutlaka bakım uygulamalarının 
iyi yapılması gerekir. Bu amaçla üretici düzeyinde demostrasyon bağlarının kurulmasında ve yeni 
çeşitlerin farklı yörelerde denenmesinde yarar vardır. Şaraplık çeşitlerden yukarıda bahsedilenler 
bölge için oldukça ümit vardır. Ancak bölgede şarap fabrikalarının olmayışı bu üzümlerin 
değerlendirilmesi için bir handikaptır. Sahil bölgelerinde şaraplık üzüm önerilmemelidir. Şaraplık 
çeşitler ancak 800-900 metre rakımdan sonra yetiştirilmelidir. (Çizelge 141)

Çizelge 141. Antalya’nın Sahil ve Yayla Kesimi İçin  Önerilebilecek Üzüm Çeşitleri

Sofralık Çeşitler Şaraplık Çeşitler

Sahil Yayla Sahil Yayla
Trakya ilkeren İtalia Yok Şiraz
Yalova İncisi Alphonse lavallee Öküzgözü

Razakı Boğazkere
Cardinal Kalecik Karası
Red Globe
Horozkarası
Mevlana

Öneriler:
1. Yayla kesimlerinde 23 nisan- 29 ekim döneminin don tehlikesinin en az olduğu dönem 

olması nedeniyle bu dönemler arasında yetiştiricilik önerilmelidir.
2. Çok sayıda çeşit yetiştirmek yerine, az sayıda kaliteli ve üretim miktarı yüksek olabilecek 

çeşitleri önermek gerekir. Dolayısıyla bir bölgede aynı çeşitlerle bağ kurulması bu yöreye 
pazarlamacıların da daha kolay gelmesini sağlar. Bu nedenle öncelikle Çizelge 141’de belirtilen 
çeşitlerin önerilmesinde yarar vardır.

3. Sahil bölgesinde de çeşit sayısını sınırlı tutarak Çizelge 141’ de belirtilen iki çeşide ağırlık 
vermekte yarar vardır. Çeşit seçiminde üreticilerin pazarlama durumunu da dikkate almaları ve 
hal fi yatlarını bizzat takip etmeleri kendileri için avantaj sağlayacaktır.

4. Sahil kesiminde daha da erkencilik sağlamak, dolayısıyla piyasadaki yüksek fi yatlardan 
yararlanmak amacıyla plastik örtü altında üzüm yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Bu amaçla sahil 
bölgesinde açıkta yetiştiricilik için tavsiye edilen Trakya İlkeren ve Yalova incisi çeşitleri öncelikle 
önerilebilir. Bu durumda uygun ekolojilerde üzüm hasadı mayıs ayında gerçekleştirilebilir.

5. Toprak yapısına uygun anacı belirlemek için toprak analizi yapılmalı ve özellikle kireç oranı 
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esas alınarak anaç tavsiyesinde bulunulmalıdır. Mevcut kullanılan anaçlarla şimdiye kadar ciddi 
bir sorunun çıkmamış olması bu anaçların yörede tavsiye edilmesinde bir sakınca yaratmaz. 

6. Bölgenin her yanının fi loksera ile bulaşık olduğu varsayımından yola çıkarak yeni 
kurulacak bağların mutlaka aşılı-köklü fi danlar ile ve telli terbiye sistemleri kullanılarak tesis 
edilmesinde yarar vardır.

7. Özel İdare Müdürlüğü vasıtasıyla dağıtılacak fi danların, Tarım İl Müdürlüğü teknik 
elemanları tarafından yörenin ihtiyaçları dikkate alınarak, uygun görülen yerler için, uygun çeşitler 
kullanılarak belirlenmesi gerekir.

ÇİLEK (Fragaria vesca L.) 
Mevcut Durum
Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği 
Çilek, dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan gerek alanı ve gerekse 

üretim miktarı bakımından her geçen gün artış gösteren ürünlerin başında gelmektedir. Nitekim 
dünya çilek üretim alanı 2003 yılında 242.074 hektar iken, 2008 yılında 255.366 hektara ulaşmıştır. 
(Çizelge 142) Üretim miktarı ise yine yıllara göre sürekli artış göstermiş olup, 2008 yılında 
4.068.454 ton olarak kaydedilmiştir. Hektara verim değeri ise yıllara göre düşük dalgalanmalar 
göstermiş ve 2008 yılında 15.93 ton olarak kaydedilmiştir. (Çizelge 142) Türkiye üretim alanı, 
üretim miktarı ve hektardan alınan verim değerleri de yıllara göre dalgalanmalar göstermiştir. 
Nitekim 2003 yılında 10.400 hektar olan üretim alanı, 2008 yılında 11.279 hektara,  2003 yılında 
150.000 ton olan üretim miktarı, 2008 yılında 261.078 tona ulaşmıştır. Türkiye’de hektara verim 
değeri ise 2008 yılında 23.14 ton/ha olarak belirlenmiştir. (Çizelge 142)   
Çizelge 142. Dünya ve Türkiye’de Yıllara Göre Çilek Yetiştiriciliği Yapılan Alan ile Üretim Miktarları  
         ve Verim Değerleri

Yıllar
Dünya Türkiye

Üretim 
Alanı (ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

Üretim 
Alanı (ha)

Üretim 
Miktarı (ton)

Verim 
(ton/ha)

2003 242.074 3.350.893 13.42 10.400 150.000 14.42
2004 249.186 3.652.757 14.65 9.750 155.000 15.89
2005 258.812 3.779.123 14.60 10.000 200.000 20.00
2006 265.181 3.973.780 14.98 10.400 211.127 20.30
2007 267.895 3.998.280 14.92 12.500 250.316 20.00
2008 255.366 4.068.454 15.93 11.279 261.078 23.14

Kaynak: Anonymous, 2009

Dünya çilek üretiminin büyük bir kısmı Avrupa kıtasında yer alan İtalya, İspanya ve 
Polonya, diğer bir kısmı ise Amerika kıtasında yer alan ABD ve Meksika gibi ülkeler tarafından 
karşılanmaktadır. Çizelge 143 ve Grafi k 61’de, dünyada çilek yetiştiriciliği yapan ülkeler ve yıllara 
bağlı olarak saptanan üretim miktarları verilmiştir. Bu tabloda görüldüğü gibi 2008 yılında en 
yüksek çilek üretim miktarı 1.148.530 ton ile ABD’de belirlenirken, bunu 263.900 ton ile İspanya, 
261.078 ton ile Türkiye ve 207.485 ton ile Meksika izlemektedir. Bu ülkeler yanında, Güney 
Kore, Polonya, Mısır, Japonya, İtalya, Almanya ve Rusya da önemli üretici ülkeler arasında yer 
almaktadır.( Çizelge 143 )  
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Çizelge 143. Dünya’da Çilek Yetiştiriciliği Yapan Ülkelerin Yıllara Göre Üretim Miktarları (ton) 

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007 2008
ABD 977.945 1.004.163 1.053.242 1.090.436 1.133.703 1.148.530
İspanya 264.237 334.892 320.853 330.485 263.900 263.900
Türkiye 150.000 155.000 200.000 211.127 250.316 261.078
Meksika 150.261 177.230 162.627 191.843 176.396 207.485
Güney Kore 205.427 202.500 201.995 205.307 203.227 203.227
Japonya 202.900 198.200 196.200 190.700 193.000 193.000
Polonya 131.332 185.583 184.627 193.666 174.578 200.723
Rusya 198.500 207.000 221.000 227.000 230.400 145.000
İtalya 154.861 167.727 146.769 143.315 160.558 155.583
Almanya 95.278 119.384 146.500 173.230 158.658 150.854
Mısır 79.771 104.971 100.000 128.349 174.414 200.254

Kaynak: Anonymous, 2009

Grafi k 61. Dünya’da Çilek Yetiştiriciliği Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre Üretim Miktarları
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Antalya ve İlçelerindeki Yetiştiriciliği 
Antalya İlinde çilek yetiştiriciliği yoğun olarak Gazipaşa ilçesi ile Merkezde;  Aksu, Kepez 

ve Muratpaşa ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Gazipaşa ilçesinde 2008 yılı itibariyle 24.500 ton çilek 
üretim miktarı söz konusu iken, merkezde 1.400 ton üretim kaydedilmiştir. Ayrıca Manavgat ve 
Serik ilçelerinde de üretim sınırlı miktarda da olsa, son yıllarda yaygınlaşmaya devam etmektedir.  
(Çizelge 144)

Çizelge 144. Antalya’nın Değişik İlçelerinde Yıllara Göre Çilek Üretim Miktarları (ton)

İlçeler
Yıllar

2004 2005 2006 2007 2008
Gazipaşa 18200 18410 18760 21350 24500
Merkez 3775 2925 1350 1120 1400
Manavgat 60 60 0 60 70
Serik 0 0 0 65 50
Genel Toplam 22035 21395 20110 22595 26020

Kaynak: Anonim, 2009
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İhracat ve İthalatı 
Dünyada yoğun çilek ihracatı yapan ülkeler ve bunların yıllara göre üretim miktarları Çizelge 

159 ve Grafi k 68’de verilmiştir. 2007 yılı verilerine göre ihracatta en yüksek payı alan ülkeler 
İspanya, ABD ve Meksika olarak sıralanmaktadır. Bu ülkeler dışında Belçika, Hollanda, Fransa, 
Mısır, Fas ve İtalya önemli çilek ihracatı yapan ülkeler olarak belirlenmiştir. 2007 yılı rakamlarına 
göre Türkiye çilek ihracatı ise 17.354 ton olarak kaydedilmiştir. İhracatta her geçen gün artış 
kaydedilmesi,  gelecek için oldukça ümit var gözükmektedir. (Çizelge 145, Grafi k 62)

Çizelge 145. Dünya’da Çilek İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007

İspanya 212.327 226.821 216.641 207.974 186.377
ABD 94.666 86.454 97.383 103.953 116.744
Meksika 42.551 37.394 52.357 70.970 66.914
Belçika 40.056 45.621 42.289 39.089 39.004
Fransa 27.146 32.434 40.906 34.220 23.228
Hollanda 17.004 28.916 39.564 29.525 35.068
Polonya 19.130 20.361 22.691 24.329 17.315
İtalya 22.337 19.392 22.887 22.917 17.746
Fas 16.684 9.112 27.045 19.494 18.066
Almanya 5.693 7.357 11.943 15.968 12.216
Türkiye 179 313 6.260 11.776 17.354
Mısır 2.823 3.445 3.054 12.676 21.613

Kaynak: Anonymous, 2009

Grafi k 62. Dünya’da Çilek İhracatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İhracat Miktarları 
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Dünyada çilek ithalatı yapan ülkeler ve yıllara göre ithalat miktarları Çizelge 146 ve Grafi k 
63’de gösterilmiştir. Bu tablodan en yüksek ithalat yapan ülkeler arasında Fransa, Kanada, 
Almanya ve ABD’nin yer aldığı izlenebilir. Ayrıca İngiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, Rusya ve 
Meksika da önemli çilek ithalatçısı ülkeler arasında yer almaktadır.  Bazı ülkeler, hem ihracatçı ve 
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hem de ithalatçı konumunda (Fransa, ABD vb.) (Çizelge 160)
Çizelge 160. Dünya’da Çilek İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler
Yıllar

2003 2004 2005 2006 2007

Fransa 93.591 114.922 121.360 117.219 109.328
Almanya 109.824 108.921 93.591 90.835 81.102
Kanada 59.311 64.331 74.767 84.731 87.317
Amerika 40.978 42.814 55.685 69.592 71.518
İngiltere 35.900 39.946 46.794 47.823 66.589
İtalya 23.321 30.596 34.692 38.396 32.008
Belçika 27.454 37.202 38.894 28.770 28.887
Hollanda 11.341 16.809 19.559 20.646 25.352
Avusturya 21.946 23.607 21.689 20.355 17.425
Meksika 11.782 12.339 13.430 18.992 20.572
Rusya 2.831 7.392 13.458 18.766 22.630

Kaynak: Anonymous, 2009

Grafi k 63. Dünya’da Çilek İthalatı Yapan Ülkeler ve Yıllara Göre İthalat Miktarları 
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Mevcut Çeşitler
Camarosa: Kaliforniya Üniversitesinde Douglas X cal. 85.218-605’in melezlenmesi 

sonucu elde edilmiştir. Bitkileri, kuvvetli ve dikine büyüme özelliğine sahip bir kısa gün çeşididir. 
Sofralık yetiştiriciliğe uygun olan bu çeşitte, meyveler oldukça kaliteli, iri, aromalı ve sert olup, 
muhafazaya oldukça elverişlidir. Meyve şekli Oso Grande’ye benzeyen, erkencilik yönünden ise 
Chandler çeşidinden daha erkenci bir çeşittir. Antraknoza ise hassastır. (Voth ve Bringhurst, 1994) 
Camarosa ülkemizde özellikle Akdeniz sahil kesiminde örtüaltında en yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan çeşittir. 

Chandler: Orta erkenci, yüksek verimlilik özelliğine sahip bir kısa gün çeşididir. Sofralık 
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yetiştiriciliğe uygun olan bu çeşitte, meyveler konik şekilli, kırmızı, aromalı ve sert olup, muhafazaya 
elverişlidir. Meyveleri botrytise dayanıklı, bitkileri ise kloroza duyarlı ve ayrıca kış dikim sistemine 
de uygun bir çeşittir. (Voth ve Bringhurst, 1994) 

Oso Grande: Parker X (Tioga x Pajaro) çeşitlerinin melezlenmesi sonucu elde edilmiş 
ve bitkileri kuvvetli gelişen bir kısa gün çeşididir. Sofralık yetiştiriciliğe uygun olan bu çeşitte, 
meyveler kaliteli ve orta derecede sertliktedir. Erkencilik bakımından ise Dorit çeşidinden daha 
geç zamanda meyvelerini olgunlaştıran bir çeşittir. (Voth ve Bringhurst, 1994) 

Sweet Charlie: Erkenci bir kısa gün çeşididir. Meyve şekli Camarosa çeşidine benzemekle 
birlikte, meyvesinde kuru madde oranı ve C vitamini içeriği daha yüksektir. Bitkileri antraknoza 
dayanıklı, botrytise ise hassastır.

Rosa Linda :Erkenci, erkenci verimi Oso Grande’den yüksek ve toplam verimi ise Sweet 
Charlie eş değer bir çeşittir. Fakat antraknoza Sweet Charlie çeşidinden daha hassas, buna karşın 
yaprak lekesi hastalıklarına daha dayanıklıdır. Meyvelerinin aroması çok iyi ve meyve eti serttir.

Gaviota: Meyve kalitesi ve meyve özellikleri Camarosa’ya benzemesine rağmen, meyve 
tadı Camarosa’dan daha iyidir. Bitkileri antraknoz ve verticilluma dayanıklıdır. 

Douglas: Meyveleri konik şekilli, kırmızı, meyve eti sert, saptan kopması kolay, aroması iyi, 
sofralık ve derin dondurmaya uygun bir çeşittir. Kloroza duyarlı, fakat botrytise dayanıklıdır. 

Seascape: Nötr gün çeşididir. Meyveleri çok iri, meyve eti sert ve bitkileri oldukça verimlidir. 
Botrytise dayanıklıdır. 

Selva: : Nötr gün çeşididir. Meyveleri iri, konik şekilli, meyve eti sert ve saptan kopma 
derecesi ortadır.  Kloroza orta derecede, botrytise ise oldukça dayanıklıdır. Akdeniz, Ege ve 
Karadeniz bölgelerine uygun bir çeşittir. 

Festival: Kısa gün çeşididir. Meyveleri konik şekillidir. Küllemeye hassas, antraknoza 
dayanıklıdır. Meyvelerin aroması Sweet Charlie’den düşük, Camarosa’dan ise yüksektir. 
Camarosa’dan erkencidir. 

Aromas: Nötr gün çeşididir. Bitkileri kuvvetli gelişmekte, meyveleri parlak kırmızı, iri ve 
meyve eti serttir. 

Honeoye: Meyvesi iri ve sert, verimi çok yüksek, erkenci-orta mevsim çeşididir. Fusariuma 
hassas, kloroza ve botrytise ise dayanıklıdır. Derin dondurma ve sanayiye uygundur. Soğuk 
bölgelere uygun bir çeşittir. (County, 2003)

 Earliglow: Erkenci, meyve aroması çok iyi ve özellikle primer meyveleri çok iri, meyve 
irilikleri ve verim daha sonra azalır. (County, 2003) 

Northeaster: Meyve tadı haricinde tüm özellikleri Earliglowa benzer. Meyvedeki kuru 
madde oranı bu çeşitten daha düşüktür. (County, 2003) 

Cavendish: Orta mevsim çeşididir. Meyve verimi ve iriliği çok güzel fakat meyve olgunlaşma 
döneminde yüksek sıcaklıklara çok hassastır. (County, 2003)

Darselect: Meyveleri uzun konik şekilli, iri meyveli ve yüksek verimlidir. En önemli 
dezavantajı meyve etinin çok sert olmamasıdır. (County, 2003)

Tribute ve Tristar :Nötr gün çeşidi olan bu çeşitlerin en önemli avantajı hastalıklara 
dayanıklı olmasıdır. 

Kabarla: İri, sert, tatlı ve parlak kırmızı meyveli nötr bir çeşittir. 
Dana: Meyveleri uzun konik şekilli, parlak kırmızı, meyve eti orta sertlikte, saptan kopma 

kolaylığı orta, kloroza dayanıklılığı orta, aroması orta, botrytise dayanıklı sofralık bir çeşittir Yüksek 
verimli olan bu çeşit, açıkta yetiştiriciliğe de uygun iri meyveli çeşittir.

Brio :Meyveleri konik şekilli, meyve eti sert, aromalı, meyvenin saptan kopması zor, sofralık 
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bir çeşittir. Kloroza duyarlı, botrytise ise dayanıklıdır. 
Dorit:Meyve şekli yuvarlak konik, aroması iyi ve sofralık bir çeşittir. Kloroza ve yaprak leke 

hastalıklarına duyarlıdır. Çok erkenci, iri meyveli ve yüksek verimlidir. 
Bu çeşitlerin yanı sıra 2000’li yıllarda değişik ıslah metotlarıyla elde edilen yeni çilek 

çeşitleri de bulunmaktadır. Bu çeşitlerden Camino Real çeşidi 2001, Ventana çeşidi 2001, Albion 
çeşidi 2004, Palomar çeşidi 2007, Monterey çeşidi 2008, Portola çeşidi 2008, San Andreas çeşidi 
2008, Benicia çeşidi 2010 ve Mojave çeşidi 2010 yılında ıslah edilerek piyasaya sürülmüştür. 
(Anonymous 2010)  Fakat son yıllarda piyasaya kazandırılan çeşitlerden birisi olan Candonga 
çeşidi özellikle İspanya’nın Huelva kentinde oldukça yaygınlaşmaya başlamış ve  2010 yılında 
Huelva’nın toplam çilek üretiminde %40 oranında yer alması beklenmektedir. Bir kısa gün çeşidi 
olan Candonga, meyve rengi oldukça parlak ve kırmızı renkli olup, suda çözünebilir kuru madde 
miktarı oldukça yüksek ve raf ömrü yüksek bir çeşittir. Topraksız kültürde yetiştiricilik için de uygun 
olan bu çeşit, hastalık ve zararlılara dayanıklıdır. 

Yetiştiricilikte Karşılaşılan Sorunlar
Çilek, ülkemizde üzümsü meyveler içerisinde en yoğun olarak yetiştirilen ürünlerin başında 

gelmemektedir. Özellikle bu meyve türünün sahil bölgelerde örtüaltında yetiştirilmesiyle, üretim 
maliyetleri çok kısa sürede karşılanarak, yatırımın kara dönüşmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca 
sahil kesiminde örtü altı yetiştiriciliği ile erkenciliğin teşvik edilmesi de çilek yetiştiriciliğini cazip 
hale getiren önemli faktörlerden birisidir. Çilek ayrıca aile işletmeciliğine de uygun bir meyve 
türüdür. 

Son yıllarda metilbromid ve diğer bazı toprak fumigantların kullanımının sınırlandırılması 
çilek yetiştiriciliğinde kontrollü üretim modellerinin gelişimini teşvik etmiş ve bu çerçevede özellikle 
modern sera inşası ve topraksız tarım tekniğinin çilekte kullanımına olanak sağlamıştır. Bu olumlu 
gelişmeler yanında, çilek fi desi üretimi ve meyve yetiştiriciliğinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu 
sorunlar aşağıda bildirilmiştir.

1. Hala yeterli sayıda kontrollü fi de üretimi yapan işletme sayısı yeterli düzeyde değildir.
2. Fide üretimi yapan işletmelerin bazılarında hastalık ve zararlılardan ari anaçlık materyali 

 kullanılmamaktadır.
3. Anaçlık materyal olarak genellikle meristem kültürü yerine klasik yolla çoğaltılmış fi de 

 kullanılmaktadır.
4. Bazı üreticiler halen fi delerini meyve üretim parsellerinden karşılamaya devam 

 etmektedirler. Bu durum, bazı hastalık ve bu zararlarının meyve üretim parsellerine 
 taşınmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda verim düşmekte ve ayrıca topraktaki 
 hastalık ve zararlı potansiyeli artmaktadır.

5. Fiyatının taze fi deye göre daha pahalı olması nedeniyle tüplü fi de kullanımı yeterince 
 yaygınlaşmamıştır.

6. Yetiştiricilikte yaprak ve toprak analizlerine dayalı bir gübreleme programı 
 uygulanmamaktadır.

7. Özellikle sahil bölgelerinde bilinçsiz pestisit ve insektisit kullanılmaktadır.
8. Yetiştiricilikte biyolojik mücadeleye yeterince önem verilmemektedir. Predatörlerin 

 kullanımı çok düşük düzeydedir. 
9. Üretim tesislerinde rotasyon yapılmamakta ve bu nedenle toprak ve taban suyunda 

 hastalık ve zararlı birikimleri ile karşılaşılmaktadır.
10. Meyve üretim parselleri her yıl yinelenmemektedir.
11. Topraksız kültürle yetiştiricilik yapan üretici sayısı hala istenen düzeyde değildir. 
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12. Kontrollü ihracat yapan fi rma sayısı henüz istenen düzeyde değildir.
Gelecekteki Durum
Ülkemiz, özellikle erkenci çilek yetiştiriciliği açısında önemli bir avantaja sahiptir.  Bu 

nedenle, Ülkemizin dünya pazarına girme ve söz sahibi olma şansı oldukça yüksektir. Ülkemizin 
bu şansı iyi kullanması, yetiştiricilikte iyi tarım uygulamalarını kullanmasına bağlıdır. Bu ise özellikle 
kontrollü yetiştiricilik imkanı sağlayan topraksız kültürle yetiştiricilik alanlarının artışına bağlıdır. 
Bu nedenle modern sera yapılandırmalarının teşvik edilerek bu alanlarda topraksız kültürle çilek 
yetiştiriciliği artırılmalıdır. Bu yöntemle üretim ayrıca üreticilerin birim alana daha fazla sayıda fi de 
dikerek, birim alandan daha fazla verim ve dolayısıyla gelir eldesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca 
yetiştiricilik sisteminin kontrollü olması,  ürünlerde kalıntı sorununu en aza indirerek ve ihracata 
gidecek ürün potansiyeli de böylelikle artmış olacaktır. 

Ülkemizde yetiştiricilikte hala yaygın olarak Camarosa çeşidi kullanılmaktadır. Bu çeşide 
alternatif çeşitlerin introdüksiyonu yetiştiricilikte kalitenin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. 
Örneğin İspanya’ya son yıllarda girmiş olan Candonga çeşidi, neredeyse Camarosa ile eşit 
üretim alanına sahip olma yolunda ilerleme göstermeye devam etmektedir. Ülkemizde sahil 
kesiminde hala taze fi de kullanılmaktadır. Oysa ki bizimle aynı ekolojik koşullarda örtüaltında 
çilek yetiştiriciliği yapan İspanya’da ise yeşil fi de (taze fi delerin ekim ayında sökülmesi ile elde 
edilen fi de tipi)  kullanılmakta ve dikim genellikle ekim ayının ortası ve sonunda yapılmaktadır. 
Yine İspanya’da nötr gün çeşitleri kullanılarak frigo fi de ile ağustos ya da eylül aylarında dikim 
yapılarak, kış aylarında meyve üretimi ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir.

Ülkemiz koşullarında çok geniş ekolojilerde yetiştirilme şansı olan çilek, amaca uygun 
çeşit seçildiği takdirde, sahilden yayla kesimine kadar tüm alanlarda yetiştirilmesi mümkün 
gözükmektedir.  Bu nedenle özellikle yayla kesimlerinde nötr gün çeşitleri, sahil kesimlerinde ise 
kısa gün çeşitlerinin yaygınlaştırılması ile üretim alanları ve miktarının gün geçtikçe arttırılması 
mümkün gözükmektedir. 
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3. MEYVECİLİKTE DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ VE DEPOLAMA

3.1 Derim ve Depolama
Türkiye’de yaş meyve ve sebze sektöründe % 30-40’lara varan ürün kayıplarının varlığı 

bilinmektedir. Taze meyve ve sebzelerde kayıp oranları ürüne, çeşide ve işleme şekillerine göre 
gelişmiş ülkelerde % 5-25 iken, gelişmekte olan ülkelerde % 20-50 arasında değişmektedir. 
Sektörün en önemli sorunlarından biri de ürünlerin depolanması sırasında yaşanan sorunlardır. 
Türkiye’de meyve ve sebzelerde yalnızca depolama esnasındaki ürün kayıplarının % 3-10 oranında 
olduğunu bildirmişlerdir. Muhafaza aşamasında meydana gelen bu oran küçümsenemeyecek bir 
rakamdır. Dolayısıyla yüzlerce ton ürün tüketiciye ulaşmadan çürümekte ve tarımsal ekonomimiz 
büyük bir kayba uğramaktadır. Ülkemizdeki soğuk hava depo sayısının azlığı, mevcut depolardaki 
kapasitenin yetersizliği ve çok az sayıdaki depoda ileri teknolojilerin kullanılması depolamada 
yaşanan en önemli sorunlardır. Her dönemde pazara ürün arzının sağlanmasında hasat sonrası 
tekniklerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Bitki ve toprak üzerinde belirli bir gelişme aşamasına erişen veya gelişmelerini tamamlayan 
sebzeler ile belirli bir olgunluk derecesine ulaşan meyveler bitkiden koparılır veya topraktan 
sökülürler. Bu işleme hasat veya derim denir.

Ürünün hasat edilmeye hazır ve uygun olma durumuna hasat olumu denir (Şekil 1.) 
Fizyolojik anlamda hasat olumu, ağaç üzerinde fi ziksel gelişmesi tamamlanmış ve hasattan sonra 
olgun olarak tüketilen meyvelerde yeme olumuna ulaşmayı sağlayabilecek, yeme olumundan 
önceki olgunluk durumudur. Bu durumda fi ziksel gelişme durmuş veya durmak üzerededir. Fakat 
biyokimyasal olaylar bakımından yoğun bir dönem başlamıştır. Kısaca; meyve daldan ayrıldıktan 
sonra en yüksek yeme kalitesine ulaşmak için gereken olgunlaşma olaylarının tamamlanmasını 
sağlayacak durumdadır. Meyvelerde fi ziksel gelişmenin durduğu, biyokimyasal gelişmenin 
aktivite kazandığı dönemde tüketime veya teknolojik değerlendirmeye uygun olma durumuna ise 
yeme olumu denir. Meyvede yeme olumu, ağaç olumu tamamlanmadan önce başlar. Meyveler 
tüketici sofrasında yeme olumunda bulunurlar.  Hasat ile yeme olumu arasındaki süre tür, 
çeşit, hasattaki olgunluk durumu ve ortam koşullarına göre değişir. Depolama, hasat olumu ile 
yeme olumu arasındaki sürede uygulanır. Kural olarak, hasat edilecek ürün en yüksek kaliteyi 
sağlayıncaya kadar bitki veya toprakta bekletilir. Bu yüksek yeme kalitesi, bazı ürünlerde hasat 
öncesi gelişmelerle sağlandığı halde, bazılarında buna ek olarak hasat sonrasındaki gelişmelerde 
önemli olur. Bahçe ürünleri bu bakımdan tür ve çeşit düzeyinde farklılıklar gösterirler.

Meyve gelişiminde farklı olgunlaşma dönemlerinin durumu 
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3.2.Derim Zamanının Saptanması
Depoda dayanıklılığı etkileyen en önemli faktör hasat zamanıdır. Ürünlerin hasadının 

doğru zamanda yapılması gerekmektedir. Erken toplanan meyve ve sebzeler henüz hızlı gelişme 
dönemindedirler. Toplandıkları anda yeterli irilik, şekil ve ağırlığa ulaşmamışlardır. Karbonhidrat 
ve şeker birimi, asit ve burukluk maddeleri kaybı, aroma maddelerinin oluşumu geri kaldığı için iyi 
bir tat ve lezzet kazanmamışlardır. Ayrıca erken toplanan meyveler fi zyolojik bozukluklara duyarlı 
olurlar. Kutikula ve lentisel gelişmesi yeterli olmadığından bu meyvelerde su kaybı hızlı olur ve 
çabuk buruşur. Bu meyveler pazara verildiğinde tüketim için sert yapıdadır ve tercih edilmezler. 
Meyvelerin dala tutunması güçlü olduğundan hasat verimi düşer ve mekanik zararlar artar.

Meyveler geç toplandığında ise olgunluk ilerlemiş olduğundan hasat sonrasında dayama 
güçleri azalır. Patojenlere direnç geriler, fi zyolojik bozukluklara duyarlılık artar. Meyvede şeker 
birikimi yavaşlamış olsa da sürdüğü halde, asit kaybı fazlalaştığı için tat ve lezzet bozulur, 
yavanlaşır. Hasat önü dökümleri artar. 

Uygun hasat zamanının saptanmasında değişimi incelenecek ürün özellikleri fi ziksel, 
kimyasal, fi zyolojik veya meteorolojik nitelikte olabilir. Her tür ve çeşit için uygun olan ölçütler 
kullanılmalıdır. Uygun hasat zamanının saptanmasında kullanılan bazı ölçütler şunlardır:

a) Tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı:
Meyvenin gelişme süresini kapsar. Hasat zamanını önceden belirleme olanağı verir. 

Özellikle elma ve armutlarda kullanışlı bir yöntemdir. Meyvelerin hasada kadarki gelişme süreleri 
oldukça sabittir. Her bölge için ayrıca saptanır. 

b) Meyvenin zemin (alt) rengi:
Meyvelerde alt renk olgunlaşma döneminde tür ve çeşitlere göre değişik hız ve ölçüde 

yeşilden sarıya döner. Bu gelişme oldukça doğrusal ve olgunlukla bağlantılı olduğundan çok 
kullanılan bir ölçüttür.

c) Kabuk üst rengi: 
Bu renk kabukta yeşil veya sarı renk üzerinde antosyandan ileri gelen kırmızı renktir. Erik, 

kiraz, vişne spur elma çeşitleri gibi tüm meyve yüzeyinde üst renk oluşturan türlerde hasat zamanı 
ölçütü olarak kullanılır.

d) Meyve eti sertliği:
Meyvenin olgunluğu ilerledikçe et sertliği geriler. Elmalarda 11,1 mm, armutlarda 7,9 mm 

çapında silindirik uçla yapılan ölçmelerde, hasat zamanında et sertliği elmalarda 7,0-8,0 kg, 
Williams çeşidi armutta 8,0-9,5 kg, Anjou ve Comice çeşide armutlarda ise 5,5-6,0 kg olmalıdır.

e)  Nişasta miktarı:
Nişasta taşıyan meyvelerde hasada yaklaştıkça nişastanın kaybı az çok olgunlukla 

bağlantılıdır. Bunun kaybolma durumu %0,1-1,0’lik iyodin çözeltisi ile saptanır. Gözle saptanan 
belirli bir nişasta kaybı durumu hasat olumuna eşdeğerdir. Özellikle elma ve armutlarda 
kullanılmaktadır.

f) Suda çözünür kuru madde (SKM), serbest asit miktarı, olgunluk oranı (SKM/Asit)
Suda çözünür kuru maddenin büyük bir kısmını şekerler oluşturur. Tatlanma ile ilgilidirler. 

Miktarları olgunlukla artar. Kiraz, erik, şeftali, kayısı, vişne ve üzümlerde önemlidir. Serbest asit 
miktarının ise hasat dönemi içinde meyvedeki miktarı SKM miktarını etkileyen koşullara ve asit 
kaybı hızına bağlı olduğu için yalnız başına kullanışlı değildir. Olgunluk oranı, şeker/asit oranı 
olarak tadı belirler. Olgunluğun değeri bölgelere göre az çok değişir. 

g) Meyvenin daldan kopması:
Normal giden mevsimlerde hasat için iyi bir ölçüttür. Uygun hasat zamanında meyve daldan 
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kolayca kopmalıdır. Bu, özellikle elmalar için oldukça kullanışlı bir ölçüttür. Armutlar kolayca 
koptuğunda ise uygun hasat olumu geçmiş olur.

h)Tam çiçekten sonra sıcaklık toplamı:
Bu, gelişme süresi içinde günlük ortalama sıcaklık ile kritik sıcaklık farklarının toplamıdır. 

Kritik sıcaklık meyvede gelişmenin durmuş kabul edildiği 7.2oC veya 10 oC’lerdir. Sıcaklığın 
olgunlaşmaya etkisi doğrusal olmadığından ayrıca optimum nokta her olgunlaşma olayında 
farklı olduğundan yöntem yeterince başarılı değildir. Bunun yerine hücre bölünmesi dönemindeki 
sıcaklık toplamı elma, armut, şeftali vb. meyvelerde başarılı bulunmuştur. (Çizelge 147)
Çizelge 147. Bazı Türler İçin Kullanılan Hasat Ölçütleri

Elma Armut Ayva Şeftali 
Nektarin Kayısı Erik Kiraz-

Vişne Üzüm Ceviz Badem Kestane 

Gelişme Süresi ++ ++ 0 0 0 + 0 0

Kabuk yüzeyi,pus + 0 0 0 0 + + ++

Zemin Rengi 
(Kabuk alt rengi) ++ + 0 ++ ++ ++ 0 ++

Üst renk (Kabuk 
üst rengi) ++ ++ ++ ++ ++ + ++ +

Et Sertliği ++ ++ 0 ++ ++ ++ 0 0

Et Rengi + 0 0 + + ++ 0 0

S.Ç.K.M. Miktarı + ++ 0 + + + ++ +

Nişasta Miktarı ++ ++ 0 0 0 0 0 0

İç Etilen Miktarı + + 0 0 0 0 0 0

Daldan Kopma + + 0 0 0 0 + 0 ++ ++ ++

Sıcaklık Toplamı 0 ++ 0 0 0 + 0 0

Tanen Miktarı 0 0 + 0 0 0 0 0

Çekirdekten 
Ayrılma 0 0 0 + 0 0 0 0 + + ++

İrilik ve ªekil 0 0 0 + 0 0 0

Titre Edilebilir 
Asit Miktarı 0 0 0 0 0 + + +

SÇKM/Asit Oranı 
(Olgunluk Oranı) 0 0 0 0 0 + 0 ++

Özgül Ağırlık 0 0 0 0 0 0 + 0

Etli kabuk 
Çatlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ ++

3.3.Ürünlerin Depolanması
Bahçe ürünleri genel olarak hasattan sonra yavaş veya hızlı bir şekilde kalitelerini 

kaybetmektedir. Ürünlerin soğukta depolanması ile kalite kaybı çok yavaş olmakta, ancak ürünü 
pazara verme süresi uzadığı için, bu kaybın boyutu önem kazanmaktadır. Ürünün pazarda 
bulunma süresi uzadıkça; tüketilen ürün miktarı artmakta ve ilgili yetiştiriciliğin ve endüstrinin 
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gelişmesi sağlanmakta, üretim ve pazarlama işletmesinin iş gücü yıl içinde dengeli bir şekilde 
dağılmakta, pazarda daha uzun süre daha kaliteli ürün bulunmakta, pazarlayıcı ürününü fi yatın 
daha yüksek olduğu dönemde satabilmekte ve ürünü değerlendiren endüstri, daha uzun süre 
çalışma, daha çok ürünü işleme ve daha ekonomik çalışma olanağı bulmaktadır.

Meyve ve sebzeler hasattan sonra tümden içinde bulunduğu ortam faktörlerinin kontrolüne 
girer ve ürün metabolizmasını buna uydurur. Depolama bu ortam faktörlerinin ürünün dayanma 
gücünü koruması yönünde değiştirilmesi ile gerçekleşir.  Önemli ortam faktörleri:

a) Depo Sıcaklığı: Depoya giren meyvenin en kısa zamanda mümkünse bir günde istenilen 
sıcaklık derecesine soğutulması gerekiri Bunun için depo soğutma gücü yeterli değerde olmalıdır. 
Depo planlamasında soğutma gereksinimin hesabı özel bir konudur.

Depoda sıcaklık kontrolü termostatla yapılır.Kullanılan termostat yeterince duyarlı ve 
güvenilir olmalı ve zamana bağlı sıcaklık oynamasını 1-2 oC olarak sürdürebilmelidir.

Oda içi sıcaklık dağılımı bir örnek olmalı ve belirli köşelerde “ölü” sıcak yuvalar 
oluşturulmamalıdır. Buda, ancak etkin bir ısı yalıtımı, hava hareketi gücü ve dağılımı ve uygun bir 
istifl eme ile sağlanabilir.Depo içi sıcaklık oynaması da 2oC’yi aşmamalıdır.

Depo sıcaklığı soğutucuya giren hava ile çıkan hava sıcaklığı ortalaması olarak bilinir. Isı 
yalıtımı iyi, depo içi sıcaklık dağılımı 1-2 oC olan uygun koşullarda çalışan bir depoda ortalama 
sıcaklık, Starking ve Golden Delicious için sıfır derecedir. Amasya elması için yeterli bildirimler 
olmamakla birlikte +1 ile +1,5 oC uygundur.Armutlar için, bu değerler  -0.5 derece hatta – 1,0oC 
olarak uygulanabilir.

Sıcaklık derecesinin düşük seçilmesi, depolamanın kontrolünü daha da önemli yapar. Bu 
durumda soğutucudan çıkan soğuk havanın hem karşısındaki partide zarar yapmaması için, 
soğutucunun tavan boşluğuna yerleştirilmesi, özel hava kanalları yapılması veya bu partinin 
örtülmesi yararlı olur.

Düşük sıcaklık, özellikle armutlar için önemlidir. Çünkü sıcaklığın bir derece yükselmesi 
depolama ömrünü % 20 oranında kısaltır. Elmalarda bu durum armutlar kadar zorlayıcı değildir 
ve % 13 kadar etkili olur. Örneğin; sıfır derecede 192 gün dayanan Starking Delicious +1 oC’de 
166 gün, 21 oC’de 20 gün dayanır.

Elma ve armutlarda depolama sıcaklığının seçiminde donma noktası esas alınır. Ancak 
bazı elma çeşitleri donma noktası üzerindeki sıcaklıklarda bile zarar görebilirler. Böyle durumlarda 
depolama sıcaklığı 1,5 oC seçilmelidir.

Sıcaklık derecesi seçiminde uzun yılların deneyimi çok önemlidir. Özellikle durumu 
bilinmeyen çeşitler ve bölgelerin meyveleri dikkatli biçimde izlenmelidir.

b) Bağıl Nem: Elma ve armut depolarında nispi nem % 90-93 olarak saptanır. Depo 
neminin düşük olması meyvelerde su kaybını arttırır. Çok yüksek olması ise hastalık kayıplarını 
arttırır ve meyvelerde aroma (koku) oluşumu bozulur. Uygulamada soğuk deponun yüzde nemini 
yüksek tutmak güçlükler yaratır. Depo odasının nemi, soğutucunun sıcaklığı ile depo sıcaklığı 
arasındaki sıcaklık farkına göre oluşur. Bu fark büyüdükçe veya soğutucunun sıcaklığı düştükçe, 
yüzde nemde düşer. Bu nedenle soğutucunun sıcaklığı -7oC ve hatta -5oC’ye ayarlanmalıdır. İlk 
soğutma tamamlandıktan sonra ayar daha da yükseltilebilir. Soğutucuda karlanmayı engellemek 
için, lamel araları 7 mm’den küçük olmalıdır. Bu iki nokta depo soğutucu seçiminde yeterli soğutma 
kapasitesinin ve yüzey genişliğinin, nem için çok önemli olduğunu göstermektedir. Karlanmayı 
engellemek için ayrıca, vantilatörler, soğutma durduktan sonra bir süre daha çalışacak şekilde 
ayarlanabilirler. Buna karşın karlanma meydana geldiğinde, özel buz çözme işlemi devreye girer. 
Böylece depolarda soğutucunun etkinliği korunur ve deponun nemi biraz artar.

Depo başlangıcında meyve kasaları kuru olduğu için nem çekici olarak etki yaparlar. Bu 
nem depoya verilmezse, meyveden alınır. Her kasa yaklaşık 100-150 gr su alabilir ve bu değer 
10.000 kasa için 1-1,5 ton su yapar. Bu nedenle, depoda özel bir nemlendirme düzeni yoksa depo 
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havasına çok ince zerreler halinde veya amotize şekilde su püskürtülür. Ancak meyveler üzerine 
su gelmemelidir. Birçok depoda özel nemlendirme sisteminin bulunması zorunluluktur. Bunlar 
belirli aralıklarla çalıştırılarak odaya nem verirler. Deponun su şebekesine bağlıdırlar. Çeşitlerin 
su kaybetmeleri farklıdır. Golden Delicious çeşidinde özellikle paslı meyveler hızla su kaybeder. 
Bu nedenle depolanmasında özellik gösterilir.

c) Hava Hareketi ve İstif: Depo içinde dengeli bir sıcaklık, nem ve uçucu madde dağlımı, 
etkin bir soğutma için önemlidir. Odanın vantilasyon kapasitesi yeterli olmalıdır. Ancak hava 
hareketini gereğinden fazla arttırmak, meyvelerden olan su kaybını da arttırır. Örneğin; hava 
hareketi bir misli artarsa, bu % 5’lik nem azalışı gibi etki yapar ve su kaybı 1/3 kadar artar. Bu 
nedenle, genel olarak depo hacmini bir saatte 20-30 defa hareket ettirecek vantilasyon gücü esas 
alınır. İlk soğutma tamamlandıktan sonra, 15-20’e indirilir. Ancak çok kokulu çeşitlerde nispeten 
yüksek tutulması yararlı olur.

Soğuk havanın dengeli dağılımı, uygun istif düzeni ile sağlanır. Bunun için soğutucudan 
çıkan hava, sandıkların arasından geçerek ısınıp, yeniden geriye dönmelidir. Bu amaçla sandıklar, 
paletler veya özel dilmeler üzerinde istifl enerek, zeminden de hava dolaşımına uygun boşluklar 
yaratılır. Tavandan da aynı amaçla 50-75 cm’lik, yan duvarlar arasında da 15-20 cm’lik aralık 
bırakılması uygun olur.

İstif içinde her kasa en az bir, mümkünse iki taraftan  soğuk hava ile temas etmelidir. İstif 
arası yollar havanın hareket yönünden bırakılmalıdır.

Depo içinde havanın karşı duvara yönelik hareketi 10-12 m’den uzun bir mesafe ise merkezi 
bir hava kanalı yapılarak iki yandan çıkış vermek daha doğru olur. Bu çıkışlar orta yoldan yan 
duvara uzanan istifl erin üstünden ortaya verilir.

Farklı çeşitlerin, farklı bölgelerin ve farklı olgunluktaki partilerin meyveleri, kolay bulunacak 
şekilde ayrı istifl enmelidir. Depodan erken çekilecek meyveler kapıya yakın konmalıdır. Her çeşit 
meyve depoya alınmamalı ve az sayıda, bilinen çeşitler üzerinde durulmalıdır. Değişik meyvelerin 
depolanması için, hiç olmazsa depolamaya değer miktarda mevcut olması gereklidir.

Elma armut depolarında taze havanın alınıp, içteki kirli havanın atılması şeklinde bir 
havalandırma zorunluluğu yoktur. Duvardan ve giriş-çıkışta değişen hava yeterlidir. Ancak çok 
kokulu, kabuk yanığına duyarlı çeşitlerde bir gereksinim olabilir. Fakat pratik önemi yoktur.

3.4 Depolama Sistemleri
Depoda ne kadar fazla faktör ne kadar özenli bir şekilde kontrol edilirse başarı o derece 

yüksek olur. Bu faktörlerin kontrol edilme durumlarına göre birbirinden farklı depolama sistemleri 
geliştirilmiştir. Yaygın şekilde kullanılan depolar üç tipte gruplanmaktadır;

a) Dış Hava İle Soğutulan Depolar: Gecenin soğumuş havasının konveksiyon veya 
ventilasyonla içeri alındığı ve ürünün soğutulmasında kullanıldığı sistemlerdir. Gecenin düşük 
sıcaklığından yararlanılarak yapılan bu depolarda sıcaklık, dış sıcaklık ortalamasının altındadır. 
Gece-gündüz sıcaklık farkı küçüktür. Bağıl nem toprağın neminden yararlanılarak veya su 
serpilerek yüksek tutulur. Ancak havalandırma doğal konveksiyonla olur ve sınırlı ölçüde kalır. 
Depo sıcaklığı dış sıcaklığa bağlı olduğu için yüksek konumlu iç bölgelerde başarılı olur. Depolama 
süresi su kaybı, hastalık ve bozukluklar ve hızlı olgunlaşma nedeni ile oldukça kısadır.

b) Termomekanik Yolla Soğutulan Depolar: Soğutucu maddenin hal değişimi ile 
sağlanan soğukluğun ürünün soğutulmasında kullanıldığı sistemlerdir. Burada birçok depolama 
faktörü kontrol edilir ve uygun değerde tutulur. Bu nedenle meyve ve sebzelerin dayanma ve 
depolama süreleri uzar. Ancak bu faktörlerin ekonomik olarak sağlanabilmesi için depoların ısı 
ve nem geçirgenliğine karşı iyi izole edilmiş olması gerekir. Son yıllarda bu depoların yapımında 
poliüretanlı sandviç panel sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür depolarda soğutma işlemi, 
kapalı bir sistem içerisinde kompresör, kondensör, evaporatör ve genleşme valfı adı verilen 
ana elemanlar yardımıyla gerçekleştirilir ve elde edilen düşük sıcaklık oda içerisine homojen 
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olarak dağıtılır. Soğuk hava depolarında sıcaklığın ayarlanması termostat, deponun soğutulması 
evaporatör, soğuk havanın içeride dağıtılması evaporatör arkasındaki fanlar yardımıyla yapılır. 
Büyük depolarda soğutucu akışkan olarak amonyak, küçük depolarda freon gazı serileri 
kullanılır. 

c) Kontrollü Atmosferli (KA) Soğuk Depolar: Değişik atmosferli muhafaza prensibinin 
soğuk muhafaza odalarına aktarılması ile depo odasındaki oksijen ve karbondioksit bileşiminin 
kontrol edilebildiği kontrollü atmosferli (KA) depolama sistemleri geliştirilmiştir. KA’de depolama, 
soğuk depolarda ortam havasının bileşiminin (% 21 O2, % 0,03 CO2 ve % 79 N2), oksijeni azaltıp 
karbondioksiti artırmak yönünde değiştirilmesi ve bu yolla birçok meyve ve sebzenin dayanma 
süresinin normal soğuk depolamaya göre artırılması şeklinde uygulanmaktadır.

3.5 SmarthFresh Sistemi
MCP ( Metilsiklopropen) meyve ve sebzelerde etileni inhibe eden bir kimyasaldır. Ticari 

adı SmarthFresh olan MCP, meyvenin olgunlaşmasını sağlayan ve doğada bulunan etilene çok 
benzemektedir. SmarthFresh sistemi, meyvenin etilene karşı hassas olan kısımları ile etkileşime 
girerek, olgunlaşma sürecini geciktirmektedir. Etilenin meyve üzerindeki olgunlaştırıcı etkisini 
yavaşlatarak, yumuşama ve olgunlaşmanın daha düşük bir hızda gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
Özellikle bu sistemle, elma kalitesinin en önemli ölçütü olan meyve eti sertliği ile elmaların 
koparılma anındaki tat, sululuk ve görünümleri muhafaza edilmektedir. Depolama esnasında 
meydana gelebilen yüzey lekeleri, kabukta ortaya çıkan yağlı görünüm, iç kısmın boşalması veya 
kahverengi renge bürünmesi gibi sorunlar kontrol altına alınabilmekte, uzun süreli depolamalarda 
bile meyve tazeliği korunmaktadır

SmarthFresh sistemi, Kontrollü Atmosfer (CA) veya Aşırı Düşük Oksijen (ULO) ile birlikte 
kullanıldığında çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunlar;

-Hasat, tavsiye edilen ticari hasat döneminin en sonuna bırakılabilmektedir.
-Standart depolama süreleri (türe bağlı olarak 6-10 ay arası) boyunca sertlik kaybı sıfıra 

yakındır. 
-Çabuk yumuşayan, muhafazasında sorun yaşanan türlerde tutarlı ve yüksek kalite 

görülür.
-Meyve etinin gevrekliği depolamadan tüketiciye ulaşıncaya kadar korunur.
SmarthFresh sistemi elmanın yanı sıra kivi, erik, armut, Trabzon hurması ve avokado 

meyvelerinde de uygulanabilmektedir. Tropik meyveler ve muz ile ilgili geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir.

3.6.Antalya’da  Meyve Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi
Soğuk hava depolarının verimli çalışabilmesi ve depolanan ürünlerin gereğince muhafazası 

için öncelikle ;
İşletmenin kurulduğu yerin üretim ve tüketim alanlarına uzaklığı,
Depo binalarının kurulduğu yerin jeolojik ve yüzeysel durumu,
Soğuk hava deposunun büyüklüğü,
Soğutma makinaları ile soğuk odaların yerleşim durumu,
Koridorların genişliği, ürün taşınmasına ve boşaltılmasına uygunluğu gibi konulara dikkat 

edilmelidir.
İlimizde soğuk hava depolarının büyük bir bölümü Ege Yayla Havzasında bulunmakta olup 

daha çok elma ve armut depolamak için kullanılmaktadır. Kıyı Akdeniz Havzasında ise o bölgenin 
önemli ürünleri olan narenciye ve nar depolanmaktadır.
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Çizelge 148. Antalya Meyve Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri  

Firma Adı Adresi Kapasite 
(ton/yıl) Ürün Çeşidi

Eker Tar.Ür.Tur.İnş.Paz.ve San.
Ltd. Şti. 

Toptancı Hal yanı 
Turunçova /Finike 300 Narenciye

Ulusoy Soğuk Hava Deposu Finike 1500 Nar ve Narenciye

S.S.Arif Tar. Kal. Koop. Arif Köyü/Finike 300 Nar

Baysarı Tar.Ür.Tur.Tic.San.Tic. Saklıkent/Finike/
Antalya 1000 Nar ve Narenciye

Meysan Meyve İşleme Sanayi San.
Tic

Saklıkent/Finike/
Antalya 1000 Nar ve Narenciye

Erol Tarım Ürünleri A.Ş. Yeşilyurt/Finike 2000 Nar ve Narenciye

Sanpa Gıda San.Tic.A.Ş. 700 Dondurulmuş meyve 
sebze

Yılmazlı Köyü Tar.Kal.Koop.Orköy 
Soğ.Hav.Tes. Yılmazlı Köyü/Elmalı 3000 Elma-Armut

Düden Kasapoğlu Soğuk Hava 
Tesisleri

Düden Köyü/Elmalı/
Antalya 4000 Elma-Armut-Nar

Düden Köy Karakaş Soğuk Hava 
Deposu

Düden Köyü-Elmalı/
Antalya 1200 Elma-Armut-Nar-

Narenciye
Elmalı ve Çevresi Tar.Kal.Koop.
(Elmisko) Beyler-Elmalı/Antalya 10000 Elma-Armut

EMSA Soğutma Sanayi A.Ş. Düdenköy-Elmalı/
Antalya 2000 Elma-Armut-donmuş 

gıdalar

Üngörenler Soğuk hava tesisleri Sanayi sitesi karşısı-
Elmalı/Antalya 3000 Elma-Armut

Ana Meyve S.H.D. Elmalı/Antalya 8000 Elma-Armut

Süral Narenciye Paketleme Soğuk 
Hava Depoları Manavgat/Antalya 4000 Narenciye

Özata Soğuk Hava Depoları ve Buz 
Fabrikası

Ulualan Mevkii, 
Karaöz Köyü-
Manavgat

560 Elma, Portakal, Nar

Köksallar Salur-Kumluca/
Antalya 200 Portakal, Nar, Limon, 

Mandarin

Kumluca Buz Sanayi sitesi-
Kumluca/Antalya 400 Nar, Elma, Armut, 

Portakal

Yeni Tic. Hızır kahya Köyü-
Kumluca/Antalya 200 Narenciye ürünleri

Ercanlar Soğuk Hava Deposu Altıayak Mah. Gaziler 
yolu üzeri Varsak 4000

Sezai Kaya Dirgenler-Gömbe 150 Elma

Yusuf Yıldırım Gömbe 150 Elma

Zeynel Çağlayan Göbe 120 Elma

Şenol Yıldırım Yuvalar-Gömbe 250 Elma

Arif Sandıkçı Gömbe 120 Elma

Ahmet Akdağ Söğütçük yolu-
Gömbe 150 Elma
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Tahsin Taylı Kızılağaç-Gömbe 350 Elma

Mehmet KARASAN Gömbe 400 Elma

Yunus Kocaer Yaylakılıçlı-Gömbe 200 Elma

Mustafa Akkanat Kızılağaç-Gömbe 200 Elma

Erdoğan Uysal 500 Elma

Yönel Yıldız Gömbe 260 Elma

Tahsin Yıldız Ömbe 225 Elma

Mustafa Gödüç Bayındır-Gömbe 350 Elma

Hasan Gökkaya Kapaklı-Gömbe 350 Elma

Mehmet sivrier Mittirler Mah.-Gömbe 100 Elma

Hasan Mittiri Mittirler Mah.-Gömbe 150 Elma

Zeki Parlak Gömbe 160 Elma

Turgut Kaplan Kapaklı köyü-Gömbe 500 Elma

Hasan Arıkan Gömbe 500 Elma

Rıza ERtaş Kızılağaç-ömbe 400 Elma

Düriye Yörükoğlu Kılıçlı Kavşağı-
Gömbe 1000 Elma

Mehmet Ertaş Kızılağaç 1000 Elma

Tezcan Bağlı Bayındır-Gömbe 150 Elma

Hasan Toker Yuvalar-Gömbe 600 Elma

Ali Akkanat Kızılağaç-Gömbe 800 Elma

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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4.MEYVE ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK

4.1. Antalya, Türkiye, AB ve Dünya’da  Verim 
Uygun girdi kullanımıyla en yüksek üretimin elde edilmesi olarak tanımlanabilen verimliliğin, 

ülkelerin kalkınmışlık düzeylerine paralel oranda tarıma yansıdığı görülmektedir. 
Antalya ilinin tarımsal verimlilik açısından diğer illerimizden daha avantajlı bir durumda 

olduğunu söylemek olasıdır. Türkiye’deki toplu ekilebilir- dikilebilir alanların %1,6’sına sahip 
olan İlin, tarımsal üretim değeri bakımından ülke ekonomisine katkısı bu oranın yaklaşık 3 misli 
üzerindedir ve % 4,3’tür. Tarımın GSYİH’daki payı Türkiye genelinde %13,9, Antalya’da ise 
%20,7’dir.

Aşağıdaki tabloda bazı seçilmiş önemli meyve türlerinin 2008 yılı içinde Antalya, Türkiye, 
AB ve Dünya verimlerinin karşılaştırılması yer almaktadır.

Tabloya göre;  Portakal, limon, üzüm, nar ve zeytinin Antalya ili değerlerinin Türkiye, AB 
ve Dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. İlimiz muz verim değeri ise, dünya 
ortalamasının çok üzerinde ancak AB ve Türkiye ortalamasından gerisinde kalmaktadır. Elma 
veriminde Türkiye ve Dünya ortalamasının altında AB’nin üzerindedir. Avokadoda ise AB 
ortalamasından yüksek, Türkiye ve Dünya ortalamasından düşük seviyededir. 

Çizelge 149. Bazı Meyvelerin Antalya, Türkiye, AB ve Dünya Verim Değerleri (2008)

Ürünler
Verim (kg/ha)

Antalya Türkiye AB Dünya

Portakal 31.460 27.640 20.673 16.160
Limon 31.150 26.720 14.067 13.262
Muz 31.090 46.490 34.105 18.828
Elma 13.960 15.870 8.979 14.358
Üzüm 11.980 8.120 6.812 9.139
Zeytin 4.410 1.890 2.510 1.668
Avokado 7.250 7.930 5.125 8.337
Yenidünya 10.830 12.500   
Nar 17.050 7.250   

Kaynak: FAO

4.2.Verimlilik Artışı İçin Alınması Gereken Önlemler 
1-Bölgelere ve ihracata yönelik uygun tür ve çeşit seçimi 
Farklı tarım havzalarına yönelik uygun tür ve çeşitler belirlenmelidir. Tür ve çeşit seçiminde 

iç ve dış pazarın istekleri göz önüne alınmalıdır. Üretim planlamasında hangi tür ve çeşidin ne 
miktarda üretileceği önceden belirlenmelidir. Ayrıca, Antalya ilinin havzaları içerisinde bulunan Kıyı 
Akdeniz Havzasının sahil bölümünde soğuklama ihtiyacı düşük, erkenci çeşitlerle, rakımı yüksek 
yayla bölgelerinde ise soğuklama ihtiyacı yüksek, geççi çeşitlerle meyveciliğe önem verilmelidir.

2-Arazi büyüklüğü
Ülkemizin meyvecilikteki en önemli sorunlarından birisi parçalı arazi yapısıdır. İşletme 

başına düşen arazi büyüklüğü verimliliği artıran önemli bir konudur. Entansif yetiştiricilik ile girdi 
maliyetlerinin düşürülmesi, modern yetiştirme tekniklerinin uygulanması ve birim alanda verimin 
artırılması sağlanacaktır. 
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3-Uygun dikim sistemleri ve anaç kullanımı ile yoğun yetiştiricilik
Son yıllarda başta elma ve kiraz olmak üzere bodur anaç kullanılarak kurulan bahçe 

sayısında artış olmuştur. Klasik dikim sistemleri ile arzu edilen verimliliği yakalamak mümkün 
görülmemektedir. Üretimde standartlaşmayı ve kaliteyi artıran bodur meyve yetiştiriciliği daha da 
yaygınlaştırılmalı, birim alandan elde edilen verimin artmasını sağlayan sık dikim sistemlerine 
geçiş hızlandırılmalıdır.

4-Sulama sistemleri, gübreleme, mekanizasyon
Kuraklığın ciddi şekilde tehdit oluşturacağı önümüzdeki yıllarda sınırlı su kaynaklarının 

ekonomik kullanımının yanı sıra, gübrelemede de kolaylıkları bulunan damla sulama sisteminin 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Toprak ve yaprak analizi sonuçları dikkate alınarak yapılan bilinçli gübreleme, birim 
alandan alınan ürün miktar ve kalitesinde önemli artışlar sağlayacaktır. Gübrenin kontrolsüzce 
kullanımı, bitkiye, ekonomiye ve çevreye zarar vermektedir. Aşırı gübreleme ile toprak yapısının 
bozulmasının yanı sıra su kaynaklarının kirlenmesi de söz konusu olmaktadır. Organik yetiştiricilik 
açısından mevcut çiftlik gübresi potansiyeli de değerlendirilmelidir.

Meyve yetiştiriciliğinde mevcut girdiler içinde maliyeti en yüksek olan insan gücü kullanımıdır. 
Özellikle budama ve derimin sınırlı bir süre içerisinde yapılma zorunluluğu, bu dönemde gerekli 
iş gücünün aşırı derecede yükselmesine neden olmaktadır. İşçi bulma zorluğu ve yüksek işçilik 
masrafl arı, mekanik güç kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu amaçla entansif yetiştiriciliği 
yaygınlaştırarak uygun anaç-çeşit ile dikim ve terbiye sistemleri belirlenmeli ve kültürel işlemlerde 
mekanizasyona hız verilmelidir.
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5.MEYVE ÜRETİM TRENDLERİ
Bu bölümde Antalya ilinde bazı önemli meyve türlerinin gelecekteki dikim alanı, üretim 

miktarı, ağaç başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları 
dikkate alınarak yapılmıştır. Tahmin ilgili dönemlere ait veriler kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini 
değerler hesaplanmıştır.

Armut 
Çizelge 150’de 1999-2009 dönemi için Antalya ili armut dikim alanı, üretim miktarı, ağaç 

başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu 
dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 150) Tahmin 
edilen 9 yıl için Antalya ilinde armut üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir. 

Çizelge 150. 1999-2009 Yıllarında Armut Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz  
       Ağaç Sayısı

Yıllar Alan 
(da)

Üretim 
(ton)

Ağaç Başına 
Ort. Verim 

(kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı
Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı

1999 16.340 37.426 68 549.740 45.047
2000 16.420 32.092 59 543.440 47.020
2001 15.890 38.362 75 553.440 55.731
2002 19.500 29.779 52 571.430 34.041
2003 18.100 38.342 70 548.716 48.145
2004 18.730 39.510 70 562.340 48.615
2005 19.360 39.779 70 572.238 47.842
2006 19.324 42.016 72 586.970 43.965
2007 20.034 43.397 72 602.420 56.915
2008 20.660 41.775 68 609.925 70.345
2009 20.449 42.676 70 606.571 70.480

Gelecek 9 yıl için Antalya ili armut ekim alanı, üretim, verim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 151’de 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 151. Armut Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton) 
(2)

Verim 
(3)

Meyveli Ağaç 
Sayısı (4)

Meyvesiz Ağaç 
Sayısı (5)

2010 20.929,6 43.467,9 69,8 607.549,2 51.166,5
2011 21.391,8 44.286,8 69,7 614.382,2 51.780,9
2012 21.854,0 45.105,7 69,5 621.215,2 52.395,3
2013 22.316,2 45.924,6 69,4 628.048,2 53.009,7
2014 22.778,4 46.743,5 69,2 634.881,2 53.624,1
2015 23.240,6 47.562,4 69,1 641.714,2 54.238,5
2016 23.702,8 48.381,3 68,9 648.547,2 54.852,9
2017 24.165,0 49.200,2 68,8 655.380,2 55.467,3
2018 24.627,2 50.019,1 68,6 662.213,2 56.081,7

(1) Y=15845.4 + 462.2X  R2=0.786 F=37.8
(2) Y=26503.2 + 818.9X+7956.8D R2=0.812 F=22.6
(3) Y=55.9- 0.152X+15.6D  R2=0.825  F=24.6
(4) Y=532386.2 +6833.0X R2=0.832  F=50.4
(5) Y=63961.4 +614.4X-19553.3D R2=0.656  F=10.5
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Avokado
Çizelge 152’ da 1999-2009 dönemi için Antalya ili avokado dikim alanı, üretim miktarı, 

ağaç başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. 
Bu dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 153) 
Tahmin edilen 9 yıl için Antalya ilinde avokado üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir. 
Çizelge 152. 1999-2009 Yıllarında Armut Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı

Yıllar Alan (da) Üretim (ton) Ağaç Başına 
Ort. Verim (kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve 
Vermeyen Yaşta 

Ağaç Sayısı
1999 130 140 28 4.922 1.570
2000 130 154 29 5.337 1.440
2001 230 207 29 7.040 1.750
2002 400 212 28 7.593 4.600
2003 490 228 28 8.193 6.520
2004 590 252 29 8.673 7.945
2005 590 236 27 9.712 7.925
2006 485 326 28 11.853 8.610
2007 975 737 56 13.163 9.015
2008 1.050 761 55 13.823 10.205
2009 1.237 945 59 16.080 11.720

Gelecek 9 yıl için Antalya ili avokado ekim alanı, üretim, verim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 152’de 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 
Çizelge 153. Avokado Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) (1) Üretim (ton) (2) Verim (3) Meyveli Ağaç 
Sayısı (4)

Meyvesiz Ağaç 
Sayısı (5)

2010 1.105,6 758,4 23,5 15.041,6 11.801,3
2011 1.212,1 833,7 23,0 16.115,6 12.865,2
2012 1.318,6 909,0 22,6 17.189,6 13.929,1
2013 1.425,1 984,3 22,1 18.263,6 14.993,0
2014 1.531,6 1.059,6 21,7 19.337,6 16.056,9
2015 1.638,1 1.134,9 21,2 20.411,6 17.120,8
2016 1.744,6 1.210,2 20,8 21.485,6 18.184,7
2017 1.851,1 1.285,5 20,3 22.559,6 19.248,6
2018 1.957,6 1.360,8 19,9 23.633,6 20.312,5

(1) Y=-65.9+106.5X   R2=0.890 F=82.27
(2) Y=-69.9 +75.3X   R2=0.731  F=28.23
(3) Y=57.1-0.045X-28.667D  R2=0.991  F=583.62
(4) Y=3227.6 +1074.0X  R2=0.965  F=275.72
(5) Y=98.4 +1063.9X   R2=0.937  F=150.62

Badem 
Çizelge 154’de 1999-2009 dönemi için Antalya ili badem dikim alanı, üretim miktarı, ağaç 

başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu 
dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 155) Tahmin 
edilen 9 yıl için Antalya ilinde badem üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 154. 1999-2009 Yıllarında Badem Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz  
       Ağaç Sayısı

Yıllar Alan 
(da)

Üretim 
(ton)

Ağaç Başına 
Ort. Verim 

(kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç 

Sayısı
1999 7.850 3.803 19 201.510 19.080
2000 8.000 4.235 21 204.660 19.380
2001 8.050 2.848 14 205.110 21.650
2002 8.460 3.033 14 210.997 21.723
2003 8.470 3.191 17 189.440 27.210
2004 8.380 3.144 16 191.000 26.170
2005 8.280 3.324 17 192.650 26.820
2006 8.347 3.769 22 171.500 27.435
2007 8.347 4.141 21 197.400 24.535
2008 8.717 4.063 20 199.750 33.785
2009 8.507 4.806 22 213.775 40.065

Gelecek 9 yıl için Antalya ili badem ekim alanı, üretim, verim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 155’da 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 155. Badem Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı   
       Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton) 
(2)

Verim 
(3)

Meyveli 
Ağaç Sayısı 

(4)

Meyvesiz 
Ağaç Sayısı 

(5)
2010 8.611,6 4.372,1 21,7 215.259,4 34.452,1
2011 8.671,9 4.392,5 21,9 216.443,1 36.108,8
2012 8.732,2 4.412,9 22,1 217.626,8 37.765,5
2013 8.792,5 4.433,3 22,3 218.810,5 39.422,2
2014 8.852,8 4.453,7 22,6 219.994,2 41.078,9
2015 8.913,1 4.474,1 22,8 221.177,9 42.735,6
2016 8.973,4 4.494,5 23,0 222.361,6 44.392,3
2017 9.033,7 4.514,9 23,2 223.545,3 46.049,0
2018 9.094,0 4.535,3 23,4 224.729,0 47.705,7

(1) Y=7948.3 +60.3X    R2=0.586 F=15.16
(2) Y=3202.4 +20.4X+945.3D   R2=0.633  F=9.641
(3) Y=14.5+0.217X+4.8D   R2=0.844  F=28.09
(4) Y=181411.9 +1183.7X+20826.8D  R2=0.558  F=7.319
(5) Y=16228.4 +1656.7X    R2=0.742  F=29.69

Elma
Çizelge 156’da 1999-2009 dönemi için Antalya ili elma dikim alanı, üretim miktarı, ağaç 

başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu 
dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır.(Çizelge 157) Tahmin 
edilen 9 yıl için Antalya ilinde elma üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 156. 1999-2009 Yıllarında Elma Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç  
       Sayısı

Yıllar Alan 
(da)

Üretim 
(ton)

Ağaç Başına 
Ort. Verim 

(kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve 
Vermeyen Yaşta 

Ağaç Sayısı
1999 120.710 227.508 112 2.036.875 189.860
2000 124.780 130.351 63 2.080.230 262.515
2001 120.540 207.516 97 2.140.830 335.235
2002 114.710 157.697 72 2.198.490 280.865
2003 126.290 255.815 113 2.263.240 449.587
2004 124.680 211.516 75 2.285.680 302.493
2005 125.500 272.259 77 2.391.743 295.470
2006 123.356 275.402 78 2.406.783 316.690
2007 123.279 304.223 78 2.488.183 293.040
2008 125.988 179.248 59 2.512.823 743.300
2009 129.416 213.058 72 2.533.431 862.650

Gelecek 9 yıl için Antalya ili elma ekim alanı, üretim, verim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 157’de 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 157. Elma Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton) 
(2)

Verim 
(3)

Meyveli Ağaç 
Sayısı 

(4)

Meyvesiz Ağaç 
Sayısı 

(5)
2010 125.711,1 294.319,2 70,8 2.582.859,8 354.596,6
2011 126.050,2 302.371,7 69,9 2.637.836,6 363.219,0
2012 126.389,3 310.424,2 69,1 2.692.813,4 371.841,4
2013 126.728,4 318.476,7 68,2 2.747.790,2 380.463,8
2014 127.067,5 326.529,2 67,4 2.802.767,0 389.086,2
2015 127.406,6 334.581,7 66,5 2.857.743,8 397.708,6
2016 127.745,7 342.634,2 65,7 2.912.720,6 406.331,0
2017 128.084,8 350.686,7 64,8 2.967.697,4 414.953,4
2018 128.423,9 358.739,2 64,0 3.022.674,2 423.575,8

(1) Y=113353.6 +339.1X+8627.4D   R2=0.691  F=11.07
(2) Y=112818.8 +8052.5X+92922.9D  R2=0.827  F=22.54
(3) Y=115.1-0.850X-34.97D   R2=0.650  F=9.34
(4) Y=1978115 +54976.8X   R2=0.991  F=951.64
(5) Y=657076.2 +8622.4X-397326D   R2=0.798  F=18.79

Muz 
Çizelge 158’de 1999-2009 dönemi için Antalya ili muz dikim alanı, üretim miktarı, ağaç 

başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu 
dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 159) Tahmin 
edilen 9 yıl için Antalya ilinde muz üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 158. 1999-2009 Yıllarında Muz Dikim Alanı, Üretim, Meyve Veren Ağaç Sayısı

Yıllar Alan (da) Üretim (ton) Meyve Veren 
Yaşta Ağaç Sayısı

1999 10.000 25.565 10.000
2000 10.500 27.800 10.500
2001 12.000 32.100 12.000
2002 13.170 36.472 13.170
2003 14.510 44.655 14.510
2004 15.240 45.811 15.240
2005 17.790 48.086 17.790
2006 19.625 65.615 19.625
2007 19.920 61.300 19.920
2008 19.025 59.155 19.025
2009 18.945 58.799 18.945

Gelecek 9 yıl için Antalya ili muz ekim alanı, üretim ve meyveli ağaç sayısı projeksiyonu 
1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 159’de verilmiştir.  Yapılan 
regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 önem düzeyinde 
anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 159. Muz Dikim Alanı, Üretim ve Meyveli Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) (1) Üretim (ton) (2) Meyveli Ağaç 
Sayısı (3)

2010 20.919,6 65.982,4 20.919,6
2011 21.999,4 69.990,6 21.999,4
2012 23.079,2 73.998,8 23.079,2
2013 24.159,0 78.007,0 24.159,0
2014 25.238,8 82.015,2 25.238,8
2015 26.318,6 86.023,4 26.318,6
2016 27.398,4 90.031,6 27.398,4
2017 28.478,2 94.039,8 28.478,2
2018 29.558,0 98.048,0 29.558,0

(1) Y=9041.8 +1079.8X  R2=0.906  F=97.7
(2) Y=21892.2 +4008.2X  R2=0.873  F=69.94
(3) Y=9041.8 +1079.8X  R2=0.906  F=97.72

Nar 
Çizelge 160’de 1999-2009 dönemi için Antalya ili nar dikim alanı, üretim miktarı, ağaç başına 

düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu dönem 
verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 161) Tahmin edilen 
9 yıl için Antalya ilinde nar üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 160. 1999-2009 Yıllarında Nar Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç  
       Sayısı

Yıllar Alan 
(da)

Üretim 
(ton)

Ağaç Başına 
Ort. Verim 

(kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç 

Sayısı
1999 4.420 6.655 30 221.726 62.544
2000 6.340 7.432 29 256.365 138.315
2001 8.940 7.578 29 265.035 178.480
2002 8.520 7.539 28 271.440 303.085
2003 15.180 26.418 35 752.440 548.862
2004 18.820 28.053 36 783.177 657.804
2005 18.910 26.441 31 848.407 660.977
2006 21.635 36.387 36 1.008.857 677.577
2007 26.070 53.415 47 1.131.577 843.877
2008 32.685 55.739 44 1.200.777 1.140.377
2009 39.956 71.066 43 1.972.067 896.817

Gelecek 9 yıl için Antalya ili nar ekim alanı, üretim, verim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 161’de 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 161. Nar Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton) 
(2)

Verim 
(3)

Meyveli Ağaç 
Sayısı 

(4)

Meyvesiz Ağaç 
Sayısı 

(5)
2010 34.879,9 61.998,1 43,6 1.551.069,2 1.057.015,3
2011 38.192,7 68.457,3 45,3 1.702.885,4 1.157.350,8
2012 41.505,5 74.916,5 47,0 1.854.701,6 1.257.686,3
2013 44.818,3 81.375,7 48,7 2.006.517,8 1.358.021,8
2014 48.131,1 87.834,9 50,4 2.158.334,0 1.458.357,3
2015 51.443,9 94.294,1 52,1 2.310.150,2 1.558.692,8
2016 54.756,7 100.753,3 53,8 2.461.966,4 1.659.028,3
2017 58.069,5 107.212,5 55,5 2.613.782,6 1.759.363,8
2018 61.382,3 113.671,7 57,2 2.765.598,8 1.859.699,3

(1) Y=-1560.9 +3312.8X   R2=0.94  F=156.31
(2) Y=-9053.1 + 6459.2X   R2=0.903  F=94.20
(3) Y=24.9+1.7X   R2=0.704  F=24.76
(4) Y=-118909 +151816.2X   R2=0.864  F=64.77
(5) Y=-46675.2 +100335.5X   R2=0.913  F=106.26

Portakal 
Çizelge 162’da 1999-2009 dönemi için Antalya ili portakal dikim alanı, üretim miktarı, ağaç 

başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. Bu 
dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 163) Tahmin 
edilen 9 yıl için Antalya ilinde portakal üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 162. 1999-2009 Yıllarında Portakal Dikim Alanı, Üretim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç  
       Sayısı

Yıllar Alan 
(da)

Üretim 
(ton)

Meyve Veren Yaşta 
Ağaç Sayısı

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı

1999 111.270 264.207 2.775.106 220.815
2000 112.530 274.133 2.792.040 231.880
2001 114.700 349.885 2.840.250 216.480
2002 106.750 311.942 2.856.212 235.068
2003 107.980 338.828 2.993.651 289.125
2004 110.000 355.730 3.041.500 296.345
2005 120.000 366.247 3.093.382 265.443
2006 123.112 370.197 3.204.272 269.865
2007 120.983 278.308 2.320.722 226.955
2008 120.954 380.618 3.109.224 246.926
2009 111.270 264.207 2.775.106 220.815

Gelecek 9 yıl için Antalya ili portakal ekim alanı, üretim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 163’te 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 

Çizelge 163. Portakal Dikim Alanı, Üretim ve Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton)
(2)

Meyveli Ağaç 
Sayısı

(3)

Meyvesiz 
Ağaç Sayısı

(4)
2010 123.021,6 374.286,4 3.258.507,3 265.092,6
2011 124.226,9 378.596,9 3.307.958,7 262.869,4
2012 125.432,2 382.907,4 3.357.410,1 260.646,2
2013 126.637,5 387.217,9 3.406.861,5 258.423,0
2014 127.842,8 391.528,4 3.456.312,9 256.199,8
2015 129.048,1 395.838,9 3.505.764,3 253.976,6
2016 130.253,4 400.149,4 3.555.215,7 251.753,4
2017 131.458,7 404.459,9 3.604.667,1 249.530,2
2018 132.664,0 408.770,4 3.654.118,5 247.307,0

(1) Y=101941.3 +1205.3X+7822.0D   R2=0.727  F=13.0
(2) Y=254974.1 +4310.5X+71896.8D  R2=0.858  F=28.13
(3) Y=1875660 +49451.4X+838881.9D  R2=0.941  F=73.14
(4) Y=234687.7-2223.2X+54860.1D   R2=0.735  F=13.49

Yenidünya 
Çizelge 164’de 1999-2009 dönemi için Antalya ili yenidünya dikim alanı, üretim miktarı, 

ağaç başına düşen verim, meyve veren ağaç sayısı ve meyve vermeyen ağaç sayıları verilmiştir. 
Bu dönem verileri kullanılarak gelecek 9 yıl için tahmini değerler hesaplanmıştır. (Çizelge 165) 
Tahmin edilen 9 yıl için Antalya ilinde yenidünya üretiminde atış olacağı gözlemlenmektedir.
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Çizelge 164. 1999-2009 Yıllarında Yenidünya Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç  
         Sayısı

Yıllar Alan (da) Üretim (ton) Ağaç Başına Ort. 
Verim (kg)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç 

Sayısı
1999 6.660 7.349 57 128.960 25.320
2000 6.740 7.304 57 128.020 27.887
2001 6.960 7.329 58 127.040 32.077
2002 6.960 7.226 57 127.005 31.535
2003 7.050 7.288 57 126.915 31.220
2004 6.960 4.226 33 129.020  29.550
2005 6.960 7.065 54 130.583  26.837
2006 7.025 7.630 58 132.420  27.500
2007 6.810 7.312 56 130.670 25.150
2008 6.730 7.291 56 130.170 24.030
2009 6.668 7.263 52 139.149 18.000

Gelecek 9 yıl için Antalya ili yenidünya ekim alanı, üretim, meyveli ve meyvesiz ağaç 
sayısı projeksiyonu 1999-2009 dönemi verileri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Çizelge 165’da 
verilmiştir.  Yapılan regresyon analizinde doğrusal logaritmik model kullanılmıştır. Modellerin %95 
önem düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. 
Çizelge 165. Yenidünya Dikim Alanı, Üretim, Verim, Meyveli ve Meyvesiz Ağaç Sayısı Projeksiyonu

Yıllar Alan (da) 
(1)

Üretim (ton)
(2)

Verim
(3)

Meyveli Ağaç 
Sayısı

(4)

Meyvesiz Ağaç 
Sayısı

(5)
2010 6.871,9 7.308,1 54,5 131.386,7 26.835,3
2011 6.858,5 7.308,6 54,2 131.806,0 26.388,7
2012 6.845,1 7.309,0 53,8 132.225,3 25.942,1
2013 6.831,7 7.309,5 53,5 132.644,6 25.495,5
2014 6.818,3 7.310,0 53,2 133.063,9 25.048,9
2015 6.804,9 7.310,5 52,9 133.483,2 24.602,3
2016 6.791,5 7.310,9 52,5 133.902,5 24.155,7
2017 6.778,1 7.311,4 52,2 134.321,8 23.709,1
2018 6.764,7 7.311,9 51,9 134.741,1 23.262,5

(1) Y=6752.1-13.4X+267.2D  R2=0.610  F=8.81
(2) Y=4223.2 +0.473X+3079.7D  R2=0.975  F=197.93
(3) Y=34.9-0.327X+23.2D  R2=0.952  F=101.14
(4) Y=134537.1 +419.3X-7762.7D  R2=0.829  F=25.21
(5) Y=26586-446.6X+5161.9D  R2=0.661  F=10.77
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6.MEYVECİLİK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA

6.1.Meyve Pazarlama Sistemi
Üretimin milli ekonomiye katkısını arttırmak için pazarlama çok önemli bir araçtır. Ürünün 

derimden başlayarak tüketiciye kadar uzanan aşamalarında kayıpların en aza indirilmesi, kalitenin 
korunması ve uzun zamana yayılarak tüketicinin bundan her mevsim yaralanması pazarlamanın 
hedefl erindendir. İşletmelerin ölçeklerinin ekonomik bir büyüklükte olması ve uluslar arası 
piyasalarda rekabet gücü kazanması için pazarlama politikaları son derece önemlidir.

Son yıllarda verimin ve kalitenin arttırılması yönünde gösterilen çaba ve başarılar, aynı 
oranda tarım ürünlerinin pazarlamasına yansıyamamıştır. Tarımsal pazarlama,  ürünün üreticiden 
tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen aşamaların tümünü içeren bir sistemdir. Bu pazarlama 
hizmetleri; hasat-derim, standardizasyon, ambalajlama, etiketleme, fi yat oluşumu, satış, talep 
yaratma, depolama ve kayıt tutulması olarak sınıfl andırılmaktadır.

Derim olgunluğunun tespitinden başlayarak, derim kaplarının ürüne özgü olmamasına 
kadar değişik konularda yapılan yanlış uygulamalar tonlarca ürünün çürüyüp heba olmasına yol 
açmaktadır.

Yaş meyvenin iç pazarda standart uygulaması isteğe bağlıdır. Üretimden pazarlamaya 
kadar yapılan kalite kontrol çalışmaları istenen düzeyde değildir. Standartların uygulanmaması 
kalite kontrollerini de zorlaştırmaktadır.

Ülkemizde ambalajlama işleminde kullanılan malzemeler şekil ve yapısı itibariyle çoğunlukla 
nihai tüketiciye değil toptancıya yönelik niteliktedir. Oysa nihai tüketicilerin istekleri araştırılarak 
ambalajlamanın bu yönde yapılması dış pazarda ürünlerimizin tercih edilmesini sağlayacaktır.

Sermaye yetersizliğinden dolayı birçok işletme ambalajlamada ileri teknolojileri 
kullanamamaktadır. Bu nedenle raf ömrü sınırlı olan ürünlerin pazara sunumunda sorunlar 
yaşanmaktadır.

Meyvelerde depolama olanakları ve teknikleri sınırlıdır. Depolama işlemi yeterince ve doğru 
olarak yapılmadığı için yaklaşık % 30 oranında ürün kaybı meydana gelmektedir.

Depolanacak üründe kalitenin korunması bakımından öncelikli olarak önemli üretim 
bölgelerinde, depo koşulları iyileştirilerek kontrollü atmosferli depo kapasitesinin ve miktarının 
arttırılması, soğuk zincir teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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Antalya’da Portakal Pazarlama Zinciri
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6.1.1.Turunçgil  Üretimi ve Pazarlama Swot Analizi
Mevcut Durum ve 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-İlimizin meyve üretim 
potansiyeli içinde ilk 
sırayı portakal üretimi 
almaktadır.
-İhracat potansiyeli 
yüksek ürünler 
arasındadır.
-Finike ilçesinde 
yetiştirilen portakalın 
“Finike Portakalı” adı 
altında marka tescili 
yapılmış olup, dünya 
pazarlarında bu ad  
altında satışa sunularak 
tanıtılabilecektir.
-İlin sahil kesiminde 
turunçgil yetiştiriciliğine 
uygun bir ekoloji 
bulunmaktadır.
-Turunçgil üreticilerinin 
yetiştiricilikle ilgili 
deneyimleri oldukça 
yüksektir

-Mevcut depolama 
kapasitesinin 
yetersizliği nedeniyle 
derim mevsiminde 
pazara ihtiyaçtan fazla 
ürün çıkmaktadır.
-Akdeniz Meyve 
Sineği gibi zararlılarla 
toplu halde mücadele 
yapılmaması 
sebebiyle, ihracatta 
dönem dönem 
kalite problemi 
yaşanmaktadır.
-İlimizde tarım 
işletmelerinin küçük, 
parçalı yapıda 
olması, verimlilik ve 
kapasite kullanımının 
düşmesine, işletme 
girdilerinin maliyetinin 
artmasına sebep 
olmaktadır.
-Yeni kurulan 
bahçelerin bir 
kısmında halen 
virüsten ari materyal 
kullanılmamaktadır.
-Bahçe yerinin  
belirlenmesinde, 
tür ve çeşitlerin 
ekolojik isteklerine ve 
toprak özelliklerine 
göre seçim 
yapılmamaktadır.

- Araştırma-yayım kuruluşları 
arasındaki koordinasyon 
artırılarak yeni kurulan 
bahçelerde modern üretim 
teknikleri kullanımına önem 
verilmelidir.
-İlimizde bulunan Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
ve Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin ilgili 
bölümlerinde narenciye 
yetiştiriciliği ve fi dan üretimi 
konularında teknik bilgi 
desteği sağlanmaktadır. 
-İşlenmiş ürün olarak portakal 
suyu üretimi artırılmalı, 
ülke içi ve dışında yayım 
kampanyaları ile tüketici 
kitlesi genişletilmelidir.
-İç ve dış pazar boşlukları 
dikkate alınarak, Batem 
tarafından geliştirilen erkenci 
ve geççi yeni çeşitlerle 
bahçeler kurulmalı ve üretim 
sezonu genişletilmelidir.
-Son yıllarda kolay 
soyulabilen, aroması yüksek 
mandarinlere yönelimin arttığı 
dikkate alınarak, şubat-mayıs 
arasındaki üretim boşluğunu 
dolduracak çeşitlerle bahçe 
tesis edilmelidir.
-Yetiştiriciliğine yeni yeni 
başlanan kamkat, şadok, laym 
gibi çeşitlere yönelim, ilimizde 
turunçgil sektörünün geleceği 
açısından yarar sağlayacaktır.
-Turunç, ağaç kavunu, 
bergamot reçeli iç ve 
dış pazarlarda aranan 
reçellerdendir. Turunçgil 
üreticileri, bu türlerin üretimini 
yaparak ve reçelini işleyerek 
pazarlama imkanı bulabilirler.
-Üreticilerin turunçgil 
anaçları konusundaki yeni 
teknikleri takip ederek, yeni 
plantasyonlarında tür ve 
çeşitlere en uygun olanını 
seçmeleri, verim ve kalitede 
artış sağlayacaktır.
-Son yıllarda sağlıklı üretilmiş 
ürünlere eğilimin artması 
nedeniyle turunçgiller mutlaka 
Eurepgap ilkelerine göre 
üretilmelidir.

-Turizmin gelişmiş 
olduğu ilimizde, 
yatırımların hızla 
artması ve arazi 
rantının yüksek 
olması tarım alanlarını 
daraltmaktadır.
-Üretici Birliklerinin 
yetersizliği ve 
üreticilerin yeterince 
organize olamaması 
sebebiyle fi yat 
düşmeleri sonucu  
turunçgil alanları 
azalmaktadır.
-Turunçgil fi yatlarının 
istenilen düzeyde 
olmaması, üreticiyi 
alternatif çeşitlere 
yöneltmektedir.
-İhracat sırasında 
uygulanan 
bürokratik işlemler 
gereğinden fazla 
uzayarak, meyvenin 
bozulmasına neden 
olmaktadır.
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Turunçgil üretimi genel olarak Ekim-Ocak ayları arasında sıkışmış durumdadır. Bunun 
sonucu olarak da depolama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmış 
olmakla birlikte ürünün bol olduğu dönemde depolanıp daha sonra piyasaya sürülmesi durumu 
özellikle turunçgil yetiştiricileri arasında yaygınlaşmamıştır. 

Turunçgil meyveleri genel olarak ağaç üzerinde tüccara ya da ihracatçıya satılmaktadır. 
Hasat edilen meyveler tüketiciye ulaşıncaya kadar değişik pazarlama kanallarından geçmektedir. 
Bu sorunun kaynağı, üreticinin ürününü bir an önce elinden çıkarmak zorunda kalması ve 
depolamanın yararına inanmamasıdır.

Üretimi zamana yaymada gerekli olan erkenci ve geççi çeşitler henüz devreye tam olarak 
sokulamamıştır. Hasat periyodunu daha uzun zamana yaymalı ve dış pazarlarda rekabet şansını 
artırmalıdır. 

Taze tüketim yanında işlenmiş turunçgil meyvelerinin tüketimini arttırmak için modern işleme 
tesisleri kurulmalıdır. Turunçgillerde farklı pazarların değişik boyda ürün taleplerini karşılayacak 
paketlemeye özen gösterilmelidir.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

311

Planı

6.1.2.Nar Üretimi ve Pazarlama Swot Analizi
Mevcut Durum ve 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

- Son yıllarda düzenli 
kapama bahçeler 
şeklinde yapılan 
nar yetiştiriciliğinde, 
Türkiye üretiminin 
%44’lük kısmını ilimiz 
karşılamaktadır.
-İlimiz ekolojisinin nar 
yetiştiriciliği için uygun 
olması, toprak ve iklim 
özellikleri yönünden 
fazla seçici olmaması, 
ürünün pazarda iyi fi yat 
bulması nar alanlarının 
son dönemde hızla 
artmasının sağlamıştır.
-Narın bünyesinde 
bulunan antioksidantlar, 
polifenolik maddeler ve 
yüksek miktardaki C 
vitamini insan sağlığı 
açısından değerini 
artırmakta ve nar 
suyuna olan talep 
artmaktadır
-Taze tüketimin yanı 
sıra, meyve suyu, nar 
ekşisi, gıda, kozmetik, 
ilaç ve boya sanayinde 
kullanılabilir olması nara 
talebi artırmıştır

- Nar suyu elde 
edilmesine yönelik nar 
işleme sanayi yeterince 
gelişmemiştir.
-Derimden tüketiciye 
ulaşıncaya kadar olan 
aşamada muhafaza 
ve taşıma şartlarının 
uygunsuzluğundan 
kaynaklanan kayıplar 
görülmektedir.
-Budama, sulama, 
gübreleme gibi 
kültürel işlemlerdeki 
yanlışlıkların yanı sıra, 
erken-geç hasatta 
karşılaşılan sorunlar 
verim ve kalite 
kayıplarına neden 
olmaktdır.

-Araştırma-yayım kuruluşları 
arasındaki koordinasyon 
artırılarak yeni kurulan 
bahçelerde modern üretim 
teknikleri kullanımına önem 
verilmelidir.
-İlimizde bulunan Batı 
Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ve 
Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin ilgili 
bölümlerinden “Nar 
Yetiştiriciliği” konusunda 
teknik bilgi desteği 
sağlanmaktadır.
- Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
tarafından, yüksek kaliteli, 
hastalıklardan ari, iç ve dış 
Pazar taleplerini karşılamaya 
yönelik yeni nar çeşitleri 
üretilip, tescil ettirilerek 
piyasaya sunulmuştur.
-İl Tarım Müdürlüğü ve 
Batem ile işbirliği halinde 
organik nar yetiştiriciliği 
ve iyi tarım uygulamaları 
konularında üreticilerin 
bilgilendirilmesi sağlanmalı 
ve böylece pazarlama 
imkanları genişletilmelidir.
-İlimizde faaliyet gösteren 
Nar Üretici Birlikleri 
çalışmalarını modern 
teknolojileri takip ederek tüm 
üreticilere ulaştırmalıdırlar.
- Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı” kapsamında, 
nar işleme, paketleme 
ve muhafaza tesislerinin 
kurulması sağlanmalıdır.
-Subtropik meyveler, hem 
arz eksikliği hem de egzotik 
görünümlerinden dolayı fazla 
talep görmektedir.
-Üretim planlaması 
yapılarak, bölgelere 
uygun standart çeşitlerle 
kurulu kapama bahçeler 
artırılmalıdır.

-Turizmin gelişmiş 
olduğu ilimizde, 
yatırımların hızla 
artması ve arazi 
rantının yüksek 
olması tarım alanlarını 
daraltmaktadır.
-Çelikle fi dan üretiminin 
kolay olması sebebiyle 
piyasada kontrolsüz 
ve denetemsiz olarak 
fi dan üreten çok 
sayıda kişi ve kuruluş 
bulunmaktadır.
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6.1.3.Muz Üretimi ve Pazarlama Swot Analizi

Mevcut Durum ve 
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Muz, karbonhidrat 
ve içerdiği bitki besin 
maddelerinden dolayı 
insan beslenmesi ve 
sağlık açısından önemli 
bir meyve türüdür.
- Türkiye’de üretim 
fazlası mevcut değildir.
- Hem açık ve hem de 
örtü altında yetiştirilme 
olanağı bulunmaktadır.
-Örtüaltı yetiştiriciliğinin 
avantajından dolayı 
dekara verim 
yoğun muz üretimi 
yapan ülkelerin bile 
üzerindedir.

- İlimizde sadece 
bazı mikroklima 
özelliği olan ilçelerde 
yetiştirilme şansı 
olması, plantasyonların 
genişleme şansını 
azaltmaktadır 
- Bazı yörelerde, muz 
yetiştirilen alanların 
eğimli ve taşlık araziye 
sahip olması, teraslama 
ve toprak taşımayı 
zorunlu kılmaktadır. 
-Muz üretim alanlarında, 
bazı lokasyonlarda 
sulama olanaklarının 
kısıtlı olması, 
üretim masrafl arını 
arttırmaktadır.
-Üretimde istenen kalite 
yakalanmış olmasına 
rağmen, derim, derim 
sonrası uygulamalar 
ve pazarlama 
konusunda hala önemli 
teknik eksiklikler 
bulunmaktadır.
- Muz konusunda 
faaliyet gösteren 
birlikler,  üretim ve 
pazarlamada hala aktif 
rol oynamamaktadırlar.

-Dünya muz ticaretinin 
tamamına yakınını 
elinde bulunduran üç 
büyük şirketin Orta 
Amerika ülkelerinin bir 
kısmının ekonomisini 
kontrol etmeleri, vergi 
politikaları ve gümrük 
mevzuatını belirlemeleri, 
yerli üretimde girdi 
maliyeti ve fi yat istikrarı 
açısından rekabeti 
zorlaştırmaktadır

-Araştırma-yayım 
kuruluşları arasındaki 
koordinasyon artırılarak 
yeni kurulan bahçelerde 
modern üretim teknikleri 
kullanımına önem 
verilmelidir.
-İlimizde bulunan 
Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin ilgili 
bölümlerinden “Muz 
Üretimi” konusunda 
teknik bilgi desteği 
sağlanmaktadır. Ayrıca 
Üniversitenin gerek açıkta 
ve gerekse örtüaltında yeni 
çeşitlerin adaptasyonu ve 
gerekse yetiştiricilik ile ilgili 
olarak ilçe müdürlükleri 
ortak çalışmaları 
bulunmaktadır. 
-Akdeniz Üniversitesi 
bünyesinde doku kültürü 
laboratuvarı bulunmaktadır.
- Muz üretimi yapan 
üreticilerimiz, yetiştiricilik 
konusunda oldukça 
bilinçlidir.
- Sera yapımı dışında, 
yetiştiricilikte üretim ve 
özellikle de işçilik maliyeti 
birçok yetiştiricilik kolundan 
daha düşüktür.
- Örtüaltında dikimle aynı 
yılda ve açıkta ise dikimin 
hemen akabinde verim 
alınması yetiştiriciliği cazip 
hale getirmektedir.
-Yetiştiricilikte işçilik 
masrafl arı diğer bir çok 
yetiştiricilik kollarına göre 
oldukça düşüktür.
- Tropik ülkelerde 
yetiştiriciliği sekteye 
uğratan  virüs hastalıkları 
bulunmamaktadır
-Örtüaltı yetiştiriciliğinin 
avantajından dolayı 
üretimde kalite istenen 
düzeye gelmiştir.

-Turizmin gelişmiş 
olduğu ilimizde, 
yatırımların hızla 
artması ve arazi 
rantının yüksek 
olması tarım alanlarını 
daraltmaktadır.
-Düşük sıcaklık ve 
dönem dönem ortaya 
çıkan kış donları 
muz yetiştiriciliğini 
olumsuz etkilemekte 
ve  yetiştiricilik 
açısından bir tehdit 
oluşturmaktadır.
- Örtüaltında 
yetiştiriciliğinde sera 
yapım maliyetleri 
oldukça yüksek olması 
yanında, seraların 
tekniğine uygun olarak 
inşa edilmemesi,  
özelikle aşırı rüzgar, 
yağmur ve dolu gibi 
afetler seralarda 
yıkımlara neden 
olmaktadır.
-Yerli muz üretiminin 
yapıldığı İlçelerin 
pazarlama merkezlerine 
uzaklığı ve 
iklimlendirilmiş nakliye 
araçlarının olmaması 
nedeni ile özellikle 
kışın, meyvelerin 
dondan zarar 
görmeden taşınması 
zorlaşmaktadır.
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Antalya’da Zeytin Pazarlama Zinciri

Üretici

Tüketici

İhracatçı

Antalya İhracatçı Birliği Zeytinyağı Fabrikası

Semt Pazarı

Dış Pazar Market

Zeytin İşleme Fabrikası Yaş Sebze-Meyve HaliÖzel Alıcı
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6.1.4.Zeytin Üretimi ve Pazarlama Swot Analizi
Mevcut Durum ve Güçlü 

Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

Tarım Bakanlığı’nın 
sertifi kalı fi dan 
destekleme programı, 
Ziraat Odaları ve bazı özel 
teşebbüs girişimcilerin 
desteğiyle tesis edilen 
kapama bahçe sayısında 
artışlar olmuştur.
-İlde 2000 dekar 
büyüklükte Murat 
Paşa Vakıf Zeytinliği  
bulunmaktadır
-Antalya ekolojisi 
sofralık ve yağlık zeytin 
çeşitlerinin yetiştiriciliği 
için oldukça uygundur.
-İlde 22 adet Zeytinyağı 
elde etme tesisi 
bulunmaktadır ve bunların 
büyük çoğunluğunda 
hijyene uygun zeytinyağı 
elde edilmektedir.
-Üniversite ve Tarım 
Bakanlığı Kuruluşları 
arasında uyumlu bir 
çalışma vardır. 
-Son yıllarda doğal ve 
sağlıklı gıda tüketimine 
yönelik artan talep 
nedeniyle; zeytinyağının 
güçlü antioksidant özelliği 
ve kalp-damar hastalıkları 
riskini azaltıcı doymamış 
yağ asitlerini bünyesinde 
barındırması, zeytin ve 
zeytinyağına olan talebin 
artmasını sağlamıştır.
-Antalya ilinde zeytin 
dikimi yapılabilecek geniş 
alanlar mevcuttur
-Zeytin, ülkemizde 
Kanun’u olan çok önemli 
meyvedir. 
“3573 Sayılı Zeytinciliğin 
Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması 
Hakkında Kanun’un 
Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi ve 
Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkındaki 4086 Sayılı 
Kanun” kapsamında 
hazine arazilerinin 
zeytinlik tesisi olarak 
değerlendirilmesi olanağı 
vardır.

-Bahçe tesisinde yağlık ve 
sofralık çeşitlerin ayırımı 
yapılmamakta ve çoğunlukla 
sofralık çeşitler yağlık olarak 
değerlendirilmektedir.
-Son yıllarda dikilen 
zeytinlerin büyük çoğunluğu 
Gemlik zeytin çeşididir. 
Sofralık olan bu çeşit 
Antalya koşullarında 
kabuğunun kalınlaşması 
nedeniyle sofralık özelliğini 
büyük oranda yitirmektedir. 
-Zeytin bahçelerinin çoğu 
5-40 da olduğu için işletme 
maliyetleri artmaktadır.
-Budama ve hasat gibi 
işlemlerde makine kullanımı 
yaygın değildir.
-Ticari değeri yüksek olan 
Domat ve Tavşan Yüreği 
gibi bazı zeytin çeşitlerinin 
çelikten üretimini zor 
olması nedeniyle aşılı 
fi dan kullanımı hem fi dan 
üretim süresini uzatmakta 
hem de fi dan maliyetlerini 
yükseltmektedir.
-Zeytin yetiştiriciliğinin 
önemli sorunu olan  
düzensiz ürün verme 
anlamına gelen 
periyodisitenin önlenmesine 
yönelik kültürel işlemlerin 
yeterince yapılmaması.
-Üreticilerin yeni bilgi ve 
teknolojiler konusunda 
eksikliği, geleneksel 
yöntemlerle olan 
yetiştiriciliği terk etmeyişleri.
-Türkiye’nin Uluslararası 
Zeytinyağı Konseyinden 
ayrılmış olması.

-Dünyada ve ülkemizde 
zeytin ve zeytinyağına 
talebin sürekli artış 
göstermesi.
-Antalya’da yüzyıllardır 
zeytin yetiştiriciliğinin 
yapılması ve zeytin 
yetiştiriciliğinde 
uzmanlaşmış 
akademik, üretici, 
işletmeci ve 
pazarlamacı insanların 
bulunması.
-Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
bünyesinde “Zeytin 
Yetiştiriciliği” 
konusunda araştırma 
ve çalışmaların 
yapılması. 
 -Antalya’nın hava, 
deniz ve kara yoluyla 
dünyaya kolayca 
açılabilmesi.
-Rusya, Ukrayna gibi 
doğu bloğu ülkelerinden 
gelen ve zeytini ve 
zeytinyağını bilmeyen 
insanların Antalya’ya 
yaptıkları seyahatlerde 
zeytinyağlı yemekleri  
beğenmesi sonucu 
ülkelerinde zeytinyağı 
tüketimine yönelmesi.
-Tarım Bakanlığının 
zeytin dikimi konusunda 
teşvikler vermesi ve 
Antalya’nın teşvik alan 
illerin başında gelmesi.
-  “Özel Ağaçlandırma 
Yönetmeliği” 
çerçevesinde 
zeytin yetiştirmeye 
elverişli alanların 
hazineden kiralanarak  
zeytinlik olarak 
değerlendirilebilmesi.
-Antalya İl Tarım 
Müdürlüğünce, Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı” kapsamında, 
yedi fi rmaya zeytinyağı 
fabrikası kurulması 
için yatırım desteği 
verilmesi.

-Turizmin gelişmesine 
parelel olarak 
zeytin bahçelerinin 
sökülmesi.
-Miras yoluyla mevcut 
bahçelerin küçük 
parçalara ayrılması.
-Son yıllarda görülen 
düzensiz ve yetersiz 
yağışların periyodisite 
şiddetini artırması.
-Verticillium 
solgunluğu nedeniyle 
ağaçlarda oluşan 
kurumalar. 
-Üretici desteklerinin 
yeterince ve 
zamanında 
yapılamaması.
-İtalya ve İspanya gibi 
lider zeytin yetiştirici 
ülkelerde sık dikim 
yapılarak makineyle 
hasat yapma sonucu 
maliyetlerin azalması 
ve üreticilerimizin 
eski yöntemlerle 
yetiştiricilik yapmaları 
sebebiyle fi yatlarla 
baş edememesi.
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6.2.Meyve İhracatı
Ülkemiz yaş meyve üretimi 4 ana grup altında incelenmektedir. 2008 yılı itibariyle  15.594.011 

ton meyve üretimi içinde üzümsü meyveler % 31 ile en önemli paya sahiptir. Sofralık üzüm 
bu grubun ticari önemi en fazla olan meyvesidir. İncir bu grubun gerek üretim gerekse ihracat 
açısından ikinci önemli ürünüdür. Yumuşak çekirdekli meyveler yaş meyve üretimimizin % 19’unu 
oluştururken elma bu grubun en önemli meyvesidir. Turunçgil meyveleri, yaş meyve üretiminden 
% 19 pay almaktadır. Taş çekirdekli meyve grubunun meyve üretimi içindeki payı % 22 olup, 
zeytin, kayısı, kiraz, erik ve şeftali bu grubu temsil eden meyveler olarak dikkat çekmektedir. 
(Çizelge 166)
Çizelge 166.  Antalya İlinin Meyve İhracatı ve FOB Değerleri (2008-2009)

Mal Grubu

2008 yılı 2009 yılı

Miktar Değer Miktar Değer

(kg) FOB/ USA $ (kg) FOB/ USA $

Hurma 0 0 0 0
İncir 890.393 2.609.682 1.503.934 2.874.328
Üzüm 27.691.788 21.745.667 23.765.726 17.927.886
Elma 335.452 263.318 1.328.315 532.313
Armut 300.793 299.507 796.017 525.441
Ayva 1.812.809 2.294.966 1.955.578 2.567.642
Kayısı 4.860.313 7.938.063 2.652.255 3.446.788
Kiraz-Vişne 4.832.573 21.635.259 8.837.562 25.117.556
Şeftali 4.082.064 3.236.180 2.441.877 1.977.547
Erik 766.166 1.857.559 999.873 1.797.937
Diğer Taze Meyveler     
Portakal 3.130.280 2.066.887 8.731.489 5.666.967
Mandarin 5.715.673 3.183.409 5.288.440 3.418.510
Limon 13.690.680 12.961.916 25.544.763 18.699.854
Greyfurt 2.124.450 1.315.559 3.148.186 1.986.114
Meyveler Toplamı 71.529.616 85.243.680 71.204.351 83.638.690
Turunçgil Toplam 24.661.083 19.527.770 42.712.878 29.771.445
Dondurulmuş Meyveler 20.000 48.160 0 0

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

Antalya İhracatçı Birlikleri verilerine göre meyvede toplam ihracatımız 2009 yılında 
71.204.351 kilogram olup, 83.638.690 USA dolar gelir sağlanmıştır. 2009 yılı verilerine göre; 
Antalya ilinden ihracı yapılan yaş meyve ürünleri içerisinde ilk sırayı 25.544.763 kilogram ile limon 
almaktadır. Bunu sırasıyla 23.765.726 kilogram ile üzüm, 8.837.562 kilogram ile  kiraz-vişne, 
8.731.489 kilogram ile de portakal izlemektedir. En fazla meyve ihracatı yapılan ülkeler; Almanya,  
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan olarak sıralanmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinin, taze meyve ithalatının büyük  kısmını tropik-suptropik meyveler 
teşkil etmektedir.

Türkiye’de turunçgil meyveleri üretici ve ihracatçı geliri yönünden oldukça önemlidir. Yaş 
meyve üretiminde üzümden sonra 2. sırada yer alan turunçgiller meyvecilikte yıllardır önemli yer 
sahiptir. 

Turunçgil ticaretinde önemli rakiplerimizden olan İspanya, İtalya ve Yunanistan’da üretimin 
marjinal sınırlarına varılmıştır. Ülkemiz ise dış pazarın talep ettiği çeşitlerle turunçgil tarımına 
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uygun alanlar yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. 
Türkiye yaş meyve ihracatının üretime oranı en iyimser yaklaşımla %5 civarındadır. Oysa 

turunçgil meyvelerinin ihracat üretim oranı son yılların ortalaması üzerinden yaklaşık % 19’dur. 
Bu durum turunçgil meyvelerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu meyveler önemli oranda taze 
olarak ihraç edilmektedir. Turunçgil ihracatında düzenli bir artış görülmemektedir. Düzenli bir 
pazarlama organizasyonunun olmayışı, pazarın istediği çeşitlerin istenilen kalite ve miktarda 
temin edilmeyişi gibi birçok faktörün yanı sıra iklimsel değişiklikler sonucu üretim miktarında 
görülen dalgalanmalardan da olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Türkiye’de taze turunçgil ihracatı yanında az da olsa işlenmiş turunçgil meyveleri ihracatı 
yapılmaktadır. İhracatta standardizasyona kesinlikle uyulmalı, boylama, ambalajlama ve paketleme 
işlemleri ile numune alma, muayene değerlendirme ve muayene raporunun hazırlanması gibi 
hususlara uygun hareket edilmelidir. 

Türkiye stratejik konumu nedeniyle turunçgil meyveleri ihracatını artırma açısından önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bir yönden yüksek gelir seviyesine sahip Batı Avrupa ülkeleri, Arap 
ülkeleri, diğer yanda komşu ülkeler, Türk Cumhuriyetleri potansiyel pazarlardır. AB ülkelerinde 
yaşayan insanlar belirli bir miktarda meyve yeme ya da meyve suyu içme alışkanlığına sahiptir. 
Dolayısıyla sürekli bir aktif talepten söz etmek mümkündür.

2009 yılı verilerine göre Antalya’nın toplam Narenciye ihracatı yaklaşık 42.7123 ton olup, 
bunun karşılığı olarak 29.771.445 ABD Doları gelir elde edilmiştir. (Çizelge 167)
Çizelge 167. Narenciye İhracat Değerleri

Ülke 2008 Miktar
(kg)

2008 
FOB ($)

2009 Miktar 
(kg)

2009 
FOB ($)

Almanya 2.102.999 2.501.607 4.589.478 3.839.494
R.Federasyonu 1.172.232 676.621 2.182.684 1.459.583
Hollanda 456.384 716.418 250.862 212.840
Yunanistan 2.645.985 2.234.374 1.733.939 1.183.517
Letonya 268.880 233.230 349.380 274.500
Romanya 873.015 493.409 1.194.792 674.984
Bulgaristan 4.209.287 2.040.273 3.911.876 2.244.125
Slovenya 359.609 399.136 763.850 630.283
Polonya 1.016.651 1.061.755 3.819.835 2.949.019
Avusturya 55.192 64.671 141.948 115.504

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

6.2.1.İhracatın artırılması ile ilgili önlemler:
Uzun yıllardan beri dışsatımda; fındık, üzüm, incir, kayısı başta olmak üzere kuru meyvelerin 

payı ilk sıralardadır. Son yıllarda artan meyve üretimi ile birlikte taze meyve ihracatında da 
hareketlilik gözlenmektedir. Mevcut potansiyelimize göre ihracatı artırabilmek için;

-Dünyada sağlıklı gıda tüketimi konusundaki hassasiyeti dikkate alarak ihracat yapacağımız 
ülkelerin (Rusya, AB ülkeleri gibi) normlarına uygun üretim yapılmalıdır.

-Tarım tek elden yönlendirilmeli, hızlı bir şekilde üretici birlikleri oluşturulmalıdır. İç ve dış 
pazar organizasyonlarındaki eksiklikler giderilmelidir.

-Bölgelere uygun standart çeşitlerle kurulu kapama bahçeler artırılmalıdır. Hem kendi 
vatandaşlarımızın hem de dışsatım yapılacak diğer ülke vatandaşlarının damak tat ve tercihlerine 
uygun çeşitlerle üretim yapılmalı ve yıl boyu devamlılığı sağlanmalıdır.

-Taze ürünlerin satışının artırılabilmesi amacıyla ileri teknolojiye sahip sistemlerle çalışan 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

317

Planı

depo kapasitemiz artırılmalıdır. Bazı ülkelerin taze meyvelerde kontrollü atmosferli depolarda 
muhafaza edilme koşulunu aradıkları unutulmamalıdır. Derimden tüketiciye ulaşıncaya kadar 
olan aşamada muhafaza ve uygun taşıma yetersizliğinden ileri gelen kayıplar dikkate alınırsa, 
pazarlamada etkin bir soğuk zincirinin ne kadar gerekli olduğu açıkça görülmektedir.

-Doğal fl orasında yaklaşık 2000 bitki türü bulunan Antalya ili taze meyve üretiminde de 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgemizin ekolojik koşullarının ve coğrafi  konumunun sağlayacağı 
avantajlar iyi değerlendirilmelidir. Özellikle şeftali, nektarin, kayısı, erik ve kiraz meyvelerinde 
Avrupa ülkelerine göre 15-20 günlük erkencilik sağlayabildiğimiz dikkate alınarak, sahil kesiminde 
soğuklama ihtiyacı düşük ve meyve gelişme periyodu kısa olan çeşitlerle bahçeler kurulmalıdır.  
Geçit bölgeleri ile yayla alanlarında ise soğuklama ihtiyacı yüksek, geççi çeşitlerle kurulacak 
bahçeler, son turfanda meyve üretimimizi artıracaktır.

-Rekabetçi strateji geliştirilmelidir. Uluslararası pazarlarda birçok rakip ülkeyle karşı karşıya 
olduğumuz dikkate alınırsa, üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması 
sağlanmalıdır.

-Araştırma Kurumları – Yayım – Üretici - Dışsatımcı ilişkilerinin güçlendirilmesi 
sağlanmalıdır.

6.3.Meyve İthalatı
Ülkemizin ithalat politikası; kalkınmayı hızlandırmayı,  ihracata dönük, katma değeri yüksek, 

uluslararası standartlara uygun üretim yapısını desteklemeyi, tarım ve sanayi sektörlerindeki yerli 
üreticilerimizin girdi ithalinde maliyet avantajı sağlayarak üretimin artırılmasına ve uluslararası 
piyasalardaki rekabet potansiyellerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı, yerli üreticinin 
ithalatta karşılaşabileceği haksız rekabet ortamından korunmasını ve tüketiciyi korumayı 
hedefl emektedir.

Son dönemde en fazla ithal edilen tarım ürünleri içinde avokado, muz, badem ve ceviz 
dikkat çekmektedir. 

Avokadonun sınırlı alanlarda yetiştiriciliğinin yapılması ve ilimizin özellikle Serik, Alanya, 
Gazipaşa ilçelerinde ekolojinin yetiştiriciliğe uygun olması, üretimin bu bölgede gelişmesini 
sağlamıştır. Son yıllarda avokadonun sağlıklı beslenmedeki öneminin ortaya çıkmaya başlaması 
ve alternatif tüketim şekillerinin oluşması sebebiyle; iç pazardaki talep artışıyla birlikte 
ithalatımızda da artış olmuştur. İç pazarın büyümeye devam edeceği düşünülerek yetiştiricilik 
yaygınlaştırılmalıdır.

İlimizde özellikle Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde dar mikroklima alanlarında yapılan 
muz yetiştiriciliği, iç tüketimi karşılamaya yetmemektedir. Ayrıca dünya muz ticaretini ellerinde 
bulunduran büyük şirketlerin girdi maliyetleri ve fi yat istikrarı açısından kullandıkları avantajlar, 
yerli üreticilerimizin rekabet şansını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ülkemizde 200.000 tonun 
üzerinde üretim yapılmasına rağmen, aynı miktarda muz ithalatı da yapılmaktadır.

Ülkemiz badem ithal eden ülke konumundadır. Bunda, uygun standart çeşitlerle kurulu 
kapama bahçelerin olmayışı, bu zamana kadar çit bitkisi veya dağınık olarak üretimin tohumdan 
çıkan fi danlarla yapılmış olması ve badem çeşitlerinin ilkbahar geç donlarından büyük zarar 
görmesi etken olmuştur. İşletme yapılarına uygun planlama yapılarak kurulacak modern bahçeler 
üretimdeki açığın kapanmasını sağlayacaktır.

Aynı şekilde cevizin de badem gibi tohumdan yetişen çöğür ağaçlarıyla yetiştirilmesi, 
verime geçişi geciktirmekte ve standart meyve üretimini engellemektedir. İç tüketimi karşılayarak, 
kendimize yeter hale gelebilmek için; ilimizde uygun ekolojik alanlarda, ıslah edilmiş, yüksek kaliteli 
çeşitlerle modern kapama ceviz bahçeleri tesis edilerek, üretim artırılmalıdır. (Çizelge 168)
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Çizelge 168. Türkiye’de Önemli Meyve İthalat Miktarları (ton)

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007

Muz İthalatı 91.937 110.205 151.018 183.713 224.262
Keçiboynuzu İthalatı 905 651 870 945 0
Ceviz İthalatı 3.381 8.697 4.467 8.620 8.557
İç Badem İthalatı 971 1.791 1.169 1.540 1.037
Kabuklu Badem İthalatı 1.032 1.592 2.285 1.714 4.207
Avokado İthalatı 11 40 79 74 127

Kaynak: FAO

6.4.Toptancı Halleri
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre 
belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak 
serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, 
üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin 
düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve 
işletilmesini sağlamaktır.

Bu Kanun,  sebze ve meyveler ile arz ve taleplere göre belirlenecek diğer malların her ne 
şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, 
yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler 
ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Toptancı  halleri; imar planlarında belirlenmiş alanlarda, halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem 
hacmine göre yönetmelikle belirlenen müzayede, depolama, tasnifl eme ve ambalajlama tesisleri 
ile laboratuvar ve soğuk hava deposu gibi diğer asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde 
gerçek veya tüzel kişiler ile belediye sınırları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırları 
içinde büyükşehir belediyeleri tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından toptancı hali 
kurulması ilgili belediyenin iznine tabidir.

Aşağıda belirtilen mallar toptancı haline bildirime tabidir.
a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallar.
b) İhraç edilmek üzere satın alınan mallar.
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar.
ç) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım 

faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifi kalı 
ürünler.

d) Üretici örgütlerince toptancı hali dışında satılan mallar.
e) Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallar.
f) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifi kalandırılan ürünler.
g) Fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallar.
Üretici örgütleri, ortak veya üyeleri ile ortak veya üyeleri dışındaki üreticiler ile diğer üretici 

örgütlerine ait malların toptan veya perakende olarak alım ve satımını yapabilirler.
Fiyatların, malların arz ve talebine bağlı olarak serbest rekabet şartlarına göre oluşması 

esastır. Meslek mensupları, serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya 
üreticilerle ticarî anlaşmalar yapamaz, 
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Ticarete konu malların ayıklanması, sınıfl andırılması, hazırlanması, ambalajlanması, 
işaretlenmesi ve etiketlenmesine; taşıma ve muhafazasında kullanılan kap ve nakil vasıtalarına; 
gıda güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin standartlar ilgili mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp mecburî 
uygulamaya konulur.

Semt pazarları, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve 
bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafi ğe getireceği yükler ile 
can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurularak belediyelerce kurulur.

Toptancı halinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde 
iki oranında hal rüsumu tahsil edilir. Ancak, üretici örgütlerince toptancı halinde satılan mallar ile 
toptancı haline bildirimde bulunmak şartıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d), (e) 
ve (f) bentlerinde belirtilen mallardan hal rüsumu alınmaz.

Belediye toptancı halleri, belediye teşkilatı bünyesinde norm kadro ilke ve standartlarına 
uygun olarak kurulan toptancı hal yönetim birimi tarafından yönetilir. Hal yönetim birimi, hal 
yöneticisi ile mevcut zabıta personeli arasından görevlendirilen hal zabıtası ve diğer personelden 
oluşur.

Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında 
bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il 
merkezlerinde bir hal hakem heyeti oluşturulur. Bakanlıkça gerekli görülen ilçe merkezlerinde de 
hal hakem heyeti oluşturulabilir.

Belediye toptancı hallerindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilir. Ancak satılan 
işyeri sayısı, o haldeki toplam işyeri sayısının yüzde ellisini geçemez.

Ticarî güvenin sağlanması ve tarafl arın haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde 
faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, 
Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde 
çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır.

Piyasada darlık yaratmak, fi yatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fi yatların 
düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, 
yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması, malların, 
gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunulması, 
toptan satış miktarının altında mal satılması yasaktır.

Toptancı halleri, halde işlem gören malların gıda güvenilirliği analizini, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş 
kamu laboratuvarlarında veya özel laboratuvarlarda yaptırmakla görevli ve yükümlüdür.

Ülkemiz genelinde toplam 198 adet hal mevcut olup yaklaşık 175 adedi faaldir. Antalya’da 
da toplam 25 adet toptancı hal mevcuttur.  
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7.TARIMSAL ÖRGÜTLENME

7.1.Üretici Birlikleri
Ülkemizdeki mevcut tarımsal işletmeler genelde birbirinden habersiz ve yeterli örgütlenme 

yapısına sahip olmadan faaliyetlerini sürdürmektedirler. Üretici birlikleri ile, üretimden tüketim 
ve pazarlamaya kadar çiftçilerin bir araya gelerek güçlenmesi, özellikle küçük ölçekli üreticilerin 
pazar gücünün artırılması amaçlanmıştır. 

Üretici örgütlerinden, Avrupa Birliği’ndeki yapıya benzer bir şekilde hem serbest piyasa 
mekanizmasını düzenleyici, hem de kırsalda çiftçilerin kalkınmasını destekleyici açılımların 
sağlanması beklenmektedir. Ancak mevcut üretici örgütlerinin ortak çalışma kültürünün olmayışı, 
mesleki eğitim ve örgütlenme bilincinin yetersizliği, üstlendikleri görevleri etkin bir şekilde yerine 
getirmeye yönelik fi nansman yapısının kurulamaması, tarım işletmelerinin sayısal olarak fazla ve 
dağınık yapıda olması gibi sebeplerle işleyişte sıkıntılar yaşanmaktadır.

Çiftçi örgütlenmesi, ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar ile mesleki amaçlı 
organizasyonlar olarak ele alınır. Ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar kapsamında 
tarımsal kooperatifl er, kalkınma vakıfl arı ve mahalli idareler (sulama ve yetiştirme birlikleri ile 
köylere hizmet götürme birlikleri) yer almaktadır. (Çizelge 169)
Çizelge 169. Antalya İli Meyve Üretici Birlikleri

İlçesi Birliğin 
Adı

Üye 
Sayısı Adres Yönetim Kurulu

Başkanı Adı Soyadı
Telefon

No

Finike Meyve Üreticileri 
Birliği 51

Adnan Menderes 
Bulvarı No:24 
Turunçova/Finike

Ömer Faruk 
ÇOBANOĞLU 852 40 80

Manavgat Turunçgil Üreticileri 
Birliği 17 Manavgat Tarım İlçe 

Müdürlüğü Tufan DOLAY 7466468

Elmalı Meyve Üreticileri 
Birliği 208 Elmalı Tarım İlçe 

Müdürlüğü Ragıp TOY  

Merkez Nar Üreticileri 
Birliği 111 Çığlık Belediyesi 

Antalya Mustafa DÖĞÜŞ 423 73 22

Alanya Muz Üreticileri 
Birliği 58 Alanya İlçe tarım 

Müdürlüğü Hüseyin GÜNEY  

Merkez Turunçgil Üreticileri 
Birliği 114 Çakırlar Mah.Belediye 

Kahvehanesi Üstü Ant. Hüseyin BAYAN 439 45 84

Kaş Elma Üreticileri 
Birliği 146 Uğur Mumcu Cad.Çivil 

İşhanı No:4 Kaş Ant Hasan TOKER  

Alanya Avokado Üretici 
Birliği 16    

7.2.Tarımsal Kooperatifl er
Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatifl er yedi konuda hizmet vermektedir. Bunlar;
-Tarım Kredi Kooperatifl eri (TKK)
-Tarım Satış ve Tütün Tarım Satış Kooperatifl eri
-Tarımsal Amaçlı Kooperatifl er
-Pancar Ekicileri Kooperatifl eri
-Su Ürünleri Kooperatifl eri
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-Sulama Kooperatifl eri
-Tarımsal Kalkınma Kooperatifl eri
Kırsal alanda yaşayan çiftçilerimizin kooperatif ve birlik çatısı altında örgütlenerek 

teşkilatlanması, maliyetlerin azaltılması, istihdamda verimliliğin arttırılması, emeğin ve ürünün 
değerlendirilmesi, israfın önlenmesi, gelir dağılımında adalet ve üretimde gıda güvenlik sisteminin 
sağlanması açısından mutlak olması gereken organizasyonlardır. Bu amaçla ilimizde kurulmuş 
31 adet üretici birliği ile 289 adet kooperatif 43.691 ortak ile faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu 
kooperatifl erimizden 80 Adet sulama kooperatifi  110.000 Hektar alanda ve 11.964 ortağa sulama 
hizmeti sunmakta 45 Adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunduğu yerleşim merkezlerinde hayvansal  
ürünleri değerlendirerek süt toplama  girdi temin etme ve pazarlama görevlerini üstlenmektedir. 
Ayrıca kooperatifl erimiz üst birlik bazında örgütlenerek dikey teşkilatlanma yönünde de başarı 
sağlamışlardır.

Bakanlığımız aracılığıyla kooperatifl er projelerle desteklenmektedir. İlimizde bu güne kadar 
yaklaşık 54 kooperatif farklı konularda projeler uygulamıştır. Yoğun olarak seracılık, hayvancılık 
ve soğuk hava deposu projeleri uygulanarak 3.800 aileye istihdam yaratmış olup yaklaşık 98 
milyon Türk Lirası kredi kullandırılmıştır. 
Çizelge 170. Antalya Sulama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifl eri ve Ortak Sayıları (2010)

İlçeler

Kooperatifi n Türü

Tarımsal Kalkınma Sulama Su Ürünleri Toplam

Adet Ortak
Sayısı Adet Ortak

Sayısı Adet Ortak
Sayısı Adet Ortak

Sayısı
Aksu 4 725   1 21 5 746
Döşemealtı 8 987 8 1610   16 2.597
Kepez 2 456     2 456
Konyaaltı 7 421 1 472 1 111 9 1.004
Muratpaşa     1 88 1 88
Akseki 6 1.193 2 170   8 1.363
Alanya 21 2.356 9 623 2 112 32 3.091
Elmalı 22 2.599 15 2.235   37 4.834
Finike 11 1.057 3 501 1 47 15 1.605
Gazipaşa 22 3.025 3 197 1 21 26 3.243
Gündoğmuş 6 931     6 931
İbradı 5 1.416     5 1.416
Demre 1 144 3 804 2 111 6 1.059
Kaş 13 2.184 5 410 2 41 20 2.635
Kemer 1 273     1 273
Korkuteli 19 2.855 24 4.621 1 24 44 7.500
Kumluca 8 910 4 140 1 15 13 1.065
Manavgat 21 6.724 2 133 4 192 27 7.049
Serik 13 2.476 2 48 1 12 16 2.536
Toplam 190 30.732 81 11.964 18 795 289 43.491

Kaynak Antalya İl Tarım Müdürlüğü

7.3.Ziraat Odaları
6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile ziraat odalarının 
faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı 
Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı 
Kanun’la, 1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında is 5184 ve 5234 sayılı Kanunlarla 
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değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları da, diğer 
meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki 
kuruluşlardır. Her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler ayrı ayrı ilgili ziraat odasının faaliyet alanı 
sayılmaktadır. 

 Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve 
menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır.”

Çiftçi  kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum 
ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal 
kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek 
ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak 
koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek 
olmaktır.

Ülkemizde halen 727 ziraat odasında 4,5 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat odalarının 
hemen her belde, köy ve mahallede bir delegesi bulunmaktadır. Ülke genelinde köy delegelerinin 
sayısı 35.000’den fazladır.

İlimizde 13 ziraat odasına kayıtlı  140.934 çiftçi bulunmaktadır. En fazla kayıtlı çiftçisi  
bulunan Merkez İlçe Ziraat Odası  Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa  üreticilerini 
kapsamaktadır.  Bunu Serik, Korkuteli ve Manavgat ziraat odaları izlemektedir.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Meyvecilik Master Planı

323

Planı

8.TARIMSAL DESTEKLEMELER

8.1.Bakanlık Tafından Uygulanan Desteklemeler
Tarımda verimliliği artırmanın, üründe standardizasyonu sağlamanın en etkili yolu, teknik ve 

ekonomik konularda üreticileri bilgilendirmektir. Tarımsal yayım, kırsal alanda yaşayan insanların 
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarında etkili bir 
süreçtir. Tarımsal Yayım ve Çiftçi Eğitim çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Ancak son yıllarda özellikle entansif tarımın yoğun olduğu bölgelerde üreticiler 
ihtiyaçları olan bilgiyi tarım danışmanlarından sağlamaktadırlar. Bakanlığımız tarafından Tarımsal 
Danışmanlık Hizmeti satın alan işletmelere 500 TL/işletme başı destek verilmektedir.

Üreticilerin  fi nansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından 
itibaren yürürlüğe giren “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifl erince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 
2010/6) ” kapsamında kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kıstaslara uygun olmak koşulu ile 
gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibariyle 
indirim yapılmak suretiyle indirimli tarımsal kredilerden kullandırılmaktadır. Bu konuda tohum, fi de, 
fi dan üretimi/kullanımı (işletme-yatırım% 50), tarımsal AR-GE çalışmaları (yatırım% 40), tarımsal 
sulama(yatırım/damlama, yağmurlama % 100-derin kuyu açımı % 60) olmak üzere faiz indirimli 
kredi uygulamaları bulunmaktadır.  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı 
Yatırımların Desteklenmesi

a) Ekonomik yatırımlar.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesislerin yeni 

yatırım, yenileme ve tamamlama desteklemesi, için % 50 hibe desteği mevcuttur.
b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları. 
c) Makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi
Tarım Sigortası Destekleri içinde Bitkisel Ürün Sigortası Desteği poliçenin %50’si 

kadardır.
Bakanlığımızın 2010 yılı bitkisel üretim destekleri içinde Alan Bazlı Destekler grubunda 

bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS)’ye kayıtlı üreticilere, 2010 yılı ÇKS’deki kayıtlı arazi 
büyüklükleri dikkate alınarak, meyve üretiminde 7,5 TL/da. mazot ve kimyevi gübre desteği 
yapılmaktadır.

Her 50 dekarlık arazi için bir toprak analizi olmak üzere toprak analiz desteği 2,5 TL/
da.’dır.

2010 yılı Tarımsal desteklemeleri içinde Organik Tarım üretimine dekara 25 TL destek 
verilmektedir.

2010 yılı “Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler” içinde Sertifi kalı ve Standart Meyve Fidanı 
Kullanım Desteği bulunmaktadır. Bu kapsamda; 

Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisinde standart fi dana 150 TL/da, 
sertifi kalı fi dana 300 TL/da,

Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme için standart fi dan desteği bulunmayıp, 
sertifi kalı fi dan desteği 250 TL/da.,

Zeytinde Yağlık Çeşitler ile Bahçe Tesisinde standart fi dana 50 TL/da, sertifi kalı fi dana 100 
TL/da,

Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisinde standart fi dana 100 TL/da, sertifi kalı 
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fi dana 200 TL/da,
Virüsten Ari Fidanlarda ilave olarak standart fi dana 50 TL/da, sertifi kalı fi dana 100 TL/da. 

destek verilmektedir.

8.2.Antalya’da Fidan Üretimi

8.2.1.Fidan Üreticilerinin Sorunları 
-Üretim planlaması her yıl düzenli olarak yapılmadığından, fazla sayıda üretimi yapılan  

fi danlarda fi yat istikrarsızlığı  yaşanması.
-Piyasada denetimsiz olarak üretim yapan çok sayıda kişi ve kuruluş bulunması nedeniyle, 

üretim izinli ve belgeli üretim yapan fi dan üreticileri ile bu belgeleri bulundurmayan fi rmalar 
arasında haksız rekabet olması.

-Ürün çeşitlerinin tescil işlemleri ile  üretim izinlerinin alınmasında mevzuatın zorlayıcı 
olması.

-Fidan üretiminde sertifi kalı çeşit ve anaç materyallerinin temininin güç olması veya 
bulunamaması.

-Fidan sertifi kalandırma ve etiket ücretlerinin yüksek olması.
- Fidan yetiştiriciliğinde istenen izolasyon mesafesinin yüksek olması
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8.2.2.Çözüm Önerileri
-Üretim sezonu içerisinde satılmayan ve satışı ertesi yıla kalan fi danların sertifi kalarının 

geçerlilik sürelerini uzatma işlemlerinin kolaylaştırılması.
-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretimi yapılan turunçgiller hariç, 

virüsten ari aşı gözü verecek kuruluşun olmaması sebebiyle; damızlık materyal bulunabilmesi ve 
uygun fi yata temini konusunda Bakanlığımızın alt yapı çalışmalarını hızlandırması.

Çizelge 171. Antalya İli Fidan Üreticileri

Firma Adı Adres Telefon

Boztepe Tarım İşletmeleri Boztepe Köyü/ Aksu  
Alanya Ziraat Odası Başkanlığı Kestel Kasabası /Alanya 0533 524 86 84
Avlan Fidancılık Tic.Ltd. Şti. Karamık Köyü/ Elmalı 0242 618 23 35
Bingöl Tar. Paz. Tic. Ltd. Şti. Bayat Köyü/ Korkuteli  
Kartek Tar. Tic. ve San Ltd. Şti. Karamık Köyü/ Elmalı 0532 703 84 45
Şahika Fidancılık Tic.Ltd. Şti. Macun Köyü /Aksu 0242 242 61 42
Tören Fidancılık Tekke Köyü /Elmalı 0542 294 11 55
Fulya Dış Tic. ve Turizm A.Ş. Karamık Köyü/ Elmalı  
Batı Akdeniz Tar.Arş. Enst. Md. Aksu Merkez Batem 0242 426 33 11
Subaşı Fidancılık  Tic. Ltd. Şti. Bayralar Köyü/ Elmalı 0532 343 61 43 
Altın Fidan Ür. ve Paz.  Ltd. Şti. Çağlayan Mah. Yücedağ Sit./Antalya  0532 348 02 87
Tam Tarım Fidancılık Yukarı Mah. 24. sok. No. 92/Aksu 0533 666 38 07
Elmalı Fidancılık  Paz. A.Ş. Atatürk Cad. Belediye San.Altı/ Elmalı 0546 265 50 23
Aydo Tar.San. ve Tic. Ltd. Şti. Çamköy Mah. 24 sok. No.123/ Aksu 0242 464 12 68
Mazlum Fidancılık Yeni Emek Mah.2562 Sok. Döşemealtı 0532 431 76 11
Fatma Tok Zümrütova Köyü/Elmalı  
Manavgat Zir. Odası Başkanlığı Side Beldesi Kemer Mah. Manavgat 0242 742 83 80
Tetik Fidancılık Duraliler Mah. No: 670/ Konyaaltı  
Oktay Fidancılık ve Peyzaj Sarıkavak Mah. / Kumluca 0533 491 24 62
Yayla Filiz Fidancılık  Ltd. Şti. Karamık Köyü/ Elmalı 0533 391 88 20
Cihadiye Fidancılık Pınarlı Cumhuriyet Cad. No:21 /Aksu 0530 441 64 44
Öz Boztaş Fidancılık Çavdır Mah M.Ömer Sok/ Turunçova 0532 716 67 10
Ku-Bi Tar.Çiç.San.Tic.Ltd.Şti Eski Finike Cad. No:33 Elmalı 0532 310 97 99
Kılınç Fidancılık Karyağdı Mah. T.Bağı Geçidi/ Elmalı 0537 451 50 80
Murat Bakay Gaziler Beldesi /Aksu 0532 707 89 62
Süral Otelcilik ve Tur.İşlt. A.Ş Çamköy Pınarlı/ Aksu 0532 447 38 37
Eurosemillas Tar. Tic.Ltd.Şti. Karataş Köyü /Korkuteli 0532 231 53 11
Kuzen Fidancılık Ltd.Şti. Hanönü Cad. / Elmalı 0532 646 00 16
Albaylar Fid.Tic ve San.Ltd.Şti. Karamık Köyü /Elmalı 0532 597 41 68
Turyat İhr. Org.Tic.Ltd.Şti Kumköy Fıstıklık Mevkii /Aksu 0537 784 10 01
Baytekin Tarım Tekke Köyü No:285/ Elmalı 0533 281 18 29
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9.ÜRETİM DEĞERLERİ

9.1.Antalya  Meyve Üretim Değerleri
Antalya İlinin tarımsal üretim değerlerinin % 22 sini meyveler teşkil etmektedir. Turuçgiller 

tarımsal üretim değeri bakımından ilimiz için önemini korumaktadır. Bu değeri sırasıyla yumuşak 
çekirdekliler, üzümsü meyveler taş çekirdekliler izlemektedir. (Çizelge 172, Grafi k 64) 
Çizelge 172. Antalya  İli Meyve Üretim Değerleri (2008)

Ürün Grupları Üretim 
miktarları (ton)

Üretim Değeri 
(TL)

Üretim 
Değerinin 

Kendi 
Grubu  
İçindeki 
Payı (%)

Üretim 
Değerinin 
İl Kendi 

Üretim Dalı 
İçindeki 
Payı (%)

Üretim 
Değerinin 
İl Toplam 

Üretim 
Değeri 
İçindeki 
Payı (%)

MEYVELER     22,21
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER  242.305.843,15  22,68 5,04
Armut 41.775,29 66.422.703,15 27,41 6,22 1,38
Ayva 7.070,98 6.222.462,40 2,57 0,58 0,13
Elma 184.413,78 169.660.677,60 70,02 15,88 3,53
Muşmula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERT ÇEKİRDEKLİLER  77.759.203,77  7,28 1,62
Erik 12.613,79 18.006.178,09 23,16 1,69 0,37
İğde 36,00 72.000,00 0,09 0,01 0,00
Kayısı 14.325,42 14.182.167,78 18,24 1,33 0,29
Kiraz 10.681,13 30.868.465,70 39,70 2,89 0,64
Kızılcık 176,00 316.800,00 0,41 0,03 0,01
Şeftali- nektarin 11.534,03 10.841.988,20 13,94 1,01 0,23
Vişne 4.181,30 3.470.479,00 4,46 0,32 0,07
Zerdali 2,25 1.125,00 0,00 0,00 0,00
TURUNÇGİLLER  330.946.415,42  30,98 6,88
Altıntop 4.149,80 1.286.438,00 0,39 0,12 0,03
Limon 57.113,65 65.680.697,50 19,85 6,15 1,37
Mandalina 27.783,06 26.393.907,00 7,98 2,47 0,55
Portakal 380.618,22 237.581.892,92 71,79 22,24 4,94
Turunç 12,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00
SERT KABUKLULAR  85.290.418,75  7,98 1,77
Antep Fıstığı 19,70 98.500,00 0,12 0,01 0,00
Ceviz 4.317,83 59.542.806,75 69,81 5,57 1,24
Badem 4.211,55 25.269.300,00 29,63 2,37 0,53
Fındık 30,00 66.000,00 0,08 0,01 0,00
Kestane 82,80 313.812,00 0,37 0,03 0,01
ÜZÜMSÜ MEYVELER  137.792.778,20  12,90 2,86
Çilek 26.020,00 52.300.200,00 37,96 4,90 1,09
Dut 510,50 929.110,00 0,67 0,09 0,02
İncir 4.673,25 9.860.557,50 7,16 0,92 0,20
Keçiboynuzu 5.767,25 3.748.712,50 2,72 0,35 0,08
Nar 55.739,37 47.935.858,20 34,79 4,49 1,00
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Kivi 100,40 135.540,00 0,10 0,01 0,00
Üzüm 28.603,50 22.882.800,00 16,61 2,14 0,48
AKDENİZ MEYVELERİ  194.223.765,75  18,18 4,04
Avakado 761,33 1.103.928,50 0,57 0,10 0,02
Muz 59.155,00 105.887.450,00 54,52 9,91 2,20
T.Hurması 116,00 81.200,00 0,04 0,01 0,00
Yenidünya 7.290,06 6.561.054,00 3,38 0,61 0,14
Zeytin 59.696,40 80.590.133,25 41,49 7,54 1,68
TOPLAM 1.013.581,62 1.068.318.425,04   22,21

Grafi k 64. Meyve Üretim Değerlerinin Payı
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10.HEDEFLER  VE  STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI 

10.1.Hedefl er
Antalya ili tarımsal üretim değeri ve verimlilik ortalaması ülke ortalamasının üzerinde olan 

illerimizden biridir. Coğrafi  ve ekolojik koşulların uygunluğu ürün çeşitliliğini artırmakta olup, 
ilde yetiştirilen ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında pazarlama şansı yüksektir. Antalya’da çok sınırlı 
alanlarda yetiştirilebilen ürünler için uygun agro-ekolojik koşullar mevcuttur. Finike portakalı, 
Alanya Dilimlisi portakalı, Gazipaşa muzu ve narı, Elmalı Müğren (Tilki kuyruğu) üzümü, Antalya 
Mor üzümü gibi gen kaynağı bölgemiz olan birçok tür mevcuttur. Araştırmalar ve ıslah çalışmaları 
ile ilimize has bu türlerin devamlılığı sağlanmalıdır. 

Antalya ilinin meyvecilik sektörünün gelişmesi için belirlenen hedefl er şöyle sıralanabilir.

10.1.1.Verimlilik ve Gelir Artışı
-Ekolojiye uygun tür ve çeşit seçimi yapılarak, katma değeri yüksek ürünlerle verimlilik ve 

kalite artışı sağlamak.
-Üretim planlamasında, iç ve dış pazar istekleri ve tüketici tercihleri göz önünde 

bulundurularak uygun tür ve çeşitlerle meyve plantasyonları oluşturmak.
-Ürünlerin geniş bir dönem içinde pazara sunulabilmesi için ileri teknolojiye sahip sistemlerle 

çalışan depo kapasitemizi artırmak.
-Etkin bir örgütlenme sistemi oluşturmak.
-Girdi maliyetlerinin düşürülerek verimliliğin artırılabilmesi için üretimin toplu haldeki 

geniş arazilerde yapılması gerektiğinden; yasal düzenlemelerle arazilerin miras yoluyla sürekli 
küçülmesini önlemek.

-Yeni kurulacak bahçelerde; klasik dikim sistemleri yerine tam ve yarı bodur anaç kullanımı 
ile birim alanda önemli düzeyde verim artışı sağlayan sık dikim sistemlerine geçişi hızlandırmak.

10.1.2.Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
-Dünyada sağlıklı üretilmiş ürünlere yönelim dikkate alınarak, EUREPGAP (İyi Tarım 

Uygulamaları) ilkelerine uygun üretim yapmak.
-Toprak, su ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumayı 

amaçlayan ekolojik tarımı yaygınlaştırmak.
-Doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.
-İlin ekolojik yapısına uygun tür ve çeşit seçerek, bu koşullara uygun dayanıklı fi dan 

kullanmak.
-Doğal  dengenin korunmasını sağlamak.

10.2.Stratejiler

10.2.1.Tarımsal Altyapının Düzenlenmesi
-İlimizde ürün çeşitliliği sebebiyle hammadde temininde sıkıntı olmayıp, tarıma dayalı 

sanayi geliştirilmelidir. Böylece istihdam olanaklarının artırılmasının yanı sıra ürüne katma değer 
kazandırılarak üretici gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.

 -Bakanlığımız, tarım işletmelerinin ekonomik bütünlüğünü korumak, arazilerin bölünmesini 
önleyerek sürdürülebilirliğini sağlamak, miras yoluyla yapılacak paylaşımlarda işletmelerin yeterli 
ekonomik varlığa sahip olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
kapsamda toprak ve iklim özellikleri, ürün çeşitliliği, yetiştirme teknikleri göz önünde bulundurularak 
ekonomik işletme büyüklüğünün belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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-Tarımsal üretimde verimi belirleyen en önemli girdinin su olduğu düşünüldüğünde sulama 
yatırımlarına öncelik verilmesi gerekmektedir. 

-İlimizdeki birçok meyve türüne ait gen kaynaklarının mülkiyet haklarının korunması ve 
patentlenmesi sağlanmalıdır.

-Mevcut araştırma enstitüleri daha etkin çalışacak şekilde organize edilmeli ve araştırma 
faaliyetlerine hız verilmelidir. Ayrıca  üretici- yayımcı- araştırma kurumları- üniversite- ihracatçı 
arasında etkin bir koordinasyon sağlanmalıdır.

10.2.2.Örgütlenme ve Pazarlama Koşullarının İyileştirilmesi
-Meyve üreticisinin ürününe ve çıkarlarına sahip çıkacak ve pazar gücünün artmasını 

sağlayacak şekilde örgütlenmesi sağlanmalıdır. 
-İlimizin coğrafi  ve ekolojik yapısının sağladığı avantajlardan dolayı bazı yeni kurulacak 

olan ve faaliyeti devam eden üretici ve pazarlama birlikleri ile pazarlama ağının iyileştirilmesi 
sağlanmalıdır.

10.2.3.Meyvecilik Sektöründe Üretimin Düzenlenmesi
-Meyvecilik sektörünün, yüksek verim ve düşük maliyetlerle çalışan bir yapıya kavuşabilmesi 

için uygun tarımsal işletme büyüklükleri belirlenmelidir.
-Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma sürecinin sonucunda ortaya çıkan kuraklığın 

önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde tehdit oluşturacağı göz önüne alındığında tarım işletmelerinde 
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması bir zorunluluktur.

-Tarımsal üretim planlaması yapılarak Antalya İlinin ekolojisinde yetiştirilebilen ürünler 
içerisindeki açıklar ve üretim fazlası ürünler, işleme ve ihracat olanakları gözden geçirilmelidir.

-Konvansiyonel üretimin yoğunluğundan kaynaklanan kimyasal kalıntı düzeyinin artması ve 
buna bağlı olarak toprak, su ve çevre kirliliğinin oluşması, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, tarımsal danışmanlık sisteminin yaygınlaştırılması ve 
reçeteli girdi kullanımının sağlanması; kalıntısız, kaliteli ürün elde edilmesine ve çevre duyarlılığının 
öne çıkarılmasında etkili bir uygulama olacaktır.
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11.PROJE VE PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ

11.1.İlde Uygulanan T.K.B. Kaynaklı Projeler 
Süne Mücadelesi’nde Biyolojik Mücadele Çalışmalarına Destek Amaçlı Ağaçlandırma 

Projesi
 Ülke genelinde süne mücadelesi yürütülen alanlarda doğal düşmanların varlığının 

korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Biyolojik Mücadele çalışmalarına 
destek için Keçiboynuzu (Harnup), Badem, İğde, Yalancı Akasya gibi ağaç türleri ile ağaçlandırma 
çalışmaları yürütülmektedir.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
-Bağcılık Demonstrasyonu
 Akseki, Döşemealtı, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Kepez  ilçelerinde;bağda yeşil budamanın 

verime etkisi, yüksek sistem bağlarda terbiye sisteminin oluşturulması ve kış budaması konularında 
demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

-Muz Demonstrasyonu
Alanya ilçesinde sınırlı mikroklima alanlarında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin  

ithal edilen 4 yeni muz çeşidiyle örtü altında yapılan denemeleri sonucunda; hevenk ağırlığı, 
parmak uzunluğu, gövde çevresi ve yüksekliği, dekara verim gibi kriterler açısından yöreye 
adaptasyonu en uygun çeşitler belirlenmiştir. Dekara verim açısından en iyi sonuç, Williams, MA 
13, CV 902 çeşitlerinde görülmüştür. Çalışmalar Alanya İlçe Müdürlüğü ile birlikte yürütülmüş 
olup, yayım çalışmaları İlçe Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

-Yağlık Zeytin Demonstrasyonu
Alanya, Gazipaşa, Döşemealtı, Gündoğmuş, Kaş, Kepez, Manavgat, Serik ilçelerinde; 

hasatın üretim maliyetinin %60’ını oluşturduğu dikkate alınarak , dal sarsıcı ve mekanik çırpıcılarla 
makinalı hasatın elle hasata göre üstünlüklerinin üreticilere gösterilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 
budama ve toprak tahliline uygun gübrelemenin verim ve kaliteye etkisi, bodur zeytin bahçesi 
tesisi konularında da demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

-Yumuşak Çekirdekli Meyveler Demonstrasyonu,
Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Korkuteli ilçelerinde; bodur elma bahçesi tesisi ve kültürel 

bakım tekniklerinin uygulanması ile yarı bodur elma bahçelerinde budama ve terbiye sisteminin 
oturtulması konularında demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır.

-Turunçgil Demonstrasyonu
Alanya, Finike, Kemer, Konyaltı, Kumluca ve Serik ilçelerinde; turunçgilin yıl boyu pazara 

arzını sağlayabilmek, üretimin sınırlı bir zaman diliminde kalmasını engellemek için; 
Batem tarafından geliştirilen erkenci ve geççi portakal ve mandarin çeşitlerinin üreticiler 

tarafından tanınmalarını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce temin edilen Okitsu Wase, 
Klemantin Fina, Fortune mandarin çeşitleriyle Serik ilçesinde, Batem Washington 86-A, 
Valencia Late 59-A , Washington Navel 38-A portakal çeşitleriyle Kumluca ilçesinde 1’er dekar 
demonstrasyon bahçesi kurulmuş olup, turunçgil fi danlarının gelişimleri takip edilmektedir. 

“Turunçgilde Unlu Bitle Biyolojik Mücadele” programı kapsamında; BATEM’den temin 
edilen predatör ve parazitoitlerin turunçgil bahçelerine salımı yapılarak, unlu bitle mücadeledeki 
etkisi, aylara ve bahçedeki bulaşıklık yoğunluğuna göre kullanılan miktarları, uygulama 
zamanları anlatılmış, biyolojik mücadelenin ekosistemin korunmasındaki etkisini geniş kitlelere 
benimsetebilmek amaçlanmıştır.

- Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının sağlanarak ortak çalışma alanlarının tesisi  ve araştırma 
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enstitülerince yapılan çalışmaların çiftçi şartlarında denenmesi amacıyla demonstrasyon 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından geliştirilip, 
tescillenen yeni nar çeşitlerinin ilimizde tanınması ve son yıllarda hızla artan nar üretim alanlarının 
yeni çeşitlerin eklenmesiyle artan pazar talebini karşılaması amacıyla, 2010 yılında Batem’den 
temin edilen iç ve dış pazarda talep gören, bölgeye uyum sağlamış, hastalıklara dayanıklı 4 nar 
çeşidiyle ( Esin Nar, Hicran Nar, Onur Nar ve Yılmaz Nar ) Döşemealtı İlçesi’nde çiftçi şartlarında 
2 dekar alanda demonstrasyon bahçesi kurulmuştur.

11.2.İlde Yerel İdareler Tarafından Uygulanan Projeler
Meyve Üretimini Geliştirme Projesi
Antalya ve ilçelerinde meyve üretimini teşvik etmek üreticinin gelir seviyesini yükseltmek 

amacıyla Özel İdare Kaynaklı köylerde kapama meyve bahçe tesisi için çeşitli türlerde fi danlar 
alınarak yöre çiftçilerine dağıtımı yapılmıştır.

2000-2009 yılları arasında çeşitli meyve türlerinde 1.522.277 adet  fi dan  dağıtılmıştır. 
Dağıtılan fi danlar içerisinde 908.656 adet ile en büyük payı zeytin fi danı almaktadır. Bunu sırasıyla 
asma, elma, kiraz ve ceviz fi danı izlemektedir. 

Tarımda Meyve Havzaları Oluşturulması Projeleri
Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve tarımsal yatırımı teşvik etmek, ürün kalitesini 

ve standardını yükseltmek, modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük etmek, rekabete 
dayalı, büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek amacıyla uygun alanlarda meyve bahçeleri 
oluşturulacaktır. Bu kapsamda Keçiboynuzu ve Erik Üretimini Geliştirme Projeleri planlanmıştır.

Keçiboynuzu Üretimini Geliştirme Projesi
Manavgat  İlçesine bağlı Hocalı, Uzunkale, Tepeköy, Belenobası, Taskesiği, Saraçlı, Hacıali, 

Hacısalı Köyleri’nde, ekolojinin uygun olduğu yerlerde doğal olarak yetişen ve ekonomik önemi 
yüksek olan keçiboynuzu üretimini geliştirmek amacıyla tüplü çöğür dikilecektir. Keçiboynuzunun 
kültürel yetiştiriciliğinin yapılmasının yanı sıra alternatif değerlendirme olanaklarının bulunması, 
(ilaç, kozmetik, gıda, yem sanayi gibi) kırsal alandaki insanların gelir seviyelerinin artmasına ve 
yaşam kalitelerinin iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Erik Üretimini Geliştirme Projesi
İlin ekolojik avantajlarını değerlendirerek, iklim ve toprak özellikleri erik yetiştiriciliğine uygun 

olan Korkuteli ilçesinde kapama erik bahçeleri tesis ederek, pazar değeri yüksek, orta mevsim ve 
geççi çeşitlerle üretimi yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.

İhracat potansiyeli yüksek olan Japon grubu erik çeşitleri ile yapılan yetiştiricilik, aile 
ekonomisine ve milli gelire katkı sağlayacaktır.

Yabani Ağaç Aşılama Projesi
2010 yılı içinde Badem Aşılama Programı kapsamında kullanılmak üzere; ilimizde tarımsal 

yayımı geliştirme projesinde görev yapan sözleşmeli personele aşı bıçağı, aşı macunu, aşı 
bağı, budama makası ve testeresi alımı programlanıp gerçekleştirilmiştir. Böylece ekolojinin 
uygun olduğu yerlerde verim yaşını geçmiş eski ve yerli çeşitlerin yerine, pazar değeri yüksek, 
ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen kültür çeşitlerinin aşılanarak, üretime kazandırılması 
amaçlanmıştır. 

11.3.Tarımsal Üretim Projeleri
Avokado Yetiştiriciliğinde Sık Dikim ve Sırta Dikim Uygulamaları
Amaç: Birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve taban suyu yüksek yerlerde avokado 

yetiştirilmesini  sağlamak.
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Uygulama: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak yeni tesis edilecek 
Avokado bahçelerinde sık ve sırta dikim teknikleri uygulamaya konulacaktır.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası (Alanya, Gazipaşa, Finike ilçeleri)
Kaynak: Özel İdare
Erkenci ve Geççi Mandarin Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi
Amaç:  Dünya pazarlarındaki şubat-mayıs sonu arasındaki boşluk ve tüketici eğilimleri 

dikkate alınarak, erkenci ve geççi mandarin çeşitlerinin üreticiler tarafından tanınmaları ve üretimin 
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Uygulama: Turunçgillerde son yıllarda tüketici tercihleri kolay soyulabilir, aroması yüksek 
ve küçük meyveli turunçgil grubu olan mandarinlere doğru yöneldiğinden, yeni kurulacak 
plantasyonlarda Okitsu wase, Klemantina fi na, Fortune gibi pazar boşluğunu kapatacak erkenci 
ve geççi yeni çeşitlere yer verilmelidir.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası (Finike, Aksu, Serik)
Kaynak: Özel İdare
Zeytin Ağaç Varlığının Coğrafi  Envanterinin Çıkartılması ve Kayıt Altına Alınması 

Projesi
Amaç: Ülkemizde Kanun’u ve Yönetmeliği olan birkaç önemli üründen biri olan zeytinin 

ağaç varlığı ile ilgili olarak sağlıklı istatistiklere ulaşmak.
Uygulama: İlimizde geniş bir coğrafi  alana yayılmış olan dağınık zeytin ağaçları ile düzenli 

tesis edilmiş zeytin bahçelerinin, çözünürlüğü yüksek uydu verileri kullanılarak uzaktan algılama 
ve coğrafi  bilgi sistemleri yöntemi ile envanterinin çıkarılması sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Tüm Havzalar
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
Arazi Toplulaştırması Projesi
Amaç: Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern 

tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını 
sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin 
verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Uygulama: Şekilleri düzgün olmayan araziler düzgün şekillere getirilerek hem işlenmesi 
kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masrafl arı azalmaktadır. Her tarla sulama kanalına ve 
yola kavuşturulmaktadır, bu sayede parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım,  zaman, 
işgücü ve mali kayıplar önlenmiş olacaktır. Arazi toplulaştırması yapılmış araziler üzerine kurulacak 
modern bahçe tesisleri ile meyvecilik büyük işletmelerde yapılarak maliyetler düşürülecek ve 
istenen verimlilik sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Ege Yayla Havzası (Elmalı, Korkuteli İlçeleri)
Kaynak: TKB, Özel İdare

11.4.Tarımsal Sanayi Projeleri
Zeytin ve Zeytinyağı İşleme Tesisi Projesi
Amaç: Bölgemizde desteklemeler sayesinde üretimi hızla artan zeytin alanlarının, kurulacak 

olan teknik donanımlı zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri sayesinde katma değer kazanmasını 
sağlamak.

Uygulama: Son yıllarda özel idare kaynaklı fi dan dağıtımı ve sertifi kalı fi dan desteklemeleri 
sayesinde kapama zeytin bahçelerinin sayısında önemli bir artış gerçekleşmiştir. İlimizdeki zeytin 
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potansiyelinin değerlendirilerek, özellikle zeytinyağında marka yaratılması sağlanacaktır.
Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası ( Kepez ilçesi)
Kaynak: Özel sektör
Nar Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi Projesi
Amaç: Türkiye nar üretiminin % 50’ye yakın kısmını karşılayan ilimizde, narın insan sağlığı 

yönünden önemi ve alternatif değerlendirme imkanlarının olması nedeniyle üretim alanları hızla 
artmıştır. Pazarlamaya uygun, yüksek kaliteli ürünleri değişik zamanlarda iç ve dış piyasaya 
sunabilmek amacıyla nar paketleme ve soğuk hava tesisi kurulması planlanmıştır.

Uygulama: Narın yıl boyu pazara arzını sağlayacak çeşitler henüz bunmadığından, 
ürünün bol olduğu dönemde depolanıp, pazar boşluğunun olduğu dönemde iç ve dış pazara 
sunulması hedefl enmiştir. Bu amaçla üretim bölgelerinde pazarlama ile ilgili altyapı ( soğuk hava 
ve paketleme tesisi) tesislerinin standartlara uygun şekilde yapımı sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası (Kumluca)
Kaynak: Özel İdare, Özel Sektör
Yenidünya Meyvelerinin İşlenmiş Ürün Haline Dönüştürülmesi Projesi
Amaç: Bilindiği üzere yenidünya meyvelerinin hasadı belirli bir döneme sıkışmakta ve 

piyasaya arzı kısa bir sürede ve oldukça fazla olmaktadır. Bu nedenle ürünler hasattan sonra kısa 
bir sürede tüketilememekte, kararan ve bozulan meyveler hasat sonu kayıplar olarak karşımızı 
çıkmaktadır.

Yenidünya meyvesinde hasattan sonra boylama ve sınıfl ama sırasında özellikle karaleke 
hastalığının yoğun görüldüğü yıllarda ıskarta tabir edilen meyvelerin oranı % 30 civarına 
çıkmaktadır.

Pazara fazla miktarda arz edilen ve bozulmaya müsait meyveler ile ıskarta olarak 
nitelendirilen meyveler yurtdışında, özellikle yenidünyanın anavatanı olan Japonya ve Çin’de 
farklı şekilde değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Yenidünya meyvelerinin reçel, 
marmelat, jöle ve şarap yapımında kullanımı oldukça yaygındır. Ülkemizde, yenidünyanın işlenmiş 
ürünlerinin bulunmaması bir eksikliktir ve bu sanayinin ülkemize kazandırılması yenidünya 
meyvesinin önemini artıracaktır.

Yenidünya çiçekleri oldukça hoş kokuya sahiptirler. Bu nedenle yurtdışında parfüm ve 
kozmetik sanayinde kullanılmaktadırlar. Ülkemizde yoğun çiçeklenen ağaçların çiçeklerinin 
parfüm ve kozmetik sanayine kazandırılması önemli bir gelişme olacaktır. 

Bu nedenle yenidünya meyvesinin reçel, marmelat, jöle ve şarap yapımında, çiçeklerinin 
ise parfüm ve kozmetik yapımında kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygulama: Yenidünya yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Alanya ilçesinde bulunan 
yenidünya ağaçlarından hasat edilen 2. sınıf ya da ıskarta meyveler ve ağaçlardan toplanan 
çiçekler materyal olarak kullanılacaktır.

Amaca uygun olarak (reçel, marmelat, jöle, şarap, likör, parfüm, kozmetik yapımı) inşa 
edilecek ürün işleme alanlarında ürünün değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

Beklenen Faydalar: Yenidünya işlenmiş ürün pazarının oluşturulması ile; özellikle karaleke 
hastalığı ve yetersiz gelir nedeniyle yetiştiricilikten kaçınan üretici tekrar yenidünya yetiştiriciliğine 
dönebilecektir. 2. sınıf ve hastalıktan zarar görmüş meyveler pazara arz edilmeyecek ve tüketici 
daha kaliteli meyve bulabilecektir.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası Alanya ilçesi
Kaynak: İl Özel İdaresi, DPT
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Keçiboynuzu Paketleme ve İşleme Tesisi Projesi
Amaç: Mevcut  üretiminin büyük çoğunluğu doğal maki alanları içinde yer alan ve kültürel 

yetiştiriciliği yapılmayıp, sadece orman ağacı olarak bulunan keçiboynuzunun; ürün miktar ve 
kalitesinin düşüklüğü dikkate alındığında, meyve etinden pekmez ve hayvan yemi yapılması 
yanında alternatif ürün elde edilmesini ve kaliteli meyvelerin yarım kg’lık ambalajlar şeklinde 
paketlenerek satılmasını sağlamak.

Uygulama: Keçiboynuzunun ağacından meyvesine ve tohumuna kadar çok geniş 
değerlendirme alanlarının bulunması, ürünün sağlık açısından öneminin anlaşılmasını ve ilaç, 
gıda, tekstil, yağ, kağıt sanayilerinde sıkça kullanılmasını sağlamıştır. Bunun yanında meyve 
etinin işlenerek toz haline getirilmesi sonucunda çay olarak tüketilecek şekilde paketlenmesi veya 
kaliteli keçiboynuzu meyvelerinin ambalajlanarak satışa sunulması sağlanacaktır. Bu amaca 
yönelik tesislerin yapılması ile; katma değeri yüksek olan bu ürünle yurtiçi ve yurtdışı pazarda 
işlenmiş ürünlere olan talebin karşılanması sağlanacak, yöre halkının da sosyo-ekonomik 
bakımdan kalkınmasına yardımcı olacaktır.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası (Manavgat) Göller Havzası (Akseki)
Kaynak: Özel İdare, Özel Sektör
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TEŞEKKÜR

 Antalya İli Süs Bitkileri Master Planının hazırlanmasında kaynak temininde 
yardımcı olan  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Osman 
KARAGÜZEL’e ve  Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof Dr. Burhan ÖZKAN’a,

 Süs Master Plan Taslağını genel olarak irdeleyerek bize fi kir veren, yol 
gösteren  ve ayrıca Üretim Projeksiyonları Bölümünü hazırlayarak bize yardımcı 
olan;

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAHRAMAN’a,

Süs Bitkileri Master Plan Kitabının Bölümlerine katkı sağlayan;
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Süs Bitkileri Bölümü 
Teknik Elemanları Dr. Köksal AYDINŞAKİR ve Dr. Özgül KARAGÜZEL’e,

Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri’nde görevli 
Gülşen BAY ve Anıl YILMAZ’a,

Tarım Ajansı ve Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Danışmanı 
Mehmet IRMAK’a,

Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü’nden 
Necdet KANDEMİR’e,

Pey-Art Peyzaj Mim. Tic. Ltd. Şti Yetkilisi 
Yaşar İŞBİLEN’e

Can Botanik Firması Yetkilisi 
Murat Can ÇAKIN’na,

İstanbul Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi  Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer YAZICI’ya,  Kooperatif Antalya Şubesi Yetkilisi 

Osman KARA ve Ziraat Mühendisi Cengiz KELEŞ’e, 

   Tarım Danışmanı ve Fitogen Bitki Hastalıkları Laboratuvarı Yetkilisi  
Yüksek Ziraat Mühendisi Meral ALKAN’a, 

Master plan hazırlık çalışmalarında katkıda bulunan
 İl Tarım Müdürlüğü Teknik Personeline,

Master plan hazırlık çalışmalarındaki anketlere katılan 
Özel Firmalara, Tarım Danışmanlarına,

 
ve

 Burada sayamadığımız, yayınladıkları kaynak kitaplar ve internet sayfaları 
ile ilgili bilgi akışı sağlayarak Süs Bitkileri Master Planı kitabına katkıda bulunan, 
İlimize, Ülkemize ve süs bitkileri üretimine hizmet veren tüm çalışanlara,  

TEŞEKKÜR EDERİZ



Süs Bitkileri Master Planı
Süs bitkileri sektörü; dünyada ve Ülkemizde bitkisel üretim içinde önemli yeri olan ve 

ekonomiye katkı sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. 
Süs bitkileri master planı İlimiz için önem arzeden süs bitkileri sektörünün; kaynaklarının 

belirlenmesi, içinde bulunduğu durumun irdeledenmesi, kısıtların ortaya konulması, sektörün 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, “Çiçek ve Çocuk” temalı Antalya EXPO 
2016 organizasyonuna yönelik sektörel altyapının hazırlanmasına katkı sağlanması ve süs 
bitkileri yatırım projeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Planlamanın Kapsamı 
Süs Bitkileri Master Planı 2010-2020 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem için hazırlanmış 

olup; mevcut durum, hedefl er, hedefl ere ulaşmadaki planlamalar ve bu planlamaların desteği ile 
proje önerilerini içermektedir. 

 Master plan hazırlık çalışmalarının başında İlde süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren 
kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak, anketler yapılmıştır. Anketlerde; üretim ve pazarlamadaki 
sorunlar, ürün çeşitliliğinin artması için yeni öneriler, yeni projeler, Antalya EXPO 2016 için görüşler 
ve devletten teşvik ve destekler gibi konular yer almıştır. Anket sonuçları değerlendirilmiş ve İl 
Müdürlüğümüzde paydaşlara sunulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Batı Akdeniz 
Araştırma Enstitüsü, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği ve özel sektör kuruluşları 
ile toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı sonunda alt çalışma grubu oluşturulmuştur.

Sonraki günlerde Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinde alt çalışma 
grubu üyeleri bir araya gelerek, süs bitkileri master plan içerisinde yer alması gereken konular 
belirlenmiş, çalışmalar bu doğrultuda yürütülmüştür. 

Alt çalışma grubu üyeleri döküman hazırlıklarını tamamlayınca raporlama gerçekleştirilerek 
taslak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Süleyman KAHRAMAN’na sunularak,  görüşleri ve katkıları alınmış ve nihai raporlama 
yapılmıştır. 

Alt Çalışma Grupları Konuları ve Kuruluşlar

Yardım Alınan Konular Yardımcı Kuruluşlar

Dünyadaki Üretim, Dünya ve Türkiye İthalat -İhracat 
Durumu Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri

Antalya İthalat Durumu ve Tarım İthalatında Yeri Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Değeri ve Genel 
Bilgiler

İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Firmaları 
(Pey-Art, Can Botanik)

Pazarlama Kanalları A.Ü. Ziraat Fakültesi, Flora Çiçekçilik Ür. ve Paz. 
Kooperatifi 

Uluslararası Sertifi kasyon Sistemleri ve Sektör 
Etiketleri Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri 

Süs Bitkileri Problemler, Kısıtlar ve Çözüm Önerileri 
A.Ü. Ziraat Fakültesi, BATEM, Antalya Süs Bitkileri 
ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri, İç ve Dış Mekan 
Süs Bitkileri Firmaları (Pey-Art, Can Botanik, Limon 
Peyzaj) 

Üretim Projeksiyonları A.Ü.Ziraat Fakültesi /Tarım Ekonomisi Bölümü/Yrd. 
Doç. Dr. Süleyman KAHRAMAN   

Swot Analizleri
 A.Ü. Ziraat Fakültesi, BATEM, Antalya Süs Bitkileri 
ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri, İç ve Dış Mekan Süs 
Bitkileri Firmaları (Pey-Art, Can Botanik)

Hedefl er, Planlamalar
Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri, 
Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği

Antalya Süs Bitkileri Master Planı
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1. SÜS BİTKİLERİ

1.1.Süs Bitkileri Üretimi 
Çiçek, çağlar boyunca dünyanın her yerinde duyguların anlatımında en güzel sembol olmuş, 

yaşamın zorluklarını, streslerini törpüleyen, sinirsel gerilimi azaltan bir araç olarak yaşantımızda 
yer almıştır. Doğadan uzaklaşan insanların doğa özleminin giderilmesi, kentlerin daha yaşanılır 
ortamlar haline getirilmesi için ihtiyaç duyulan bitkilerin üretilmesi günümüzde genel adıyla “Süs 
Bitkileri” olarak isimlendirilen sektörün doğmasına neden olmuştur. 

Süs bitkileri sektörü, dünyanın bazı ülkelerinde ve ülkemizde bitkisel üretim içinde önemli 
bir yer almakta ve ekonomiye katkı sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş 
ülkeler yanında, gelişmekte olan bazı Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri, uygun ekoloji ve 
ucuz iş gücü olanaklarını süs bitkileri üretiminde kullanarak önemli ölçüde ihracat geliri elde 
etmektedirler.

Ülkemiz çok çeşitli ekolojik bölgeye sahip olup, iklim ve toprak özellikleri bakımından süs 
bitkileri yetiştiriciliğine son derece uygundur ve aynı zamanda bir çok süs bitkisinin gen kaynağıdır. 
Kırsal alanlardan kentlere olan göçler sonucu betonlaşmanın artması, eğitim seviyesinin yükselmesi 
ve çevre bilincinin artmasına paralel olarak süs bitkilerine olan talep de artış göstermiştir. Gittikçe 
artan talep, birim alandan fazla ürün alınarak gelir seviyesinin yükselmesi ve ihracat olanaklarının 
doğması bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu sektörün hızla gelişmesine neden olmuştur.

Ülkemizde süs bitkileri, yaygın olarak kullanım amaçlarına göre sınıfl andırılmaktadır. 
Kesme Çiçekler: Kesme çiçek amaçlı yetiştiricilik ve yetiştirilen türleri içermektedir.  
İç Mekan (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekanda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda 

yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.
Dış Mekan Süs (Tasarım) Bitkileri: Dış mekanda peyzaj uygulamalarında kullanılmak 

üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte, süs ağaç ve ağaççıkları, mevsimlik tek 
ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf içinde 
değerlendirilmektedir.

Doğal Çiçek Soğanları: Bu sınıf ülkemiz gerçeklerinden doğmuş, ihraç edilmek üzere 
doğadan toplanan ve/veya kültür koşullarında üretimi yapılan doğal soğanlı, yumrulu ve rizomlu 
bitki türlerini (geofi tleri) kapsamaktadır (Karagüzel O. 2010).

1.1.1. Dünya Süs Bitkileri Üretimi ve Ticareti
Dünyada yaklaşık 145 ülkede süs bitkileri üretimi yapılmakta olup, 2009 yılı itibarıyle toplam 

dünya süs bitkileri sektörü, 1.338.369 ha üretim alanı ve 38.058 milyon Euro üretim değeri ile 
bitkisel üretim sektörü arasında önemli bir yere sahiptir. 
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Çizelge 1. Dünya Süs Bitkileri Üretim Alanları ve Üretim Değeri (2009)

KITA

ÜRETİM ALANI (ha) ÜRETİM DEĞERİ (Milyon Euro)

Kesme 
Çiçek ve 
Saksılı 
Bitkiler Fi

da
nl
ık

la
r

Çi
çe

k 
So

ğa
nl

ar
ı

Toplam
Kesme 

Çiçek ve 
Saksılı 
Bitkiler Fi

da
nl
ık

la
r

Çi
çe

k 
So

ğa
nl

ar
ı

Toplam

Avrupa 55.813 112.717 31.653 200.183 11.337 5.103 592 17.032
Orta Doğu ve Afrika 10.174 1.194 54 11.422 814 0 8 822
Asya-Pasifi k 411.990 422.406 4.584 838.980 6.865 3.742 107 10.714
Kuzey ve Güney 
Amerika 68.563 215.610 3.611 287.784 5.380 4.110 0 9.490

TOPLAM 546.540 751.927 39.902 1.338.369 24.396 12.955 707,10 38.058
Kaynak: AIPH International Statistics Flowers and Plants 2009

Çizelgede dünya süs bitkileri üretim alanı bakımından Asya Pasifi k Bölgesi’nin önde olduğu, 
ancak dünya süs bitkileri üretim değeri açısından Avrupa’nın öne çıktığı görülmektedir. Bunun 
nedeni başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinin reeksport pazarlama politikaları izlemesi 
ve üretimde yüksek teknolojilerden yararlanmalarından kaynaklanmaktadır (Karagüzel,2010).

Grafi k 1. Kıtalara Göre Dünya Süs Bitkileri Üretim Alanları  

Dünya süs bitkileri üretim alanlarına bakıldığında %63’lük payla Asya ülkelerinin öne çıktığı, 
bunu %22’lik payla ile Amerika Kıtası %15’ lik payla Avrupa Kıtası’nın izlediği, Afrika Kıtası’nın ise 
%0,85 pay aldığı görülmektedir.   

Grafi k 2. Kıtalara Göre Dünya Süs Bitkileri Üretim Değeri 

Dünya süs bitkileri üretim alanı açısından Asya ülkeleri önde olmasına rağmen, üretim 
değeri açısından %28 lik pay almakta, Avrupa ülkeleri ise üretim değerin, %45’lik bölümünü 
oluşturmaktadır.  
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Grafi k 3. Kıtalara Göre Kesme Çiçek ve Saksılı Süs Bitkileri Üretim Alanları 

Kesme çiçek ve saksılı bitkiler üretimi açısından Avrupa ülkeleri içerisinde en önemli üretici 
ülkeler; Hollanda 7.628 ha (2008), İtalya 7.976 ha (2005), İngiltere 6.769 ha (2005), Almanya 
7.670 ha (2004 ), İspanya 6.140 ha (2003), Fransa 5.232 ha (2004) ve Polonya 4.593 ha (2005) 
üretim alanına sahiptir.

Kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri açısından Asya ülkeleri %75’lik paya sahiptir. Asya 
ülkeleri içerisinde en önemli üretici ülkeler Çin ve Hindistan’dır. Çin tek başına 297.302 ha (2007) 
üretim alanı ile birinci sırada, Hindistan ise 65.000 ha (1999) alan ile ikinci sıradadır. Bunu 20.059 
ha (2005) ile Japonya ve 7.185 ha (2006) ile Kore Cumhuriyeti izlemektedir. Asya ülkeleri’nde 
üretim alanları çok yüksek olmasına rağmen, üretim değeri açısından %10’luk paya sahiptirler. 

Orta Amerika Bölgesinde ise; Meksika 21.129 ha (1999), Brezilya 10.285 ha (1995), 
Colombiya 7.870 ha (2008), Costa Rica 4.500 ha (1999), Ekvator 3.441 ha (2006) ile önemli 
üretici ülkelerdir. 

Afrika’da Kenya 2.180 ha (2002) alan ile başta olmak üzere Zimbabwe, Tanzanya, Uganda, 
Zambia ve Etiopya gibi ülkeler de yine önemli üretici ülkelerdir. 

Gelişmiş ülkeler ileri teknolojileri ile büyük ilerleme kaydederken, Afrika gibi gelişmekte olan 
ülkeler uygun iklim koşulları, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle avantajlı konuma gelmektedirler.

Ortadoğu ülkelerinde ise; 2.700 ha (2005) alan ile İsrail en önemli üretici ülkedir.

Grafi k 4. Kıtalara Göre Süs Bitkileri Fidanlıkları Üretim Alanları

%0,15

%15

%29

%56

Avrupa

Dış mekan süs bitkileri fi danlıkları incelendiğinde %56’lık payla Asya Ülkeleri öne 
çıkmaktadır. 404.304 ha  (2007) ile Çin ve 10.187 ha (2005) ile Japonya önemli üretici ülkelerdir. 
Avrupa Kıtası’nda Almanya 25.520 ha (2005) alan ile birinci sırada olup, bunu 21.520 ha  (2005) 
ile İtalya, 16 745 ha (2008) ile Hollanda, 15.713 ha  (1998) ile Fransa izlemektedir. Amerika 
Kıtasında 190.657 ha  (2006) ile Amerika ve 24.953 ha  (2005) ile Kanada öne çıkarak %29’luk 
pay almaktadırlar.  
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Grafi k 5. Kıtalara Göre Çiçek Soğanı Üretim Alanları
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Çiçek soğanları üretiminde Avrupa Kıtası %80’lik pay almaktadır. En fazla çiçek soğanı 
üretimi 24.330 ha (2008) Hollanda’da olup, bunu 5.726 ha (1995) ile İngiltere izlemektedir. Diğer 
kıtalarda da 3.897 ha (2007) Çin’de ve 3.611 ha (2001) Amerika’da çiçek soğanı üretim alanı 
bulunmaktadır. 

Çizelge 2. Dünya Süs Bitkileri İthalatı ve İhracatı (2008)

Kıta İthalat 
(Milyon Euro)

İhracat 
(Milyon Euro)

Avrupa 6.978 6.443
Afrika 0 710
Asya 722 746
Amerika 1.519 1.782
Diğerleri 1.131 1.169
TOPLAM 10.350 10.850

Kaynak:AIPH International Statisti Flower and Plants 2009

Avrupa Kıtasında en fazla ithalat yapan ülkelerden; 1.465 milyon euro değer ile Almanya ilk 
sırada olup, 966 milyon euro değer ile Hollanda ikinci ve 932 milyon euro değer ile İngiltere üçüncü 
sıradadır. Asya’da 301 milyon euro değer ile Japonya en fazla ithalat yapan ülkedir.  Amerika 
kıtasında ise; 865 milyon euro değer ile ABD en fazla ithalat yapan ülke durumundadır.  

İhracat değerlerine baktığımızda ise; Avrupa ülkelerinin reeskport yapması dolayısıyla 
4.345 milyon euro değer ile Hollanda ihracatta birinci sıradadır. Asya’da İsrail ve Çin, Afrika’da 
Kenya ve Ethopya, Amerika’da Colombia ve Ekvador önemli ihracatçı ülkelerdir. 

1.1.2.Türkiye Süs Bitkileri Üretimi
Ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliği; özellikle 1950 yılından sonra ekonominin canlanması, 

ülke düzeyinde büyük alt yapı projelerinin uygulanması ile hızlı kentleşme ve endüstrileşme 
sonucunda toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin değişmesiyle hobi niteliğinden uzaklaşarak, 
üreticilerin özel çabalarıyla büyük kentler çevresinde yoğunlaşan ve işletmecilik olarak kendisini 
hissettirmeye başlamış, daha sonra ülkenin ekonomik sosyal yapısının değişmesiyle pazar 
isteklerine uyum sağlayacak yapıya dönüşmüştür.  

Ülkemiz süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklim, coğrafi  koşulları, pazar ülkelere yakınlığı 
ve ucuz işgücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli avantajlara sahiptir. Süs bitkileri yetiştiriciliği 
Marmara Bölgesinde özellikle İstanbul ve çevresinde başlamış, daha sonra Ege de  İzmir ve 
Akdeniz Bölgesinde de Antalya önemli bir merkez haline gelmiştir. 

Süs bitkileri üretimi konusunda Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarında yeterli bilgiye 
ulaşılamamaktadır. Antalya İl Tarım Müdürlüğü olarak illerden gelen bilgiler ışığında Türkiye süs 
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bitkileri üretim istatistikleri çıkarılmıştır. İllerden gelen bilgilere göre Ülkemizde yoğun olarak 22 
ilde süs bitkileri üretiminin yapıldığı görülmektedir. 

Çizelge 3. İllerin Süs Bitkileri Alanları (2009)

Sıra 
No İller Üretim  

Alanı (da)
Sıra 
No İller Üretim 

Alanı (da)
1 İzmir 8.016 12 Mersin 360
2 Sakarya 7.034 13 İstanbul 326
3 Antalya 5.057 14 Tokat 214
4 Yalova 4.541 15 Ankara 190
5 Bursa 3.220 16 Hatay 133
6 Isparta 1.522 17 Muğla 106
7 Kocaeli 946 18 Aydın 88
8 Balıkesir 468 19 Kastamonu 75
9 Samsun 425 20 Eskişehir 37

10 Adana 422 21 Burdur 20
11 Manisa 377 22 Osmaniye 9

TOPLAM 32.028  GENEL TOPLAM 33.590
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 6. İllerin Süs Bitkileri Üretim Alanları Dağılımı
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Çizelge 3’den Ülkemizde toplam süs bitkileri üretimi içerisinde en fazla üretim alanına sahip 
olan ilin İzmir olduğu ve %24’lük pay aldığı görülmektedir. İzmir’i %21 ile Sakarya ve %15’lik payla 
Antalya izlemektedir. Ayrıca %13,5’luk payla Yalova, %9,5’luk payla Bursa ve %4,5’luk payla 
Isparta’da süs bitkileri üretiminin yapıldığı önemli illerdir. 

İzmir ve Sakarya İllerinde süs bitkileri üretiminin öne çıkmasının nedeni son yıllarda dış 
mekan süs bitkileri üretiminin artmasındandır. Ancak Antalya İli ihracat amaçlı kesme çiçek 
yetiştiriciliğinde 1. sıradadır.  

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç pazara 
yöneliktir. 1985 yılından itibaren Antalya’da yapılmaya başlayan ihracat amaçlı kesme çiçek 
yetiştiriciliği, günümüzde de hızla devam etmektedir.

Ülkemizin üretim alanlarının yıllara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 2000 yılında ülkemizde 
toplam 15.132 dekar olan süs bitkileri üretim alanı, 2009 yılında 33.590 dekara yükselmiştir. 
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Çizelge 4. Ürün Grubuna Göre Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanları (da)

Ürün 
Grubu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 

(2000=100)

Kesme 
Çiçek 8.545 7.582 10.365 11.456 11.988 12.203 12.048 12.639 13.111 12.126 141,9

İç ve Dış 
Mekan 
Bitkiler

6.457 6.224 8.028 9.760 12.664 8.787 11.106 12.832 11.332 20.814 322,3

Yabani 
Soğanlı, 
Yumrulu, 
Rizomlu 
Bitkiler

130 118 193 510 543 218 478 479 414 649 499,2

Toplam 15.132 13.924 18.586 21.726 25.195 21.209 23.632 25.950 24.857 33.590 221,9
Kaynak :Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Ülkemiz süs bitkileri üretim alanlarına yağlık gül dahil edilmemiştir. Ürün grubu bazında 
Türkiye süs bitkileri üretim alanlarındaki değişimler incelendiğinde; kesme çiçek alanı 2000 yılına 
göre 2009 yılında 1,4 kat, iç ve dış mekan süs bitkileri alanları 3,2 kat, yabani soğanlı yumrulu 
bitkiler üretim alanı ise 5 kat arttığı görülmektedir. 

Ülkemizde süs bitkisi üretimi diğer tarım kollarına oranla ülke ekonomisinde ve ihracattaki 
katkısı nedeniyle önemli bir yere gelmiştir. Sektördeki alt yapı çalışmalarının kısıtlı olması, destek 
ve teşviklerin yeterli düzeyde olmaması gibi sorunlar sektörün gelişimini yavaşlatmaktadır. Oysaki 
bitkisel üretim içerisinde en karlı sektörlerden birisidir ve gelişmeye açıktır. 

Ülkemizde kesme çiçek üretimi diğer süs bitkileri dallarına göre 2004 yılına kadar hızlı bir 
gelişme göstermiş, 2004-2009 yılları arasında gelişme aynı paralellikte devam etmiş, ancak 2009 
yılında Sakarya ilinde Organize Tarım Bölgesi kurularak dış mekan süs bitkilerinin üretiminde hızlı 
bir artış olması, kesme çiçek alanlarının geride kalmasına neden olmuştur.  

Çizelge 4’de 2000 yılında 6.457 dekar olan iç ve dış mekan süs bitkisi alanı 2009 yılı 
itibarıyle 20.814 dekara ulaştığı görülmektedir.  

Doğal çiçek soğanları üretimleri ise genellikle doğadan toplanan, ihraç edilemeyen 
elek altı materyal denen soğanların tekrar kendi bölgelerinde ekimi yapılarak oluşturulan 
büyütme alanlarından oluşmaktadır. Son yıllarda üretilmesi kolay olan türlerde de üretim 
sahaları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu konuda detaylı bilgi doğal çiçek soğanları bölümünde 
verilecektir.  

Ülkemiz seracılığı Marmara, Ege ve Akdeniz, kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göster-
mektedir. Marmara Bölgesinde Yalova ve çevresindeki mikroklima alanlarında, Ege Bölgesinde 
İzmir ve Muğla çevresinde ve Akdeniz Bölgesinde Antalya, Adana ve Mersin dolaylarında yoğun-
laşmakta ve Hatay’a kadar ulaşmaktadır. Seracılığın gelişmesiyle birlikte süs bitkileri sektörü de 
gelişmektedir. Özellikle sera koşullarının iyileştirilmesi ve modern tesislerin yapımı kesme çiçek, 
iç mekan süs bitkileri ve fi deliklerin artmasını sağlayacaktır.  
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Çizelge 5. Ürün Gruplarına Göre Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanları (da)

Yıllar Süs Bitkisi Grubu Cam 
Sera

Plas. 
Sera

Açık 
Tarla TOPLAM

20
05

Kesme çiçek 482 8.853 2.869 12.203
İç mekan süs bit. 35 286 4 325
Dış mekan süs bit. 25 377 8.060 8.462
Yabani soğanlı-rizomlu-
yumrulu bitkiler  3 215 218

TOPLAM 543 9.519 11.147 21.209

20
06

Kesme çiçek 556 9.377 2.115 12.048
İç mekan süs bit. 42 283 12 338
Dış mekan süs bit. 26 869 9.873 10.768
Yabani soğanlı-rizomlu-
yumrulu bitkiler  6 473 478

TOPLAM 624 10.534 12.474 23.632

20
07

Kesme çiçek 493 8.819 3.327 12.639
İç mekan süs bit. 34 632 61 727
Dış mekan süs bit. 38 561 11.506 12.105
Yabani soğanlı-rizomlu-
yumrulu bitkiler  3 476 479

TOPLAM 565 10.015 15.371 25.950

20
08

Kesme çiçek 451 8.678 3.983 13.112
İç mekan süs bit. 56 612 14 681
Dış mekan süs bit. 34 623 9.994 10.651
Yabani soğanlı-rizomlu-
yumrulu bitkiler  3 411 414

TOPLAM 541 9.915 14.401 24.857

20
09

Kesme çiçek 471 8.908 2.746 12.126
İç mekan süs bit. 51 1.027 56 1.135
Dış mekan süs bit. 60 981 18.638 19.680
Yabani soğanlı-rizomlu-
yumrulu bitkiler 0 97 552 649

TOPLAM 582 11.015 21.993 33.590
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Grafi k 7. Üretim Yerlerine Göre Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanları (da) 
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2009 yılı süs bitkileri üretiminin %1,73’ü cam serada, %33’ü plastik serada ve %65,4’ü 
açık alanda yapıldığı görülmektedir. İlimizde ihracat amaçlı kesme çiçek üretiminde en önemli 
kalem olan karanfi lin ısıtma yapılmadan da yetiştirilebilmesi, plastik seranın cam seraya göre 
daha ekonomik olması plastik sera alanını artmıştır. 

Grafi k 8. Ürün Gruplarına Göre Üretim Alanları 

Grafi k 8’de Türkiye 2009 yılı süs bitkileri üretim alanlarının ürün gruplarına göre % değerleri 
verilmiştir. Toplam 33.590 dekar olan süs bitkileri alanının %36’sını kesme çiçek, %59’unu dış 
mekan süs bitkileri, %3’ünü iç mekan süs bitkileri ve %2’sini Yabani Soğanlı Yumrulu Bitkiler 
oluşturmaktadır.

1.1.3. Antalya Süs Bitkileri Üretimi
İlimizde 4.143.256 dekar kullanılabilir tarım alanının %0,12’sinde süs bitkisi üretimi 

yapılmaktadır. İlimizde süs bitkileri sektörü diğer bitkisel üretim sektörleri içerisinde üretim alanı 
az olmasına rağmen, ihracat şansı yüksek olan bir sektördür. 

Çizelge 6.Türkiye ve Antalya Süs Bitkileri Üretim Alanları Karşılaştırması (2009)

ÜRÜN GRUBU
Üretim Alanı (da) Türkiye Üretiminde 

Antalya’nın Payı %Türkiye Antalya

Kesme Çiçek 12.126 4.120 34

İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi 20.814 866 4

Yabani Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu 
Bitkiler 649 71,2 11

Toplam 33.589 5.057 15
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 6’da Türkiye ve Antalya’da süs bitkileri üretim alanları karşılaştırıldığında Ülkemizin 
kesme çiçek üretiminin %34’ü, iç ve dış mekan süs bitkilerinin %4’ü ve doğal çiçek soğanlarının 
%11’inin İlimizde üretildiği görülmektedir. Antalya’da kesme çiçek üretimi, diğer illerde ise iç ve dış 
mekan bitkileri üretimi yoğundur. 
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Grafi k 9. Türkiye ve Antalya Süs Bitkileri Ekiliş Alanları Dağılımı (da) 
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Çizelge 7. Yıllar İtibarıyle Antalya’da Süs Bitkileri Üretim Alanları (da) 

Ürün Grubu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 
(2000=100)

Kesme Çiçek 2.515 2.643 2.858 3.371 4.099 4.328 4.262 4.181 4.365 4.120 163,8

İç ve Dış Mekan 
Bitkiler

367 386 668 814 806 1.037 1037 836 969 866 236

Yabani Soğanlı, 
Rizomlu Bitkiler

81 94 108 141 113 125 125 72 75 71 88

Toplam 2.963 3.123 3.634 4.325 5.018 5.489 5.464 5.089 5.409 5.057 171
Kaynak :Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlimizde yıllar itibarıyle süs bitkileri üretim alanlarındaki değişimlere bakıldığında;  kesme 
çiçek alanında 2000 yılına göre 2009 yılında üretim alanı 1,6 kat, iç ve dış mekan süs bitkileri 
alanı 2,3 kat artmış, yabani soğanlı yumrulu rizomlu bitkilerin üretim alanının  ise %12 oranında 
azaldığı görülmüştür. 

İlde ihracat amaçlı kesme çiçek üretimine 1985 yılında; 70 dekar örtü altında başlanmış 
olup; 2009 yılında kesme çiçek alanı 4.120 dekara yükselmiştir. İç ve dış mekan süs bitkileri 866 
dekar, yabani soğanlı,rizomlu,yumrulu bitkiler 71 dekar olmak üzere toplam süs bitkileri ekiliş 
alanı da 5.057 dekara çıkmıştır. Bu da gün geçtikçe İlde süs bitkilerinin önemli bir üretim kolu 
haline geldiğinin göstergesidir.

Grafi k 10. Antalya Süs Bitkileri Üretim Alanları 

Süs bitkileri üretim alanları içerisinde kesme çiçek %82 pay alırken, dış mekan  %15 iç  
mekan %2 ve yabani soğanlı, rizomlu, yumrulu bitkiler %1 pay almaktadır. İlde süs bitkileri olarak 
üretilen türler ve yetiştikleri yerlere göre üretim alanları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Çizelge 8. Tür Bazında Antalya Süs Bitkileri Üretim Alanları (2009)

SÜS BİTKİLERİ Cam Sera 
(da)

Plastik Sera 
(da)

Açık Tarla 
(da)

Toplam 
(da)

KESME ÇİÇEKLER
Anemon  4,000  4,000
Fresıa 2,000 19,300  21,300
Gerbera 60,500 787,000  847,500
Gladıol 0,500 2,700 2,000 5,200
Gül 78,000 19,500 97,500
Gypsophılla 11,000 140,000 8,000 159,000
Karanfi l 115,000 2.611,500  2.726,500
Krizantem 2,000 18,000 4,000 24,000
Lılıum 19,000  19,000
Lısıantus 23,000 19,000  42,000
Solidago 4,000 90,000  94,000
Diğerleri  20,000 60,000 80,000
Toplam-I 296,000 3.750,000 74,000 4.120,00

İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ
İç Mekan Süs Bitkileri 30,500 81,330 111,830
Dış Mekan ve Fideleri 24,780 130,150 599,690 754,624
Toplam-II 55,284 211,480 599,690 866,454

YABANİ SOĞANLI-YUMRULU-RİZOMLU BİTKİLER
Toplam-III 71,200 71,200
Genel Toplam(I+II+III) 351,000 3.961,480 744,890 5.057,000

Kaynak:  Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlde kesme çiçek içerinde karanfi l, gerbera gysophilla, gül, solidago, lisianthus en fazla 
üretim yapılan türlerdir. Toplam kesme çiçek alanının %91’i plastik serada ve %7’si cam serada 
ve %1,8’i açık alanda yetiştirilmektedir.  

Yaklaşık 110 dekar serada iç mekan bitkileri ve 155 dekar serada ve 600 dekara yakın açık 
alanda dış mekan süs bitkileri yetiştirilmektedir. 

Yabani soğanlı, rizomlu, yumrulu bitkiler grubunda ki 71,2 dekar olan üretim alanı en fazla 
ihracatı yapılan Galanthus elwesii (Toros kardeleni) büyütme sahalarına aittir.   

1.2. Türkiye ve Antalya Süs Bitkileri Ticareti
1.2.1.Türkiye ve Antalya Süs Bitkileri İhracatı 
Süs bitkileri sektörü gelişmekte olan bir sektör olmasına rağmen dış ticaret potansiyeli 

oldukça büyüktür. Ülkemizde 25 yıllık bir geçmişi olan süs bitkileri sektörünün ihracatı bugün 
başladığı çizgiden oldukça ileri seviyelere ulaşmıştır. 
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Ülkemizin süs bitkileri ihracat değeri yıllar itibariyle aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Çizelge 9.Türkiye Süs Bitkileri İhracatı

YILLAR DEĞER 
(1000 Dolar)

DEĞİŞİM 
(1996=100)

1996 17.243 100
1997 18.966 109,9
1998 18.976 110,1
1999 18.547 107,6
2000 12.956 75,1
2001 14.282 82,8
2002 22.299 129,3
2003 31.485 182,6
2004 37.748 218,9
2005 36.230 210,1
2006 40.522 235,0
2007 46.447 269,4
2008 45.712 265,1
2009 49.149 285,0

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

Süs bitkileri sektörü çizelgeden de görüldüğü gibi, 2000 yıllarına kadar 18 milyon dolar 
civarında seyrederken, 2000-2001 yıllarında gerileme göstermiş, sonraki yıllarda ivme kazanarak 
2009 yılı itibarıyle 50 milyon dolara yakın getirisi olan bir sektör haline gelmiştir. 

Yıllar arasındaki değişimlere bakıldığında 1996 yılına göre 2009 yılında ihracatın 2,9 kat 
arttığını söyleyebiliriz. 1996 yılına göre 2000 yılında %25 ve 2001 yılında  %17 oranında azaldığı 
görülmektedir. 

2000 ve 2001 yıllarındaki gerilemenin nedenleri arasında; sektördeki fi rmaların mevcut 
pazarlarını genişletmeden, yeni pazarlar oluşturmadan üretimlerini arttırmaları, satışta karanfi lin 
dışında sinerji yaratacak yeni tür ve çeşitlere yönelmemeleri ve nakliyede maliyeti azaltmak için 
kullanılan tır taşımacılığının çiçeğin vazo ömrünü azaltması sayılmaktadır. Ayrıca pazarlama 
kanallarında oluşan aşırı arz fazlalığı fi yatlara olumsuz yönde etki etmiştir. 

Hedef pazarlarımız olan Avrupa’da karanfi l fi yatlarında meydana gelen dramatik düşüş, 
üretici ve ihracatçıları yeni pazarlar aramaya sevk etmiştir. Bu bağlamda Rusya, Ukrayna ve 
Balkan Ülkeleri yeni pazarlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu arada yeni pazarların talebini dikkate alan 
bazı fi rmalar karanfi lin yanı sıra yeni tür ve çeşitlere yönelmeye başlamışlardır. Yayla şartlarında 
yaz üretimine geçilerek, yıl boyu kesintisiz ihracat yapmayı hedefl emişlerdir.

Yıllar itibarıyle ihracatta görülen artışın en önemli nedenlerinden biri dış pazarda yapılan 
tanıtım faaliyetleridir. Fuar katılımları, alım heyetleri ve çeşitli diğer etkinliklerle Türk çiçeği 
tanınmaya ve yeni alıcılara ulaşmaya başlamıştır. 
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Çizelge 10. Ülkelere Yapılan Türkiye Süs Bitkileri İhracat Miktarı ve Değişimi

ÜLKE
2008 2009 Değişim (%)

Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu 
Miktar

Fob 
Dolar

Hollanda 68.350.387 8.871.129 56.599.463 8.476.786 -17,19 -4,45

Birleşik Krallık 77.377.598 8.267.562 75.656.062 8.071.346 -2,22 -2,37

Almanya 26.676.169 5.875.982 29.722.126 6.253.684 11,42 6,43
Rusya 
Federasyonu 53.302.510 3.953.258 47.931.604 4.472.310 -10,08 13,13

Türkmenistan 524.403 1.863.167 881.496 3.667.986 68,09 96,87
Ukrayna 60.022.770 3.965.564 58.296.935 3.397.288 -2,88 -14,33
Azerbeycan 
-Nahcıvan 376.075 1.320.706 857.053 3.071.179 127,89 132,54

Romanya 67.132.375 3.377.851 64.600.713 3.054.945 -3,77 -9,56
Bulgaristan 18.144.145 1.068.562 31.166.333 1.311.543 71,77 22,74
Diğerleri 30.687.210 7.149.010 27.662.850 7.372.558 -9,85 3,12
TOPLAM 402.593.642 45.712.791 393.374.635 49.149.625 -2,29 7,52

 Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

2008 ve 2009 yıllarındaki ülkelere yapılan ihracatta kodlu miktar ve değerdeki değişimler 
çizelgede verilmektedir. Toplam ihracata bakıldığında ürün miktarında %-2’lik azalma görülürken, 
%7,5 bir değer artışı görülmektedir. 

Grafi k 11. Ülkelere Yapılan Süs Bitkileri İhracatı (2009)

Ülkelere Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracatı

Romanya
%6

Bulgaristan
%3

Diğer Ülkeler
%15

Azerbaycan- Nahçıvan
%6

Ukrayna
%7

Hollanda
%18

Birleşik Krallık
%16

Almanya
%13Rusya Federasyonu

%9
Türkmenistan

%7

Ülkemizden bugün yaklaşık 35 ülkeye süs bitkileri ihracatı yapılmaktadır. Süs bitkileri 
ihracatında en önemli ürün grubu kesme çiçeklerdir. Bu grubun içinde en önemli ihraç kalemi 
karanfi l ve gerberadır. Diğer kesme çiçekler arasında gypsophilla, krizantem, lisianthus, lilium ve 
ranunculus gibi türlerin de ihracatı önem kazanmaya başlamıştır. 

Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarlarımız Hollanda, İngiltere, Almanya, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna ve Türkmenistan’dır. 

Canlı bitkiler ihracatımızda hedef pazarlar Uzak Doğudan Avrupa’ya doğru yön değiştirmiştir. 
Bunun nedeni Çin’in daha ucuz üretim yaparak, Uzak Doğu pazarına mal tedarik etmesidir. Canlı 
bitkiler ihracatında Almanya, Hollanda, Macaristan, Türkmenistan, K.K.T.C. önemli pazarlardır. 
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Bunların dışında Azerbeycan, Libya, Irak gibi ülkelere de mütahhitlik hizmetlerindeki gelişmelere 
paralel olarak iç ve dış mekan bitkilerinin ihracatı artmıştır. 

Son yıllarda yosunlar ve ağaç dalları grubunda yer alan çelenklerin ihracatında da artış 
görülmektedir. Noel dönemlerine yönelik yeşilliklerden oluşan çelenk yapımı yeni bir tür olarak 
üretilmeye ve ihraç edilmeye başlanmıştır. Çelenk ihracatında önemli pazarlarımız Hollanda ve 
Almanya’dır. Macaristan, Polonya gibi taç ve çelenk konusunda Avrupa’nın üreticisi konumunda 
olan ülkeler her geçen yıl bu ürün grubuna ağırlık vermektedirler. Bu alanda Türk çelenk ve buket 
üreticisi fi rmaların en önemli rekabet avantajı sadece meyveli malzemelerin kullanılmasıdır. Bu 
nedenle meyveli çelenk yapımına uygun bitkilerin geniş üretiminin olmaması da çelenk ihracatının 
önünde yapısal bir engel olarak durmaktadır. 
Çizelge 11.Yıllar İtibarıyle Ürün Gruplarına Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracatı($)

Yıllar
Süs Bitkileri Ürün Grubu

TOPLAM
Çiçek Soğanları Canlı Bitkiler Kesme Çiçekler Yosunlar ve 

Ağaç Dalları 
2001 1.319.008 1.985.236 7.750.215 3.227.529 14.281.988
2002 2.504.244 2.815.861 11.429.727 5.549.567 22.299.399
2003 2.820.798 4.067.724 14.918.053 9.679.012 31.485.587
2004 2.837.651 6.329.616 20.170.343 8.410.453 37.748.063
2005 2.747.802 5.671.929 20.397.089 7.412.887 36.229.707
2006 2.645.506 7.941.832 23.482.357 6.453.097 40.522.792
2007 2.917.702 10.870.003 26.588.081 6.071.179 46.446.965
2008 3.023.151 12.182.938 24.779.958 5.726.744 45.712.791
2009 2.554.299 16.388.049 24.381.131 5.826.146 49.149.625

Değişim 
(2001=100) 193,7 825,5 314,6 180,5 344,1

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

Ürün grubu bazında 2001 ve 2009 yılları ihracat değerlerindeki değişimler incelendiğinde; 
çiçek soğanları 1,9 kat artmış, canlı bitkiler 8,2 kat artmış, kesme çiçekler 3,14 kat artmış, yosunlar 
ve ağaç dalları 1,8 kat artmıştır. Toplamda ise ihracat 3,4 kat artmıştır. En fazla ihracat artışının 
canlı bitkilerde ve kesme çiçeklerde olduğu görülmektedir. 

Grafi k 12.Yıllara Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracat Değişimi 
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Grafi k 13. Ürün Grubu Bazında Türkiye Süs Bitkileri İhracat Dağılımı 

2009 yılında toplam 49 milyon dolar olan süs bitkileri ihracatının %50’sini kesme çiçekler, 
%33’ünü canlı bitkiler, %12’si yosunlar ve ağaç dalları ve %5’ini de doğal çiçek soğanları 
oluşturmaktadır.
Çizelge 12. Ürün Grubuna Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracatı ve Değişimleri 

Ürün Grubu
2008 2009 Değişim (%)

Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu 
Miktar

Fob 
Dolar

Kesme Çiçek 319.782.388,00 24.779.958,40 324.483.820,20 24.381.130,88 1,47 -1,61

Canlı Bitkiler 30.777.687,00 12.182.938,06 34.257.846,50 16.388.049,00 11,31 34,52

Çelenk Yosun 3.701.882,88 5.726.743,68 4.092.781,18 5.826.146,10 10,56 1,74

Çiçek Soğanları 48.331.684,00 3.023.151,20 30.540.187,00 2.554.298,86 -36,81 -15,51

TOPLAM 402.593.641,00 45.712.791,34 393.374.634,88 49.149.624,84 -2,29 7,52

Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği

Türkiye 2008 ve 2009 yılları süs bitkileri ihracatı karşılaştırıldığında; kesme çiçeklerin 
miktarı artarken, değerinin azaldığı, canlı bitkilerde miktarda %11, değerde %34,5 artış görüldüğü, 
çelenk, yosunlarda miktarda %10 artış olmasına rağmen, değerde %1,7’lik bir artış olduğu ve 
çiçek soğanlarında da hem miktarda hem de değerde azalmanın olduğu görülmektedir. 
Çizelge 13. Antalya Gümrükleri Çıkışlı Süs Bitkileri İhracatı ve Değişimleri 

Ürün 
Grubu

2008 2009 Değişim (%)

Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu Miktar Fob Dolar Kodlu Miktar Fob Dolar

Kesme 
Çiçek 197.588.138,00 17.702.150,56 204.683.120,00 17.282.372,19 3,59 -2,37

Canlı 
Bitkiler 27.122.392,00 4.912.915,66 28.130.277,00 4.427.992,26 3,72 -9,87

Çelenk 
Yosun 909.781,00 1.962.972,88 875.553,75 1.718.714,91 -3,76 -12,44

Çiçek 
Soğanları 0,00 0,00 500.000,00 4.317,37 0 0

TOPLAM 225.620.311,00 24.578.039,10 234.188.950,75 23.433.396,73 3,8 -4,66
Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği
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Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nden alınan bilgilere göre yukarıdaki 
çizelge de Antalya gümrüklerinden çıkış yapılan süs bitkileri miktarları ve değerleri verilmiştir. Bir 
başka ilin çiçeği Antalya Gümrüklerinden çıkış yapabilirken, Antalya’da üretilen kesme çiçekler 
de, başka ilin gümrüğünden ihraç edilebilmektedir. Bu nedenle de Antalya’da üretilen bitkilerin 
ihracat miktarları birebir verilememektedir. 

Ülkemizdeki kesme çiçek üretiminin %34’ü İlimizde yapılmakta ve üretimin büyük bir 
bölümü ihraç edilmektedir. Çizelgelerden Ülkemizin 2009 yılına ait kesme çiçek ihracat miktarının 
%63’ünün ve ihracat değerinin %71’inin Antalya’dan temin edildiğini söyleyebiliriz. Toplam süs 
bitkilerine bakıldığında da miktarda %60 ve değerde %48 lik pay aldığı görülmektedir.   

1.2.2. Türkiye Süs Bitkileri İthalatı 
Çizelge 14. Yıllar İtibariyle Türkiye Süs Bitkileri İthalat Değeri

YILLAR Değer (Dolar) Değişim 
(2000=100)

2000 17.482.271 100
2001 10.225.281 58,4
2002 12.288.290 70,3
2003 15.699.079 89,8
2004 23.504.520 134,4
2005 33.812.466 193,4
2006 48.620.950 278,1
2007 52.224.671 298,7
2008 57.749.804 330,3
2009 37.019.031 211,7

Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği

Çizelgede 2000 yılında 17.482.271 dolar olan süs bitkileri ithalat değeri,  2009 yılında 2,1 
kat artarak 37.019.031 dolara yükselmiştir. 2001 yılında ithalat değeri %41 azalmış, 2003 yılına 
kadar azalma devam ederken, 2004 yılından itibaren 2008 yılına kadar artarak devam etmiştir. 
Son iki yıl karşılaştırıldığında ise; 2009 yılında ithalat değeri 2008 yılına göre %35 lik oranda 
azalmıştır. 

Çizelge 15. Ülkelerden Yapılan Türkiye Süs Bitkileri İthalat Değeri (2009)

Ülke Adı İthalat Değeri($)
Hollanda 14.717.595
İtalya 12.214.626
Almanya 1.668.025
Fransa 1.564.638
Macaristan 1.467.744
Çin Halk Cumhur. 1.131.479
Yunanistan 869.553
Belçika 839.526
Kostarika 630.052
İspanya 416.777
Tayland 238.968
Guatemala 163.567
Kenya 119.117
İsrail 111.264
Gürcistan 109.213
Diğerleri 756.887
TOPLAM 37.019.031

Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği
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2009 yılı itibarıyle en fazla ithalat Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa, Macaristan ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’nden yapılmıştır. 
Çizelge 16.Yıllar İtibariyle Ürün Gruplarına Göre Türkiye Süs Bitkileri İthalatı ($)

Ürün 
Grubu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 

(2003=100)

Çiçek 
Soğanları 1.299.495 1.520.813 2.211.009 4.125.136 5.052.060 5.387.415 4.880.535 375,6

Canlı 
Bitkiler 13.975.028 21.261.739 30.664.386 43.739.384 46.467.617 51.538.186 31.411.893 224,8

Kesme 
Çiçekler 157.767 308.010 426.284 431.733 244.427 328.735 400.622 253,9

Yosunlar 
ve Ağaç 
Dalları

266.789 413.958 510.787 324.697 460.567 495.468 325.981 122,2

TOPLAM 15.699.079 23.504.520 33.812.466 48.620.950 52.224.671 57.749.804 37.019.031 235,8
Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği 

Ürün grubu bazında Türkiye süs bitkileri ithalat değeri değişimleri incelendiğinde; 2003 
yılına göre 2009 yılı ithalat değeri çiçek soğanlarında 3,7 kat, canlı bitkilerde 2,2 kat, kesme 
çiçeklerde 2,5 kat, yosunlar ve ağaç dallarında 1,2 kat artığı görülmektedir.   

Çizelgeden yıllar itibarıyle Ülkemiz süs bitkisi ithalatını yükselten en önemli kalemin canlı 
çiçekler olduğu, bunu çiçek soğanlarının izlediği anlaşılmaktadır. Canlı çiçeklerde (iç ve dış mekan 
bitkileri) Ülkemizdeki üretimin yetersizliği ve büyük otellerin, tatil köylerinin toplu konut alanlarının, 
büyük şehir belediyelerinin çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle dış mekan 
bitkilerine olan talebin artması ve belirli boy ve ebatta yetişmiş materyal istemeleri dış mekan süs 
bitkilerindeki ithalatın yükselmesine neden olmuştur. Kesme çiçeklerdeki ithalat ise, genellikle 
üretim materyali olan fi deler ve anne bitkilerin ithalatı şeklindedir. 

Ayrıca çim ve mevsimlik çiçek tohumları da çoğunlukla yurt dışından ithal edilmektedir. 
Toplam ithalat değerlerine bakıldığında 2009 yılındaki ithalatın düşmesi sevindiricidir. Bunun da 
nedeni yurdumuza ithal edilen palmiyelerde görülen kırmızı palmiye böceğinden sonra alınan 
önlemlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
Çizelge 17. Yıllar İtibariyle Türkiye Süs Bitkileri İthalat Miktarları

Ürün 
Grubu 

Toplam 
Miktar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Çiçek 
Soğanları

adet 10.907.439 6.958.099 11.800.607 29.068.896 35.887.246 44.531.120 27.861.278
kg. 566.576 579.197 649.067 758.545 821.501 831.614 726.206

Canlı 
Bitkiler

adet 775.480 571.152 2.399.154 4.985.665 2.648.094 1.939.575 2.223.664
kg. 9.248.150 13.221.807 21.505.563 37.939.491 27.100.782 28.747.323 15.749.019

Kesme 
Çiçek

adet 29.153 517.915 938.310 1.199.913 439.795 456.758 875.869
kg. 28.642 19.439 26.157 17.351 12.021 21.293 14.053

Yosunlar 
ve Ağaç 
Dalları

adet  7.700 1.400     

kg. 95.507 122.557 154.916 82.426 148.425 131.959 108.263
Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği

Ülkemizde kültür çiçek soğanları üretiminin son derece az olması ve soğanlı bitkilerin pazar 
paylarının yüksek oluşu, çiçek soğanlarının ithalatını yıllar itibarıyle hızla arttırmıştır. Çizelge de 
görüldüğü gibi 2006-2007 ve 2008 yıllarındaki artışın nedeni özellikle Büyükşehir Belediyelerin 
lale, sümbül, nergiz gibi soğanlı bitkileri peyzaj amaçlı kullanımından kaynaklanmaktadır. 
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1.2.3. Antalya Süs Bitkileri İthalatı
Aşağıdaki çizelgede Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alınan tarımsal ithalat verileri 

görülmektedir. 
Çizelge 18. Antalya İli Tarımsal İthalat Verileri
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Kaynak : Antalya Zirai Karantina Müd.
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Çizelge 19. Antalya İli Tarımsal İthalat Değeri

Yıllar İthalat ($) Değişim (2003=100)

2003 25.440.165 100
2004 33.529.250 131,8
2005 38.387.773 150,9
2006 51.877.860 203,9
2007 77.403.376 304,2
2008 173.879.992 683,4
2009 70.662.698 277,7

Kaynak : Antalya Zirai Karantina Müd.

Antalya ili tarımsal ithalat değeri 2003 yılına göre 2009 yılında 2,7 kat artmıştır. 2008 
yılındaki ithalat değerinin artmasının nedeni o yıl kuru ürün, torf ve kereste ithalatındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır.
Çizelge 20. Yıllar İtibariyle Antalya Süs Bitkileri İthalat Verileri

Ürün Grubu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Miktar Birim Miktar Birim Miktar Birim Miktar Birim Miktar Birim
Çelik, 
Rizom, 
Yumru 

307.606 adet 1.191.059 adet 1.482.850 adet 1.272.692 adet 2.815.595 adet

Çelik, 
Rizom, 
Yumru 

42.460 k.kutu         

Çiçek 
Soğanları 4.920.860 adet 13.860.306 adet 18.535.844 adet 28.437.470 adet 17.288.845 adet

Çiçek 
Soğanları       3.450 kg 47.319 kg

Dış Mekan 
Süs Bitkisi 37.865 adet 27.140 adet 121.366 adet 57.153 adet 211.201 adet

Fide 759.747 adet 1.377.885 adet 1.716.904 adet 2.345.792 adet 2.133.294 adet

Fide, Fidan, 
Çelik, Aşı 
Kalemi 

292.500 adet 179.776 adet 227.725 adet 173.510 adet 409.318 adet

Fide, Fidan, 
Çelik, Aşı 
Kalemi 

      100 bağ   

İç Mekan 
Süs Bitkisi 33.636 adet 7.097 adet 103.105 adet 39.668 adet 49.542 adet

İç Mekan 
Süs Bitkisi 7.500 k.kutu   3,00 kg 700 bağ   

İç Mekan 
Süs Bitkisi 564 p.saksı         

Kesme 
Çiçek 39.232 adet 94 adet 57.007 adet 54.422 adet 263.431 adet

Kesme 
Çiçek       41,500 gr   

Süs Tohum 29.698.750 adet 49.266.500 adet 25.148.750 adet 80.238.000 adet 122.275.000 adet

Süs Tohum 80,33 kg 40,79 kg 52,10 kg 25,36 kg 55,72 kg

Çim Tohum 207,50 ton 419,73 ton 1.229,31 ton 586,36 ton 1.105,17 ton
Kaynak: Antalya  Zirai Karantina Müd.
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İznine Tabii Olan Üretim Materyalleri İthalat 
İşlemleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 15 Nisan 2003 Tarih ve 1622 sayılı yetki devri olurları ile 
tohumluklara (tarla, çim ve sebze tohumları, fi de, fi dan, bakteri kültürü v.b.) ithal ön izni verilmesi 
yetki verilen İl Müdürlüklerine (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, ve Yalova) 
devredilmiştir. Bu yetki ile her yıl yayınlanan ithalat genelgeleri doğrultusunda ithalat işlemleri İl 
Tarım Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Ayrıca Bakanlığın Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 25.06.1998 Tarih ve 
4866 Sayılı Yetki Devri Talimatı ile tohumluklara (doğal çiçek soğanları ve yasak olan tohumluklar 
hariç) ihraç izni verme yetkisi İl Tarım Müdürlüklerine verilmiştir. 

İthalat ve İhracat Genelgeleri (2010 yılı için);
1.Tohumluk İthalat Genelgesi (2010/1), 
2.Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Sebze ve Çilek Fideleri İthalat Uygulama 

Genelgesi (2010/2),
3.Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalleri ile Kesme Çiçek İthalat Uygulama Genelgesi 

(2010/3)
4.Tohumluk İhracat Genelgesi (2010/4)
Tohum, fi de, fi dan, çiçek soğanları diğer üretim materyallerinin ithalat ve ihracat işlemleri 

söz konusu genelgeler doğrultusunda yürütülmektedir. 
İlimizde yıllar itibarıyle değişmekle birlikte süs bitkileri üretimi, ihracatı ve ithalatı ile uğraşan 

yaklaşık 45 fi rma (40 kesme çiçek+5 iç ve dış mekan süs bitkileri ) bulunmaktadır. 2010/3 İthalat 
Genelgesine göre süs bitkisi fi rmalarının üretim tesisleri yerinde görülerek “Süs Bitkileri ve Süs 
Bitkileri Çoğaltım Materyali Üretim İşletmesi Kapasite Raporu” İl Tarım Müdürlükleri tarafından 
düzenlenmektedir.  Kapasite raporları 5 yıl geçerlidir. Üretim materyali ithalatı yapmak isteyen 
fi rmaların Yetkilendirilmiş Süs Bitkisi Kuruluşu olması gerekmektedir. Bunun için de üretim yerinin 
bulunduğu İl Tarım Müdürlüğünden Kapasite Raporu, Süs Bitkisi Üretici Belgesi ve İlgili Alt Birliğe 
Üyelik Belgesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne 
müracaat ederek yetkilendirilmeleri gerekmektedir. 

Ön izin işlemlerinden sonra karantina işlemleri için Karantina Müdürlüklerinin bulunduğu 
illerde Zirai Karantina Müdürlüklerine yoksa İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüklerine 
ön izin ile birlikte müracaat yapılarak Bitki İthal Permisi alınmaktadır. 6968 Sayılı Zirai Karantina 
Kanunu kapsamında karantina işlemleri yürütülerek inspektörler kontrolü ile temiz ve standartlara 
uygun tohumlukların yurda girişi yapılmaktadır.  

2007 yılından itibaren süs bitkileri fi delerini ihraç edilebilmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
İl Tarım Müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir. İlimizde en fazla Fleurantalya Süs Bitkileri 
Üretim Paz. A.Ş. ve Ritmo Tarım Tic. San. A. Şirketi süs bitkisi fi desi ihracatı yapmaktadır. Fideler 
ağırlıklı olarak Almanya’ya ve Hollanda’ya ihraç edilmektedir. 
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1.3. Antalya Süs Bitkileri Üretim Değeri
Çizelge 21. Antalya Süs bitkileri Üretim Değerleri (2009)

Süs Bitkileri Üretim Değeri 
(TL)

Üretim Değerinin 
Kendi Grubu 

içindeki payı (%)

Üretim Değerinin Kendi 
Üretim Dalı İçindeki 

Payı(%)

Üretim Değerinin İl 
toplam Üretim değeri 

İçindeki Payı(%)

KESME ÇİÇEKLER

Karanfi l 62.590.500 64,21 56,69 1,22

Gerbera 19.561.450 20,07 17,72 0,38

Frezya 1.470.500 1,51 1,33 0,03

Krizantem 1.596.800 1,64 1,45 0,03

Anemon 100.000 0,1 0,09 0

Gypsophilla 2.397.000 2,46 2,17 0,05

Gladiol 99.360 0,1 0,09 0

Gül 3.729.630 3,83 3,38 0,07

Lilium 662.400 0,68 0,6 0,01

Lisianthus 1.118.000 1,15 1,01 0,02

Solidago 3.722.400 3,82 3,37 0,07

Diğer 432.000 0,44 0,39 0,01

TOPLAM 97.480.040 88,29 1,91

İÇ MEKAN BİTKİLERİ

Yeşil Yapraklılar 4.725.000 68,73 4,28 0,09

Çiçekli Bitkiler 900.000 13,09 0,82 0,02
Succulent ve 
Kaktüsler 800.000 11,64 0,72 0,02

Soğanlı Bitkiler 450.000 6,55 0,41 0,01

TOPLAM 6.875.000 6,23 0,13

DIŞ MEKAN BİTKİLERİ

Ağaç 1.675.350 27,67 1,52 0,03

Çalı 1.578.600 26,08 1,43 0,03
Yerörtücüler ve 
Mevsimlikler 2.800.000 46,25 2,54 0,05

TOPLAM 6.053.950 5,48 0,12

GENEL TOPLAM 110.408.990  100 2,16

İL TARIMSAL 
ÜRETİM DEĞERİ 5.110.028.596    
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Grafi k 14. Antalya Süs Bitkileri Üretim Değerleri Dağılımı

%89

%6
%5

Antalya’da 5057 dekar olan süs bitkileri üretim alanının 112 dekarı (%2,2) iç mekan süs 
bitkileridir. Bu sektörün üretim alanı çok küçük olmasına rağmen, 110.408.990 TL olan İlimiz süs 
bitkileri üretim değerinin 6.875.000 TL’si (%6) iç mekan süs bitkileri üretiminden sağlanmaktadır. 
Ekonomik getirisi yüksek olan bu sektöre yatırım maliyetinin ve ısıtma giderlerinin yüksek oluşu 
gereken önem verilmesini engellemektedir. 
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2.KESME ÇİÇEK

2.1.Kesme Çiçek Üretimi
2.1.1.Dünya Kesme Çiçek Üretimi 
Kesme çiçek yetiştiriciliği, süs bitkileri sektörü içinde yer alan ve bu sektör içerisinde tüm 

dünyada hem üretim hacmi, hem de ekonomik değer olarak en geniş paya sahip olan faaliyet 
alanıdır. 

Kesme çiçekler; bu amaçla yetiştirilen bitkilerin çiçek veya goncalarının taze, kurutulmuş, 
boyanmış, ağartılmış, dolgu maddeleriyle desteklenmiş veya başka bir biçimde kullanıma 
sunulmuş durumlarını ifade etmektedir. 

Dünyada kesme çiçek üretimi 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başlamıştır. 
Küreselleşme ve bunun gelire olan etkisine bağlı olarak dünya üzerinde birçok ülkede kişi başına 
düşen kesme çiçek tüketimi artış göstermiştir. Buna bağlı olarak dünya kesme çiçek üretimindeki 
rekabet de artmıştır.

ABD, Japonya, İtalya, Hollanda gibi geleneksel üretim yerlerinin yanında, Latin Amerika 
ve Afrika’da da kesme çiçek üretimi önem kazanmaya başlamıştır. Son yıllarda kesme çiçek 
üretiminde ekolojik koşullar ve ucuz işgücü gibi avantajlara sahip olan Kolombiya, Ekvador ve 
Kenya gibi ülkeler dünyanın en önemli kesme çiçek üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri konumuna 
gelmiştir. Kesme çiçek üretimi yapan geleneksel merkezlerde ise üretim alanları aynı kalmakla 
veya azalmakla birlikte, verimlilik artışına gidilmeye başlanmıştır.

Dünya üzerinde 50’den fazla ülkede kesme çiçek üretimi yapıldığı bilinmektedir. Üretim 
yapılan önemli bölgeler alan büyüklüklerine göre Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey 
Amerika, Afrika ve Orta Doğu’dur.

Asya ülkeleri içinde önemli üretici ülkeler Çin, Hindistan, Japonya, Tayland, İsrail ve 
Malezya’dır.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en önemli üretici ülkeler Hollanda, İtalya, Almanya, 
Birleşik Krallık ve İspanya’dır. Avrupa Birliği dünya üzerinde hektar başına verimliliğin en fazla 
olduğu bölgedir. 

Amerika’da Meksika, Kolombiya, Ekvador, Brezilya önemli üretici ülkelerdir. Latin 
Amerikan ülkelerinde çiçek üretimi konusunda yeterli bilgi bulunmamasına karşın, bu bölgedeki 
üretimin çok hızlı geliştiği bilinmektedir. Kolombiya’da örtü altında dünyanın en kaliteli karanfi lleri 
yetişmekte ve yılın on ayında rahatlıkla karanfi l hasat edilmektedir. Kolombiya’nın bu sektördeki 
avantajları; uygun iklim koşullarına sahip olması, ABD pazarına yakın olması, işçilik maliyetlerinin 
düşük olması ve ürün çeşitliliğinin olmasıdır.

Afrika’da özellikle ekvator kuşağında bulunan Kenya, Tanzanya, Zimbabve, Uganda, 
Zambia ve Etiyopya gibi ülkeler uygun iklimsel koşullar sayesinde önemli üreticilerdir. Afrika 
ülkelerinin iklim koşullarının uygun, işçilik ücretlerinin düşük ve yabancı yatırımcıları çekmiş 
olması, ayrıca devlet teşviklerinin bulunması pazarda oldukça avantajlı duruma geçmesini 
sağlamıştır. Kenya’nın büyük arazilerinde açıkta yetiştiricilik yapılmaktadır. Afrika’da üretilen 
çiçeklerin %90’ının Avrupa’da satıldığı tahmin edilmektedir.

Çizelge 22. Kıtalara Göre Kesme Çiçek İthalat ve İhracat Değerleri (2008)

Kıtalar İthalat (Milyon Euro) İhracat (Milyon Euro)

Avrupa 3.880 3.026
Afrika 0 659
Asya 503 458
 Amerika 954 1.356
Diğerleri 530 540
TOPLAM 6.000 6.350

Kaynak:AIPH International Statistics Flower and Plants 2009 
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AIPH 2008 yılı verilerine göre, dünya kesme çiçek ithalat toplamı yaklaşık 6 milyar eurodur. 
İthalatın %65’ı Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Avrupa’yı  %16 ile Amerika ve 
%8,4 ile Asya ülkeleri izlemektedir. Dünya kesme çiçek ihracatı ise; 6 milyar 350 milyon eurodur.  
İhracatın en fazla yapıldığı bölge %47,6 ile Avrupa olup, bunu  %21,3 ile Amerika ve %10,3 ile 
Afrika ülkeleri izlemektedir.   

2.1.2.Türkiye Kesme Çiçek Üretimi
İklim özellikleri açısından büyük avantajlara sahip olan Ülkemizde ticari anlamda kesme 

çiçek üretimi, 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarında İstanbul ve Yalova çevresinde başlamış ve daha 
sonra Ege ve Akdeniz Bölgelerine yayılmıştır. Ancak kesme çiçeğe duyulan ihtiyacın tarihi çok 
eski olmasına rağmen tarımın bir alt sektörü olarak geliştirilmesi yolundaki çabalar oldukça yenidir. 
1985 yılında İlimizde kesme çiçek ihracatının başlaması, kesme çiçek üretim alanı ve miktarında 
önemli artışlara neden olmuş ve hızla ticari bir sektör konumuna gelmesini sağlamıştır.  

Türkiye 2009 yılı itibarıyle 12.125 dekar üretim alanı ile dünya üretiminde yaklaşık % 0,2’lik 
bir paya sahiptir. 

Ülkemizde iç piyasaya yönelik çalışan küçük üreticiler genellikle yerli çelikler kullanarak 
üretim yapmaktadırlar. Üretim ve pazarlama kooperatifl eri aracılığı ile de fi de temini yaparak iç 
piyasada ürünlerini pazarlamaktadırlar.  İlimizde ise; ihracata yönelik üretimde çelik, fi de gibi üretim 
materyali ya her yıl ithal edilmekte ya da anaçlar ithal edilerek bu anaçlardan çelik alınmakta ve 
köklendirme seralarında köklendirilerek üretimde kullanılmaktadır. Soğanlı bitkilerde ise tohumluk 
temini tamamen ithal edilerek kesme çiçek üretimi yapılmaktadır. 

 Kesme çiçek üretimi seçilen tür, ürünün pazara arz edileceği dönem, üretimin yapılacağı 
ortam ve ekolojik koşullara göre farklılıklar göstermektedir. Üretim yerlerine göre kesme çiçek 
üretim alanları aşağıda görülmektedir. 

Çizelge 23. Türkiye Kesme Çiçek Üretim Alanlarının Üretim Yerleri (da)

ÜRETİM YERİ 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 
(2005=100)

Cam Sera 482 556 493 451 471 97,7
Plastik Sera 8.853 9.377 8.819 8.677 8.908 100,6
Açık Tarla 2.869 2.115 3.327 3.983 2.746 95,7
TOPLAM 12.203 12.048 12.639 13.111 12.125 99,3

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Kesme çiçek üretim alanlarının üretim yerlerine göre değişimleri incelendiğinde; 2005 yılına 
göre 2009 yılında cam sera %2,3, açık tarla %4,3 oranında azalırken,  plastik sera alanlarında 
büyük değişiklikler olmamıştır.  

Grafi k  15. Üretim Yerlerine Göre Kesme Çiçek Alanları
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2009 yılı Türkiye kesme çiçek üretiminin %73’ü plastik serada ve %4’ü cam serada, %23’u 
ise açık tarlada yapılmaktadır. Seralarda yapılan üretimin büyük çoğunluğu ihracata yöneliktir. 

Çizelge 24. İllere Göre Kesme Çiçek Üretim Alanları (2009)

İller Alan (da) %

İzmir 4.926 40,6
Antalya 4.120 33,9
Yalova 1.319 10,8
Isparta 595 4,9
İstanbul 300 2,5
Adana 167 1,37
Ankara 130 1
Mersin 122 1
Tokat 103 0,8
Bursa 81 0,66
Sakarya 20 0,16
Diğerleri 242 2,3
TOPLAM 12.125

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İllere göre kesme çiçek alanlarına bakıldığında 4.926 dekar alan ile İzmir ilk sırayı almakta 
olup, bunu 4.120 dekar ile Antalya izlemektedir. İzmir ilinde yapılan kesme çiçek üretimi genellikle 
iç piyasaya yöneliktir. Bu İlde ihracat sınırlı kalmıştır. Bunun nedenleri arasında bir fi deden 
budama ile 3-4 yıl verim almaya çalışıldığı, bunun da kaliteyi olumsuz etkilediği, ayrıca üretimde 
sürekliliğin olmaması ve kalifi ye işçinin bulunmaması sayılmaktadır. İlimizde ise; kesme çiçek 
yetiştiriciliğinde amaç ihracat yapmaktır. Antalya’da sprey karanfi l ile başlayan ihracat, son yıllarda 
standart karanfi l ve gerbera ile farklılık göstermiştir. Ancak yine de diğer türlerle zenginleşme 
henüz istenilen düzeyde değildir. 

İhracata yönelik kesme çiçek üretimi Antalya’nın yaz aylarında aşırı sıcak ve nemli koşulları 
nedeniyle kesintiye uğramasından dolayı merkezleri Antalya’da bulunan büyük fi rmaların Isparta 
ilinde üreticilerle anlaşarak bu boşluğu doldurma çabaları Ülkemizin yıl boyu karanfi l üretimine ve 
ihracatına olanak sağlamıştır. Ancak bunun da geliştirilmesi gereklidir. 

Grafi k 16. İllerin Kesme Çiçek Üretim Alanları Dağılımı (2009)

İlimiz Türkiye kesme çiçek üretim alanlarının %34’üne sahiptir.
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Çizelge 25. Yıllara Göre Türkiye Tür Bazında Kesme Çiçek Alanları  (da)

Kesme 
Çiçekler 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 

(2005=100)
Karanfi l 5.298,2 5.719,9 4.899,3 4.834,5 4.958,3 93,6

Gerbera 1.227,8 1.248,2 1.235,7 1.274,5 1.108,1 90,3

Gül 1.601,6 1.761,4 1.618,3 1.635,8 1.798,2 112,3

Krizantem 472,1 487,2 520,2 503,3 400,5 84,8

Gypsophilla 216,6 217,1 272,8 292,4 257,1 118,7

Nergiz 1.375,0 1.022,0 1377 1.377,0 1.382,2 100,5

Diğer 2.012,1 1.592,0 2.715,5 3.194,0 2.221,4 110,4

Toplam 12.203,4 12.047,8 12.638,8 13.111,5 12.125,8 99,4
Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Türkiye tür bazında kesme çiçek alanlarındaki değişimler incelendiğinde; 2005 yılına göre 
2009 yılı karanfi l %6, gerbera %9,7, krizantem %15, oranında azalmıştır. Gülde büyük bir artış 
olmamakla birlikte 1,1 kat  artmıştır. Nergiz alanı değişmemiştir. Kesme çiçek türlerinin alanlarında 
%0,6 oranında azalma görülmektedir. Azalmanın sebebi Antalya kesme çiçek üretim alanlarındaki  
düşmeden kaynaklanmaktadır. 

Grafi k 17. Türlere Göre Türkiye Kesme Çiçek Alan Dağılımı (2009)

Ülkemizde kesme çiçek üretiminin %50’si karanfi l olup, bunu %18 ile gül, %14 ile nergiz, 
%11 ile gerbera, %4 ile krizantem ve %3 ile gypsophilla izlemektedir.   

2.1.3.Antalya Kesme Çiçek Üretimi 
Çizelge 26. Antalya’da En fazla Üretimi Yapılan Kesme Çiçek Alanları (da)

Kesme Çiçekler 2005 2006 2007 2008 2009 Değişim 
(2005=100)

Karanfi l 2.809,87 2.737,62 2.477,71 2.574,85 2.726,50 97
Gerbera 997,70 979,70 988,03 1.023,05 847,50 84,9
Gül 107,31 94,31 95,65 96,75 97,50 90,9
Gypsophilla 152,19 140,19 165,80 189,50 159,00 104,5
Solidago 65,71 65,21 107,07 112,32 94,00 143
Lisianthus 21,46 21,46 32,75 47,63 42,00 195,7
Krizantem 11,50 12,25 28,95 28,20 24,00 208,7
Diğerleri 162,44 190,69 285,57 292,60 247,00 152
TOPLAM 4.328,18 4.241,43 4.181,50 4.364,90 4.120,00 95,2

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü 
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İlde en fazla üretilen kesme çiçek türleri karanfi l (sprey ve standart), gerbera, gypsophilla, 
gül, solidago, lisianthus ve krizantemdir. Ayrıca son yıllarda küçük alanlarda daha çok frezia, lilium, 
anemon, ranunculus, statice, şebboy gibi türler üretilmektedir. Bununla birlikte büyük fi rmalar 
ana çeşitlerin yanında arajmanlarda kullanılmak üzere okaliptus, asparagus, ruscus, casuarina, 
pitosporum gibi türler de yetiştirilmeye başlanmışlardır. 

İlimizde en fazla üretilen kesme çiçek türlerindeki yıllar itibarıyle alan değişimlerine 
bakıldığında; 2005 yılına göre 2009 yılında karanfi l  %3, gerbera %15, gül %9 oranında azalmıştır. 
Diğer türlerden gysophilla 0,4 kat, solidago 1,4 kat, lisianthus ve krizantem 2 kat artmıştır.  Toplam 
da ise; %4,8 oranında azalma görülmektedir. 

Çizelge 27. Antalya Kesme Çiçek Üretim Alanı ve Üretim Miktarı (2009)

Kesme Çiçek 
Türü

Ekiliş Alanı 
(da)

Üretim Miktarı 
(ad)

Karanfi l 2.726,5 268.245.000
Gerbera 847,5 102.955.000
Gladiöl 5,2 144.000
Gypsophila 159,0 11.985.000
Solidago 94,0 16.920.000
Gül 97,5 7.313.000
Lisianthus 42,0 4.300.000
Lilium 19,0 552.000
Krizantem 24,0 998.000
Diğerleri 105,3 4.265.000
TOPLAM 4.120 417.677.000

Kaynak:Antalya İlTarım Müdürlüğü

İlimizdeki kesme çiçeklerden 1985 yılında ilk üretim sprey karanfi lin İngiltere’ye ihracatı ile 
başlamış daha sonraki yıllarda Rusya pazarının devreye girmesi ile standart karanfi l yetiştiriciliği 
artmıştır. Karanfi lde dekara alınan verim, çeşit özelliklerine, pinç durumuna, kardeşlenmesine 
ve bakım koşullarına göre değişmekle birlikte ilk yıllarda 150.000 dal/da alınırken, sonraki 
yıllarda 80.000-120.000 dal/da civarında alınmıştır. Gerbera da ise; ilk yıllarda 2 yıllık üretimler 
gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda bir fi deden 3 yıl ürün alınmıştır. Bu da verimin düşmesine neden 
olmuştur. Ayrıca üreticiler son yıllarda fi deleri üretim alanlarından temin ettikleri için tek yıllık 
üretimler yapmışlardır. Dekara verimi; çeşit özelliklerine ve bakım koşullarına göre değişmekle 
birlikte ise yıllık 60.000-120.000 dal/da civarındadır.  3. sırada olan gypsophilla uzun gün bitkisidir. 
Kış döneminde ışıklanma ihtiyacı vardır. Bir yılda iki kez budama yapılarak 3 dönem üretim 
yapılabilir. Ortalama yıllık 75.000 dal/da ürün alınabilmektedir. 

Grafi k 18. En Fazla Üretimi Yapılan Kesme Çiçek Türlerinin Dağılımı 
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İlimizde toplam kesme çiçek üretim alanının %66’sı karanfi l olup, bunu %20,5 ile gerbera, 
%3,85 lik payla gypsophilla ve % 2,36 payla gül izlemektedir. Karanfi l ve gerbera ihraç edilmekte, 
diğer türler ise üretim alanlarının da azlığı nedeniyle iç piyasada değerlendirilmektedir. 

Kesme çiçek üretimi yapısal özellikleri açısından işçilik yoğun bir tarımsal üretim biçimidir 
ve az yatırımla çok istihdam yaratan bir sektördür. 

Kesme çiçek üretim alanları İlimizde Kıyı Akdeniz Havzasında yoğunlaşmıştır. 
Çizelge 28. Kıyı Akdeniz Havzasındaki Kesme Çiçek Üretim Alanları 

2009 YILI ÜRETİM ALANLARI (da)

Ürün adı Kepez Aksu Serik Manavgat Muratpaşa İl Toplamı

Karanfi l 1.844 425 316 24,5 117 2.726,5
Gerbera 797  49  1,5 847,5
Frezya 20   1,3  21,3
Krizantem 23   1  24
Anemon 4     4
Gypsophilla 147  12   159
Gladiol 3   1,2 1 5,2
Gül 78 16,5 2 1  97,5
Lilium 9  10   19
Lisiantus 40    2 42
Solidago 94     94
Diğer 28  32  20 80
TOPLAM 3.087,00 441,50 421,00 29,00 141,50 4.120,00

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlde kesme çiçek üretimi Kıyı Akdeniz Havzası içerisine giren %73’ü Kepez, %12’si Aksu, 
%3’ü Muratpaşa, %10’u Serik, %0,7’si Manavgat İlçelerinde yapılmaktadır.  İhracatımızın kesintiye 
uğramaması amacıyla büyük fi rmalar alternatif üretim bölgelerinde de üretim yapmaktadırlar. 

Ege Yayla Havzası içerisine giren Korkuteli İlçesinde 2001 yılında 80 dekarla başlayan 
yazlık karanfi l üretimi gelişme gösterememiş ve üretim 2007 yılında Isparta bölgesine kaymıştır. 
Bu havzada yer alan Korkuteli ve Elmalı İlçelerimiz de serada sebze üretimi her geçen gün 
artmaktadır. Bu seralarda türler bazında denemeler yapılarak yayla çiçekçiliği de  yapılabilir. 

 Göller Havzasında bulunan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş İlçelerinin yaylalarında kesme 
çiçek üretimi yapılmamakla beraber, bu bölgelerde de hem yayla çiçekçiliği hemde çiçek soğanları 
üretimi yapılabilir. 

2.2. Türkiye ve Antalya Kesme Çiçek Ticareti
2.2.1. Türkiye ve Antalya Kesme Çiçek İhracatı
Ülkemizde ihraç edilen kesme çiçek türü karanfi l olup, halen tür çeşitliliği yeterli değildir. 

2009 yılında yaklaşık 22 milyon dolar gelir ile karanfi l başta olmak üzere toplam kesme çiçek 
ihracatından 24 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 

Çeşitler itibariyle kesme çiçek ihracatı aşağıdaki çizelgede verilmektedir. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

370

aAntaAA

Çizelge 29. Çeşitler İtibariyle Türkiye Kesme Çiçek İhracatı

Ürünler 
2008 2009 Değişim

Kodlu Miktar Fob $ Kodlu Miktar Fob $ Kodlu Miktar Fob $

Taze kesme karanfi ller 293.405.147 21.712.505 303.151.492 22.152.798 3 2
Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Gerbera)

15.195.358 1.495.065 12.133.590 1.161.878 -20 -22

Taze olmayan kesme 
çiçekler ve çiçek 
tomurcukları

1.781.599 343.196 687.614 321.116 -61 -6

Diğer, diğer taze 
kesme çiçek ve çiçek 
tomurcukları 

4.001.670 515.960 3.334.986 283.371 -17 -45

Diğer  taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Ranunculus) 

3.565.410 431.355 2.104.395 191.492 -41 -56

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Lilium)

811.136 103.027 1.456.193 103.494 80 0

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Anemone) 

156.750 21.313 1.077.550 103.072 587 384

Taze kesme güller 406.330 77.613 285.830 34.872 -30 -55
Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Begonvil)

80.140 6.717 112.490 11.812 40 76

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Gypsophilla)

236.085 27.967 48.228 6.708 -80 -76

Taze kesme glayöller 54.661 6.639 52.710 4.083 -4 -39
Taze kesme orkideler 11.907 5.503 3.947 3.087 -67 -44
Taze Kesme krizantemler 10.665 831 29.475 2.460 176 196
Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Lisianthus)

4.850 383 5.180 838 7 119

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Statis)

0 0 140 51 43 21

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Anthurinum)

15.200 1.474 0 0 -100 -100

Diğer taze kesme çiçek 
ve çiçek tomurcukları 
(Greens) 

45.480 30.411 0 0 -100 -100

TOPLAM      319.782.388 24.779.958 324.483.820 24.381.131 1 -2
Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği        

1985 yılından itibaren dış satıma yönelik üretim yapan ihracatçı fi rmalar pazarlamada 
tek çiçek türü (karanfi l) ve tek ülke (İngiltere) üzerinde yoğunlaşmışlardır. Örneğin 1998 yılında 
kesme çiçek ihracatının %65,4’ü İngiltere’ye yapılmakta ve Türkiye kesme çiçek ihracatında 
karanfi lin payı % 97,4 düzeyinde idi (Karagüzel, 2010). 2009 yılı itibarıyle Türkiye kesme çiçek 
ihracatı içinde karanfi lin payı %90,8’e düşmüş ve İngiltere’ye yapılan ihracat değeri de %35’e 
gerilemiştir. 
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Karanfi l ihraç ettiğimiz diğer önemli ülkeler Rusya Federasyonu, Ukrayna, Romanya, 
Hollanda ve Bulgaristan’dır. Son yıllarda ihracat yapılmaya başlayan kesme çiçek türlerinden 
gerbera da %5 pay almaktadır. Bunların dışında krizantem, gysophilla, solidago, lilium, lisianthus, 
ranunculus, anemone ve değişik türlerde olan yeşillikler de ihraç edilmektedir. Ancak halen kesme 
çiçek çeşit yelpazesinin diğer türlerle zenginleşmesi istenen düzeyde değildir.  

Antalya ilinde üretilen sprey ve standart karanfi lin ek ısıtma ve aydınlatma istemeden düşük 
maliyetlerde yetiştirilebilmesi ve pazar endişesinin olmaması üreticilere cazip gelmektedir.  

Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarlarımız Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya, Rusya, 
Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkeleridir. 

2.2.2. Türkiye ve Antalya Kesme Çiçek İthalatı
Çizelge 30. Yıllar İtibariyle Türkiye Kesme Çiçek İthalatı 

Kesme 
Çiçekler

2005 2006 2007 2008 2009

Miktar Dolar Miktar Dolar Miktar Dolar Miktar Dolar Miktar Dolar

Taze Gül (ad) 132.760 42.137 588.115 165.855 275.748 60.892 327.505 94.537 511.442 160.391

Taze Karanfi l 
(ad) 569.000 28.439 395.000 10.098 68.500 10.459 30.974 16.390 298.520 36.897

Taze Orkide 
(ad) 139.620 184.492 200.298 162.448 92.698 93.009 86.349 91.491 56.267 111.607

Taze 
Krızantem 
(ad)

96.930 14.880 16.500 1.639 2.849 1.952 11.930 2.823 9.640 8.699

Taze diğer 
çiçekler 
ve çiçek 
tomurcukları 
(kg)

10.031 87.823 15.174 74.094 10.402 68.514 14.829 65.898 13.385 71.967

Buket 
yapmaya 
elverişli/ 
kesme 
çiçek ve 
tom. (diğer 
hallerde / kg)

16.126 68.513 2.177 17.599 1.619 9.601 6.464 57.596 668 11.061

TOPLAM 964.467 426.284 1.217.264 431.733 451.816 244.427 478.051 328.735 889.922 400.622

Yukarıdaki çizelge de yıllar incelendiğinde en fazla taze gül ve orkide ithalatının yapıldığı 
görülmektedir. Son yıllarda hızla büyük otellerin açılması ve iç dekorasyonda kesme çiçeklerin de 
kullanılması taze kesme çiçeklerin ithalatını arttırmıştır. Ne yazık ki Ülkemizde istenen zamanda 
ve istenen miktarda ve kalitede taze kesme çiçek bulunamamaktadır.  Bu nedenle talepler ithal 
yolu ile karşılanmaktadır. 

Kesme çiçek sektörü içinde gerçekleştirilen ithalatın büyük bölümünü de üretimde kullanılan 
fi deler oluşturmaktadır. En önemli ihracat kalemi konumundaki karanfi l ve gerbera fi delerinin bir 
bölümü; iç tüketimi fazla olan gül, glayöl, krizantem, gypsophilla, lisianthus, frezya v.b. türlerin 
fi de, fi dan ve soğanlarının büyük bölümü ithal edilmektedir.  Bu durum sektörün dışa bağımlılığını 
arttırmakta ve birim alana düşen maliyeti de yükseltmektedir. Bununla birlikte İlimizde patent 
hakkı ödenmiş anaç fi deler ithal ederek karanfi l anaçlıkları kurulmakta ve yerli fi de üretimi de 
yapılmaktadır. 
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2.3. Antalya Kesme Çiçek Üretim Değeri
Çizelge 31. Antalya Kesme Çiçek Üretim Değerleri (2009)

Ürün Adı Ekiliş Alanı 
(da)

Toplam 
Üretim (Ad)

Satış Fiyatı 
(TL)

Üretim 
Değeri (TL)

Karanfi l 2.726,5 268.245.000 0,23 62.590.500
Gerbera 847,5 102.955.000 0,19 19.561.450
Frezya 21,3 865.000 1,70 1.470.500
Krizantem 24,0 998.000 1,60 1.596.800
Anemon 4,0 1.000.000 0,10 100.000
Gypsophilla 159,0 11.985.000 0,20 2.397.000
Gladiol 5,2 144.000 0,69 99.360
Gül 97,5 7.313.000 0,51 3.729.630
Lilium 19,0 552.000 1,20 662.400
Lisianthus 42,0 4.300.000 0,26 1.118.000
Solidago 94,0 16.920.000 0,22 3.722.400
Diğer 80,0 2.400.000 0,18 432.000
TOPLAM 4.120,0 417.677.000  97.480.040

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlimizde üretilen karanfi lin il ekonomisine katkısı  %64 tür. Gerberanın ise %20 dir. Geri 
kalan türlerden gül, gysophilla, solidago, krizantem, frezya ve lisianthus İl için önemlidir. Antalya İl 
Tarım Müdürlüğü olarak her yıl karanfi l, gerbera, gül, gypsophilla ve krizantemde maliyet cetvelleri 
oluşturulmaktadır. 

2.4.Kesme Çiçek Sektöründeki Örgütlenme ve Pazarlama Kanalları 
2.4.1.Kesme Çiçek İşletme Yapıları
Ülkemizde kesme çiçek işletmelerinin yapısı 1975’lerden sonra değişmiştir. Öncelikle 

İzmir’deki işletmeler büyümeye başlamış, böylece küçük aile işletmelerinden, daha büyük ölçekli  
ticari işletmelere yönelim artmıştır. 1985’de Antalya’da kesme çiçek ihracatının başlamasıyla 
birlikte ihracat amacıyla üretim yapan büyük ölçekli, dünya standartlarını yakalayan modern 
işletmeler ortaya çıkmıştır. 

İhracatçı fi rmalar, genellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler olup, yapısal özellikleri 
ve kullandıkları teknolojiler ile yurtdışında “Türk Çiçeği” imajını oluşturacak düzeydeki üretim ve 
pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletme büyüklükleri 30 dekarın üzerinde olup, aile 
işgücünden çok, daimi ve geçici işçilerden yararlanmaktadırlar. Bu işletmeler üretimde uygun teknik 
ve teknolojilerin kullanılması ve hasat sonrası teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamaktadırlar. 

İhracatçı fi rmaların ilk yıllarda üretimi; sözleşmeli üretici modeli ile başlamış, sonra 
üreticilerle sabit fi yat anlaşmaları yapılmış, 2000 yılından itibaren sektördeki karlılığın ve 
verimliliğin düşmesinden dolayı, daha verimli bir model olan dal başı sistemine geçilmiştir. Dal 
başı sistemine göre ihracatçı fi rmalar tüm girdileri karşılamakta ve işçi ailesi kaliteli ürettiği dal 
başına ücret almaktadır. Bu sistem ile kalite ve verimlilik artarak birim alandan ihracata giden dal 
sayısı yükselmiştir. Dal başı sisteminde büyük başarı sağlanmıştır. Halen fi rmalar bu sistem ile 
üretime devam etmektedirler. 

Antalya’da 2000 yılından itibaren iki büyük fi rma topraksız tarım uygulamalarına geçerek; 
gül ve anthirinum gibi kesme çiçek türlerini volkanik tüf, cocopeat, torf+perlit gibi topraksız 
ortamlarda yetiştirmeye başlamışlardır. 

Ayrıca birkaç fi rma yurtdışındaki fi rmalarla anlaşmalar yaparak kesme çiçek, dış mekan 
ve tıbbı aromatik bitkilerin fi de üretimine yönelmişlerdir. Bu bağlamda anne fi deler yurtdışından 
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ithal edilerek anaçlıklar kurulmuştur. Bu anaçlıklardan elde edilen çeliklerin bir kısmı köklendirme 
seralarında köklendirilerek bir kısmı köksüz çelik olarak tekrar yurtdışına ihraç edilmektedir. 

Kesme çiçek üretimi esasen sadece çiçek üretimi ve ihracatı ile sınırlı değildir. Doku 
kültürü, çeşit ıslahı, sera konstrüksiyonu, çiçek paketleme ve ambalaj malzemeleri imalatına 
kadar uzman birçok konu, çiçek endüstrisinin yan dalı haline gelmiştir. Hollanda, İsrail, ABD gibi 
çiçekçilikte en ileri teknolojiye sahip ülkeler bu sektördeki gelirlerinin ve istihdamlarının  önemli 
bir bölümünü çiçek yetiştiriciliğinden değil, çiçek üretimi ile doğrudan ilişkili olan yan sanayi 
üzerinden sağlamaktadırlar. İlimizde de işletmeler üretim alanlarında artışa, ürün desenlerinde 
çeşitlendirmeye yönelirken, bu sektörün yansanayi dallarını da geliştirmeye çalışmalıdırlar. Çiçek 
endüstrisinin gelişmesi ile uluslararası pazarlarda söz sahibi olunacaktır. 

Kesme çiçek üreten küçük işletmelere değinecek olursak; işçilik aile bireyleri tarafından 
yapılmakta ve çiçekler paketlenerek ihraç edilmek üzere ihracatçı fi rmalara verilmektedir. 
Ayrıca bu işletmeler özellikle iç piyasaya yönelik üretimin de temelini oluşturmaktadırlar. Bu 
işletmelerde arazilerin 5 dekarın altında olması nedeniyle ileri teknoloji kullanılmamaktadır. 
İç piyasada değerlendirilecek ürünler çiçekçilik kooperatifl eri üzerinden pazarlanmaktadır. 
Üyelerinin ürünlerini pazarlama ve üretim materyali sağlama görevini üstlenen bu kooperatifl er, 
soğuk depolama ve nakliye gibi işlemlerin daha iyi şartlarda yürütülmesini sağlayacak güçlü bir alt 
yapıya sahip değillerdir. Kooperatif üyesi olmayan üreticiler, ürünlerini doğrudan parekendeciye 
veya toptancılara satmaktadırlar. İlimizde fi rmalar hariç merkez ilçelerden Kepez, Muratpaşa, 
Aksu İlçelerinde yaklaşık 600 süs bitkisi üreticisi bulunmaktadır.  

2.4.2. Kesme Çiçek Sektöründe Örgütlenme 
İlimizde küçük ve orta büyüklükteki (KOBİ) kesme çiçek üreticisi fi rmalar ihracat sektörü 

içinde örgütlenmiş ve gönüllü olarak sermaye, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirmek suretiyle 
belirli amaçlara ulaşmak için Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDTŞ) kurmuşlardır. Kesme çiçek 
sektöründe faaliyet gösteren iki adet SDTŞ mevcuttur. Bunlar; Çiçek A.Ş.ve Birleşik Çiçekçiler 
Birliği (UFE) adı ile faaliyet göstermektedirler. Ancak bu şirketler fi rmaların ortak amaçlarda hareket 
etmesini istenen düzeyde sağlayamamıştır. İlimizde hem üretici hem de ihracatçı konumunda 
olan fi rmalar Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ve Süs Bitkileri İhracatçıları 
Derneği’nin üyesidirler.

06.07.2004 Tarih ve 25514 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5200 Sayılı Tarımsal Üretici 
Birlikleri Kanunu ve 16.01.2005 Tarih ve 25702 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe 
konan Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 
İlimizde Şubat 2005’de tescil edilen Çiçek ve Kesme Çiçek Üreticileri Birliği çalışmalara başlamış, 
ancak üreticilerin üretim ve pazarlamasında etkin olamamıştır. 

08.11.2006 Tarihinde yürürlüğe giren 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu gereği Ülkemizde 
TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği) kurulmuştur. Kanunun 17.Maddesi gereği “Tohumculukla 
ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak 
zorundadır” denilmektedir. Ayrıca Kanuna istinaden hazırlanan 15 Mayıs 2009 Tarih ve 27229 
Sayılı Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumculuk 
sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin üretici belgesi ve ilgili alt birliğe üyelik belgesi 
alarak Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu olarak ilan edilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda süs bitkileri konusunda SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) kurulmuştur. 

Kesme çiçek sektöründe küçük üreticilerin de söz sahibi olması için üretim ve pazarlama 
kooperatifl erine yönlendirilmesi ve bu kooperatifl erin çalışma koşullarının cazip hale getirilmesi 
gerekmektedir. Şu anda Türkiye’de merkezleri İstanbul’da olan 2 adet çiçek kooperatifi  bulunmakta 
olup, özellikle iç piyasa taleplerini karşılamaktadırlar. İlimizde son yıllarda her iki kooperatif de 
ihracat yapmaya başlamıştır. Bu kooperatifl er; S.S.Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi  
ve S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi  dir. Her iki kooperatif Ülkemizde çiçek üretimini 
geliştirmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kooperatifl er çiçek sektörünün ilk örgütü 
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olması ve pazar paylarının yüksek olması nedeni ile çiçek mezatları olarak anılmaktadırlar. 
S.S.Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi  1945 yılında İstanbul Heybeli 

ada’da çiçek üretimine başlayıp, Mecidiyeköy ve Levent civarında gelişerek tüm Türkiye’ye 
yayılmıştır. Kooperatif; üyelerinin çiçekleri pazarlamakla kalmayıp, üretim materyallerinin yurt içi 
ve yurtdışından temin edilmesi, üretimde kullanılan ilaç-gübre tedariki gibi faaliyetlerde bulunarak 
üyelerine yardımcı olmaktadır. Kooperatif İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta 
toplam 16 şube ve yaklaşık 160 personeli ile çiçek sektörüne hizmet vermektedir. İlimiz de de 
2007 yılından beri Kepez İlçesi Altınova Bölgesinde 1450 m2 lik mezat binası, soğuk hava depoları 
ve yükleme üniteleri ile faaliyet göstermektedir. 

1955 yılında çiçekçilikle uğraşan 7 kişi tarafından kurulan S.S.Çiçek Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi , bugün 3.700 üyesiyle faaliyet göstermektedir. S.S.Çiçek Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi  de çiçek üreticilerinin hem üretim girdilerinin temininde hem de satış organizasyonunda 
aktif rol oynamaktadır. Merkezi Istanbul-Alibeyköy’de olan kooperatifi n İzmir, Ankara, Adana, 
Antalya, Kayseri, Yalova, Gaziantep, Bursa, Edirne, Denizli, Balıkesir ve Istanbul olmak üzere 12 
İli kapsayan 13 subesi ve her subesinde çiçek borsası bulunmaktadır.

2.4.3.Kesme Çiçek Pazarlama Kanalları
Ülkemizde kesme çiçek sektöründe yurt içi pazarlaması iç piyasaya yönelik üretim yapan 

üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifl er aracılığı ile yapılmaktadır. Kooperatifl er 
aracılığı ile toplanan çiçekler satış merkezlerine gönderilir ve satış yapıldıktan sonra çiçeklerin 
ücretleri 1-2 ay içerisinde üreticilere ödenir. Çiçekler kooperatifl erin satış merkezlerinden 
parekendeciler ve süper marketler aracılığı ile tüketiciye ulaşılır. 

Genellikle küçük üreticiler kooperatif kanalı ile ürünlerini pazarlarken, büyük üreticiler 
kendileri ihracat yapmaktadırlar. Üretici ihracatçı olan bu fi rmalar kendi ürünlerini ve küçük 
üreticilerden aldıkları ürünlerini paketleyerek, gerekli karantina kontrollerini yaptırdıktan sonra 
yurtdışı ithalatçılara, acentalara gönderir. Mezatlar ve yurtdışı acentalardan pakekendecilere ve 
süpermarketler aracılığı ile tüketiciye ulaşılır. 

Kesme Çiçek Pazarlama Kanalları

Küçük Üretici

Kooperatif Mezatı

Yurtdışı Mezat

Yurtdışı İthalatçısı

Yurtdışı Acenta

Üretici-İhracatçı

Parekendeci Süper Marketler Zinciri

Tüketici

Hollanda’nın çiçek sektöründe ilerlemesini sağlayan başlıca etken çiçek üreticileri, mezatlar 
ve ihracatçılar arasında gerçekleştirilen işbirliğidir. Hollanda da kooperatif şeklinde örgütlenme 
yaygındır. Kooperetife üye olan üreticiler ürünlerini mezat üzerinden satmak zorundadırlar. 
Kooperatif organisazyonlarına ait mezatlar üreticilere, toptancı ve ihracatçılara hizmet etmektedir. 
Bu mezatlarda alıcı ve satıcılar için etkili lojistik olanaklar sunulmakta ve pazarlama kanallarının 
sağlıklı yapılanması sağlanmaktadır. Mezatlar bütün yıl boyunca çok çeşitli ve kaliteli çiçekleri 
satışa sunmaktadır (Sayın B). 
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Ülkemizde ise; çiçek mezatları uluslar arası düzeyde değildir. Kesme çiçek sektöründe 
ürün çeşitliliğinin az olması uluslar arası mezatların kurulmasını olumsuz etkilemektedir. Hollanda 
örneği gibi üreticiler, mezatlar ve ihracatçılar birlikte hareket etmelidirler. 

2.5. Kesme Çiçek Üretim ve Pazarlaması SWOT Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Gelişme Fırsatları Tehditler
Ekolojik Koşullar

Ülkemizde ve İlimizdeki 
ekolojik koşulların kesme 
çiçek üretimine uygun 
olması, bu bağlamda 
ısıtma giderlerinin 
düşüklüğü, bol 
ışıklanmanın sağladığı 
yüksek kalite, 

Ana ihracat kalemi 
olan karanfi lin ek 
ısıtma ve ışıklandırma 
olmaksızın kış boyunca 
üretilebilmesi,
Örgütlenme
İlde hem üretici hem de 

ihracatçı konumunda olan 
fi rmaların bulunması,
İlimizdeki kesme çiçek 

sektörünün tarımsal 
üretimin diğer alt 
sektörlerine göre daha iyi 
örgütlenmiş olması,
İlde Antalya Süs Bitkileri 

ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, Süs Bitkileri 
İhracatçıları Derneği, 
ve küçük üreticilerin bir 
araya geldiği Çiçek ve 
Kesme Çiçek Üreticileri 
Birliği’nin bulunması,

Mevcut fi rmaların 
Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri çatısı altında 
toplanması,

Merkezleri İstanbul’da 
olan S.S.Altınova 
Çiçek Üretim ve Satış 
Kooperatifi , S.S. Flora 
Çiçekçilik Üretim ve 
Pazarlama Kooperatif 
şubelerinin bulunması,

Üretim 
Üretim materyalinde 

büyük ölçüde dışa 
bağımlı olunması, 

Üretimde çeşitlilik 
ve pazarı genişletme 
çalışmalarının yetersizliği,
İşletme büyüklüklerinin 

küçüklüğü ve buna 
bağlı olarak teknoloji 
kullanımındaki zayıfl ık,

Mevcut olan üretim 
alışkanlıklarının 
kırılamaması, 

Hasat sonrası 
kullanılan teknolojilerin 
yetersizliği, soğuk zincirin 
kurulamaması, dolayısıyla 
hasat sonrası kayıpların 
yüksekliği,

Organize Tarım 
Bölgesi’nin olmayışı.
Patent

Patent hakları 
konusunda bilgi ve 
deneyim eksikliği,
Pazarlama
İhracatta zaman 

zaman kalite problemi 
yaşanması,

Yoğun olarak İngiltere 
ve Rusya pazarına 
ihracat yapılması 
nedeniyle tek türe bağımlı 
kalınması,

Uluslararası bir mezatın 
kurulu olmaması,

Uçak ile nakliye 
bedelinin yüksek ve 
yetersiz oluşu,

Tır taşımacılığına 
yönelimin zorunlu 
olarak artması ve bunun 
kalite kaybına neden 
olarak ihracatı olumsuz 
etkilemesi,

Teknoloji
İşletmelerin 

yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesine 
yönelik önlemlerle 
teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılabilir olması 
ve alt yapı özelliklerinin 
iyileştirilmesi,  
İhracatçı fi rmaların 

üretimle iç içe olmaları, 
İhracatçı fi rmaların 

dinamik bir yapı ve 
deneyim sahibi olmaları,
Kalite

Paketleme tesislerinin 
geliştirilerek standartlara 
uyumun sağlanması, 

Üretici fi rmaların Dünya 
Kalite Standartlarına 
uyum çalışmaları, 

Kolay bozulabilir ürün 
olan çiçeğin hasat sonrası 
işlemlere nisbeten özen 
gösterilmesi, 

Ürünlerin soğuk hava 
depolarında muhafaza 
edilmesi ve soğutmalı 
araçlarla taşınması ve 
pazarlama kanallarında 
soğuk zincirin 
kırılmaması, 
Ulaşım

Büyük pazar 
durumunda olan ülkelere 
yakınlık,
Örgütlenme

Üretici ve İhracatçıların 
iyi örgütlenmiş olması, 

Kooperatifl erin ihracata 
yönelik organisazyon 
ve faaliyetlerini 
etkinleştirmeleri,

Tüketim
İç tüketimin az olması, 

canlı çiçekler yerine 
yapay çiçeklerin tercih 
edilmesi,
Üretim 

Bitki materyalinde dışa 
bağımlılığın sürmesi,

Üretimde çeşitlilik 
ve pazarı genişletme 
çalışmalarının zamana 
ihtiyaç duyması ve ek 
yatırım gerektirmesi,
Pazarlama

Dış satımın bilinçsizce 
yapılmasından doğan 
imaj zedelenmesi,

Dış piyasadaki rekabete 
uyum gösterememe, 

Taşımacılıkta 
yaşanan problemlerin 
ihracatı düşürme riskini 
doğurması, 

Pazarlama zincirindeki 
modernizasyonun 
yapılamaması, 
İhracata yönelik tanıtım 

faaliyetlerin yetersizliği 
Kalite 

Küçük üreticilerin kalite 
ve standartlara uyma 
konusundaki duyarsızlığı,

Avrupa Birliğine katılım 
süreci ve sonrasında 
dışarıdan gelebilecek 
kaliteli ürünlerle rekabet 
edememe,
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İş Gücü
Aile işgücünün 

kullanılması ve işgücü 
sıkıntısının olmaması, 
işçilik maliyetlerinin 
düşüklüğü,
Pazarlama

Ürünlerin nisbeten 
modern bir pazarlama 
sistemi olan mezat 
sistemi ile satılması,

İç pazarda kişi başına 
kesme çiçek tüketiminin 
ve fi yatların düşüklüğü, 

Destekleme
Araştırma  Geliştirme 

faaliyetleri ile 
sektörün gelişmesinin 
desteklenmesi,
Pazarlama 

Mezatların modernize 
edilmesi ve sanal çiçek 
satışlarının başlatılması 
ve yaygınlaştırılması,
İsrail ve İspanya’da 

maliyetlerin yüksek 
olmasından dolayı Türk 
çiçeğine talebin artması

Kaynak: Özkan, Karagüzel 2010, Özel Firmalar 
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3. İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ

3.1.İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretimi 
 Günümüzde giderek artan şehirleşme ve endüstrileşme çabaları sonucu doğal ve kültürel 

varlıklarımız büyük bir hızla tahrip olmakta ve insan çevre ilişkileri kopmakta, bu da yeşil alan ve 
bitkilere duyulan özlemi artırmaktadır. Günümüz insanı bu özlemi, ancak kendi yaşadığı ortam 
içinde yetiştirme imkanı bulabildiği canlı, renkli, dekoratif yapraklı veya çiçekli süs bitkileri ile 
gidermeye çalışmaktadır.  

İç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği; tüm dünyada kentleşme, toplumların eğitim düzeyi 
ve çevre bilinçlerinin artmasına paralel olarak düzenli gelişme gösteren önemli tarımsal üretim 
sektörlerindendir. Dünyadaki gelişmelere paralel alarak Türkiye de de bu alt sektör oluşmuş ve 
1980’li yıllardan başlayarak hızlı bir büyüme sürecine girmiştir (Özkan,1999).   

İç mekan süs bitkileri; evlerde, bürolarda ve salonlarda iç dekorasyonda yeşil bir mekan 
oluşturmak için kullanılan bitkilerdir;

*Çiçekli iç mekan süs bitkileri
*Yaprak güzelliği olan iç mekan süs bitkileri
*Kaktüsler ve etli yapraklılar olmak üzere 3 gruba ayrılabilirler.
İç mekan süs bitkileri üreten işletmelerin diğer süs bitkilerinden farkı, ilk yatırım masrafl arının 

fazla oluşu, uygun ısıtma sistemlerini gerektirmesidir.
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde son yıllarda dünyadaki mevcut teknolojilerin imkanlar 

ölçüsünde yeni kurulan seralara yansıtılmaya çalışıldığı bu teknolojilerin yaygın olarak kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir. Sektör birçok sektörle doğrudan ilişkilidir. Bu sektörler; 

-Enerji (elektrik )sanayi, 
-Bilgisayar elektronik sanayi, 
-Kimya sanayi, ilaç ve gübre sanayi, 
-Plastik ürünler sanayi, 
-Taş ve toprağa dayalı sanayiler (seramik, porselen, pişmiş kilden yapılan saksılar),
-Ana metal sanayi,(demir-çelik ve demir dışı metaller),
-Makine imalat sanayi, 
-Tarım alet ve makine sanayi, 
-Karayolu ve havayolu taşıtları sanayi, 
-Turizm dir.  
Ülkemizdeki iç mekan süs bitkileri üretiminin artması ile sadece seradaki yetiştiricilikdeki 

istihdamla kalınmayacak ilgili sektörlerdeki istihdamı da arttıracak ve sanayideki büyümeye 
katkıda bulunulacaktır. 

Dış mekan süs bitkileri; genellikle park ve bahçelerin düzenlenmesinde, karayolu ve 
metropollerin ağaçlandırılmalarında ve rekreasyon sahalarında kullanılan ağaç, ağaççık, çalı ve otsu 
bitkilerdir. Doğadaki bütün bitkiler dış mekan süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Örneğin kiraz 
ağacı meyveleri ve süs lahanası yaprak renkleri ile süs bitkisi olarak değerlendirilebilmektedir. 

Dış mekan bitkileri yerleşim yerlerini estetik yönden yaşanılır kılarken, ekolojik yönden de 
olumlu katkılarda bulunmaktadır. Dış mekan bitkileri ölçü ve dış görünüş bakımından en son 
alacakları taç büyüklüğüne göre sınıfl andırılırlar.

Yer örtücüler:0-30 cm kadar boylanan, toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak tabakası 
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oluşturan, sarılıcı, sürünücü, yayılıcı bodur bitkilerdir. Odunsu, otsu her dem yeşil olan bu bitkiler 
çim örtüsü olarak görünürler ve aynı amaca hizmet ederler. Bu bitkiler erozyon ve su kaybını 
engellerken zemine de renk, desen, doku güzelliği kazandırılar. Bu tip bitkilerin gölge ve güneşe 
dayanıklılıklarının iyi bilinmesi ve dikkate alınması gereklidir. Bu gruba giren çim bitkileri, çok yıllık 
ve tek yıllık mevsimlik çiçekler ve tohum üretimi başlı başına bir sektör olma yolundadır. 

Bodur Çalılar: 0,3-1 m boylanan ve oturan bir insanın göz seviyesinden aşağı olan 
bitkilerdir. 

Büyük Çalılar: 1-3,5 m kadar boylanan bitkilerdir.
Ağaçcıklar: 3-7 m’ye kadar boylanan büyük boylu çalılardır. Dipten itibaren dallanırlar. 

Rüzgar kıran ve mekan oluşturma yönünden önemli fonksiyonları vardır.
Ağaçlar: 3-15 m ve daha fazla boylanan bitkilerdir. Çalı gruplarından farkı tek gövde 

oluşturmalarıdır. Çiçek ve yaprakları görsel yönden etkilidir. Bulunduğu mekanın esas özelliğini 
ortaya koyan elemanlardır. Gölge yaratma, rüzgar önleme, mikroklima oluşturma etkileri vardır. 
Yaprağını dökenler ve yaprağını dökmeyenler olarak iki grup altında toplanırlar.

Türkiye’nin doğası bitki türleri yönünden çok zengindir. Doğadaki pek çok bitki türü süs 
bitkisi olarak kullanılmak üzere kültüre alınıp çoğaltılabilir. Doğanın zengin bitki türlerini dış 
mekan süs bitkisi olarak kullanmak, kesme çiçek ve saksı çiçeği olarak kullanmaktan daha kolay 
olmaktadır.

Ülkemizde 2000 yıllarda 6.457 dekar civarında olan iç ve dış mekan süs bitkileri alanı 
2009 yılında 20.814 dekara yükselmiştir. Turizm sektörünün, belediyelerin ve inşaat sektörünün 
iç ve dış mekan bitkilerine olan talebinin her geçen gün artması nedeniyle üretim alanları hızla 
artmaktadır. 

Çizelge 32. Türkiye İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanı (2009)

İller Üretim Alanı (da)

Sakarya 7.014
Yalova 3.215
Bursa 3.138
İzmir 2.945
Antalya 866
Diğer iller 3.636
Toplam 20.814

Kaynak:Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlimizde; 1986 yılında 11 dekar alan ile başlayan iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi, 2000 
yıllarında 367 dekar olup, 2009 yılında ise 866 dekara yükselmiştir. 2009 yılı itibarıyle bu alanda 
üretilen bitkilerin 55 dekarı cam serada, 200 dekarı plastik serada ve geri kalan 612 dekarı da açık 
alanda üretilmektedir. İç ve dış mekan süs bitkileri üretim alanlarında Sakarya birinci sırayı alırken 
Antalya 5. sırada yer almaktadır. 

 Antalya İli havzalarına göre iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi kesme çiçeklerde olduğu 
gibi Kıyı Akdeniz Havzasında yoğunlaşmakta olup, üretim alanlarının %40’ı Manavgat  İlçesinde 
bulunmaktadır.  
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Çizelge 33. Kıyı Akdeniz Havzasındaki İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanları 

2009 YILI ÜRETİM ALANLARI (da)

 Ürün Grubu Kepez Aksu Serik Manavgat Muratpaşa Konyaaltı Alanya Kumluca Toplam

İç mekan 20,0 3,20 13,0 19, 0 46,6  10,0  111,8
Dış mekan 96,0  10,0 331,8 235,8 8,6 15,0 19,0 754,6
Toplam 116,0 3,20 23,0 350,8 282,4 8,6 25,0 19,0 866,4

İç ve dış mekan süs bitkilerinde istatistiksel çalışmalar yeterince yapılamamaktadır. Ancak 
iç mekan süs bitkileri üretimi yapan özel kuruluşlardan alınan bilgilere göre üretimin; 

%80’i yaprağı güzel saksı bitkileri,
%15’i çiçekli saksı bitkileri,
%5’nin de kaktüs ve etli yapraklı bitkilerin oluşturduğunu belirtmişlerdir. İlde yaprağı güzel 

saksı bitkilerinden en fazla fi cus, dieffenbahia, codiaeum (kroton), scheffl era ve yucca çeşitleri 
yetiştirilmektedir.

Dış mekan süs bitkilerinde ise üretimin;
%40’ı yer örtücüler ve mevsimlik çiçekler, 
%40’ı çalılar ve ağaççıklar, 
%20’sini de büyük ağaçlar oluşturmaktadır. 
İlde en fazla pazar payı olan mevsimlik çiçekler, çalı formunda olan çiçekli bitkiler (begonvil, 

yasemin, zakkum, japon gülü, oya ağacı, kıbrıs akasyası ) ve iğne yapraklı ağaçcıklardır.
İlimizde 53 adet iç ve dış mekan süs bitkileri fi rmaları faaliyet göstermektedir. Firma listesi Ek 

II’de verilmiştir. Bu fi rmalardan bazıları üretim alanlarını genişletmeye çalışırken, bazıları da sadece 
alıp satma şeklinde faaliyet göstermektedir. Yatırım ve ısıtma maliyetinin yüksekliği nedeniyle 
İlimizde iç mekan süs bitkileri üretimi yapan fi rma sayısı son derece azdır. Yer örtücüler grubuna 
giren çim üretimi konusunda da 2 fi rma bulunmaktadır. Firmalar çim anaçlığı oluşturarak rulo çim 
taleplerini karşılamaya çalışmaktadırlar. İlimizde turizm sektörü için önemli olan golf sahalarının, 
futbol sahalarının  ve büyük alanlarının acil çimlendirilmesinde kullanılan hazır rula çime olan 
talep her geçen gün artmaktadır. Diğer fi rmalar dış mekan süs bitkileri pazarlamaktadırlar.    

Ülkemizde özellikle dış mekan süs bitkileri üretim alanının yeterli olmaması, üretiminin sınırlı 
olması ve fazla miktarda büyük boylu fi danlara taleplerin olması nedeniyle fi rmalar bu talepleri 
ithalat yoluyla karşılamaktadırlar. Ülkemizin 2009 yılı itibarıyle 37 milyon 19 bin dolar olan genel 
süs bitkileri ithalat değerinin %85’i yani 31 milyon 412 bin doları canlı bitkiler ithalatına aittir.

   İhracat açısından değerlendirildiğinde de; 2009 yılı itibarıyle 49 milyon 149 bin dolar olan 
ihracat değerinin 16 milyon 388 bin doları canlı bitkilerden gelmektedir. Yani canlı bitkiler genel 
ihracatın içinde %33’lük pay almaktadırlar. Bu da ülkemizde iç ve dış mekan süs bitkileri sektöründe 
planlama yapılarak pazarın taleplerine göre üretimin artması gerektiğini göstermektedir.   

 Çevre kirliliğindeki olumsuz etkileri bir derecede olsa ortadan kaldıracak olan dış mekan 
süs bitkileri sektöründe, standartlaşma ve belli normların olması gerekmektedir. Ülkemizde 
dış mekan süs bitkilerinde standartlaşma ve belli normların olmaması bu konuda haksız 
kazançlara neden olmaktadır. Bitki standardı olmadığından fi yatlar çok değişkenlik göstermekte, 
fi yatlandırmada çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Piyasada bitkinin büyük ve formunu almış 
olması, kalite özelliklerinden olup, fi yat oluşumunda en büyük etkendir. Genellikle yavaş büyüyen, 
çoğaltılması zor ve beceri isteyen özel (mavi ladin, manolya vb. gibi) bitkiler çok yüksek fi yatlarla 
satılabilmektedir. 
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Ayrıca bitkilerin plantasyonu konusunda teknik şartnamenin olmaması ve olsa bile tam olarak 
uyulmaması bu konuda kaynak savurganlığını arttırmaktadır. Bunu önlemek için planlamalarda, 
ihalelerde ve aplikasyonlarda peyzaj mimarlarının veya konuyla ilgili kişilerin görevlendirilmesi 
zorunlu olmalıdır.  

Dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği için ülkemizin ekolojik koşulları çok uygun olmasına 
karşın, üretim tekniklerinin yetersiz, işletmelerin sermayelerinin sınırlı oluşu ve mekanizasyonun 
yaygınlaştırılamaması özellikle büyük fi dan üretimini sınırlamaktadır. Ayrıca büyük otellerin büyük 
boylu ve büyük çaplı bitkilere olan talepleri ve bu ürünlerin belirli ülkelerde fi yatlarının uygun 
olması nedeniyle talepler ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

2005 yıllarında yapılan ithalatlardan özellikle turizm tesislerinin çok talep ettiği Ülkemize ithal 
edilen Aracaceae familyasına ait palmiyelerde Coleoptera Takımı Curculionidae familyasında yer 
alan karantina zararlısı Kırmızı Palmiye Böceğine (Rhynchophorus ferrugineus) raslanması 
nedeniyle, palmiye ithalatı 24 Mart 2006 yılında Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 
geçici olarak durdurulmuştur. Mısırdan ithal edilen ve Mısır menşeyli olan yasak kapsamında 
bulunan palmiyeler ve alt türleri ithal izni veren yetkili İl Tarım Müdürlüklerine bildirilmiş daha 
sonra da geçici durdurmanın çözüm olmadığı kanaatina varılarak, bu ülkeden palmiye ithalatı 
tamamen yasaklanmıştır. Daha sonra Mısır ile birlikte bazı ülkere de yasaklama getirilmiştir. 
Önlem alınıncaya kadar Ülkemize giriş yapan palmiyelerin nerelere dikildiğinin tesbiti ve böcek ile 
ilgili mücadele çalışmalarına İl Tarım Müdürlükleri ağırlık vermiştir. 

İç karantina uygulaması ile ilgili olarak; Ülkemizde palmiye türlerinin üretiminin yapıldığı 
fi danlıklarda ayda bir olmak üzere İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlükleri’ndeki teknik 
elemanlarca makroskobik kontrollerin yapılması ve bu yerlerde Geçici Teknik Talimat uyarınca 
feromon tuzakları asılarak ergin popülasyonunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu kontroller 
sonucunda, bir yıl boyunca fi danlarda zarar belirtilerine ve feromon tuzaklarda ergin bireylere 
rastlanmadığı takdirde “Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifi kası” ile satışına izin verilmesi, 
sertifi kanın gideceği İl Müdürlüğüne bildirilmesi, ilgili müdürlüklerce bu fi danların dikildiği alanların 
kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Fidanlarda zarar belirtilerine ve feromon tuzaklarda ergin 
bireylere rastlandığı durumda ise fi dan satışları o andan itibaren bir yıl süreyle durdurularak, bu 
süre içinde fi danlık sahipleri tarafından Geçici Teknik Talimat uyarınca insektisit uygulamalarının 
yapılması gerekmektedir. Bir yılın sonunda devam eden makroskobik ve feromon tuzaklarda ergin 
popülasyonu kontrollerinde zararlı tespit edilmezse, fi dan satışları tekrar başlatılmalı, aksi halde 
aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

İlimizde sürvey çalışmalarına 2006 yılı ocak ayında Ankara Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü’nde yapılan eğitim çalışmasından sonra aynı yıl program dışı olarak Keşif Sürveyi 
metoduyla başlanmış ve böceğin varlığı tesbit edilmiştir.

 2007 yılında, “Palmiye Kırmızı Böceği Eradikasyon Projesi” adı ile Antalya, İzmir, Mersin, 
Adana, Muğla ve Hatay İllerinin bulunduğu bir proje başlamış ve aynı yıl Sınırlandırma ve 
Değerlendirme Metodu ile sürvey çalışmalarına başlanmıştır. Gözlem amaçlı 240 adet tuzak 
İlimize gönderilmiştir. 2007 yılı Aralık ayında Adana’da konu ile ilgili yurtdışından uzmanların 
katılımıyla çalıştay düzenlenmiş, çalıştaydan çıkan sonuçlar doğrultusunda Adana Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü tarafından Geçici Teknik Talimat hazırlanmıştır.

2008 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü aracılığı ile temin edilen 350 adet tuzak ve 1040 adet 
feromon Nisan 2008 tarihinde İlimize gönderilmiştir. Tuzakların 98 adedi Alanya, 98 adedi Manavgat 
İlçelerine gönderilmiş, 154 adedi ise Antalya Merkez ve Kemer İlçesinde değerlendirilmiştir. 
Sınırlandırma ve Değerlendirme Sürvey Metodu ile yapılan Sürvey çalışmaları devam etmiştir. 
Zararlıyı tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oteller, belediyeler, fi danlık ve özel mülk 
sahipleri davet edilerek çeşitli yerlerde geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 
Ayrıca aynı yıl iç ve dış karantina tedbirleri de uygulanmaya başlanmıştır. 2008 yılında Palmiye 
Kırmızı Böceği Popülasyonunda artış gözlenmiş, Geçici Teknik Talimat doğrultusunda mücadele 
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çalışmalarına devam edilerek,  Kitlesel Mücadele amaçlı tuzak sayısının artırılması gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 

2009 yılında, Sınırlandırma ve Değerlendirme Sürvey Metodu ile çalışmalara devam 
edilmiştir. Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü aracılığıyla temin edilerek İlimize Nisan 2009 tarihinde gönderilen 1500 adet 
tuzak ve 8000 adet feromon Kitlesel Mücadele amaçlı olarak Alanya, Aksu, Kemer, Konyaaltı, 
Manavgat, Muratpaşa ve Serik İlçelerine verilmiştir. Ayrıca 20 şubat 2009 tarihinde tuzaklar ruhsat 
almış ve tuzak teminindeki sıkıntılar ortadan kalkmıştır. Geçici Teknik Talimat doğrultusunda da 
Kültürel Kimyasal ve Biyoteknik Mücadele çalışmaları devam etmektedir. 

2010 yılında da, çalışmalara devam edilmiştir. 612 adet tuzak 2000 feromon İlimize 
gönderilmiştir.

Sonuç olarak; Palmiye Kırmızı Böceği konukçusu olan Palmea (Arecaceae) ve Cycadaceaea 
familyasına ait ağaçların İlde fazla miktarda bulunduğu, dikili alanların çok dağınık olduğu, ayrıca 
sürekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığı halde mücadele çalışmalarında birlikteliğin 
sağlanamadığı bir gerçektir. Zararlının üreme potansiyelinin fazla olması nedeniyle, zararlı 
görülen alanlar sınırlı kalmasına rağmen (yoğun olarak Alanya-Kemer sahil şeridi) popülasyonda 
her yıl artış gözlenmektedir.                                                   

3.2. İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Değeri 
Süs bitkileri sektörü içerisinde yer alan gruplarda ekonomik değer ve değerin dönüşümü 

farklılıklar göstermektedir.  Kesme çiçek işletmelerinde ürün yıllık olup, çiçek kesiminin belirli 
bir süre sonrasında para hareketi olmaya başlamaktadır. Üretim 1 ya da 2 yıllıktır. İç mekan 
ve dış mekan süs bitkilerinde ise; pazarın talep ettiği boy ve forma ulaştıktan sonra satış 
aşamasına gelebilmektedir. İç mekan süs bitkilerinde fi de üretiminden itibaren ortalama 2-3 yıl 
ve sonrasında satışa gelmektedir. Dış mekan bitkilerinde ise; ortalama 3 yıl sonrasında satış 
hareketi başlamaktadır.  

İç ve dış mekan süs bitkilerinde yeterli veri bulunmadığından bu yıla kadar üretim değeri 
hesaplanamamıştı.  Özel fi rmalardan alınan verilere göre üretim değerleri aşağıdaki çizelgelerde 
verilmeye çalışılmıştır.

Çizelge 34. Antalya İlinde Üretilen İç Mekan Süs Bitkileri Üretim Değeri  (2009)

İç Mekan Süs Bitkileri 
Ekiliş 
Alanı 
(da)

Toplam 
Üretim (ad)

Satış Fiyatı 
(TL)

Üretim Değeri 
(TL)

Yeşil yapraklılar 70 472.500 10 4.725.000
Çiçekli bitkiler 15 360.000 2,5 900.000
Succulent ve kaktüsler 2 800.000 1 800.000
Soğanlı Bitkiler 25 360.000 1,25 450.000
TOPLAM 112 1.992.500  6.875.000

Kaynak :Özel Firmalar 

İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği modern ve teknolojik seralarda yapılması gerekmektedir. 
Maliyetlerlerin yüksekliği, fi rmaların fi nans sıkıntıları modern işletmelerin yapılmasını 
kısıtlamaktadır. İç mekan süs bitkileri sektörünün üretim alanı küçük olmasına rağmen, ekonomik 
getirisi yüksek bir sektör olduğu çizelgede görülmektedir. Üretim değeri içerisinde yeşil yapraklı 
olan iç mekan bitkileri %69 pay almıştır.   
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Çizelge 35. Antalya İlinde Üretilen Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Değeri (2010)

Dış Mekan Süs 
Bitkileri

Ekiliş 
Alanı (da)

Toplam Üretim 
(Ad)

Satış Fiyatı 
(TL)

Üretim Değeri 
(TL)

Ağaç  257.500 1,7 437.750
Çalı  1.057.000 0,45 475.650
Yerörtücüler ve 
Mevsimlikler  6.500.000 0,18 1.170.000

TOPLAM 755 7.814.500  2.083.400
Kaynak : Özel Firmalar 

Yukarıdaki çizelgede Antalya ilinde üretilen dış mekan süs bitkilerinin üretim değeri  
verilmektedir. İlimizde çizelgeden de görüldüğü gibi yer örtücüler ve mevsimliklerin payı %56’dır. 
Aşağıdaki çizelgede ise; İlde üretilen ile birlikte yurt içinden ve yurt dışından getirilen ürünlerin 
toplamının üretim değeri verilmektedir.  

Çizelge 36. Antalya İli Toplam Dış Mekan Süs Bitkileri Üretim Değeri ( 2010)

Dış Mekan Süs 
Bitkileri

Ekiliş 
Alanı (da)

Toplam Üretim 
(Ad)

Satış Fiyatı 
(TL)

Üretim Değeri 
(TL)

Ağaç  372.300 4,5 1.675.350
Çalı  1.754.000 0,9 1.578.600
Yerörtücüler ve 
Mevsimlikler  11.200.000 0,25 2.800.000

TOPLAM 755 13.326.300  6.053.950
Kaynak :Özel Firmalar 

Dış mekan süs bitkilerinde İlimize özellikle İzmir Ödemiş Bölgesinden bitki getirilmektedir. 
Yurt dışından da İtalya’dan ve son yıllarda Çin’den bitki ithalatı yapılmaktadır.

3.3. İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Sektöründeki Örgütlenme ve Pazarlama 
Kanalları

Bugüne kadar sektör içerisinde farklı bölgelerde birçok dernek, birlik ve kooperatifl er 
kurulmuştur. Bunların kuruluş amacı üyelerine hizmet, eğitim, satış ve pazarlamada yardımcı 
olmaktır. Ancak ülke genelinde tüm üreticilerin üye olduğu bir yapılanma sağlanamamıştır. Sektör 
örgütlü bir yapıya sahip olmadığından ülkemizde üretilen çeşit ve miktar bugüne kadar kayıt 
altına alınamamıştır. Hangi üreticinin, hangi ürünü, hangi miktarda ürettiği belli olmadığından 
aynı çeşit bitki, talebin çok üstünde piyasaya arz edilmekte ve üretici ürününü gerçek değerinde 
satamamaktadır. 

Birkaç üreticinin kaliteli ürün yetiştiriyor olması tek başına yeterli değildir. Eğer ihracat 
noktasında belli seviyelere gelinmek isteniyorsa, bu konuda çok hızlı adımlar atılması gerekir. 
İç ve dış mekan süs bitkilerinde diğer sektörlerde olduğu gibi daha planlı ve daha sistematik 
üretim yapılması gerekmektedir. Avrupa’da bu konuda daha fazla makinalaşma söz konusu 
olup, üretimler standartlaştırılmıştır. Ülkemizde sebzecilik sektöründe olduğu gibi bu sektörde de 
branjlaşmanın olması sektörün önünü açacaktır. Firmalarımızın bir kısmının sadece fi de üretmesi 
diğer bir kısmının aşılaması kalan bir kısmının ise büyüterek pazarlaması veya sadece pazarlama 
işini yapması gerekmektedir. Kısacası üreticilerin branjlaşıp, birbirleri üzerindeki yükü hafi fl etip, 
aynı zamanda da rekabetin düşürülmesi gerekir. Bunun yapılabilmesi içinde örgütlenme şarttır.

Avrupa’da kooperatifl er üretim ve pazarlamanın profesyonelleşmesinin başlangıcı olarak 
kabul edilmektedir. Pazarlama konusunda kooperatifl er aktif rol oynamasına rağmen, üretim 
aşamasında kooperatifl erle birlikte, ticari anlamda bağlayıcılığı olmayan, bilgi veren, yayınlar 
yapan, yeni ürünleri ve sektörel yeni teşvikleri takip eden, sektörün dünyadaki durumunu takip 
ederek gelişimini sağlayan kuruluşlar sayesinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ayrıca 2002 
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yılından itibaren Avrupa’da yarı resmi yarı özel Servis Merkezleri kurularak üreticilere çok 
ciddi destekler verilmiştir. Bu destekler fi nansman desteği, toprak analizleri, sağlık sertifi kaları, 
fuar organisazyonları, üniversitelerle birlikte akademik çalışmalar, fi danlıklarda denetim ve 
incelemeler sonucunda kalite belgesi düzenlemesi şeklindedir. Ülkemizde de bu organisazyonlar 
ve destekleme konuları örnek alınabilir. 

İlimizde de 2010 yılına kadar iç ve dış mekan süs bitkileri ile ilgili bir organisazyon 
bulunmamakta idi. Bu yıl içerisinde Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri Derneği kurularak bu sektörde 
faaliyet gösteren fi rmalar birlikte hareket etmeye başlamışlardır. 

Pazarlama konusunda da iç ve dış mekan süs bitkileri sektöründe satış organizasyonları 
oluşmamıştır. Ülkemizde kooperatif organizasyonları süs bitkileri sektörü içerisinde en yaygın 
kesme çiçek sektöründedir. Şu anki durum itibarıyle; üreticiden süpermarketlere ve toptancılara 
çiçekler pazarlanabildiği gibi, direk tüketicilere de verilebilmektedir. İç ve dış mekan süs bitkileri 
sektöründe pazarlama organizasyonlarının olmaması, fi rmaların kendi ürettikleri malları kendileri 
pazarlamaya çalışmaları, rekabet ortamı oluşturduğundan fi yatları düşürmekte  bu da ticari 
kaygıların doğmasına neden olmaktadır.  

İç mekan da ağırlıklı satış çiçekçi dükkanları ile olmaktadır. Çiçekçi dükkanları Çiçekçiler 
Odası olarak örgütlenmiş olsalarda, bu oda daha çok ticari yapılanma üzerine gitmektedir. 
İnter Flora ve Çiçekçiler Odası beklentileri ile süs bitkileri üreticilerinin üretim standartları 
örtüşmemektedir. İlimizde Yaklaşık 200 kadar çiçekçi dükkanı olmasına rağmen, 15 kadar çiçekçi 
dükkanı sektörü taşımaktadır. Çiçek dükkanlarının açılmasında ve sürdürülebilirliliğinde de belirli 
standartların olması gerekmektedir. Güçlü mezat yapıları oluşturularak üretici satıcı buluşması 
sağlanmalıdır. 

İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Pazarlama Kanalları

Üretici

Süper Marketler Toptancı

Tüketici

Pazar Satıcıları
Çiçekçi Dükkanları
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3.4 Antalya İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Swot Analizi
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Gelişme Fırsatları Tehditler

Potansiyel
Türkiye’nin zengin 

fl orası ve uygun iklim 
koşulları, 
Talep
İç ve dış mekan süs 

bitkilerine talebin  artarak 
devam etmesi,
İşgücü
İş gücü maliyetlerinin 

kısmen düşüklüğü,
Teknoloji

Üreticilerin ileri teknoloji 
transferine açık olmaları,

Üretim girdilerinin 
büyük bir bölümünün 
yurtiçi kaynaklardan 
karşılanabilmesi, 

Sektörde üretim 
teknolojilerini yenileme 
ve geliştirme maliyetinin 
düşüklüğü,
Katma Değer

Diğer sektörlere göre 
yarattığı katma değer,

Bilgi Yetersizliği
Sektör genç ve çağdaş 

organizasyon, üretim ve 
pazarlama konularında birikim 
sınırlılığı,

Sektörün en önemli 
dinamiğini oluşturan tasarımcı-
uygulayıcı-üretici ilişkisinin 
istenilen düzeyde olmaması,

Pazarın istediği form, kalite 
ve çeşitlilikte ürün üretimi ve 
geliştirme yeteneği sınırlılığı,

Ar-Ge çalışmalarının 
yetersizliği
İstatistiki verilerin yetersizliği.

Dışa bağımlılık
Özellikle çim tohumları ve 

mevsimlik çiçek tohumlarının 
tamamının ithal edilmesi,

Belirli boy ve ebatta yetişmiş 
bitkilerin bulunmaması 
nedeniyle ithal edilmesi, 
Üretim alanı 
İlimizde üretimin yeterli 

olmaması
Organize Tarım Bölgesi’nin 

olmayışı,
Finansman

Sermaye birikimi sınırlılığı,
Üretim alanlarının 

çoğunun kiralık olması ve 
bunun sektörde uzun vadeli 
yatırımları sınırlandırması, 
İç mekan bitkilerinde sera 

yatırım maliyetinin yüksekliği
Üretimde ısıtma ve 

soğutma için kulla nılan enerji 
maliyetlerinin yüksek oluşu
Tüketim
İç pazarda kişi başına iç 

ve dış mekan süs bitkileri 
tüketiminin düşüklüğü, 
Pazarlama

Bitkilerin nakliyesinde 
frigorifi k araçlara ihtiyaç 
olması,

Pazarlama ve tüketim 
aşamalarında  standartlara 
başvuru sınırlılığı,

Potansiyel
Zengin yurtiçi genetik 

kaynaklarının varlığı, 
AR-GE  ile sektör 

ilişkisi kurulabilirliği ve  
teknik eleman ihtiyacının 
karşılanabilirliği.
Örgütlenme

Örgütlenmenin 
başlamış olması,

Firmaların dinamik bir 
yapıda olmaları,
Ulaşım

Büyük pazar 
durumunda olan ülkelere 
yakınlığı,
Kalite

Bilgi ve teknolojiden 
yararlanma düzeyi 
artırılarak kaliteye ilişkin 
sorunların kısa sürede 
azaltılabilirliği,

Patent
Patent hakları ile 

ilgili ciddi sorunların 
varlığı,
İşgücü

Ucuz işgücü 
avantajının zamanla 
kaybedilebilir olması,
Kalite

Avrupa Birliğine 
katılım süreci ve 
sonrasında dışarıdan 
gelebilecek kaliteli 
ürünlerle rekabet 
edememe,
Zamanlama 

Fırsat olarak 
görülen alanlarda 
zaman unsurunun 
belirleyici olması,

Kaynak : Karagüzel, 2010., Özel Sektör Firmaları
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4. DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI VE ENDEMİK BİTKİLER

4.1. Doğal Çiçek Soğanları
Devlet Planlama Teşkilatının VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas 

Komisyonu Doğal Çiçek Soğanları Raporunda; Dünya üzerinde Avustralya dışında çok geniş bir 
yayılış alanına sahip olan geofi tlerin özellikle Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu’da yoğunlaştığı 
bildirilmektedir. Bitkilerin anavatanı ya da orijin merkezi konusunda ilk araştırmanın De Candolle 
(1886) tarafından yapıldığı ve Türkiye’nin dünyada başka örneği olmayan iki gen merkezinin 
çakıştığı bir yerde olması nedeniyle her iki gen merkezinde bulunan bitki türlerinin çoğunun 
anavatanı olduğu, bu nedenle Türkiye’deki tür sayısının fazla olduğu ifade edilmektedir.

Uluslararası anlamda doğal çiçek soğanları alt sektörünü de içine alan ve sayıları 120’yi 
aşan ülke tarafından imzalanan en önemli anlaşma CITES; “Nesilleri Tehlike Altındaki Doğal 
Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretini Düzenleme Antlaşması”dır. Bu antlaşma 
3 Mart 1973 tarihinde Washington’da 21 ülkenin katılımı ile imzalanmıştır. Günümüze kadar 
birçok ülkenin katılımı ile dünyadaki en büyük uluslararası yaban hayatı koruma anlaşması haline 
gelmiştir. Sekreterliği İsviçre’nin Cenevre Şehrindedir. Sekreterlik; antlaşmanın yürütülmesi, eğitici 
seminerlerinin düzenlenmesi, doğa koruma ile ilgili bilimsel araştırmalara yardımcı olunması gibi 
işlevleri yerine getirmektedir. Antlaşmaya üye ülkelerin bilimsel ve idari otoritelerin katılımı ile 
2 yılda bir büyük konferans düzenlenmektedir. CİTES Antlaşmasının yürütülmesi üye ülkelerin 
sorumluluğu altındadır. CİTES’e üye her ülke kendi yaptığı yönetmelik içinde CİTES’in isteklerini 
birleştirir. CİTES’te yer alan türlerin uluslararası ticaretinde ihracatı yapan ülkenin CİTES bilimsel 
ve idari otoritelerinden yazılı izin alınması zorunludur. Avrupa Birliği’ne üye ülke ithal ediyorsa ithal 
izin belgesi istenmektedir. Bu sistem ile doğal kaynakları zengin olan ve ihracat yapan ülkenin 
yaban hayatı koruma altına alınır ve  korunur. Türkiye bu antlaşmayı 1994 yılında TBMM’de 
görüşerek onayladı ve resmi tam üyelik için prosedür 1996 yılında tamamlandı.  

 Başta 1992 yılında ülke olarak imzaladığımız “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması 
Anlaşması (Brezilya Konferansı) ve Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması ve Muhafazası’nda 
sürdürdüğümüz ulusal Bitki Genetik Kaynakları Projesi ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları bu 
bitkilerin korunmasındaki yükümlülüklerimizi oluşturmaktadır.  

4.1.1. Mevcut Durum
Ülkemizin tür zenginliği içinde doğal çiçek soğanlarının ayrı bir yeri vardır. Bu bitkiler 

yüzyıllardır tıbbi amaçlarla kullanılmasına karşın, kış aylarında çiçeklenmeleri nedeniyle geniş 
ölçüde bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. 

Doğal çiçek soğanları ülkemizin doğasından yüz yılı aşkın bir süredir sökülerek ihraç 
edilmektedir. Ancak 1960 yılından sonra ihracat 1990’lı yıllara kadar giderek artmıştır. Çevre 
bilincinin gelişmesi ile soğan ihracatı sonucu doğanın tahrip olduğu düşüncesi ağırlık kazanmıştır. 
CITES’e uyum, çevre örgütleri ile bilim adamlarının toplumu bilinçlendirme gayretleri, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın kontenjan sınırlamaları ve bazı yıllarda söküm yasaklamaları ile doğadan 
sökümün kontrol altına alınmasına çalışılmıştır. Belirlenen yönetmelikler çerçevesinde sökümlere 
izin verilmiştir.

Türkiye’den ihracatı yapılan çiçek soğanı türlerinin sayısı yaklaşık 18 olup, bunların en 
önemlileri; Galanthus elwesii (Toros kardeleni), Galanthus woronowii (karadeniz kardeleni), 
Eranthis hymalis (sarı kar çiçeği), Anemane blanda (yoğurt çiçeği), Leacojum aestivum (göl 
soğanı), Cyclamen hederifolium, Cyclamen coum, Cyclamen cilicium’dur. 

Ülkemizdeki doğal çiçek soğanları, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yanı sıra bazı 
yıllarda yapılan aşırı sökümler nedeniyle azalmış ve hatta Galanthus, Cyclamen ve Sternbergia 
cinsleri nesilleri tehlike altındaki bitkiler grubuna girmişlerdir. Bu durumu önlemek amacıyla Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1989 yılında Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve 
Ticaretine İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmelik 1991, 1995 ve 2004 yıllarında yeniden 
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düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin amacı; Ülkemiz fl orasının korunması amacıyla, doğada bulunan 
soğanlı çiçek neslinin tahrip edilmeden ve tüketilmeden tohum, soğan veya diğer aksamın doğadan 
toplanması, üretilmesi, depolanması ile yurtiçi ve yurt dışı ticaretine ait esasları düzenlemektir. Bu 
yönetmelik ile birçok doğal çiçek soğanının ihracatı yasaklanmıştır. İhracatına izin verilenlere de 
doğadan toplamada, üretim ve büyütmede kotalar getirilmiş ve ihraç edilecek soğan büyüklükleri 
belirlenmiştir. 

Yönetmelik gereği Danışma Kurulu ve Teknik Komite Kurulu belirlenmiştir. Danışma 
Kurulu üyeleri; TÜGEM (2) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu (6), TAGEM (2), KORGEM (1), 
Çevre Orman Bakanlığı (2), Jandarma Genel Müdürlüğü (1) DTM (1), İGM (1), İhracatçılar Birliği 
(1), konu ile ilgili İl Müdürlükleri (15), sivil toplum kuruluşlarından (her kuruluştan bir temsilci) 
oluşmaktadır. 

Teknik Komite ise; TÜGEM (2) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu (3), TAGEM (1), 
Çevre Orman Bakanlığı (2), DTM (1), İGM (1) üyelerinden oluşmaktadır. Doğal çiçek soğanları 
işlemleri Yönetmelik ve yılda 2 kez toplanan Danışma Kurulu ve Teknik Komite kararlarına göre 
yapılmaktadır. 

İlimizde Kıyı Akdeniz Havzasına giren İlçelerden Manavgat, Alanya, Gazipaşa, ve Göller 
Bölgesi Havzasında bulunan Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerinin dağ köylerinden ve 
yaylalarından en fazla Galanthus elwesii (Toros kardeleni), Eranthis hyemalis (sarı karçiçeği), 
Anemone blanda (yoğurt çiçeği), Cyclamen cilicicum hasat edilmektedir.  

Doğal Çiçek Soğanları Yönetmeliğinde belirtildiği gibi; doğa, büyütme ve üretim tarlalarındaki 
soğan populasyonunun durumunu tespit etmek amacıyla İl Müdürlüğü teknik elemanları ve 
CİTES Bilim Kurulu Üyeleri soğanların ekim, dikim, büyüme ve hasat zamanlarında teknik 
geziler düzenleyerek, soğan populasyonları hakkında ilgili makama inceleme ve tespit raporlarını 
sunmaktadırlar.

Doğal çiçek soğanları söküm bölgelerine yakın yerlerde tesis edilen, çeşit, tür, miktar, menşei 
kayıtlarının tutulduğu, soğanın durumuna göre yıkama ve kasalarda kurutma işleminin yapıldığı 
ve ana depoya gidinceye kadar ürünün muhafaza edildiği ön depolarda tutulurlar. Ön depolardan 
geçirilmeyen soğanlara ihraç izni verilmez. İlimiz Serik İlçesi Kayaburnu Mevkiinde Doğal Çiçek 
Soğancıları Derneği tarafından yaptırılan bir ön depo mevcuttur. Firmalar kontenjanları oranında 
doğadan ve üretim tarlalarından söküm yaptırmaktadırlar. Firmalara bağlı olan bölge sökücüleri 
ve bölge sökücülerine bağlı köylüler, tespit edilen söküm zamanında hasada başlamaktadırlar. 
Firmaların Akdeniz Bölgesinden söktükleri soğanların cins, tür, miktar, menşei gibi kayıtları bu 
depoda tutulur ve ana depolara sevk edilir. 

 İlimizde ana depo bulunmadığından soğanlar; doğadan alınan ürünler için Orman 
Bölge Müdürlüklerinden Menşei Belgesi, büyütme ve üretim sahalarından alınan ürünler için İl 
Müdürlüklerinden alınan Hasat Belgesi ile beraber ihracatın yapılacağı ildeki ana depolara sevk 
edilir. Ana depolar ısı ve nem ayarları, havalandırma gibi donanımları bulunan iklim odaları ile 
çiçek soğanlarının ihracata hazırlanması için gerekli temizlenme, kurutma, boylama ve ilaçlama 
işlemlerin yapıldığı depolardır. Doğal çiçek soğanlarına ihraç izni verme yetkisi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne aittir.

4.1.2. Doğal Çiçek Soğanları Üretim Alanları
Doğal çiçek soğanları ticareti üretimden çok doğadan toplama üzerine kurulmuştur. 

Ülkemizde 4 fi rma doğal çiçek soğanları ile ilgili faaliyette bulunmaktadır.  Bu fi rmalar kotaları 
kadar doğadan söküm yapabildikleri gibi,  ihraç artığı soğanları uygun ortamlarına tekrar dikerek 
büyütme sahalarıda oluşturmaktadırlar. Ayrıca son yıllarda da belirli türlerde üretim faaliyetlerine 
ağırlık vermeye başlamışlardır. 

Üretimi yapılarak ihracat kotası bulunan türler; Cyclamen cilicicum, Cyclamen coum, 
Cyclamen hederifolium, Galanthus elwesii, Leucojum aestivum, Arum italicum, Arum diescorides, 
Dracunculus vulgaris Geranium tuberosum, Fritillarıa persica, Lilium martagon’dur.  
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Büyütme sahalarından sökülmek üzere ihraç kotası verilen türler ise; Galanthus elwesii, 
Galanthus ikaria, Urgenia maritima’dır.

Kotaya tabi olmadan ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları da Lilium candidum, 
Sternbergia lutea, İris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa’dır. 

İlimizde sadece Kıyı Akdeniz Havzasında bulunan Alanya, Gazipaşa ve Göller Havzasında 
bulunan Akseki’de Galanthus elwesii üretim-büyütme sahası bulunmaktadır. Büyütma sahaları; 
doğadan söküm sırasında ana soğan ile birlikte sökülen, ihraç edilmeyen elek altı materyal 
dediğimiz soğanların ihraç boyuna gelmesi için büyütüldüğü alanlardır.   

Alanya, Gazipaşa İlçelerinde Tezel fi rmasının büyütme tarlaları bulunmaktadır. Akseki 
İlçesinde de zaman zaman büyütme sahaları oluşturulmaktadır. Doğal çiçek soğanlarında 2009 
yılına kadar dikim raporları bulunan, sahaların toplamı aşağıya çıkarılmıştır. 

Çizelge 37. Antalya İli Doğal Çiçek Soğanları Üretim- Büyütme Alanları 

Üretim-Büyütme Alanları (da)

Ürün Grubu Akseki Alanya Gazipaşa Toplam

Doğal Çiçek Soğanları (Galanthus elwesii) 3,2 65,0 3,0 71,2
Toplam 3,2 65,0 3,0 71,2

Kaynak : Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Doğal çiçek soğanlarının sökümü ne kadar kontrollü yapılırsa yapılsın, ihraç büyüklüğü 
altında kalan elek altı materyalin sökülmesi kaçınılmazdır. İhraç artığı soğanlar (elekaltı soğanlar) 
tekrar ekolojilerine götürülerek, büyütme tarlalarına ekilmekte, materyalin ihraç boyuna gelmesi 
sağlanmaya çalışılsa da, kayıplar önlenememektedir. 

4.1.3. Türkiye ve Antalya Doğal Çiçek Soğanı İhracatı
Doğal çiçek soğanları ihracatı doğal çiçek soğanlarının söküm, üretim ve ihracatına ait 

yönetmelikle, ihraç edilecek miktarların belirlenmesi, Teknik Komite tarafından yapılmakta ve 
fi rmalara verilen doğadan söküm ve üretim kontenjanları bir önceki yılın ekim-kasım veya aralık 
ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. Resmi gazetede yayımlanan 2010 yılında doğal 
çiçek soğanlarının ihracat listesi incelendiğinde; 3 ana başlık altında soğanların değerlendirildiği 
görülmektedir. 

a- İhracatı Üretimden Serbest Olan Doğal Çiçek Soğanları: Lilium candidum (mis 
zambağı), Sternbergia lutea (kara çiğdem), İris tuberosum (süsen), Calla aethiopica (kalla), 
polyanthus tuberosa (sümbül teber)    

b- İhracatı Kontenjanla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Doğal Çiçek 
Soğanları: Anemone blanda (yoğurt çiçeği), Arum italicum (yılan yastığı), Arum dioscorides, 
Cyclamen cilicium, Cyclamen coum, Cyclamen hederifolium, Dracunculus vulgaris (yılan bıçağı), 
Eranthis hyemalis (sarı kar çiçeği), Galanthus elwesii (toros kardeleni), Galanthus woronowii 
(Karadeniz kardeleni), Leucojum aestivum (göl soğanı), Scilla bifolia, Urginea maritima (ada 
soğanı), Ornithogalum nutans, Geranium tuberosum, Fritillaria imperialis, Fritillaria persica, Lilium 
martagon, 

c- Doğadan Toplanarak İhracatı Yasak Olan Doğal Çiçek Soğanları: Allium (yabani 
soğan) türlerinin hepsi, Crocus (çiğdem) türlerinin hepsi, Fritillaria türleri, (Fritillaria imperialis 
ve Fritillaria persica hariç), Lilium (zambak) türleri (Lilium candidum, L.martagon hariç), Muscari 
türlerinin hepsi, Sternbergia (kara çiğdem) türleri (Sternbergia lutea hariç), Tulipa (lale) türlerinin 
hepsi, Eminium türlerinin hepsi, Biarum türlerinin hepsi, Nympheaceae (nilüfer) türlerinin hepsi, 
Orchidaceae (salep) türlerinin hepsi, Arum (yılan yastığı) türlerinin hepsi (Arum italicum ve Arum 
dioscorides hariç), Pancratium maritimum (kum zambağı), Hyacinthus orientalis (şark sümbülü), 
Gentiana lutea(censian), Cyclamen türlerinin hepsi (C.coum, C.hederifolium, C.cilicium hariç), 
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Galanthus (kardelen) türleri (Galanthus elwesii ve Galanthus woronowii hariç), İris (süsen)türleri, 
Paeonia (şakayık) türleri, diğer yumrulu ve soğanlı türler şeklinde sınıfl andırılmışlardır.  

 Çizelge 38. Yıllara göre Türkiye Çiçek Soğanları İhracat Miktarları 

Yıllar Miktar (kg) Değişim 
(1996=100)

1996 430.097 100
1997 377.413 87,8
1998 414.104 96,3
1999 369.116 85,8
2000 466.786 108,5
2001 309.702 72,0
2002 542.522 126,1
2003 553.759 128,6
2004 508.370 118,2
2005 466.466 108,5
2006 513.719 119,4
2007 596.963 138,8
2008 630.391 146,6
2009 402.370 93,6

Kaynak:Antalya İhracatçı Birlikleri  

1996 yılına göre 2009 yılı doğal çiçek soğanı ihracat miktarı % 6,4 oranında azalmıştır.  
1996 yılına göre en fazla artış 2008 yılında olmuş ve 1,4 kat artmıştır.

Çizelge 39. Yıllara göre Türkiye Çiçek Soğanları İhracat Değeri 

Yıllar Değer 
(Fob Dolar)

Değişim 
(1996=100)

1996 2.860.371 100
1997 2.280.456 79,7
1998 2.344.733 81,9
1999 2.373.153 82,9
2000 2.305.939 80,6
2001 1.319.008 46,1
2002 2.504.244 87,5
2003 2.820.798 98,6
2004 2.837.651 99,2
2005 2.747.802 96,1
2006 2.645.506 92,5
2007 2.917.702 102,0
2008 3.023.151 105,7
2009 2.554.298 89,3

Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

1996 yılına göre 2009 yılında ihracat değeri % 10,7 oranında azalmıştır. 
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Çizelge 40. Türkiye Ürün Grubu Bazında Süs Bitkileri İhracatı (2009)

Tür Değer (Fob $) Pay (%)

Kesme Çiçek 24.381.130,88 49

Canlı Bitkiler 16.388.049,00 33

Çelenk Yosun 5.826.146,10 12

Çiçek Soğanları 2.554.298,86 5

TOPLAM 49.149.624,84 100
Kaynak: Antalya İhracatçı Birlikleri

Çiçek soğanları ihracatı süs bitkileri ihracatının %5’ini oluşturmaktadır.
Doğal çiçek soğanlarının süs bitkisi amacıyla fazla miktarda yurtiçi tüketimi bulunmamaktadır. 

Doğal çiçek soğanları içerisinde en fazla ihracatı yapılan kardelen yurt dışında park bahçelerde 
süs bitkisi olarak yetiştiği gibi tıp alanında da kullanılmaktadır.  Soğan ve yaprakların ihtiva 
ettiği Galanthamin ve Nivalin alkaloidleri kas ve damar hastalıklarında, çoçuk felci aşısının elde 
edilmesinde kullanılmaktadır. Ülkemiz de doğadan toplanarak ihracatı yasak olan türlerden 
Orchidaceae (salep) türlerinin dondurma yapımında kullanılması nedeniyle toplanmasına engel 
olunamamaktadır.

4.1.4.Doğal Çiçek Soğanları Sektöründeki Örgütlenme ve Pazarlama 
        Kanalları 

Ülkemizde doğal çiçek soğanlarını ihraç eden dört fi rma bulunmaktadır. Bu fi rmalar kotaları 
kadar doğadan çiçek soğanı aldıkları gibi son yıllarda belirli türlerde de üretim ve büyütme 
alanları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Firmalar Doğal Çiçek Soğancıları Derneği çatısı altında 
toplanmışlardır. Ayrıca Doğal Hayatı Koruma Derneği de bu konu da çalışmalar yapmaktadır. 

 Ülkemizin doğal zenginliklerinden olan geofi tler söküldüğü bölgede yaşayan yöre halkı 
(sökücüler) tarafından doğadan sökülerek köy toplayıcılarına teslim edilmektedir. Köy toplayıcıları 
aldıkları çiçek soğanlarını bölge sökücülerine vermektedirler. Bunun karşılığında yöre halkına 
kg başına bedel ödenmektedir. Sökülen soğanların Bakanlık tarafından belirlenmiş kg başına 
resum bedelleri Orman Bölge Müdürlüklerinin Taşra Teşkilatlarına ödenerek Menşei Belgeleri 
alınmaktadır. Bölge sökücüleri çiçek soğanlarını yönetmelik gereğince ön depolara getirmektedirler. 
Ön depolarda tür, çeşit, miktar ve menşei kayıtları tutulan, temizlik, gerektiğinde yıkama ve kurutma 
işlemleri gören çiçek soğanları İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca kontrol edildikten ve tutanaklara 
geçtikten sonra ihracatçı fi rmalara teslim edilmektedir. Ön depo işlemleri biten çiçek soğanlarını 
fi rmalar, ana depolarına sevk ederek gerekli ayıklama, boylama, paketleme işlemlerinden sonra 
yurtdışındaki toptancılara ihracat yapmaktadırlar. Bitki yetiştirme ruhsatı ve dikim raporları 
bulunan üretim ve büyütme tarlalarından sökülen soğanlarda ise; Yönetmelik gereği ilgili İl Tarım 
Müdürlüklerinden hasat belgeleri alınarak ana depolara sevk yapılmaktadır. 
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Doğal Çiçek Soğanları Pazarlama Kanalları

Sökücü
(Doğadan söküm)

Üretici
(Büyütme ve üretim tarlalarından söküm)

Köy Toplayıcıları

Bölge Sökücüleri

Ön Depo

İhracatçı fi rmalar
(Marla, Yasemin, Tezel, Bilgin) 

Yurtdışı Toptancı

Perakendeci

Tüketici
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4.1.5.Doğal Çiçek Soğanları Üretimi ve Pazarlaması Swot Analizi
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

Bu amaçla kullanılan 
türlerin zaten doğal 
türler olması ve ekolojik 
avantajların varlığı, 

Kültür koşullarında 
üretilen soğanlara talebin 
devam etmesi,

Üretim ve iş gücü 
maliyetlerinin nispeten 
düşüklüğü,

Bazı türlerin kültür 
koşullarında çoğaltma 
ve üretiminde başarılı 
sonuçlar alınması,

Üretim girdilerinin 
yurtiçi kaynaklardan 
karşılanabilmesi,

Bu konuya özgü bir 
yönetmeliğin olması, 

Yılda iki kez toplanan 
Danışma Kurulu ve Teknik 
Komitenin varlığıdır. 

Bazı türlerde kültür 
koşullarında çoğaltma ve 
üretimin çok zor olması,

Kültür koşullarında 
üretim maliyetlerinin 
yüksekliği,

Sektörde AR-GE sektör 
ilişkisinin zayıfl ığıdır.

 Kültür koşullarında 
çoğaltma ve üretimi zor 
olan türlerde bu zorluğun 
AR-GE çalışmalarıyla 
aşılabilir olması,

Uygun ekolojilerde 
üretim yapılarak 
maliyetlerin 
düşürülebilirliği,

Bilgilendirme 
çalışmalarıyla üreticilerin 
üretime teşvik edilebilirliği,

AR-GE kurumları ile 
sektör ilişkisi kurularak 
bilgi ve teknik eleman 
açığının kapatılabilir 
olmasıdır. 

 Özellikle bazı türlerde 
kültür koşullarında 
üretimin başarılamaması, 

Ucuz işgücü avantajının 
zamanla kaybedilebilirliği,

Fırsat olarak görülen 
alanlarda zaman 
unsurunun belirleyici 
olmasıdır. 

Kaynak:Karagüzel,2010 

4.2. Endemik Bitkiler
4.2.1. Ülkemizdeki Endemik Bitkilerin Durumu 
Türkiye, dünyanın doğal kaynak ve bitki çeşitliliği bakımından en önemli ülkelerinden 

birisidir. Rus Botanikçi Vavilov’a göre iki orijin merkezi olan Yakın Doğu ve Akdeniz Bölgesi 
Türkiye’de bulunmaktadır (Tan,1998). Akdeniz orijin merkezi; Akdeniz Bölgesinin sınırladığı tüm 
alanları kapsar. Doğuda Anti-Toros ve Amanos dağlarına kadar uzar. Herdem yeşil bitkiler tabiata 
hakim olmasına karşın geofi tler, tek yıllık otsu bitkiler, yarı çalıların büyük kısmı Akdeniz Bölgesine 
aittir (Tan,1998). 

Ayrıca ünlü bilim adamı J.Harlan’a göre ülkemizde 100’den fazla türün değişim gösterdiği 
5 mikro-gen merkezi de bulunmaktadır (Şehirali).Türkiye’nin fl oristik (bitkisel) zenginliğinde, üç 
fi tocoğrafi k bölgenin buluştuğu bir konumda yer almasının çok önemli bir rolü vardır. 

1.Avrupa-Sibirya Fitocoğrafi k Bölgesi     
Bu bölge Kuzey Anadolu’da, Trakya’daki Istranca Dağları’nı da içine alarak, Bulgaristan-

Rusya Cumhuriyeti sınırları arasında, Karadeniz’i güneyden çevreleyerek uzanır. Bölgenin 
doğusunda, Kuzeydoğu Anadolu, Kafkaslar ve Gürcistan’da daha yağışlı bir iklimin hüküm 
sürmesi nedeniyle, yağmur ormanları karakterinde bir orman bitki örtüsü hakimdir. Batısında ise 
daha kurak, Kastamonu, Bolu, Kocaeli İllerindeki dağlarda görülen farklı bir orman bitki örtüsü 
yaygındır.Karadeniz Bölgesi’inde yer yer Akdeniz Floristik bölgesine özgü bitkilere de rastlanır.

2.Akdeniz Fitocoğrafi k Bölgesi
Akdeniz’i çevreleyen tüm ülkeleri içerir. Türkiye’de Akdeniz bitki örtüsünün görüldüğü her 

yer, bu fi tocoğrafi k bölgenin Doğu Akdeniz sahası içinde yer alır. Akdeniz iklimi etkisi altındaki bitki 
örtüsünde; makiler, zengin soğanlı bitkiler, tek yıllık otsu bitkiler ve yastık şeklindeki kısa boylu 
çalı formasyonları karakteristiktir.
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3-İran-Turan Fitocoğrafi k Bölgesi
Diğer fl oristik bölgelerden daha geniş bir alan kaplayan bu bölge, Orta ve Doğu Anadolu’yu 

içine alır. Bitki örtüsü çoğunlukla otsu ve yarı çalı bitkilerden oluşur. Bölgenin çevresinde geniş bir 
kuşak halinde, yaprak döken çalıların ağırlıkta olduğu bir bitki örtüsü ve iç kesimlerinde ise step 
bitki örtüsü yer alır.

Harita 1.Ülkemizdeki Fitocoğrafi k Bölgelere Göre Endemik Bitki Türlerinin Sayısı ve Dağılımı

Kaynak: Şehirali 

Trakya’nın sadece güney kısmında Akdeniz Bölgesi vejetasyonu hakimdir. Bölgeler 
arasındaki geçiş, Batı Anadolu’da derece derece dir. Fakat Güney Anadolu’da nispeten daha 
keskindir. Batı ve Güney Anadolu birçok önemli türleri paylaşmasına rağmen dikkate değer ölçüde 
fl oristik farklılık vardır (Tan,1998).  

Harita 2.  Türkiye’nin Önemli Endemizm Merkezleri

Kaynak: Şehirali

Endemik bitkilerle ilgili veriler daha ayrıntılı olarak incelendiği zaman yurdumuzdaki bazı 
bölgeler ile ilgili dağ silsilelerinin, diğer bölgelere oranla, endemiklerce zengin olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Amanos Dağları ile Ilgaz Dağları, dağ silsileleri arasında ön sırayı almaktadır. 
Ege Bölgesinin güneyi ile Akdeniz’in batı ucundaki bölge (Muğla, Antalya, Burdur Çevreleri), 
Orta Toroslar ve Taşeli Platosu, Ermenek, Mut-Gülnar Çevreleri, Bolkar-Aladağlar, Antitoroslar 
yurdumuzun batı yarısının güneyindeki endemizm merkezleridir (Ekim, 2000).
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Çizelge 41. Ülkelere Göre Türler ve Endemik Bitkilerin Karşılaştırması 

Ülke Tür Endemik Bitki

Türkiye 9.160 3.300
İran 7.500 1.500
Yunanistan 5.500 1.100
Bulgaristan 3.650 53
Irak 3.000 200
Suriye 3.000 330
Avrupa’nın Tamamı 12.000 2.750

Kaynak: Şen 

Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmakta olup, bunun yaklaşık 
üçte biri endemiktir. Endemizm oranı %34’ün üzerinde olması ile dikkat çekicidir. Ayrıca alttür, 
varyete ve hibritlerle birlikte bu oran daha da artmaktadır (Özhatay 2008). Yüksek endemizm 
oranına sahip Türkiye fl orası, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da oldukça zengindir. 

Endemik bitkilerin 2.282 kadarının yurdumuzun coğrafi k bölgelerinden yalnız birisine has 
oldukları ve sadece o bölgede yayılış gösterdikleri saptanmıştır. Buna göre bölgelerimize has 
endemik bitki türü belirlenmiştir (Ekim, 2000). 

Çizelge 42. Türkiye Endemik Bitkilerinin Bölgelere Dağılımı 

Akdeniz 862 Ege 171
Doğu Anadolu 471 Marmara 102
İç Anadolu 335 G.Doğu Anadolu 64
Karadeniz 277 TOPLAM 2.282

Kaynak:Özhatay, 2008 

Geri kalan endemik taksonlar ise birden fazla coğrafya bölgemizde yayılış göstermektedir 
(Ekim, 2000 ).

Harita 3. Türkiye’nin Endemik Bitkilerinin Bölgelere Dağılımı

Endemik bitkileri en yüksek oranda bulunan Akdeniz Bölgesi birçok kültür bitkisi, orman 
ağacı ve yabani bitki türü bakımından da çok zengindir. Bölge nohut (Cicer), tıbbi ve kokulu 
bitkiler (Sideritis-dağçayı, Origanum gradifl ora), defne (Laurus nobilis), kapari  (Cappari spinosa) 
ve soğanlı-yumrulu (Orchis-salep) bitkiler bakımından birinci derecede önceliklidir (Anonim).
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Çizelge 43. Ülkemiz Florasında Endemik Türlerden En Zengin 10 Familya

Familyalar Endemik Tür 
Sayısı Endemizm (%)

Compositae 447 36,8
Leguminosae 406 37,9
Labiatae 257 44,7
Scrophulariaceae 211 51,5
Cruciferae 210 38,3
Caryophyllaceae 194 39,9
Liliaceae 169 36
Umbelliferae 136 30,1
Boraginaceae 113 27,9
Campanulaceae 76 52,3
Diğerleri 1.081

Kaynak: Özhatay, 2008

Türkiye’de en çok endemik tür içeren 10 familyayı gösteren çizelge yukarıdadır. Ekonomik 
bakımdan önemli olan Baklagiller (Leguminosae), Lahanagiller (Cruciferae), Maydanozgiller 
(Umbelliferae), Karanfi lgiller  (Caryophyllaceae) familyaları bu listede yer almıştır. Ayrıca tıbbi 
bitkiler bakımından önemli bir familya olan Ballıbabagiller (Labiatae) de bu listededir. Buna göre, 
ekonomik yönden önemli familyalar, Türkiye’de çok geniş çeşitliliğe sahiptir. Bu durum, Türkiye’nin 
bitki genetik çeşitliliği açısından önemini arttırdığı gibi, koruma görev ve sorumluluklarını da 
arttırmaktadır (Anonim).

Türkiye’deki endemik bitkiler bakımından önemli bazı alanlar;
Marmara Bölgesi
-İstanbul
-Kaz Dağı
-Ulu Dağ
Karadeniz Bölgesi
-Ilgaz Dağları
-Artvin-Rize çevresindeki dağlar
Akdeniz Bölgesi
-Güney Batı Anadolu( Muğla, Burdur ve Antalya Çevreleri)
-Orta Toroslar ve Taşeli Platosu
-Ermenek-Mut-Gülnar Çevreleri
-Bolkar Dağları-Aladağlar
-Antitoroslar
-Amanos Dağları
İç Anadolu Bölgesi
-Çankırı Çevresindeki Jipsli Araziler
-Tuz Gölü Çevresi
Doğu Anadolu Bölgesi
-Munzur Dağları
-Gümüşhane-Erzincan Çevresindeki Dağları
-Sivas-Gürün-Darandere Arasındaki Jibsli Araziler
-Van-Hakkari-Bitlis Çevreleri şeklinde sıralayabiliriz.
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4.2.2 Endemik Bitkilerin İçinde Bulunduğu Tehditler ve Alınacak Önlemler
Çok çeşitli yarı doğal habitatlar üzerindeki araştırmalar sürdükçe, Türkiye’nin zengin 

fl orasına her geçen gün yeni türler eklenmektedir. Başta orman, step ve dağlık habitatlar olmak 
üzere, Türkiye’nin yaklaşık %50’si (Almanya’nın yüzölçümünden daha fazla bir alan) yarı doğal 
bir habitatla kaplıdır.

Buna karşın, özellikle son 30-40 yılda, Türkiye’deki pek çok habitat çeşidi, geri dönülmez 
bir biçimde tahrip edilmiştir. Yüksek kesimler ve ulaşılması olanaksız sarp kayalıklar dışındaki 
bütün araziler, genellikle insan etkisi altındadır.

Türkiye’de yayılış gösteren endemik ve endemik olmayan bitkiler çeşitli baskılar altında 
olup, bir kısmı neslini devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Önemli bitki alanlarının 
%94’ünün en az bir; %75’den fazlasının birden çok tehditle karşı karşıya bulunduğu bilinmektedir. 
Yurdumuz bitkilerini tehdit eden başlıca faktörler aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilirler:

♣ Sanayileşme ve şehirleşme

♣ Tarım alanlarının genişlemesi ve aşırı otlatma

♣ Turizm 

♣ Yurt dışına ihraç ve yurt içi kullanım amaçları ile doğadan toplamalar

♣ Çorak (tuzcul) alanların ıslahı

♣ Tarımsal mücadele ve kirlenme

♣ Ağaçlandırma

♣ Yangınlar (ekim, 2000 )
Çizelge 44.Türkiye Önemli Bitki Alanları’nın Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler, Tehdit  
   Altındaki Önemli Bitki Alanı Sayısı ve Oranı 

Tehditler
Tehdit Altındaki 

Önemli Bitki 
Alanları

%

Yoğun zirai etkinlikler (hayvancılık/otlatma) 49 40
Rekreasyonel etkinlikler ve turizm amaçlı yapılaşma 43 35
Ormancılık (ağaç kesimi) 28 23
Ormancılık (ağaçlandırma çalışmaları) 26 21
Tarım alanlarının genişletilmesi 25 20
Sulak Alanlara Müdahale (Kurutma/kullanma/kanalizasyon ve 
diğer atıklarla kirletme/diğer yönetim biçimleri) 25 20

Şehirleşme 24 20
Ulaşım/altyapı tesisleri 15 12
Doğadan aşırı bitki toplama 14 11
Orman yangını 12 10
Ötrofi kasyon (Atıklarla gelen aşırı besin maddelerinin 
vejetasyonu uyarmasıyla göllerin çözünmüş oksijen yokluğu 
sonucunda ölmesine kadar gidebilen yaşlanma süreci)

12 10

Endüstriyel kirlenme 12 10
Bent, Kanal, Set ve Baraj İnşaatları 9 7
Madencilik (madenler/taş ocakları) 8 7
Ziraatin genişlemesi/bahçe kültürü 6 5
Büyük bir tehdit içermeyenler 6 5
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Arazilerin terketilmesi/arazi yönetiminin azalması 5 4
Yoğun zirai etkinlikler (genel) 4 3
Turba çıkarımı 3 2
Doğal nedenlerden kaynaklanan etmenler (bitki örtüsünde 
yavaş büyüme, yoğunluk vb.) 3 2

Çöp/hafriyat dökme 3 2
Endüstriyel yapılaşma 2 2
Habitatların parçalanması/izole edilmesi 2 2
Su ürünleri yetiştiriciliği/balıkçılık 1 1
Türkiye’de yabancı arsız bitki türlerinin yayılması 1 1

Kaynak:Özhatay, 2008

Not:Önemli Bitki Alanları; Nadir, tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin 
popülasyonlarını barındıran ve/veya botanik açıdan olağanüstü zengin ve/veya çok değerli bitki örtüsü 
içeren doğal ya da yarı doğal alandır.

Şehirleşme, Ulaşım/Alt Yapı Tesisleri, Bent, Kanal, Set ve Baraj İnşaatları
 Son yıllarda yapılan nüfus sayımlarında şehir nüfus artışının kırsal kesimdeki nüfus 

artışından daha fazla olduğu gözlenmektedir. Şehirlerdeki nüfus oranı, son 10 yılda %64,9 
gibi çok büyük bir artış göstermiştir. Bu artışa bağlı olarak yerleşim alanlarının genişlemesiyle, 
özellikle büyük şehirlerin çevresinde ve deniz kıyılarındaki önemli bitki alanları büyük tehlikeyle 
karşı karşıya kalmışlardır.

Şehirleşmeden belki de en çok etkilenen alan, Antalya Falezleri’dir. Zengin bitki türleri içeren 
bu küçük traverten parçalarında oldukça lokal olarak Stachys butteri ve Gypsophila pilulifera gibi 
bazı endemik bitkilere rastlanır. Bu bitkiler, yaşadıkları tek ortam olan falezlerin doldurulması ve 
yapılaşması nedeniyle, büyük tehdit altındadır.

Karayolu ulaşım ağının ve altyapı tesislerinin artırılması da doğal habitatlarda genellikle 
lokal bir tahribat oluşturmaktadır. Ulaşım ve alt yapı tesislerinin önemli bitki alanlarının %12’sini 
etkilediği, bazı alanlarda botanik zenginliklerin yok olmasına neden olduğu ve bazılarında ise 
büyük bir potansiyel tehdit oluşturduğu görülmektedir. 2000 yılı yaz aylarında tamamlanan Alanya-
Taşkent yolu nedeniyle, bitki tür bakımından zengin bazı habitatlar tahrip edilmiştir.

İnsanoğlunun bent, kanal, set ve baraj gibi her türlü su kaynağını kullanmayı amaçlayan 
girişimlerinde, baraj inşaatları öne çıkmaktadır. Baraj gibi geniş alanları etkileyen büyük yatırımların 
doğal habitatlara etkisi de, büyük boyutlardadır (Özhatay, 2008).

Rekreasyonel Etkinlikler ve Turizm Amaçlı Yapılaşma 
Çoğunlukla lokal olmamak üzere, turizm ve rekreasyonel etkinliklerin önemli bitki alanlarını 

%35 oranında tehdit ettiği belirlenmiştir. Turizm rekreasyonel etkinlikler nedeniyle özellikle iki 
habitat tipi baskı altındadır: Kıyı habitatları (özellikle kumlu sahiller ve kumul bitki toplulukları) 
yoğun yazlık konut nedeniyle, dağlık habitatlar da kış sporları tesisleri nedeniyle büyük bir tehdit 
altındadır.

Güney kıyılarındaki en büyük turizm ve rekreasyonel amaçlı yapılaşma, Türkiye’deki en 
önemli dört kıyı kumul sisteminden birini içeren ve tarihi “Pamphylia Ovası”nı (Lara-Perakende 
Kumulları) sınırlayan kumullarda gerçekleşmiştir. Alkanna pinardii, Anthemis ammophila, 
Centaurea aegiolophila, Ononis variegata, Petrorhagia hispidula, Petrorhahia pamphylica, 
Trigonella arenicola ve Trigonella polycarpa gibi nadir ve/veya endemik bitkiler bakımından çok 
zengin olan Lara-Perakende arasındaki kumulların büyük kısmını Turizm Bakanlığı Belek Turizm 
Yatırım Alanı ilan etmiştir (Özhatay, 2008).
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Ormancılık (Ağaç Kesimi, Ağaçlandırma Çalışmaları) ve Orman Yangınları
Türkiye’deki doğal orman varlığına; 
a) Ağaç kesimiyle 
-Orman Bakanlığı’nın amenajman planlarına göre traşlama kesim yapılması
-Şehirleşme ya da sanayileşme nedeniyle ormanlık alanların açılması 
-Yakacak amacıyla kontrolsuz kesilmesi şeklinde,
b) Ağaçlandırma çalışmaları, gerekli ön araştırmalar olmaksızın, genellikle açık habitatlara 

yapılmaktadır. Kumullar, fundalıklar, step meraları ve serpantinler üzerinde gelişen bitki örtüleri 
gibi ağaçsız habitatlar, çoğunlukla zengin bitki türleri içerir. Böyle habitatlarda ağaçların olmaması, 
buraların ağaçlandırılması gereken boş arazi olarak algılanmasına neden olur. Çevre ve Orman 
varlığına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinlikler ne yazık ki önemli bitki 
alanlarına %21 oranında zarar vermektedir. Akdeniz Kıyısındaki Sorgun-Side Kumullarının 
ağaçlandırılması buna iyi bir örnektir.

c) Kasıtlı çıkarılan ya da kazara çıkan orman yangınları, özellikle Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde başta doğal yapıya zarar vermektedir (Özhatay, 2008).

Sulak Alanlara Müdahale (Kurutma / Kullanma / Kanalizasyon ve Diğer Atıklarla 
Kirletme/Diğer Yönetim Biçimleri)

Türkiye’de uygulanan politikaların bir sonucu olarak özellikle 1960’lı yıllardan itibaren Ülke 
genelinde pek çok sulak alan sistemlerinin çoğuna müdahale edilmiş en az 1.300.000 ha sulak 
alan habitatı kurutulmuştur. Pek çoğuna taşkın kontrolu, kurutma ya da tarım alanları kazanma 
amacıyla doğrudan zarar verilirken; çok sayıda sulak alan da akarsu yataklarının değiştirilmesi 
ya da su kaynaklarının barajlanması gibi nedenlerle dolaylı olarak zarar görmüştür (Özhatay, 
2008).

Doğadan Aşırı Toplama
Türkiye’den doğal bitki türlerinin toplanması, amaçlarına göre üç grupta ele alınabilir;
a) Çiçek soğanlarının, tıbbi ve aromatik bitkilerin ticari amaçlarla toplanması; yurt içinde 

ve yurt dışında ticareti yapılan Türkiye’nin çiçek soğanları, tıbbi ve aromatik bitkileri, çok uzun 
yıllardır doğadan büyük miktarlarda toplanmaktadır. Bu nedenle bazı nadir bitki türleri azalarak, 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış; daha yaygın olanlar ise lokal olarak zarar görmüştur. 
Yüzyıllar boyunca her yıl milyonlarca toplanarak salep yapımında kullanılan yaklaşık 40 orkide 
türü, Türkiye’nin nesli tehlike altında bulunan türlerinin başında gelir.

Büyük çoğunlukla süs bitkisi olarak ihraç edilen doğal çiçek soğanları, diğer bitki 
gruplarından biraz daha şanslıdır. Doğal çiçek soğanları yönetmeliği çerçevesinde, bu bitkilerin 
doğadan toplanması ve ihracatı kontrol altına alınmıştır.

b) Doğu Anadolu’da olduğu gibi yarı çalı bitkilerin yakacak olarak toplanması
c) Türkiye’ye özgü (endemik) bazı nadir bitkilerin özellikle yabancı meraklılar tarafından 

koleksiyon amacıyla toplanması; koleksiyon amacıyla doğadan bitki toplama, özellikle çok dar 
yayılışlı endemik ve nadir bitkiler için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Çok az sayıda bireyden 
oluşan çok nadir bir bitki popülasyonu, yanlızca birkaç toplama ve diğer etmenlerin birleşmesiyle 
kısa sürede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir (Özhatay,2008).

Yoğun Zirai Etkinlikler (Hayvancılık/Otlatma), Tarım Alanlarının Genişletilmesi 
Önemli bitki alanlarının %40’ının otlatma nedeniyle tehdit altında olduğu görülmektedir. Hatta 
bazı bölgelerdeki endemik bitkilerdeki azalma ve yok olmaya başlamasındaki en büyük etken 
olarak aşırı otlatma görülmektedir. Önemli bitki alanlarının %20’si, yarı doğal habitatlarının 
tarım alanlarına dönüştürülmesi ile karşı karşıyadır. Bu oran,  mera ve step mera habitatlarında 
çok daha yüksektir. İstanbul’a endemik bitkilerden Linum tauricum ssp. bosphori ve Onosma 
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proponticum; İç Anadolu Bölgesi’nin kurak, tuzcul steplerine endemik Allium vuralii, Centaurea 
halophila ve Ferula halophila; Eskişehir çevresindeki marnlı topraklar üzerinde gelişmiş steplere 
endemik Alyssum niveum, Centaurea nivea, Convolvulus pulvinatus, Oxytropis argroleuca ve 
Sideritis gulendamii tarım alanlarının gelişlemesinden dolayı tehlike altındaki bitkilere örnek 
olarak verilebilir(Özhatay, 2008).

Akdeniz Bölgesi için spesifi k tehdit unsurları olarak; 
-Yapılaşma
-Şehirlerin genişlemesi
-Yol yapımı
-Kıyılardaki deltaların ve iç kesimlerdeki göllerin kurutulması
-Bazı büyük nehirler üzerine baraj yapılması
-Aşırı otlatma
-Kıyı kumullarının ve bataklıkların ağaçlandırılması
-Yanlış orman işletme faliyetleri
-Tarım alanları açılması
-Turizm ve rekreasyonel etkinlikler
-Kum ve maden çıkarımı 
-Ticari amaçlarla aşırı bitki toplamayı sıralayabiliriz.
Çizelge 45. Endemik ve Endemik Olmayan Bitki Taksonlarının Tehlike Kategorilerine Göre  
    Gruplandırılması 

 Endemikler Endemik 
Olmayanlar Toplam

(EX)   Tükenmiş 12 1 13
(EW)  Doğada Tükenmiş .... .... ....
(CR)  Çok Tehlıkede 171 10 181
(EN)  Tehlıkede 774 69 843
(VU)  Zarar Görebılır 688 769 1457
LR(lc) Az Tehdıt Altında* 769 .... 769
LR(cd) Az Tehdıt Altında* 470 .... 470
LR(nt) Az Tehdıt Altında* 347 .... 347
(DD)  Verı Yetersiz 270 244 514
(NE)  Değerlendırılmeyen 3 3 6

Kaynak:Ekim , 2000

*LR(lc): En az endişe verici 
*LR(cd): Koruma önlemi gerektiren
*LR(nt): Tehtit altına girebilir
Alınacak Önlemler
Önemli Bitki Alanları birtakım tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu alanların gelecek 

kuşaklara aktarılabilmesi için atılması gereken adımlar ve alınacak önlemler gözden geçirilmelidir. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

1-Türkiye Önemli Bitki Alanları listesi çıkarılmalı,
2-Ülkemizin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkileri Listesi’nde (Kırmızı Liste) ve Bern 

Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin eklerinde yer alan nadir bitki türleri ve bunların doğal 
yaşamaları üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapılmalı,

3-Endemik olmayan, yalnızca bir yerde kayıtlı olan çok nadir bitkilerinin tehlike durumlarının 
belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmalı,
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4-Türkiye’de yeteri kadar çalışma yapılmamış bazı habitat tipleri üzerinde araştırma 
yapılmalı,

5- Tehlike Altındaki Habitatlar’ın bir listesi çıkarılmalı,
6-Önemli Bitki Alanları olarak tanımlanmış alanlarda, daha ayrıntılı fl oristik çalışmalar 

sürdürülmeli,
7-Ülke çapında, Önemli Bitki Alanları gibi biyolojik çeşitlilik içeren alanların korunması ile 

ilgili olarak ulusal koruma yasaları gözden geçirilmeli ve acilen koruma altına alınmalı,  
8-Her alan için özel bir yönetim planı hazırlanmalı,
9-Çok geniş kapsamlı bir Doğal Yaşamı Koruma Çerçeve Kanunu hazırlanmalı,
10-Bern Sözleşmesi Ek Liste I’de yer alan Türkiye’nin nadir ve tehlike altındaki bitki türleri 

revize edilmeli,
11-Avrupa Birliği Habitat ve Tür Yönetmeliği Ek I - Ek II’de listelenen tehlike altındaki habitat 

ve türler arasında, Türkiye’nin habitat ve bitki türlerinin de tam olarak temsil edilmesi için gerekli 
çalışmalar yapılmalı,

12-Önemli Bitki Alanları’yla, Ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından önemli diğer alanları bir 
araya getirilmeli ve Türkiye biyolojik çeşitlilik haritası ana hatlarıyla çıkarılmalı,

13-Yerel sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği yapılarak, Önemli Bitki Alanları’nın 
karşı karşıya bulunduğu tehlikeler izlenmeli ve çözümler üretilmelidir. 

4.2.3.Antalya Bölgesinde Bulunan Önemli Bitki Alanları Haritaları
Harita 4. Antalya Falezleri Önemli Bitki Alanı 

Kaynak :Özhatay, 2008

Tehlike altında bulunan takson: 19 (15 endemik)
Tehdit: Fazla göç alması ve yapılaşma 
Harita 5. Lara-Parakende Kumulları Önemli Bitki Alanı 

Kaynak:Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 34 (19 endemik)
Tehditleri: Yazlık konut ve turizm
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Harita 6. Bozburun Dağı Önemli Bitki Alanı 

 

Kaynak: Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 48  (44 endemik)
Tehdit: Köprü Çayı üzerinde baraj yapımı, artan ziyaretçi sayısı ve rekreasyonel etkinlikleri 

Harita 7. Bakırlıdağ ve Bereket Dağı Önemli Bitki Alanı 

Kaynak: Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 25 (25 endemik)
Tehdit: Saklıkent’teki kayak tesisleri ve pek çok ikinci konut inşaatı 
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Harita 8. Termessos Önemli Bitki Alanı 

 

Kaynak:Özhatay,  2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 41 (40 endemik)
Tehdit: Antalya çevresinde giderek artan orman yangınları ve ziyaretler. 

Harita 9. Kargı Çayı Vadisi Önemli Bitki Alanı 

Kaynak :Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 26 (25 endemik)
Tehdit: Turizm ve kentleşmenin getirdiği düzensiz ve kontrolsüz yapılaşma
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Harita 10. Tahtalı Dağı Önemli Bitki Alanı

Kaynak:Özhatay,  2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 98 (92 endemik)

Harita 11. Kızıl Dağ Önemli Bitki Alanı 

Kaynak: Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 17 (15 endemik) 
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Harita 12. Geyik Dağı ve Akdağ Önemli Bitki Alanı 

Kaynak:Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: Bilinmiyor
Tehlike altında bulunan takson: 49 (45 endemik) 
Tehdit: Kış ve dağ sporlarına yönelik turizm 

Harita 13. Gevge Vadisi ve Gökbel Yaylası Önemli Bitki Alanı 

Kaynak:Özhatay, 2008

Toplam endemik takson: 115
Tehlike altında bulunan takson: 74 (71 endemik)
Tehdit: Keçi ağırlıklı hayvancılık  

Yurdumuzun zengin fl orası içinde çoğu bitki türleri, çeşitli ekonomik amaçlarla, uzun 
yıllardan beri kullanılmaktadır. Ayrıca bazı türler üzerinde devam eden bilimsel araştırmalar ile 
bunların halen kullanıldığı alan dışında da kullanılabilecekleri anlaşılmaktadır. Örneğin; şimdiye 
kadar yurdumuzun doğasından sökülerek ihraç edilen ve yurt dışında süs bitkisi olarak kullanılan 
Leucojum aestivum ve Galanthus türlerindeki bazı etken maddelerden tıbbi amaçlarla da 
faydalanılacağı ortaya çıkarılmıştır. Yurdumuz bitkilerinin çoğu üzerinde halen ayrıntılı araştırmalar 
yapılmadığından, gelecekte araştırmalar yaygınlaştıkça, yurdumuz endemikleri ile nadir türlerin 
çeşitli amaçlarla kullanılabilme olanağı doğabilecektir (Ekim, 2000). 

Zengin genetik çeşitliliğe ve genetik kaynaklara (doğal halde bulunan bitki, hayvan ya da 
mikroorganizmaların parasal değere dönüştürülmeden önceki hali) sahip ülkemiz için önemli bir 
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katkı, ekonomik açıdan önemli karakterleri idare eden genlerin,  kullanılması ile sağlanabilecektir. 
Söz konusu katkı iki şekilde olabilir,

1.Doğrudan kendi ürünlerimizi kullanarak,
2.Patent hakkı karşılığı satarak 
Her iki durumda da katkı oldukça büyük olacaktır. 
Günümüzde ve gelecekte yapılacak olan bitkisel-hayvansal çalışmalarda ve ıslah 

çalışmalarında (yüksek verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit geliştirme) gen kaynakları 
kullanılacaktır. Genetik kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kullanımı ve ekonomik değere 
dönüştürülmesi ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.  

4.2.4.Antalya Sınırları İçinde Endemik Taksonlar
Antalya sınırları içinde Toplam 533 Endemik Takson bulunmuştur. Bulunan takson sayıları 

ile ilgili istatistiksel bilgiler Ek 3 de verilmektedir.  

4.2.5.Antalya Florasında Bulunan Bazı Endemik Bitki Örnekleri
Centaurea lycia BOISS.

Ömür Çok yıllık
Yapı otsu
İlk çiçeklenme zamanı 6
Son çiçeklenme zamanı 7
Habitat kayalar
Minimum yükseklik 880
Maksimum yükseklik 2300
Endemik endemik
Element D. Akdeniz (dağ)
Türkiye dağılımı GB. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009

Asyneuma lycium (Boıss.) BORNM.

Ömür Çok yıllık
Yapı Otsu
İlk çiçeklenme zamanı 7
Son çiçeklenme zamanı 8
Habitat kalkerli kayalıklar
Minimum yükseklik 1400
Maksimum yükseklik 2300
Endemik endemik
Element D. Akdeniz (dağ)
Türkiye dağılımı GB. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009
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Alyssum aurantiacum BOISS

Ömür Çok yıllık
Yapı otsu
İlk çiçeklenme zamanı 7
Son çiçeklenme zamanı 8
Habitat alpin dağ moloz, yamaç
Minimum yükseklik 2200
Maksimum yükseklik 2300
Endemik endemik
Element D. Akdeniz
Türkiye dağılımı GB. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009

Muscari muscarimi MEDIKUS

Ömür Çok yıllık
Yapı ot
İlk çiçeklenme zamanı 5
Son çiçeklenme zamanı 6

Habitat çağıllıklar ve stepler ve 
yamaçlar

Minimum yükseklik 800
Maksimum yükseklik 1920
Endemik endemik
Element D. Akdeniz
Türkiye dağılımı GB. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009

Crocus bifl orus Mıller subsp. isauricus (SIEHE EX BOWLES) MATHEW

Ömür Çok yıllık
Yapı ot
İlk çiçeklenme zamanı 2
Son çiçeklenme zamanı 6

Habitat Kayalı yamaclar, çalılık, dağınık 
konifer korulukları

Minimum yükseklik 200
Maksimum yükseklik 3000
Endemik endemik
Element D. Akdeniz
Türkiye dağılımı G. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009
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Iris pamphylica HEDGE

Ömür Çok yıllık
Yapı ot
İlk çiçeklenme zamanı 3
Son çiçeklenme zamanı 3

Habitat Pinus brutia ormanları arasında, 
Quercus çalılıkları ve ormanları

Minimum yükseklik 700
Maksimum yükseklik 850
Endemik endemik
Element D. Akdeniz
Türkiye dağılımı G. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009

Anthemis ammophila BOİSS. & HELDR.

Ömür Tek yıllık
Yapı ot
İlk çiçeklenme zamanı 4
Son çiçeklenme zamanı 5
Habitat Lara-Parakende Kumulları
Minimum yükseklik 0
Maksimum yükseklik 0
Endemik endemik
Element D. Akdeniz
Türkiye dağılımı GB. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009

Linum hirsutum L. subsp. pseudoanatolicum DAVIS

Ömür Çok yıllık
Yapı yarıçalı
İlk çiçeklenme zamanı 6
Son çiçeklenme zamanı 7
Habitat step, nadas tarlalar, açık meşe 

çalıları ve karaçam ormanları
Minimum yükseklik 500
Maksimum yükseklik 2000
Endemik endemik
Element İran-Turan
Türkiye dağılımı B., O., G. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009
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Wiedemannia orientalis FISCH. ET MEY.

Ömür Tek yıllık
Yapı ot
İlk çiçeklenme zamanı 4
Son çiçeklenme zamanı 6

Habitat taşlı tepe etekleri, bozkır, tarlalar, 
bağlar, yol kenarları, açık alanlar

Minimum yükseklik 700
Maksimum yükseklik 1650
Endemik endemik
Element İran-Turan
Türkiye dağılımı KB., Karasal ve G. Anadolu
Genel dağılımı Türkiye

Aykurt, 2009
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5. SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER
Ülkemizde doğrudan süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak uygulanmış 

veya uygulanmakta olan destek programları yok denecek kadar azdır. Devletin genel anlamda 
küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sağladığı teşvik ve destekler ile gübre, zirai mücadele 
ilacı, vb. girdilere sağlanan sübvansiyonlar ve tarımsal kredilerden süs bitkileri sektörü de 
yararlanabilmektedir. İhracata yönelik üretim yapan işletmeler, tarımsal ürünlerde ihracat 
iadesi, Eximbank kredileri ile gümrük vergisi ve fon istisnası, yatırım indirimi, makine teçhizat 
alımında katma değer vergisi desteği, resim ve harç istinası gibi konulardan yapılan genel amaçlı 
desteklerden yararlanmaktadırlar.

İndirimli Faiz Oranlarında Krediler 
Üreticilerin fi nansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından 

itibaren yürürlüğe giren “T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifl erince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 
2010/6)” kapsamında kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kıstaslara uygun olmak koşulu ile 
gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyle 
indirim yapılmak süretiyle indirimli tarımsal kredilerden yararlanabilmektedirler. Kredi konuları ile 
indirimli faiz oranları her yıl resmi gazetede yayınlanmaktadır. 

Konular içerisinde süs bitkileri sektörünün yararlanabileceği; 
İyi tarım uygulamaları (yatırım ve işletme/indirimli faiz oranı %60),
Tohum, fi de fi dan üretimi/kullanımı (işletme-yatırım %50), 
Tarımsal AR-GE çalışmaları (yatırım %40), 
Tarımsal sulama (yatırım/damlama, yağmurlama %100-derin kuyu açımı vb.%60), 
İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi için (yatırım ve işletme %50)
indirimli faiz oranları bulunmaktadır.
Kırsal Kalkınma Yatırımları  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2006-2010 yılları arasında Ulusal Tarım Stratejisi 

çerçevesinde tarım üreticilerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 
alternatif enerji (güneş enerjisi, jeotermal, rüzgar enerjili v.b.) kaynaklarının kullanıldığı sera 
yatırımlarına %50 hibe vermektedir. 

İlimizde 4 adet güneş enerjisi ile ısıtmalı sera işletmesi bu destekten yararlanmıştır. Süs 
bitkileri sektörü bu desteklemeden henüz yararlanamamıştır. 

Bitkisel Üretim Destekleri
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2010 yılı bitkisel üretim destekleri içerisinde olan bazı 

destekler grubunda bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS)’ye kayıtlı üreticilere 2010 yılı ÇKS’deki 
kayıtlı arazi büyüklüğü dikkate alınarak, 

Mazot desteği 2TL/da 
Kimyevi gübre desteği 3TL/da olmak üzere süs bitkileri yetiştiriciliğinde dekar başına toplam 

5 TL destek yapılmaktadır. Ayrıca her 50 dekarlık arazi için bir toprak analizi olmak üzere toprak 
analiz desteği 2,5 TL/da’dır. 

Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile üretim yapan üreticilere 80 TL/da destek 
verilmektedir.

Süs bitkileri sektöründe ÇKS kaydı olan ve desteklenen işletmeler çizelgede verilmektedir.
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Çizelge 46. İlçeler İtibarıyle Süs Bitkileri ÇKS Kaydı Olan ve Desteklenen İşletmeler (2009)

Ürünler İlçeler İşletme 
Sayısı

Arazi 
Sayısı

Ekili Alan 
(da)

Ürünün 
Ekildiği 

Alanın İldeki 
Toplam Ekili 
Alana Oranı 

(%)

Ürünün 
İlçedeki 
Ekildiği 
Alanın 

Ürünün İlde 
Ekildiği 
Toplam 

Alan’a Oranı 
(%)

Ürünün 
İlçedeki 
Ekildiği 
Alanın, 

İlçedeki Ekili 
Toplam Alana 

Oranı (%)

Kesme Çiçek Kepez 18 32 199,23 0,00 28,93 1,16
Kesme Çiçek Serik 1 5 113,629 0,00 28,93 0,07
Kesme Çiçek Aksu 4 4 21,354 0,00 28,93 0,03
Kesme Çiçek Manavgat 1 1 20,000 0,00 28,93 0,01
Kesme Çiçek Muratpaşa 2 4 7,551 0,00 28,93 0,07
Kesme Çiçek Döşemealtı 1 1 5,000 0,00 28,93 0,01
Kesme Çiçek Konyaaltı 1 1 2,402 0,00 28,93 0,03
Karanfi l Aksu 2 6 94,548 0,00 33,15 0,14
Karanfi l Kepez 2 2 11,638 0,00 33,15 0,07
Karanfi l İbradı 1 1 7,097 0,00 33,15 0,11
Süs Bitkisi Muratpaşa 2 4 21,528 0,00 0,66 1,85
Süs Bitkisi Serik 1 2 15,313 0,00 0,66 0,01
Gül Alanya 2 3 9,239 0,00 0,11 0,01

Antalya Genel Toplamı 38 66 528,529

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelgede görüldüğü gibi ilimizde sadece 528 da süs bitkisi üretim alanı ÇKS’ye kaydedilerek 
desteklenmiştir.

Diğer tarımsal amaçlı destekler bölümünde destekleme miktarları ise; Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık (işletme başına) 500 TL, Tarım Sigortası desteklerinin sera sigortası desteğinde 
poliçenin %50’si şeklindedir.  

İhracat İadesi 
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 

Tarihli ve 94/6401 Sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak Ülkemiz 
tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması 
amacıyla hazırlanan, 15 Nisan 2010 Tarih ve 27553  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 
Tebliği”nde buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 
için ihracat iade miktarı 205 $/ton’ dur. Miktar barajı %37 ve azami ödeme randı ise %10’dur. 
Bu destekleme;  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, 
ürünlerinin ihracatını müteakip giderler, ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak 
ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı 
adına açılacak hesaptan, anılan banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanmaktadır. 

Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, 
faks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), tasarruf mevduatı sigorta fonu’na ve ilgili tasfi ye 
halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı 
mahsup edilmektedir. Tebliğ kapsamında mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında 
imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi 
yapılmamaktadır. 
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Tarımsal Ar-Ge Proje Destekleri
Bakanlığımız, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin 

geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki 
örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine doğrudan destekleme 
ödemesi yapmakta, hibe olarak %100’e varan oranlarda mali destekler vermektedir. 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’na bağlı olarak her yıl yayımlanmakta olan “Araştırma ve Geliştirme 
Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” kapsamında, tarım 
sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi 
örgütleri, özel sektör ve tüzel kişiler tarafından yürütülen AR-GE projeleri desteklenmektedir. 
Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, proje başvurusu, 
projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak sekreterya görevi 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmektedir. Tarımsal işletmelerin 
sıklıkla kullandığı bu destekler, işletmelere ihtiyaç duydukları Ar-Ge projelerinin desteklenmesine 
ciddi katkılar sağlamaktadır. Ekonomik katma değer yaratma potansiyeline sahip kuruluşların 
proje önerileri, kuruluşların büyüklüklerine bakılmaksızın desteklenmektedir. 

Her yıl tebliğin yayımlanmasından sonra Bakanlığımız ve TAGEM web sayfasında ilana 
çıkılmaktadır. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar belirtilen süre içerisinde 
proje teklifl erini sunmaktadır. Tebliğ kapsamında oluşturulan sekreterya ve değerlendirme kurulu 
tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmektedir. 
2010 yılı öncelikli Ar-Ge konuları aşağıya çıkarılmıştır. 

1.Uluslararası kuruluşlar ve AB’nin kararlarının Türkiye tarımına etkileri, 
2.Tarımsal pazarlama ve ihracat imkanlarının geliştirilmesi, 
3.Tarımsal örgütlerin etkinliğinin arttırılması, 
4.Tarımsal yayım hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, 
5.Tarımsal sanayinin geliştirilmesi, 
6.Mevzuata yönelik düzenleyici etki analizi çalışmaları, 
7.Kırsal kesimde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, 
8.Tarımsal desteklerin ve yatırım projelerinin, işletme yapısı ile kırsal kesim üzerindeki 

  sosyo-ekonomik etkileri, 
9.Tarımsal istatistikler, kayıt sistemleri, veri tabanları geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, 
10.Tarım Sigortası Kanunu uygulamalarının geliştirilmesi açısından, Ülkemizin risk haritaları 

   ve risk katsayılarının belirlenmesi, 
11.Türkiye tarımsal üretim bölgeleri/havzaları ile optimum üretim desenlerinin 

   belirlenmesi, 
12.İklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık, çölleşme ile mücadele, 
13.Kadın ve genç çiftçilerin istihdamına yönelik araştırmalar, 
14.Geliştirilen yeni hayvan ırk ve tiplerinin sabitleştirilmesi, adaptasyonu ve 

   yaygınlaştırılması, 
15.Organik hayvancılık ve hayvansal üretime ilişkin araştırmalar, 
16.Hayvan aşıları ve teşhis kitleri geliştirmesi, 
17.Hayvan hastalıklarının ekonomik etkilerinin belirlenmesi, 
18.Hayvan hastalık ve zararlılarının kontrol ve eradikasyonu ile metabolik hastalıklar, 
19.Hayvan refahı, 
20.Çiftlik hayvan genetik kaynaklarının karakterizasyonu, envanterinin çıkarılması, in situ 

   ve exsitu korunması ve sürdürülebilir kullanımı, 
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21.Entegre küçükbaş hayvan ve hayvansal üretime yönelik araştırmalar, 
22.Köy tavukçuluğunun modernleştirilmesine yönelik araştırmalar, 
23.Yerli arı ırk ve ekotiplerinin belirlenmesi, tanımlanması, ıslahı ve kullanımı, 
24.Balık çiftliklerinin işletme yapısı analizleri, 
25.Alternatif türlerin su ürünleri yetiştiriciliğine kazandırılması, 
26.Gıda güvenliği ve güvenilirliliği, 
27.Hastalık ve zararlılarla alternatif mücadele metotları geliştirilmesi, 
28.Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin çevresel etkilerinin izlenmesi ve sürdürülebilir 

   tarım, 
29.Enerji tarımı ile alternatif üretim teknikleri, 
30.Biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik araştırmalar, 
31.Hasat sonrası kayıpların giderilmesi, 
32.Yaş sebze ve meyve ihracatında rekabet imkanlarının araştırılması, 
33.Bitkisel mücadelede biyoteknoloji, tahmin ve uyarı modellerinin geliştirilmesi, 
34.Çevre kirliliğinin su ürünleri yetiştiriciliğine etkileri, 
35.Minimum toprak işlemeli tarım, hassas tarım ve yer alet ve makineleriyle yapılan zirai 

   mücadele araştırmalarıdır. 
Afet Durumunda Yapılan Destekler
Bu yıla kadar İlimizde süs bitkileri üretim alanlarında meydana gelen dolu, fırtına, hortum, 

sel ve su baskını afetlerinde, 2090 Sayılı Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere  Yapılacak 
Yardımlar Hakkındaki Kanun kapsamında toplam tarımsal mal varlığı zarar oranı %40 ve üzeri 
olan çiftçilere nakdi yardım ve zirai kredi borç erteleme işlemleri yapılmaktaydı. Ülkemizde, tarım 
sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla,  5363 sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu Haziran 2005’te yasalaşarak, 1 Haziran 2006’dan itibaren hayata geçirilmeye başlandı. 

2010 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu tarafından  kapsama alınan riskler, ürünler ve bölgeler 
ile pirim desteği oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla; Bitkisel ürünler için ana risk olan dolu 
ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; 
ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı 
olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi 
Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları 
Havuzu tarafından teminat altına alınmaya başlandı. Bu kapsamda  süs bitkileri üreticilerinin de  
Tarım Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. 

Dünyada devlet tarafından sektöre sağlanan destekler sayesinde büyük üreticiler ve 
ihracatçılar, süs bitkileri sektöründe ihracatlarını çok kısa sürede arttırmışlar ve küresel rekabette 
ön plana çıkmışlardır. Bunun en önemli örneği Etiyopya, Kenya vb. ülkelerdir. Bu ülkelerde 
hükümetler sektöre, uygun ve ucuz arazi sağlanması, sektördeki fi rmalara vergi indirimleri 
uygulanması, üretimde kullanılan ekipman, makine gibi demirbaşlarda vergi muafi yeti uygulanması 
ve bankalar tarafından sektöre kredi kolaylıkları sağlanması yoluyla destek vermektedirler. 

Ülkemizde verilen destekler sektörün gelişmesi için yeterli değildir. Genel ülke politikası 
olarak ihracata verilen önemin her geçen gün artması nedeniyle, sektöre yönelik desteklerin, 
teşviklerin, indirimlerin yapılması sektörün gelişmesi ve uluslar arası düzeyde rekabet edebilme 
adına son derece önemlidir. Ayrıca AB ile işbirliğine gidilerek sektörle ilgili fonlardan da destek 
sağlanmalıdır. 
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6. KALİTE STANDARTLARI VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ 

6.1.Türk Standartları
Kesme Çiçek ve Süs Bitkilerinde Avrupa Standartları (Consolidated Text/

CONSLEG:1968R0316-01/03/1979) ve Soğanlı Rizomlu ve Yumrulu Bitkilerde Avrupa Standartları 
(Consolidated Text/CONSLEG:1968R0315-01/03/1988) bulunmaktadır. Ülkemizde ihracat amaçlı 
kesme çiçek yetiştiriciliğininde ihracatın yapıldığı ülkenin ürün standartları esas alınmakta ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu Standartlarına uyulmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan kesme çiçek standartları 
da bulunmaktadır. Bu standartlarda kesme çiçeklerin tanımı, sınıfl andırma ve özellikleri, numune 
alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekilleri belirtilmektedir. Aşağıda bu standartlardaki tipler, 
boylamalar ve sınıfl andırma özellikleri verilmiştir.  

Kesme Çiçeklerdeki Türk Standartları:
6.1.1.Karanfi l (kesme çiçek)/TS 3717/ŞUBAT 1982- UDC 582.669.2 
Karanfi l, Caryophyllacea familyasının Dianthus caryophyllus L. türüne ve hibritlerine giren 

bitkilerin buket yapımına veya süsleme işlerine elverişli olan kesilmiş çiçekli saplarıdır. 
Sınıfl andırma ve özellikleri;
Karanfi ller; çanak kısımlarının yarık olup olmadığına ve çiçeklerinin iriliğine göre tiplere, 

botanik bakımından yapılarına göre kültür çeşitlerine, özelliklerine göre sınıfl andırma ve sap 
uzunluklarına göre boylara ayrılır. 

Karanfi ller, Amerikan ve Akdeniz (yerli) olmak üzere iki tipe ayrılır. Amerikan tipli karanfi ller, 
iri çiçekli, uzun saplı, aşırı olgunlaşmışlar hariç genellikle çanak kısımları yırtık olmayan, kokuları 
hafi f, gösterişli kültür çeşitleridir. Akdeniz tipi karanfi ller; küçük orta irilikte çiçekli, keskin hoş 
kokulu, genellikle çanak kısımları yarık ve taç yapraklarının bir bölümü buradan dışarı sarkmış, 
sapları orta uzun boyda olan kültür çeşitleridir.  

Kültür çeşitleri kendi isimleri ile piyasaya arz edilir. 
Boylara ayrılma; sap uzunlukları dikkate alınarak aşağıdaki kodlara göre boylara ayrılır.
Çizelge 47. Kesme Karanfi llerin Boyları  

Kod No Uzunluk(cm)

5 5-10
10 10-15
15 15-20
20 20-30
30 30-40
40 40-50
50 50-60
60 60-80
80 80-100

100 100 cm den uzun
Uzunluk, çiçeğin tepesi ile sapın kesildiği yer 
arasındaki mesafedir. 

Kaynak :Türk Standartları Ens.

Sınıfl ar; Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. 
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Sınıf Özellikleri 
Ekstra: Bu sınıfa üstün nitelikte olan kesme karanfi ller girer. Bunlar tip ve çeşidin özelliklerine 

sahip olmalı ve bütün kısımları;
Hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zarar izleri taşımamalı,
Üzerlerinde görünüşlerini etkileyen, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı,
Berelenmemiş olmalı, 
Gelişme ve şekil bozuklukları göstermemelidir. 

Saplar tür ve çeşide göre çiçeği taşıyacak diklikte, kuvvetli ve düzgün bulunmalı, yan 
dallanma olmamalı, iyi gelişmiş yeşil renkli ve sağlıklı yapraklara sahip bulunmalı, çanak yaprakları 
dolgun ve sıkı olmalıdır. Sapın alttan 1/3 bölümündeki yapraklar koparılmış olabilir.

I. Sınıf: İyi nitelite olan karanfi ller bu sınıfa girer.
Genellikle hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zararları, görünüşü 

  etkileyen gözle görülebilir yabancı maddeleri taşımamalı,
Berelenmemiş olmalı,
Genellikle gelişme bozuklukları göstermemelidir. 

Saplar, tür ve çeşide göre çiçeği taşıyacak yeterlikte dik ve kuvvetli olmalı, yan dallanma 
olmamalı ve normal gelişmiş yeşil renkli yapraklara sahip bulunmalıdır. Çanak yapraklarından 
bazıları daha az dolgun, daha az sıkı yapılı ve sapın alttan 1/3 bölümündeki yapraklar koparılmış 
olabilir.

II. Sınıf: Yukarıdaki sınıfl ara giremeyen fakat genel özelliklere uyan karanfi ller bu 
sınıftadır.

Hastalıklardan, parazitlerden ve pazara hazırlarken oluşan hafi f özürler,
Az miktarda gözle görülebilir yabancı maddeler,
Hafi f berelenme, şekil bozuklukları bulunabilir. 

Saplar daha az dik ve daha az kuvvetli olabilirse de yapraklarla bezenmiş olmalıdır. Sapın 
alttan 1/3 bölümündeki yapraklar koparılmış olabilir. Bu sınıfta bulunmasına müsaade edilen 
özürler, ürünün muhafazasını, görünümünü ve kullanımını bozacak nitelikte olmamalıdır.  

6.1.2.Krizantem (kasımpatı) (kesme çiçek) /TS3715/ŞUBAT 1982 UDC 853.55
Krizantem Compasitae familyasına mensup Chrysanthmum morifolium, Ram. türüne giren 

bitkilerin bunların hibritlerinin buket yapımı veya süsleme maksatları için kullanılan kesilmiş çiçekli 
saplarıdır.

Krizantemler, botanik bakımından yapılarına göre kültür çeşitlerine, özelliklerine göre 
sınıfl ara ve sap uzunluklarına göre boylara ayrılır. 

Boylara ayırma; sap uzunlukları dikkate alınarak aşağıdaki kodlara göre boylara ayrılır.  
Çizelge 48. Kesme Krizantemlerin Boyları  

KOD NO UZUNLUK(cm)
40 40-50
50 50-60
60 60-70
70 70-80
80 80-90
90 90-100

100 100 cm den uzun
Uzunluk, çiçeğin tepesi ile sapın kesildiği yer arasındaki mesafedir. 

Kaynak: Türk Standartları Ens.
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Sınıfl ar; Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. 
Sınıf Özellikleri 
Ekstra: Bu sınıfa üstün nitelikte olan kesme krizantemler girer. Bunlar çeşidin özelliklerine 

sahip olmalı ve çiçek sapının bütün kısımları;
Hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zarar izleri taşımamalı,
Üzerlerinde görünüşlerini etkileyen, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı,
Berelenmemiş olmalı,
Gelişme bozuklukları göstermemeli, 
Saplar düzgün, kuvvetli ve dik olmalı, iyi gelişmiş yeşil renkli ve sağlıklı yapraklara sahip 

  bulunmalı, 
Sapın dipten 1/3 kısmındaki yapraklar kesilmiş, tek çiçekli saplarda gelişme sırasında 

  tomurcukların kopartılmış olduğu bölüm hafi fçe eğilmiş olabilir, 
Çok çiçekli saplarda en az 5 çiçek bulunmalı, bunlardan en az olgun bulunanı gelişme 

  emareleri, örneğin renklenme göstermeli,
Bu sınıfa giren tek saplı krizantemler uzunlukları en az aşağıdaki ölçülere uymalıdır. 

Peteklilerde ……80 cm
Diğerlerinde……90 cm
I.Sınıf: İyi nitelite olan kesme krızantemler bu sınıfa girer.

Genellikle hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zararları, görünüşü 
  etkileyen gözle görülebilir yabancı maddeleri içermemeli,

Genellikle gelişme bozuklukları ve berelenmeler göstermemeli, 
Saplar; oldukça düzgün, dik ve kuvvetli, iyi gelişmiş, sağlıklı ve yeşil renkli yapraklarla 

  bezenmiş olmalı, 
Sapın dipten 1/3 kısmındaki yapraklar kesilmiş, tek çiçekli saplarda gelişme sırasında 

  tomurcukların kopartılmış olduğu bölüm daha belirgin şekilde eğilmiş olabilir. 
Çok çiçekli saplarda en az 4 çiçek bulunmalı, bunlardan en az olgun bulunanı gelişme 

  emareleri, örneğin renklenme göstermeli,
Bu sınıfa giren tek çiçekli krizantemlerin uzunlukları en az aşağıdaki ölçülere uymalıdır. 

Peteklilerde ……65 cm
Diğerlerinde……70 cm
II.Sınıf: Yukarıdaki sınıfl ara giremeyen fakat genel özelliklere uyan kesme krızantemler  bu 

sınıftadır. Bunların çiçeklerinde; 
Hastalıklar ve parazitler gibi nedenlerin oluşturduğu hafi f özürler,
Hafi f berelenmeler ve hafi f şekil bozuklukları,
Taç yapraklarında hafi f renksizleşmeler,
Birkaç taç yaprağında berelenme ve yırtılma bulunabilir,
Saplar, daha az dik ve daha az kuvvetli olabilir,
Çok çiçekli saplarda en az 3 çiçek bulunmalı, bunlardan en az olgun bulunanı gelişme 

  emareleri, örneğin renklenme göstermeli,
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Bu sınıfa giren tek çiçekli krizantemlerin uzunlukları en az aşağıdaki ölçülere uymalıdır. 
Peteklilerde ……40 cm
Diğerlerinde……40 cm
Bu sınıfta bulunmasına müsaade edilen özürler, ürünün muhafazasını, görünümünü ve 

kullanımını bozacak nitelikte olmamalıdır.  

6.1.3.Gül (kesme çiçek)/ TS 3714/ŞUBAT 1982-UDC 582.734 
Gül Rosaceae familyasına mensup Rosa cinsinin değişik kültür çeşitlerine giren bitkilerin, 

buket yapımı veya süsleme maksatları için kesilmiş olan tek çiçekli dallarıdır.  
Güller; botanik yapılarına göre tür ve çeşitlere, özelliklerine göre sınıfl ara, uzunluklarına 

göre boylara ayrılır. 
Boylara ayırma; sap uzunlukları dikkate alınarak aşağıdaki kodlara göre boylara ayrılır.
Çizelge 49.  Kesme Güllerin Boyları  

KOD NO UZUNLUK(cm)

5 5-10
10 10-15
15 15-20
20 20-30
30 30-40
40 40-50
50 50-60
60 60-80
80 80-100

100 100 -120
120 120 cm den uzun 

Uzunluk, çiçeğin tepesi ile sapın 
kesildiği yer arasındaki mesafedir. 

Kaynak:Türk Standartları Ens.

Sınıfl ar;   Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.
Sınıf Özellikleri 
Ekstra: Bu sınıfa üstün nitelikte olan kesme güller girer. Bunlar tip ve kültür çeşidinin 

özelliklerine sahip olmalı, üzerlerinde hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu 
zararlar, görünüşünü etkileyen, gözle görülebilir yabancı maddeler, berelenmeler, gelişme 
bozuklukları bulunmamalı ve sapları sağlıklı yapraklarla bezenmiş halde düzgün, dik, kuvvetli ve 
tek olmalıdır. 

I.Sınıf: Bu sınıfa iyi nitelikte olan kesme güller girer. Bunlar tür ve çeşidin özelliklerine 
sahip olmalı, genellikle hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zararları, görünüşü 
etkileyen gözle görülebilir yabancı maddeleri içermemeli, berelenmemiş olmalı, gelişme 
bozuklukları göstermemeli ve saplar sağlıklı yapraklarla bezenmiş halde genellikle dik yeterince 
kuvvetli ve tek olmalıdır.

II. Sınıf: Yukarıdaki sınıfl ara giremeyen fakat genel özelliklere uyan kesme güller bu 
sınıftadır. Bunlarda hastalık ve parazitlerin, ilaç artıklarının ve benzeri etkenlerin sebep olduğu 
hafi f zararlar, gözle görülebilir az yabancı madde artıkları, don gibi etkenlerin sebep olduğu hafi f 
bozulma veya berelenmeler, çiçeklerin açılmasını engllemeyecek şekil bozuklukları bulunabilir. 
Saplar daha az dik ve daha az kuvvetli ve daha az düzgün olabilir fakat bükülmüş olmamalıdır. Bu 
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kusurlar, kesme güllerin saklanabilirliliğini ve görünüşünü bozmamalı veya kullanılabilme niteliğini 
azaltmamalıdır.

6.1.4.Glayöl (kesme çiçek) /TS 3744/NİSAN 1982-UDC 635.965.282.6
Glayöl, Süsengiller (İridaceae) familyasının Gladiolus cinsine giren kültür bitkilerinin ve 

bunların hibritlerinin buket yapımı ve süsleme maksatları için kesilmiş saplı çiçekleridir. 
Glayöller botanik bakımından yapılarına göre tür ve kültür çeşitlerine, özelliklerine göre 

sınıfl ara ve sap uzunluklarına göre boylara ayrılır. 
Boylara ayırma; sap uzunlukları dikkate alınarak aşağıdaki kodlara göre boylara ayrılır.  
Çizelge 50.  Kesme Glayöl Boyları  

KOD NO UZUNLUK(cm)

30 30-40 (dahil)
40 40-60(dahil)
60 60-80(dahil)
80 80-100(dahil)

100 100-120(dahil)
120 120 cm den uzun

Uzunluk, en uçta bulunan çiçek tomurcuğunun tepesi 
ile sapın kesildiği yer arasındaki mesafedir. 

Kaynak :Türk Standartları Ens.

Sınıfl ar;   Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.
Sınıf Özellikleri 
Ekstra: Bu sınıfa üstün nitelikte olan glayöller girer. Bunlar tür ve çeşidin özelliklerine sahip 

olmalı ve üzerlerinde birden fazla açmış çiçek bulunmamalıdır. Ayrıca;
Hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zarar izleri taşımamalı,
Berelenmemiş olmalı,
Gelişme özürleri ve şekil bozuklukları göstermemeli,
Üzerlerinde ürünün görünümünü etkileyen yabancı madde bulunmamalı,
Saplar düzgün ve dik olmalı, 
En az 12 çiçek tomurcuğuna sahip olmalı (G. Colvillei ve G. Nanus türlerinde çiçek 

  tomurcuklarının en az 8 adet olması yeterlidir), 
 En az dört yapraklı olmalı,

Bu sınıfa giren glayöllerden büyük çiçekli çeşitler 100 cm den, G.nanus ve G. colvillei 
türlerine ait çeşitler 50 cm den kısa olmamalıdır.

I.Sınıf: İyi nitelikte olan glayöller bu sınıfa girer. Bunlar tür ve çeşidin özelliklerine sahip 
olmalı ve üzerlerinde üçten fazla açılmış çiçek bulunmamalıdır. Ayrıca;

Genellikle hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zarar izlerini 
  taşımamalı,

Berelenmiş olmamalı,
Gelişme özürleri ve şekil bozuklukları göstermemelidir. 

Bunlarda;
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Görünümlerini etkilemeyen hafi f yabancı madde artıkları bulunabilir.
Saplar;  dik ve düzgün olmalı,
En az 8 tomurcuğu sahip olmalı (G. Colvillei ve G. nanus türlerinde çiçek tomurcuklarının 

  en az 6 olması yeterlidir), 
En az 3 yapraklı olmalıdır.
Bu sınıfa giren gladiöllerden büyük çiçekli çeşitler 80 cm den, G.nanus ve G. colvillei 

  türlerine ait çeşitler 40 cm den kısa olmamalıdır.
II. Sınıf: Yukarıdaki sınıfl ara giremeyen fakat genel özelliklere uyan glayöller bu sınıftadır. 

Bunların çiçekli bölümlerinde aşağıdaki özürler bulunabilir; 
Hafi f şekil bozuklukları,
Hafi f berelenmeler,
Hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin ya da dolunun neden olduğu hafi f zararlar.

Bu sınıfta aşağıdaki hususlara da müsaade edilir.
Tepe kısımları kesilmiş glayöller,
Bir örnek parti halinde hazırlanmış olmak şartıyla, hafi fçe eğilmiş saplar,
Ürünün muhafaza, görünüş veya kullanışını bozmamak kaydıyla hafi f özürler,
Saplar en az 3 yapraklı olmalıdır.  

Bu sınıftaki glayöllerde en az 6 çiçek tomurcuğu bulunmalıdır. (G.nanus ve G. colvillei 
türleri için en az 3 olarak kabul edilebilir) Büyük çiçekli olan çeşitler 60 cm den, G.nanus ve G. 
colvillei türlerine ait çeşitler ise 30 cm den kısa olmamalıdır.  

6.1.5. Diğer Kesme Çiçek /TS 2262/ŞUBAT 1982-UDC 635.966 
Kesme çiçek, değişik botanik cins, tür ve çeşitlere giren süs bitkilerinin kesilmiş çiçekleri 

ile goncalarıdır. Kesme çiçekler; botanik bakımından yapılarına göre cins, tür ve çeşitlerine, 
uzunluklarına göre boylara, özelliklerine göre sınıfl ara ayrılır. 

Özel standardı bulunmayan başlıca kesme çiçekler iris, lale, dahlia, nergiz, zinnia, zambak, 
sümbül, aslanağzı, gala, gardenya, orkide, menekşe, fl oks, frezyadır.

Boylara ayırma; sap uzunlukları dikkate alınarak aşağıdaki kodlara göre boylara ayrılır. 
Çizelge 51.  Kesme Çiçek Boyları  

KOD NO UZUNLUK (cm)

0 5 cm den kısa olanlar
5 5-10

10 10-15
15 15-20
20 20-30
30 30-40
40 40-50
50 50-60
60 60-80
80 80-100

100 100-120
120 120 cm den uzun

Kaynak :Türk Standartları Ens.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

418

aAntaAA

Sınıfl ar; Ekstra, I. Sınıf, II. Sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. 
Sınıf Özellikleri 
Ekstra: Bu sınıfa üstün nitelikte olan kesme çiçekler girer. Bunlar tip ve çeşidin tüm 

özelliklerine sahip olmalı, üzerlerinde hayvansal ve bitkisel parazitlerin sebep olduğu zararlar, 
görünüşünü etkileyen gözle görülebilir yabancı maddeler bulunmamalı, ezilip berelenmiş 
olmamalı, gelişme noksanlığı göstermemeli ve sapları, tür ve çeşidine göre, çiçeği kolaylıkla 
taşıyacak diklikte ve sağlamlıkta olmalıdır. 

I.Sınıf: Bu sınıfa iyi nitelikte olan kesme çiçekler girer. Bunlar tür ve çeşidin tüm özelliklerine 
sahip olmalı, genellikle hayvansal ve bitkisel kökenli parazitlerin sebep olduğu zararları, görünüşü 
etkileyen gözle görülebilir yabancı maddeleri içermemeli, ezilip berelenmiş olmamalı, genellikle 
gelişme noksanlığı göstermemeli ve sapları tür ve çeşidine göre, çiçeği kolaylıkla taşıyacak 
diklikte ve sağlamlıkta olmalıdır. 

II. Sınıf: Yukarıdaki sınıfl ara giremeyen fakat genel özelliklere uyan kesme çiçekler bu 
sınıftadır. Bunlarda hastalık ve parazitlerin, ilaç artıklarının ve benzeri etkenlerin sebep olduğu 
hafi f zararlar, az miktarda gözle görülebilir yabancı maddeler, hafi f berelenme ve eziklik, 
önemsiz şekil bozukluğu bulunabilir. Saplar biraz gevşek ve zayıf yapıda olabilir. Bu kusurlar, 
kesme çiçeğin muhafaza edilebilirliliğini, görünüşünü bozmamalı ve ürünün pazarlama imkanını 
azaltmamalıdır. 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan bu standartlar olmasına rağmen yurt 
içi pazarlamada bu standartlara uyulmamaktadır. İç pazar için diğer türlerin de standartlarının 
geliştirilmesi ve üreticilerin bu standartlar konusunda bilgilendirilmesi sektörün geleceği açısından 
önemlidir. 

6.2. Uluslararası Sertifi kasyon Sistemleri
Çiçek endüstrisinde tüketicilerin ve toptancıların ürünlerde talep ettiği kalite ve çevre 

kriterlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde kalite standartları ve 
sertifi kasyon konusunda önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. 

Son yıllarda tüketiciler süs bitkileri sektöründe çevresel ve sosyal konular hakkında daha 
duyarlı olmaya başlamışlardır. Bu duyarlılığın artması tüketicileri satın aldıkları ürünler konusunda 
daha seçici hale getirmiştir. Tüketiciler artık satın aldıkları ürünlerde bazı sosyal ve çevresel kriterleri 
gösteren kalite sertifi kasyonlarını talep etmeye başlamışlardır. Bu kriterler arasında üretimde 
çevreye ve insan sağlığına zarar veren kimyasallar kullanılmaması veya üretim sürecinde çocuk 
işçi çalıştırılmaması gibi hususlar yer almaktadır.

Özellikle Avrupa’da çevresel grupların baskısıyla, çiçek sektöründe iyi bir çevresel imaj 
oluşturma çabası sonucunda çevresel duyarlılığı ve kaliteyi ön plana çıkaran sertifi kasyon 
sistemleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede sektörde çevre dostu, ekolojik duyarlılığa sahip ürünler 
için bazı kalite etiketleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu etiketler tüketiciye satın aldıkları ürünün 
belli ekolojik ve iş standartlarını taşıdığı hususunda garanti sunmaktadır. Çiçek sektöründeki en 
önemli sertifi kasyon örneklerinden biri MPS etiketleridir. 

Kalite ve sertifi kasyon konusunda çiçek sektöründe perakendeci ve toptancı gruplar 
tarafından yapılan baskı da önemli hale gelmiştir. Çiçekler perakende aşamasında çiçekçi 
dükkanları, bahçe merkezleri, süpermarketler, sokak satıcıları da dahil birçok geleneksel 
pazarlama kanalı tarafından satılmaktadır. Günümüzde tüm pazarlarda süpermarketlerin 
pazarlamadaki payının giderek artması ile kalite standartlarına ve sertifi kasyona duyulan ihtiyaç 
ve talepte artmıştır. 

Eskiden süpermarketler satılan çiçeklerde fi yat düşüklüğü ararken, bugün ürünlerin yüksek 
kaliteli olmasına daha fazla önem vermektedir. İngiltere, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa Ülkelerinde 
önemli süpermarket zincirleri artık mal aldıkları üreticilere kesme çiçekte izlenebilirlik sistemi olan 
MPS’i zorunlu tutmaktadır. Örneğin İsviçreli bir perakendeci olan Migros yıllardan beri çevre dostu 
MPS –A belgeli çiçekleri satmaktadır. 
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Süpermarketler satılan çiçeklerde ürünlerin yüksek kalite standartlarına sahip olmasına 
önem vermekte, bu nedenle ithalatta alıcılarından GLOBALGAP veya MPS gibi sertifi kaları talep 
etmektedirler. Bu belgelerin istenmesinin başlıca nedeni izlenebilirliğin sağlanabilmesidir. Bu 
sayede fi rmalar risklerini azaltmayı ve imajlarını korumayı istemektedir. 

Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan sektör etiketleri arasında GLOBALGAP, MPS, 
FLP ve FLORVERDE gibi etiketler yer almaktadır. 2005 yılında geliştirilen FFP etiketleri ise dünya 
üzerinde geliştirilen ve birbirinden farklı kriterlere sahip olan tüm çiçek sertifi kasyonlarını tek bir 
çatı altında birleştirmeyi amaçlayan bir tüketici etiketidir. 

6.3.Dünyada Kullanılan Başlıca Sektör Etiketleri
International Code of Conduct for Cut Flowers (ICC): Birleşik Krallık, İsveç, Hollanda, 

Almanya ve İsviçre’deki sivil toplum kuruluşları tarafından 1998 yılında oluşturulan uluslararası 
ICC standartları, gelişmekte olan ülkelerdeki kesme çiçek endüstrisinin koşullarını iyileştirmeye 
yöneliktir. ICC’de kesme çiçek sektörü için geliştirilen sosyal kriterler ILO sözleşmesi ve Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ne dayanmaktadır. 

ICC, sektörde çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği, çalışma saatleri, çevrenin korunması, 
üretimde kullanılan pestisit ve kimyasalların azaltılması ve çocuk işçilerin çalıştırılmaması gibi 
konuları içermektedir. Bu standartlar tüm dünyadaki üreticilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

GLOBALGAP: Avrupa’daki süpermarketler tarafından çiçekler ve süs bitkileri için üretime 
yönelik oluşturulan kalite kriterlerinden oluşmaktadır. Bu standartların geliştirilmesi özellikle 
Birleşik Krallık’taki süpermarketlerin önderliğinde olmuştur.

GLOBALGAP, kontrol noktaları ve uyum kriterleri İngiltere süpermarketleri Marks and 
Spencer, Safeway, Sainsburys, Somerfi eld ve Tesco’nun yanısıra İsviçre süpermarketleri olan 
Migros ve Co-Op işbirliğiyle geliştirilmiştir. GLOBALGAP, üretimde izlenebilirlik, kayıt altına alma, 
çeşitler, toprak ve gübre yönetimi, sulama, bitki koruma, hasat, hasat sonrası işlemler, atık ve kirlilik 
yönetimi, işçi sağlığı, güvenliği, çevresel konular, iç denetim konularında kriterler içermektedir. 

GLOBALGAP, hem Avrupa’da hem de dünya üzerindeki diğer ülkelerde uygulanabilmektedir. 
Özellikle Avrupa pazarına ihracat yapan gelişmekte olan ülkeler için üretimde GLOBALGAP 
kriterlerinin önemi giderek artmaktadır.

MPS-Milieu Programa Sierteelt: 1995 yılında Hollanda’da oluşturulmuştur. 
Çevre ve insan kaynakları konularında etkin yönetim sağlamak için hazırlanan 
MPS etiketlerinin değişik sınıfl andırmaları (MPS A, B, C) mevcuttur. MPS etiketleri 
uluslararası geçerliliği olan etiketlerdir ve kullanımı için uluslararası başvuru 
yapılabilmektedir.

MPS sertifi kasyonu; arazi, yetiştirme ortamları, ana üretim materyali, atık yönetimi, depo 
yerleri, üretimde kullanılan aletlerin bakımı, ürün muhafazası, çalışanların ve zirai danışmanların 
gelişimi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konularda bazı gereklilikleri içermektedir. Sertifi kasyonda 
kayıt sistemi günlük tutulmaktadır. Bu sayede izlenebilirlik sağlanmaktadır. 

Flower Label Programme (FLP): FLP, 1999 yılında oluşturulan ve Alman 
pazarına ihracat yapan gelişmekte olan ülkelerdeki üreticileri hedef alan bir 
sertifi kasyondur. ICC’nin insan hakları, çalışma koşulları ve çevre kriterleri ile aynı 
kriterleri taşımaktadır.

Florverde: 1996 yılında Kolombiya çiçek endüstrisinde daha iyi sosyal ve 
çevresel koşullar oluşturarak daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir sektör yaratmak 
amacıyla Kolombiya Çiçek Üreticileri ve İhracatçıları Birliği ASOCOLFLORES tarafından 
geliştirilmiştir. Florverde, geniş olarak çevresel ve sosyal konulara odaklanan bir 
etikettir.

Florverde’nin sosyal içeriğinde, insan kaynakları ve doğal kaynakların optimal yönetimi, 
çalışanların kişisel gelişimleri için eğitim programları düzenlenmesi, işçilere eşit imkanlar sağlanan 
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bir personel yönetimi oluşturulması, iş sağlığı ve refahının arttırılması ve çocuk işgücünün 
azaltılması gibi konular yer almaktadır.

Florverde’nin çevresel yönü, üretimde kimyasal kullanımının azaltılması ve IPM (Entegre 
Zararlı Yönetimi) uygulamalarının yerleştirilmesi, optimal sulama teknikleri ile su tüketiminin 
azaltılması, çevreye duyarlı atık alternatifl eri ile atık yönetimi, organik gübreleme ile toprağın 
iyileştirilmesi gibi konuları içermektedir.

Fair Flowers Fair Plants (FFP): Avrupalı Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası 
Gıda ve Tarım İşçileri Birliği Koalisyonu ile çiçekler için geliştirilen uluslararası tüketici 
etiketidir. 2005 yılında oluşturulan FFP etiketlerinin hedef kitlesi uluslararası üreticiler, 
tüccarlar ve çiçek ve bitki ithalatçılarıdır. FFP etiketleri kesme çiçek ve bitkilerin 
sosyal ve çevresel üretimi ile ilgili kuruluşlar için uluslararası bir platform yaratmayı 
amaçlamaktadır. FFP, çiçek ve bitkilerin sosyal ve çevresel sertifi kasyonu ile ilgili değişik 
sertifi kasyon kuruluşlarını birleştiren bir yapıdadır.

ETI (The Ethical Trading Initiative): ETI, tüketici 
ürünlerini üreten veya yetiştiren işçilerin hayatlarını geliştirmek 
amacıyla biraraya gelmiş ticaret birlikleri, şirketler ve gönüllü 
organizasyonların oluşturduğu bir temel anlaşmadır. Ana amacı 
tüm işçilerin sömürü, istismar ve ayrımcılıktan uzak olduğu, ve güvenli, özgür, eşit koşullarda 
çalıştığı bir dünya yaratmaktır. Üyelerin etik ticari faaliyetleri toplam 8,6 milyon işçinin hayatını 
kapsamaktadır. Etik ticaret; tedarikçi, perakendeci ve markaların sattıkları ürünleri üreten işçilerin 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sorumluluk alması anlamına gelmektedir. Bu işçilerin çoğu, 
işçi haklarının korunması için düzenlenmiş yasaların yetersiz olduğu az gelişmiş ülkelerde istihdam 
edilmektedir. Etik ticaret taahhüdü yapan fi rmalar işgücü talimatlarına ilişkin kuralları uygularlar.

BOPP (British Ornamental Plant Producers’ Scheme): BOPP, İngiliz Bitki Üreticileri 
Birliği (BBPA) tarafından süs bitkileri ürünlerinin üreticileri ve paketlemecileri tarafından 
kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir standarttır. Ana amacı, profesyonel düzeyde 
yüksek standartlar oluşturarak, tüketiciye tedarikçinin belirli yasal, çevresel ve kalite 
koşullarını sağladığına ilişkin tam güven vermektir. 

BOPP sertifi kasyonunda üyelere iki tanesi üreticiler, bir tanesi süs bitkileri 
paketlemecileri ve bir tanesi topraksız üretim malzemeleri ile ilgili olmak üzere farklı dört standart 
sunulmaktadır. Üyeler yardım, teknik bilgi, referans kaynaklar ve rehberlerle desteklenmektedir. 

Fairtrade: Fairtrade üreticilere daha iyi bir anlaşma ve daha gelişmiş bir ticaret sağlamak 
amacıyla tüketici ve üretici arasında oluşturulan ortak bir ticaret akdidir. Fairtrade Labelling 
Organizations International (FLO) tarafından oluşturulan Fairtrade standartları ticari ilişkilerdeki 
güç dengesizliğini önlemek, geleneksel ticareti daha güvenli hale getirmek için oluşturulmuştur. 

Fairtrade standardlarına göre çoğu ürün üreticilere ödenmesi zorunlu olan bir minimum 
Fairtrade fi yatına sahiptir. Bu fi yat üreticilerin sürdürülebilir bir üretim yapması için ortalama 
maliyetlerini kapsayacak biçimde belirlenmiştir. Bu da üreticiler için, dünya piyasalarında düşüş 
yaşandığı zamanlarda bir güvenlik duvarı oluşturmaktadır. Eğer pazar fi yatı Fairtrade minimum 
fi yatından daha yüksekse, alıcı yüksek olan fi yatı ödemek zorundadır. Üretici ve satıcılar ürün 
kalitesi vb. diğer faktörlere göre daha yüksek bir fi yat da belirleyebilir.

Fairtrade çaydan, yaş meyve sebzeye kadar binlerce ürünü içermektedir. Bu ürünlerin içinde 
gıda ürünü olmayan ürünler olan kesme çiçek, bitkiler, pamuk gibi ürünler için de standartlar yer 
almaktadır. 

SEDEX (The Supplier Ethical Data Exchange): SEDEX, dünya üzerinde tedarik 
zincirlerinin performansını sürekli geliştiren üreticilerin/fi rmaların üye olarak fi rma 
bilgileri ve sertifi kasyon bilgilerini düzenli olarak güncellediği bir oluşumdur. SEDEX 
veritabanı sayesinde ithalatçılar veya nihai tüketiciler ürünün kaynağı hakkında 
internet üzerinden güvenli bilgiye sahip olabilmektedir. Sedex’in çalışma standartları, 
sağlık, güvenlik ve çevre ile işin uyumu olmak üzere dört ana dayanağı vardır.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

421

Planı

Milieukeur: Hollandalı çiçek üreticilerini hedef alan, seralarda yetiştirilen çiçek ve bitkiler 
için oluşturulan bir çevre kriteridir.

Florimark Productie: Hollandalı çiçek üreticilerini hedef alan bir etikettir. ISO 9001 
kriterlerinin çiçeklere uygulanmasına benzer özellik taşımaktadır. Amacı ürün ve hizmetlerin kalite 
ve güvenirliğini garanti etmektir.  

Max Havelaar Switzerland: Gelişmekte olan ülkelerdeki çiçek üreticilerini hedef almaktadır. 
Alman FLP ve Hollandalı MPS standartlarının kombinasyonunu içermektedir. Kenya, Tanzanya, 
Zambia, Zimbabve ve Ekvador’da uygulanmaktadır.

KFC-Code of Practice: Kenya çiçek üreticilerini hedef alan bir etikettir. 1998 yılında Kenya 
Flower Council (KFC) tarafından geliştirilmiştir. Kenya’da çiçek üretiminde ekolojik duyarlılık 
sağlanması ve dürüst iş koşulları yaratılması için belli pratik kurallar getirmektedir.

FPEAK-Codes of Practice: Kenya çiçek üreticilerini hedef almaktadır. Kenya Taze Ürün 
İhracatçıları Birliği (FPEAK) tarafından oluşturulan kurallara dayalıdır. Üretim yöntemlerini işçilik, 
pestisit kullanımı, izlenebilirlik ve çevre yönetimi ile birleştirmektedir. 

ZEGA-Code of Conduct: Zambia çiçek üreticilerini hedef almaktadır. Zambia İhracat 
ve Üreticiler Organizasyonu (ZEGA) tarafından 1998 yılında, işçilerin refahı ve zararlı olmayan 
pestisit kullanımını sağlamak için oluşturulmuştur. 

Zimbabve: Zimbabve çiçek üreticilerini hedef almaktadır. MPS ile ilişkili çeşitli kurallar 
içermektedir.

UFEA -Code of Ethics and Practice: Uganda Çiçek İhracatçıları Birliği’nin (UFEA) üyeleri 
için geliştirdiği çevresel ve sosyal konuları içeren etik ve pratik kurallardır. MPS ve EUREPGAP 
ile uyumludur.

6.4. İyi Tarım Uygulamaları- ITU (GAP:Good Agricultural Practices) 
Günümüzde özellikle gelişmiş olan ülkelerde tüketicilerin çevreye ve insan sağlığına verdiği 

önem gittikçe artmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde büyük perakendeci kuruluşlar 1999 yılında 
merkezi Almanya’da olan Avrupa Perakendeci Ürün Birliğini (EUREP= Euro Retailer Produce 
Association) kurmuşlardır. Bu birliğin tarım ürünleri çalışma grubu kendi toplumlarının sağlıklı 
tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için; bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen 
tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişler ve 
tedarikçilerinden EUROPGAP sertifi kası talep etmişlerdir. Üretimden tüketime kadar olan kayıt ve 
kontrol altına almayı hedefl eyen, üretimin İyi Tarım Uygulamaları esasına göre yapılmasını isteyen 
bu standartlar protokolüne EUREPGAP denir. Avrupa ülkelerinin dışına yayılan bu uygulama 01 
Ocak 2009 tarihinden itibaren GLOBALGAP olarak değiştirilmiştir.

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal 
kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması 
amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline İyi Tarım Uygulamaları denir. 

Ülkemizde iyi tarım uygulamaları yönetmeliği 2004 yılında çıkarılmış, aynı yıl ve 2006 yılında 
iki kez değişikliğe uğramış olup son olarak 07.12.2010 Tarih ve 27778 Sayılı Resmi Gazete’de 
iyi tarım uygulamaları hakkında yeni yönetmelik yayınlanmıştır. GLOBALGAP ile eşdeğerlik 
çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizde şu ana kadar 22 kuruluş İyi Tarım Uygulaması Sertifi kası vermek için 
yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşlar içerisinden 11 fi rmanın yetki alanları içerisinde kesme çiçek ve süs 
bitkileri de bulunmaktadır. İlimizde yetkilendirilmiş bir fi rma bulunmaktadır. İyi Tarım uygulamaları 
sertifi kası almış olan üreticilerin çoğunluğunu sebze üreticileri oluşturmaktadır. 2008 yılından 
itibaren İlimizdeki kesme çiçek fi rmalarından bazıları hem Globalgap hem de ülkemizde geçerliliği 
olan İTU Sertifi kası almışlardır. 

Dünyadaki sertifi ka sistemlerine baktığımızda kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe 
arazi yönetimi, kayıtlı üretim, izlenebilirlik, işci sağlığı, güvenliği, zararlı olmayan pestisit 
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kullanımı, kimyasal kullanımının azaltılması gibi kriterlerin öne çıktığı görülmektedir. İhracatımızı 
geliştirebilmemiz ve değişik pazarlara girilebilmemiz için mutlaka dünya standartlarına uygun, 
sertifi kalı üretimlere yönelmeliyiz.   

7. ÜRETİM PROJEKSİYONLARI

7.1.Karanfi l
Çizelge’de gelecek 5 yıllık dönem içinde Antalya ilinde karanfi l ekim alanı ve üretim 

projeksiyonu verilmiştir. Projeksiyonda ekim alanı tahmin edildikten sonra üretim tahmini 
yapılmıştır.

Çizelgedeki projeksiyona bakıldığında gelecek 5 yılın sonunda karanfi l ekim alanında artış 
eğilimi söz konusudur. Ekim alanı artışıyla birlikte gelecek 5 yıl sonundaki üretim miktarı 2009 yılı 
üretim miktarı olan 268.245.000 adet’ten 9 kat daha fazla olacaktır.

Çizelge 52. Karanfi l Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) 
(1)

Üretim (adet) 
(2)

2005 2.809,87 365.283.100
2006 2.737,62 351.334.300
2007 2.477,71 322.102.300
2008 2.574,85 311.962.000
2009 2.726,50 268.245.000
2010 3.625,48 292.326.608
2011 5.539,92 380.281.629
2012 8.955,80 581.862.476
2013 14.420,13 945.722.113
2014 22.556,84 1.527.891.520
2015 34.066,90 2.391.779.701

(1) Y = 3744.32 -2075.75 t+694.81t2-82.05t3+3.21t4  R2 =0.96 F=35.45
(2) Y = 4.61E+08 -2.34E+08t+7.6E+07tr2-8E+06tr+3307418tr4 R2 =0.95  F=31.07

Karanfi l Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 19. Aylık Karanfi l Fiyatlarının Seyri

Yıllar itibariyle karanfi l fi yatlarının sabit bir seyir izlediği yukarıdaki grafi kte  görülmektedir. 
Karanfi l fi yatları, 0.05-0.2 aralığında en düşük düzeyde değişim göstermektedir. Karanfi l 
fi yatlarında mevsimsellik söz konusu değildir. Karanfi l fi yatları, 2009’un ilk çeyreğinde en yüksek 
düzeye yükselmiştir.
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Grafi k  20. Karanfi l Fiyatlarının Mevsimsellik Seyri 

Karanfi l fi yatları, aylar itibariyle, sadece mart ayında en yüksek seviyeye çıkarken yaz 
döneminde en düşük seviye ulaşmaktadır. Karanfi l fi yatlarının kış dönemi hariç istikrarlı bir seyir 
izlediği görülmektedir.

7.2. Gerbera
Çizelge gerbera yetiştirilen ekim alanı ve üretim projeksiyonunu göstermektedir. Gerbera 

ekim alanı, son 5 yılda yaklaşık 847,50 dekardan 368,71 dekara kadar azalış göstermesi 
beklenilmektedir. Benzer şekilde gerbera üretim miktarında da yaklaşık 3 katlık bir üretim azalışı 
beklenilmektedir.  

Çizelge 53. Gerbera Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) 
(1) 

Üretim (adet) 
(2)

2005 997,70 139.678.000
2006 979,70 134.238.000
2007 988,03 138.324.200
2008 1023,05 141.807.000
2009 847,50 102.955.000
2010 880,00 109.342.969
2011 796,32 95.058.210
2012 692,29 79.399.291
2013 578,25 63.085.405
2014 468,72 48.642.102
2015 368,71 35.676.402

(1) lnY = 5.23 +0.34 t-0,02 R2 =0.96    F=91.88
(2) lnY = 17.04+0.37t1-0.02t2      R2 =0.94    F=63.13

Gerbera Fiyatındaki Gelişmeler
Grafi k 21. Aylık Gerbera Fiyatlarının Seyri

Aylık reel gerbera fi yatları mevsimsellik bir seyir izlemektedir. Gerbera fi yatları, 2005’in ilk 
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çeyreğinde ve 2006 yılının ilk çeyreğinde en düşük düzeydedir. Daha sonraki yıllarda fi yatlar sabit 
bir eğilim göstermektedir. 2009 yılında gerbera fi yatında artan bir seyir izlediği söylenebilir.

Grafi k 22. Gerbera Fiyatlarının Mevsimsellik Seyri

Gerbera fi yatlarının belirli aylarda yükselmesi daha sonra düşmesi mevsimsellik bir değişim 
olduğunu gösterir. Gerbera fi yatları, iki yapısal değişim göstermektedir. Kış döneminde Ocak 
ayında yüksek düzeye çıkarken, yaz döneminde ise Ağustos ayında en düşük düzeye gelmektedir. 
Gerbera fi yatları Eylül ayından itibaren artan bir eğilim göstermektedir.

7.3. Gypsophilla
Gypsophilla, yıl içerisinde bir kez üretildiğinden ekim alanı ve arz arasında doğrusal 

bir ilişki beklenir. Çizelge’de görüldüğü gibi gypsophilla ekim alanının artma eğilimine girmesi 
beklenmektedir. Gypsophilla üretim projeksiyonuna göre gelecek 5 yılda üretim miktarında 3 
katlık bir artış olması beklenebilir.

Çizelge 54. Gypsophilla Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (da) 
(1)

Üretim (adet) 
(2)

2005 152,19 11.414.250
2006 140,19 10.139.250
2007 165,80 12.397.500
2008 189,50 15.147.004
2009 159,00 11.985.000
2010 221,41 17.192.779
2011 249,64 19.384.804
2012 284,29 21.856.305
2013 323,76 24.890.581
2014 368,71 28.064.051
2015 415,72 31.960.138

(1) lnY = 3.87 +0.13 t     R2 =0.84    F=47.27
(2) lnY = 15.17 +0.12 t     R2 =0.73    F=23.98
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Gyspophilla Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 23. Aylık Gypsophilla Fiyatlarının Seyri

Gypsophilla fi yatları, mevsimsellik bir seyir göstermektedir. Gypsophilla fi yatları, 2005 
yılının son çeyreği ve 2007 yılının ilk çeyreğinde maksimum düzeye ulaşmaktadır. Daha sonraki 
yıllarda ise kış döneminde artan bir eğilim göstermektedir. Yaz dönemi fi yatlarında azalan bir 
eğilim olduğu söylenebilir. 

Grafi k 24.Gyspophilla Fiyatlarının Mevsimsellik Seyri

Gypsophilla fi yatları, iki yapısal değişim göstermektedir. Kışlık dönemde Şubat ayında 
fi yatlar maksimum düzeye çıkarken yaz döneminde Ağustos ayında minimum düzeye düşmektedir. 
Gypsophilla fi yatları aylar itibariyle kademeli bir azalma izlemektedir.

7.4. Lisianthus
Lisianthus, son dönemde ekim alanı ve üretimi hızla artan kesme çiçek türüdür. 

Çizelge’de lisianthus ekim alanı ve üretim miktarı projeksiyonları verilmektedir.
Lisianthus ekim alanı için yapılan projeksiyonda gelecek 5 yılda yaklaşık 4 katlık bir artış eğilimi 
beklenilmektedir.

Üretim miktarı projeksiyonuna göre ise; gelecek 5 yılda üretim miktarında 2 katlık bir artış 
eğilimi beklenilmektedir.
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Çizelge 55. Lisianthus Ekim Alanı ve Üretim Projeksiyonu 

Yıl Alan (ha) 
(1)

Üretim 
(adet) (2)

2005 21,46 3.219.000
2006 21,46 3.219.000
2007 32,75 4.912.500
2008 47,63 7.144.500
2009 42,00 4.300.000
2010 47,65 6.127.411
2011 57,99 6.638.029
2012 63,37 7.148.646
2013 67,82 7.659.264
2014 75,97 8.169.882
2015 166,21 8.680.499

(1) Y = 4.46 -5.88 t   R2 = 0.92   F=103.46
(2) Y = 510617.6 t   R2 =0.81    F=4.46

Lisianthus Fiyatındaki Gelişmeler

Grafi k 25.Aylık Lisianthus Fiyatlarının Seyri

Lisianthus fi yatları, mevsimsellik bir seyir izlemektedir. Lisianthus fi yatları, 2006 yılında 
en düşük seviyede iken 2008 yılının ilk çeyreğinde maksimum düzeye çıkmıştır. Minimum fi yat 
düzeyi 0.025 civarındadır. 

Grafi k 26. Lisianthus Fiyatlarının Mevsimsellik Seyri

 
Lisianthus fi yatlarının iki yapısal değişim gösterdiği söylenebilir. Kışlık dönemde, Ocak 

ayında en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Aylar itibariyle fi yatların kademeli azaldığı görülmektedir. 
Ağustos, lisianthus fi yatlarının en düşük düzeyde olduğu dönemdir. 

İç ve dış mekan süs bitkileri alanları ve üretim miktarları konusunda tür bazında veriler 
olmaması nedeniyle üretim projeksiyonları yapılamamıştır. 
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Üretim projeksiyonları yapılan türlerin dışında iç ve dış piyasada özellikle soğanlı bitkilere 
(lale, lilium, ranunculus, gladiöl, frezya, anemon, ornitholagum, nergiz, gala gibi) olan talep her 
geçen gün artmaktadır. 

Sektörde önemli pazarlama kanalı olan mezatlar yeni çeşitler açısından en önemli 
göstergedir. Bugün dünyada 1000 üzerinde çeşit bulunmaktadır. Mezatlarda artık geleneksel 
çeşitler karanfi l, gerbera ve krizantem gibi ürünlerin fi yatları arz fazlası nedeniyle düşüktür. Ancak 
pazarda talebi yüksek olan diğer yeni çeşitlerin satış fi yatlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Çiçekler özel günlerde daha yüksek fi yatlarla satılmaktadır. İlimizde yetiştirilen kesme 
çiçeklerin fl aş dönemlerinin özel günlere raslaması önemlidir. Özellikle Ülkemizdeki özel günler 
olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Yılbaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Kadınlar Günü ve 
Anneler Gününde çiçek tüketimi en yoğun olan günlerdir. Üretim aşamasında bu günlere göre 
planlama yapılmaktadır.  Ayrıca diğer ülkelere has olan özel günler de dikkate alınmalıdır.        

Kesme çiçek pazarı çok rekabetçi bir yapıdadır. İthalatçılar pazarda sürekli yeni ve 
değişik ürünler aramaktadır. Bu nedenle yeni bir ürün geleneksel çiçeklerin satışı ile elde edilen 
kardan çok daha yüksek kar marjları sağlayabilmektedir. Günümüzde ticarette önem kazanan 
yeni çeşitler arasında tropik çiçekler (orkide, anthurinum, sterlitzia gibi), yaz çiçekleri (lisianthus, 
solidago, hypericum, helianthus, limonium, hydrangea, paeonia,  aster gibi), buket yapımında 
ve arajmanlarda kullanılan yeşillikler (asparagus, dracaena, sanderiana, areca, calathea, 
pitosporium, pandanus gibi) ve buketler yer almaktadır. 

Ülkemiz için üretim alanlarının artması ve üretim deseninin çeşitlendirilmesi sektörün 
geleceği açısından önemlidir.
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8. ANTALYA EXPO 2016 BOTANİK SERGİSİ
EXPO sergi anlamına gelen Exposition kelimesinin 

kısaltılmasıdır. “Dünya Sergisi” ya da “Dünya Fuarı”olarak 
da adlandırılan EXPO’lar, kültür, tarih ve eğitim alanında, 
ülkelerin daha iyi bir dünya yaratmak üzere bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağlayan küresel düzeyde en 
kapsamlı organizasyonlardır. 

Uluslararası EXPO’ların düzenlenmesi için yetkili 
iki kurum olan BIE (Uluslararası Sergiler Bürosu) ve 
AIPH (Uluslararası Bahçecilik Üreticileri Birliği)’den 
onay alınması gereklidir. 

EXPO’ların ana amacı ticari ürünler yerine; yeni 
fi kirler, kültürel zenginlikler ve dünya geleceği için 
projeleri sergilemektir. Kültürel ve temalı oluşumlar olarak 
nitelendirilmektedir. Amacı; teknoloji, yenileşim, çevreyle 
uyum gibi evrensel konulara odaklanarak ülkelerin kültürel 
miraslarını ve beklentilerini harmonize etmektir. Belirli bir 
tema ile düzenlenirler. Temanın yerel değil, dünyanın 
genelini ilgilendiren, evrensel bir konu olmasına, katılımcıların yeni fi kirler geliştirebilmelerine 
olanak sağlayacak şekilde günceli takip etmesine ve ev sahibi kentin özelliklerine uygun olmasına 
dikkat edilmektedir. 

Dünyanın en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyan Uluslararası EXPO’lar en az 
90 gün en çok 180 gün açık kalmaktadır. EXPO’lar yapıldıkları kentlere görkemli anıtsal yapılar 
kazandırmıştır. Paris’te Eyfel Kulesi, Brüksel’de Atomium, Londra’da Kristal Palace, Lizbon’da 
Vasco de Gama Köprüsü bu yapılardan bazı örneklerdir. 

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri  
İhracatçılar Birliği başta olmak üzere Antalya’daki tüm kurumların üst düzey yetkililerinin katıldığı 
EXPO toplantılarında, Botanik EXPO’lar kapsamında yer alacak olan EXPO’nun teması “Çiçek 
ve Çocuk” olarak adlandırılmıştır. 

EXPO’nun yapılacağı ülkenin AIPH’e üye olma şartı bulunmaktadır. Bu sebeple, Antalya 
Süs Bitkileri ve Mamulleri  İhracatçılar Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 30.12.2008 tarihli onayı 
ile AIPH’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve AIPH’de bu başvuruyu kabul etmiştir. 

İspanya’nın Zaragoza’da kentinde 12–18 Eylül 2009 tarihlerinde düzenlenen AIPH 
Kongresinde Antalya’da EXPO’nun 2016’da yapılmasına karar verilmiştir.

10-13 Aralık 2009 tarihleri arasındaki AIPH Başkanı Sayın Doeke C. FABER ve AIPH 
Genel Sekreteri Sjaak LANGESLAG’ın Antalya’yı ziyaret ederek 2016 EXPO’sunun Antalya’da 
yapılacağına dair belgeyi Antalya Valisi’ne teslim etmiştir.  

Expo Meclisi Antalya İli EXPO 2016 Yönergesi kapsamında Antalya Valisi’nin başkanlığında 
33 kurumun temsilcisi, Antalya Çocuk Meclis Başkanı ve 2 Çocuk Üyeden oluşmaktadır. 

Expo İcra Kurulu; Antalya Valisi’nin görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında; 
Tarım İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar 
Birliği temsilcilerinden oluşmaktadır.

Antalya 2016 Expo alanı yaklaşık 1000 dekar alanda planlanmaktadır. Alternatif alanlar 
üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında Expo 
Sekreteryası bulunmaktadır. 

Valiliğimizin başkanlığında çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Antalya’da bulunan 
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sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör tarımsal kuruluşlarını ve Antalya halkını bilgilendirmek 
amacıyla toplantılar yapılmaktadır.  

Antalya Expo 2016’dan Beklenen Faydalar ve Amaçlar
152 yıllık geçmişi bulunan EXPO’1ar, bugüne kadar 64 kez gerçekleştirilmiş ve yapıldığı 

kentleri birer marka haline getirmiş, insanların yaşam düzeylerini yükseltmiş, kenti daha yaşanır 
kılmıştır. 1960 yılından itibaren farklı yıllarda farklı ülkelerin ev sahipliğiyle düzenlenen botanik 
EXPO’lar tüm dünyada büyük ilgi görmektedir. 

Tanıtım ve turizme büyük katkılar sağlayan EXPO’lar, düzenlendiği kente büyük yatırımlar 
çekmekte, altyapı ve hizmet alanlarını geliştirmektedir. Şehrin ticari hayatı ve botanik, tarım ve 
çevre sektörleri de bu oluşum ile gelişmektedir. Bütün bu değerlerin ülkemize ve Antalya’ya 
kazandırılması için, Antalya EXPO 2016 projesi büyük önem taşımaktadır.

Amaçlar;
 Uluslararası ve yerel çevre problemlerini ortaya koymak, çözümler üretmek, 
 Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak,
 Ekolojik tarımın önemini dünyaya duyurmak,
 Dünyanın en büyük tarım ve çevre müzesini oluşturmak,
 Türkiye ve Antalya’nın adını bütün dünya geneline duyurmak,
 EXPO alanı ile sürekli bir cazibe alanı oluşturmak,
 Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına destek olmak,
 Küresel ısınmaya karşı alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlamak.

Antalya Expo 2016 Botanik Sergisi; özel fi rmaların yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına, 
İkili ilişkilerinin artmasına, ihracat olanaklarının doğmasına, kısacası tarım ve turizm sektörüne 
çok büyük katkı yapacaktır.    
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9. SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, KISITLARI VE ÇÖZÜM  
   ÖNERİLERİ 

Süs bitkileri sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli 
tarımsal üretim sektörlerinden biri olmasına rağmen, üretim ve pazarlama aşamasında birçok 
sorunla karşı karşıyadır. Sorunlar ve çözüm önerileri gruplandırılarak aşağıya çıkarılmıştır.

9.1.Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Organize Tarım Bölgesi İhtiyacı 
İlimizde süs bitkileri sektörünün gelişebilmesi için modern işletmelerin kurulması ve 

teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması şarttır. Bu çerçevede, Antalya’da yeni modern işletmelerin 
kurulabileceği organize tarım bölgesi kurulması gereklidir. 

Oluşturulacak organize tarım bölgesi’nde 40-50 dekar büyüklüğünde modern seralar 
kurulacak, yeni teknolojilerle yapılan üretim ile hem yeni çeşitler sektöre kazandırılacak, hem de 
sektör ivme kazanacaktır. Bu yatırımlar aynı zamanda küçük ölçekli işletmelere de model teşkil 
edecektir. Oluşturulacak organize tarım bölgesi ile dış talepler doğrultusunda üretim planlaması 
yapılacak ve dünya standartlarında kaliteli üretim yapılacaktır. Ayrıca modern ve büyük ölçekli 
seralar kurulması yatırım maliyetini azaltacaktır. 

Organize tarım bölgeleri sadece seracılıkta değil, açık alanda üretimi yapılan dış mekan süs 
bitkileri üretiminde de önemlidir. Dış mekan süs bitkileri üretimi yapan fi rmalar fi nans sıkıntısından 
dolayı arazi satın alamadıkları için kiralama yoluna gitmekte, bu nedenle de sabit yatırımlar 
yapılamamaktadır. 

   Organize tarım bölgelerinin sağlayacağı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
 Birim alandan alınan üretim verimliliğinin arttırılması,
 Dünya standartlarında kaliteli üretim,
 Yabancı sermaye ve ileri teknoloji transferi,
 Pazarlama organizasyonları,
 Ürün çeşitliliği, 
 Üretim planlaması,
 Kayıtlı ekonomi,  gerçekleşebilecektir.

Ayrıca organize tarım bölgeleri bünyesinde pazar araştırma birimleri aktif olarak sektöre 
hizmet edecektir. Organize tarım bölgesinde yer alan küçük ölçekli işletmelere bu bölgede 
kurulacak büyük ölçekli paketleme tesisleri, soğuk hava depoları gibi birimlerden ortak kullanım 
imkanı sağlanacaktır.

Organize tarım bölgelerinde yer alan büyük işletmelere yatırım indiriminden faydalanma 
imkanı sağlanması, küçük işletmelere de sera yatırımlarına kaynak kullanımı destekleme fonu 
(KKDF) teşviki verilmesi sektör açısından olumlu olacaktır. 

Organize tarım bölgeleri oluşturmak amacıyla İlimizde bitkisel üretim yapılabilecek nitelikteki 
hazine arazilerinin turizme yönelik olarak yapılan tahsis benzerinin tarım sektörüne de yapılması 
gerekmektedir.  

Üretim Teknolojileri 
Ülkemizde kesme çiçek üretimi yapan işletmelerin kullandıkları üretim teknolojilerini ve 

sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Tüm yıl boyu yetiştiriciliği mümkün kılacak ısıtma ve 
soğutma ekipmanlarına sahip modern seralarda üretime geçilmelidir. Ülkemizde 1989-1996 yılları 
arasında Tarım Bakanlığı tarafından uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kapsamında 
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projeli yapılan seralara %25 hibe şeklinde desteklemeler uygulanmıştır. İlimizde o yıllarda kesme 
çiçek türlerinden özellikle karafi lin modern yatırımlara ihtiyaç duymaması nedeniyle yay çatılı, 
yan yükseklikleri 2-2,5 m. tünel genişliği 6 m. olan, yatırım maliyeti düşük, plastik örtülü seralar 
yaygınlaşmış ve bu seralarının yapımında büyük bir artış gözlenmiştir.

 Süs bitkileri sektörünün geleceği için ürün çeşitlendirilmesi şarttır. Değişik çeşitlerin 
üretilebilmesi için de sera yatırımlarının iyileştirilmesi, modern işletmelerin kurulması ve 
teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. Bu nedenle işletmelerin yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesine yönelik önlemlerle, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve alt yapı özeliklerinin 
iyileştirilmesine yönelik uygulamalara ağırlık verilmelidir. Verimli ve kaliteli üretim artışı, iç ve dış 
pazarda ürünün yüksek fi yata alıcı bulması, işgücünden tasarruf sağlaması, üretimin devamlılık 
arz etmesi ile özellikle AB uyum süreci ve tüketici talepleri doğrultusunda sağlıklı koşullarda 
üretimi sağlayarak daha fazla rekabet edebilir düzeye gelebileceğimiz modern sera yatırımlarına 
teşvikler verilmelidir.

Üretim Materyali Temini
Süs Bitkileri üretiminde tohumluklar yurt dışından temin edilmektedir. İlimizde sadece 

karanfi l yetiştiriciliğinde ıslahçı hakları ödenerek anne bitkiler ithal edilmekte ve bu anne bitkilerden 
alınan çelikler köklendirilerek ve üretimde kulanılmaktadır. 2009 yılı itibarıyle İlimizde ticari olarak 
karanfi l fi de üretimi yapan 3 fi rma bulunmaktadır. Bu fi rmalardan karanfi l fi desi temin edilebilmekte 
ancak bu yeterli olmamaktadır. Karanfi l fi delerinin bir kısmı ile diğer kesme çiçeklerin üretim 
materyallerinin tamamı her yıl ithal edilmektedir. Bu da ürün programlama, maliyet ve kayıplarla 
ilgili birçok problemi beraberinde getirmektedir. Üretici de kalite ve verimden ödün vererek üretim 
materyalini sağlıksız şekilde kendi üretmektedir. Üretim materyalinde dışa bağımlılığı azaltmak 
için ülkemizde bu konuda çalışacak kuruluşların anaçlık ve köklendirme tesisleri, doku kültürü 
laboratuarları, çiçek soğanı üretimi gibi alt yapı tesislerinin kurulmasına destekler verilmelidir. 

İç ve dış mekan süs bitkileri üretim materyallerinde özellikle çim ve mevsimlik çiçek 
tohumları da ithal edilmektedir. Bu konuda yurt dışında yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen, 
ülkemizde ıslah çalışmaları yeterli destek görmemektedir. Süs bitkileri sektöründe de diğer 
sektörlerde olduğu gibi ıslah çalışmaları konusunda araştırmaların yapılması genel bir politika 
olarak benimsenmeli ve desteklenmelidir.

Islahçı Hakları
İhracatımız için hedef pazar konumunda olan Avrupa Birliği ülkelerinde, ıslahçı hakları 

alanında yaşanan sorunlar gerek ihracatçı gerekse üreticilerimiz için her geçen gün önemi artan 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurt dışından ülkemize çelik, köklü fi de, soğan gibi üretim 
materyali satan fi rmalar, alıcı fi rmaların royalite ödemesini talep etmektedirler. Islahçı fi rmalar 
kendilerine ait çeşitlerin royalite ücreti ödemeden çoğaltılarak yapılan üretime karşı gümrüklerde 
ürünlere el koydurma gibi tedbirlere başvurmaktadırlar. 

Ayrıca ıslahçı fi rmalar royalite ödeyerek fi delerin alınması gerektiğini, bu konuda aşamalı bir 
geçiş dönemi olabileceğini, bu geçiş döneminde de kullanılan fi delerin belli bir bölümünün yasal 
olarak satın alınması gerektiğini, bu oranın da zamanla arttırılarak birkaç yıl içerisinde üretimin 
tamamını kapsaması gerektiğini bildirmişlerdir.  

Islahçı hakları ile ilgili yasal zorunluluklar nedeni ile yeni çeşit geliştirmeye yönelik araştırma 
çalışmalarının desteklenmesi ve bununla ilgili yatırımların yapılması gerekir. Çeşit ıslahı konusunda 
gereken önem verilmeli, yapılacak olan uzun vadeli çalışmalar desteklenmelidir. 

Patent Hakları ve Süs Bitkileri Piyasa Düzeni ile ilgili yasa, yönetmelik ve yönerge düzeyindeki 
hukuksal düzenlemeler tamamlanarak yürürlüğe konmalı ve özellikle iç piyasaya yönelik üretim 
yapan işletmeler doğabilecek mali ve cezai yükümlülükler konusunda bilgilendirilmelidir. 

Ürün çeşitliliği 
Ülkemizde ihracata yönelik çeşitlilik sağlanamaması en önemli sorunlarımızdandır. 
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Ürünlerde çeşitlilik olmaması nedeniyle dış taleplere yeterli cevap verilememekte ve dünyadaki 
ihracat payımız bugün olması gereken yerin çok altında kalmaktadır. Yeni çeşitlerin ihracat kalemi 
olması için yeterli miktarda ve ihracat kalitesinde üretilmesi gereklidir. Üreticiler yeni çeşit ve 
türlerde üretim teknikleri konusunda yeterli bilgiye ve modern yatırımlara sahip olmadıkları için 
tek türde yoğunlaşmaktadırlar. Pazar isteğine uygun tür ve çeşitlerin seçimi ile dış satımda pazar 
payı arttırılmalı, kesme çiçeklerde tek ürün ve tek pazara bağımlı olmaktan kurtulunması ve yeni 
ürünlerle yeni pazar ve pazarlama kanallarının kullanılmaya başlanması sağlanmalıdır.

Ülkemizin sahip olduğu 3300’ü endemik olmak üzere yaklaşık 10.000 tür arasında, süs 
bitkileri açısından önem taşıyan çok sayıda bitki türünün doğal formları ve ıslah edilmemiş hatları 
bulunmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bu genetik kaynaklar içerisinde, kurağa dayanıklı, bakım 
istemeyen, gösterişli form, yaprak, çiçek, meyve gibi özelliklere sahip, birçok doğal ağaç, ağaççık, 
çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek ve hatta çim türleri mevcuttur. Özellikle turistik özelliği nedeniyle 
yoğun ve etkili peyzaj düzenlemelerine ihtiyaç duyan sahil yörelerimiz için, sahil iklimine uygun, 
az masraf ve bakım gerektiren dış mekan süs bitkisi olarak kullanılabilecek doğal ağaççık, çalı, 
mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki türleri belirlenerek, kültüre alınmaya çalışılmalıdır. 

Saksılı bitkilerde ve dış mekan süs bitkilerinde çok yıllık bitkiler araştırılıp, geliştirilebilir. 
Kesme çiçeklerle birlikte yeşillik türleri de geliştirilebilir. Asparagus türleri, ruscus, laurus nobilis, 
enoymus türleri gibi bitkilerin dış mekanların yeşillendirilmesinde kullanımı arttırılabilir.     

Son yıllarda ülkemizde yapılan peyzaj mimarlığı uygulamalarında egzotik ithal bitkilerin 
kullanımına geniş yer verilmektedir. Bu tür bitkilerin yaygın kullanımı, bitkisel çeşitliliğe zarar 
vermekte ve özellikle büyük şehirlerin gitgide birbirine benzeyen tek tip görünümlere bürünmesine 
neden olmaktadır. Nitekim Antalya ilinde yapılan bir araştırmada iç ve dış mekan süs bitkisi üreten 
işletmelerin %80’inin tür çeşitliliğini arttırma ve bitki materyali sağlama konusunda güçlükleri 
olduğu saptanmıştır. Peyzaj düzenlemelerinin ülkelerin gelişmişlikleri ile artış gösterdiği göz önüne 
alınırsa ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin de AB üyeliği ile hızlanacağı düşünülürse, yakın bir 
zamanda ithalat artışının çok daha ileri boyutlara ulaşması kaçınılmazdır. Bugünkü koşullarda 
yurtiçinde yapılan dış mekan süs bitkisi fi dan üretimi yetersiz kalmaktadır. Fidan üretimini arttırmaya 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla dış mekan süs bitkileri için verilecek özel teşvikler ve 
uzun vadeli krediler, gerekli vergi indirimi ve iadeleri, güçlü bir dış pazarlama organizasyonu;  
ithalatı önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca, yeni teknolojilerden yararlanılarak ve bölgeler bazında 
yapılacak planlamalarla, dış mekan süs bitkileri üretiminin arttırılması teşvik edilmelidir. Ancak 
bu üretim artışında; bitki çeşitliliğinin arttırılması, biyolojik çeşitlilikten yararlanılması, çok çeşitli 
amaçlara yönelik yaş ve boylarda bitki elde edilmesi mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü mevcut 
ürün çeşitliliği ve miktarı ile iç talep karşılanamamaktadır.

Tür çeşitlendirilmesinde öncelikle doğal fl oramızdaki zengin genetik kaynaklarımızdan 
yararlanılmalıdır. Ancak bunu yaparken doğamız tahrip edilmeden üretim çalışmalarının yapılması 
gerekir. Bunun için de özellikle doğal çiçek soğanı ihracatı yapan fi rmaların öncelikle üretim 
çalışmalarını doğaya bağlı kalmadan arttırarak sürdürmeleri gerekmektedir. Bu tip çalışmaların 
kamu, üniversite, üretici ve ihracatçı işbirliği içerisinde, kırsal kalkınma projelerinin de desteği 
ile ve kesinlikle de yönetmelik ve öngörülen kurallardan taviz verilmeden yürütmesi zorunluluğu 
vardır.

Yayla şartlarında üretim daha cazip hale getirilerek yıl boyu üretim sürekliliği sağlanmalı ve 
pazar ülkelere göre üretim takvimleri oluşturularak ürün programlaması yapılmalıdır. 

Üniversiteler, araştırma enstitülerin ve özel sektör kuruluşları birlikteliği ile ıslah çalışmalarına 
ağırlık verilmeli, Ar-Ge fonları oluşturularak ekolojimize uygun çeşitler üretilmelidir.  

Metil Bromit Kullanımının Yasaklanması
Metil bromid (MeBr); normal şartlarda gaz halinde bulunan renksiz ve kokusuz, tüplere 

sıkıştırıldığında sıvı halini alan bir kimyasaldır. Dünyada, 1940’lı yıllardan beri özellikle örtü altı 
yetiştiricilik yapılan alanlarda toprak kökenli hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü için toprak 
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dezenfektanı olarak kullanılmıştır. 
Metil bromidin olumsuz etkisi, bünyesinde bulunun brom molekülü nedeniyle ozon 

tabakasını inceltmesidir. Metil bromidin kaldırılması ile ilgili gelişmekte olan ülkelere 2015 yılına 
kadar süre tanınmıştır. Türkiye, 2015 yılına kadar süresi olmasına rağmen konunun öneminden 
dolayı 2008 yılında sonlandıracağını taahhüt etmiştir. Türkiye’de, fi delikler, örtü altı yetiştiricilik ve 
depolanmış ürünlerde kullanım için 1987 yılında ruhsatlandırılan MeBr kullanımı 1998 yılında en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu yıldan sonra kullanım giderek azalmış ve 2007 yılı sonu itibariyle 
karantina ve laboratuar dışında ithalat ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır.

Seralarda toprak dezanfektanı olarak Metil Bromidi özellikle kesme çiçek yetiştiricileri tercih 
etmekteydi. Yasaklamanın ardından değişik alternatifl er kullanılmaya başlandı. 

Toprak kökenli organizmalar, nematodlar ve diğer zararlılara karşı kullanılabilecek metil 
bromid alternatifi  olarak;

 1.Kimyasal olmayan alternatifl er; solarısazyon, buhar uygulaması, topraksız tarım. 
 2.Kimyasal olan alternatifl er; düşük dozdaki fümigantların solarisazyon ile uygulaması, 

dazomet, metham sodyum, MITC, Telone (1,3 –D), ve Kloropikrin olarak ortaya konmaktadır. 
Bunlar dünyanın pek çok ülkesinde de üreticilerce benimsenmiş olan alternatifl erdir. 

Buhar uygulaması ve topraksız tarım maliyeti yüksek olan sistemlerdir. İlimizde kesme 
çiçek sektöründe ancak fi deliklerde buharla sterilisazyon yapılırken, anaçlık ve üretim alanlarında 
genel olarak metam sodyum tercih edilmektedir.

Danışmanlık Sistemi 
Tarımsal alanlarda bilgiye ihtiyaç duyulması yeni teknolojilerin girmesiyle hız kazanmıştır. 

Danışmanlık sistemi süs bitkileri sektöründe İlimizde 1985’li yıllarda Serik İlçesi Kadriye 
Bölgesinde 70 dekar alanda kurulan ilk modern kesme çiçek işletmesi olan Ege Tarım A.Ş. 
tarafından uygulamaya konulmuştur. İlk yan havalandırmalı seraların kurulmasıyla beraber, 
ilaçlama teknikleri, damlama ve yağmurlama sulama, gübrelemenin enjeksiyon ile yapılması, 
toprak sıcaklığını ve nemini ölçen aletler, Ph metre, Ec metre gibi aletlerin pratik anlamda 
seralarda kullanımı o yıllarda gerçekleşmiştir. İhracata yönelik üretim yapan işletmede ilk yıllarda 
yurtdışından konusunda uzman kişiler getirtilerek danışmanlık hizmeti alınmıştır. Sonraki yıllarda 
üretim tekniklerin işletmede kullanımı, uygunluğu, verime ve kaliteye etkisi, iklime ve çevreye olan 
yararları, çiftçiler tarafından kabul görmesi gibi konularda detay çalışmalar yapılmış ve İşletmede 
çalışan ziraat mühendislerinin pratik kazanmaları sağlanmıştır. İşletme tarafından mühendisler 
kendi konularında uzmanlıklarını geliştirmek adına Hollanda ve Almanya’ya eğitim amaçlı 
gönderilmiştir. Bu mühendisler fi rma ile sözleşme yapan üreticilere danışmanlık yapmışlardır.  

Sonraki yıllarda bu konuda deneyimli, çiftçi iletişimi konusunda eğitimli uzman ziraat 
mühendisleri Antalya bölgesinde kesme çiçek üretimi yapan üreticilere üretimde gübreleme, 
ilaçlama, hasatdan depolamaya kadar danışmanlık hizmeti vermeye başlamışlardır.

Kesme çiçek üretiminde o yıllarda yapılan atılım, ihracatta Türkiye’nin büyük pay sahibi 
olmasına neden olmuştur. Aynı dönemde Ziraat Bankası, kesme çiçekte ihracata yönelik üretim 
yapan çiftçileri destekleme kredisi programına almıştır. Bu kredilendirmeye yönelik projelere 
yeni tekniklerin uygulanmasına, yine söz konusu işletmede çalışan ziraat mühendisleri yardımcı 
olmuşlardır.

1985-1991 yılları arasında sektörde lokomotif olan ihracata yönelik kesme çiçek üretimi 
ile birlikte danışmanlık ve yayım çalışmalarının özel anlamda başlangıç yaptığı bir gerçektir. 
Bu dönemde bu alanda çalışan pek çok ziraat mühendisi sektöre hala katkı yapmaya devam 
etmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2006 Tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete’de 
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ”ile Danışmanlık 
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Sistemi yasal zemine oturtulmuştur. Yönetmeliğin arkasından Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetleri Uygulama Esasları I ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Hizmetleri Uygulama 
Esasları II yayınlanmıştır. Yönetmelik ve Uygulama Esasları gereği danışmanlık yapan veya 
yapacak olanlar eğitim alarak sertifi kalandırılmakta ve ancak sertifi kalı olanlar danışmanlık 
yapabilmektedırler.   

İlimizde ancak birkaç büyük fi rma bünyelerinde istihdam ettikleri ziraat mühendisleri dışında 
danışman olarak ziraat fakültesi öğretim üyelerinden ve uzmanlaşmış ziraat mühendislerinden 
teknik destek almaktadırlar.

Çeşitliliğin arttırılması, verim ve kalitenin sağlanması için teknik danışmanlık sisteminin 
yaygınlaştırılması sektörün geleceği açısından çok önemlidir. Bu sayede değişik türlere yönelim 
de artacaktır.

Sözleşmeli Üretim
İlimizde 1985 yıllarından beri kesme çiçek sektöründe ihracat yapan fi rmalar ile küçük 

üreticiler arasında gerek yazılı gerekse sözlü olarak anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalara göre 
fi rmalar üreticilerin ürünlerini ihraç etmektedirler.

Kesme çiçek sektöründe başlangışta uygulanan sözleşmeli üretim modelinden bugün 
vazgeçilmiştir. Bu modelde ihracatçı fi rma danışmanlık hizmeti ve ürünün pazarlanması karşılığında 
%2 komisyon almaktaydı. Ancak üreticilerin zamanında paralarını alamamaları, teslim edilen mal 
miktarında alıcı fi rma tarafından fazla miktarda fi re düşülmesi, alıcı ve satıcıların birbirine olan 
güvensizliği v.b. gibi nedenlerle bu üretim modelinden vazgeçilmiştir. Daha sonraki yıllarda yıl 
boyu sabit fi yat uygulaması denenmiştir. Ancak bu modelde ihracatçı fi rmanın fi yatı ve ürünün 
alımını garantilemesi, ürünün kalitesine dikkat edilmemesine neden olmuştur. Bu uygulamanın da 
sakıncaları görülerek bugünkü uygulanan model geliştirilmiştir. Bugün kesme çiçek sektöründe 
hala uygulanan modelde; işletmeler belli alanlar üzerinden parçalara ayrılmakta, her bir işletme 
(ortalama 5 dekar) bir işçi ailesine verilerek emeği karşılığında hasat ettiği her bir dala karşılık belli 
bir fi yat verilmektedir. Bu sisteme de dal başı usulu sistemi denmektedir.   

 Sözleşmeli üretimin ilk yasal dayanağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 
1998 Tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:16)”dir. Daha sonra 26 Nisan 2008 Tarih ve 26858 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 

Hali hazırda kesme çiçek sektöründe üreticilerle yazılı sözleşme yapan fi rma 
bulunmamaktadır. Dış mekan süs bitkileri fi de üretiminde ise bir fi rma bulunmaktadır. Doğal Çiçek 
Soğanları Ekim 2009 Teknik Komite Toplantısında sözleşmeli model ile üretim yapmayan fi rmalara 
hasat belgesi verilmemesi konusunda karar alınmıştır. Üretim ve büyütme sahaları için ilgili İl 
Tarım Müdürlüklerinden hasat belgesi düzenlenmeden önce fi rma ile üretici arasında sözleşme 
aranmaktadır. 

Kalite 
Son yıllarda bazı kesme çiçek türlerinde uygun depolama koşulları sağlanarak kısa süreli 

depolama ve ürünlerin fi yatlarının uygun olduğu dönemlerde özellikle özel günlerde düzenli 
olarak pazara ürün arzının mümkün olduğu ortaya konsa da özellikle taze kesme çiçeklerin uzun 
süreli depolanması zordur. Ürünlerin naklinde ve bekletme noktalarında bozulup özelliklerini 
kaybetmemeleri için uygun özelliklerde soğuk hava depolarına, kısacası soğuk zincire ihtiyaç 
vardır. 

Üreticiden tüketiciye kadar olan pazarlama kanallarında soğuk zincir yetersiz kalmaktadır. 
Bunun için kesimden hemen sonra en kısa zamanda çiçekler soğutmalı araçlarda taşınmalı ve 
gerekli bekleme ve yükleme noktalarında soğuk hava depolarında tutulmalıdır. Böylece, üreticide 
sağlanan düşük sıcaklık (0°C’e yakın) tüketiciye ulaşıncaya kadar korunmalı, çok zararlı olan 
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sıcaklık oynamalarına izin verilmemelidir. Bu durum, yüksek kalitenin daha uzun süre korunmasını 
sağlayacak, vazo ömründe kısalmaları önleyerek, tüketici memnuniyetini ve dolayısıyla talebini 
artıracaktır. 

Kaliteli çiçek imajının titizlikle korunması ve geliştirilmesi gerekir. İç piyasadaki mezatlarda 
üyelerinin çiçeğine yetecek kadar soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri bulunmalıdır.  

Kalite Standartları
Süs bitkileri sektöründe Kalite Standartları yok denecek kadar azdır. Türk Standartları 

Enstitüsü’nün bazı kesme çiçek türlerinde yayınlamış olduğu standartlar bulunmaktadır. Bu 
standartlar konusundaki bilgiler 7. bölümde verilmişti.  Mevcut standartların güncellenmesi, diğer 
ürünlerde de standartlaşmaya gidilmesi piyasaya çıkan çiçeğin ve bitkilerin değer kazanmasına 
neden olacaktır. 

Kesme çiçeğin yurt içi pazarlamasında var olan standartların uygulanmaması piyasaya farklı 
şekilde üniform olmayan ürünlerin girmesine neden olmaktadır. Bu konuda özellikle kooperatifl ere 
büyük görevler düşmektedir. 

İhracatta da, İlimizde bulunan tüm ihracat yapan fi rmalar ülkelerin taleplerine göre 
standardisazyon sistemleri kabul edip, üretimlerini buna göre yaparak, uluslararası standartlarda 
sertifi kalı ürün yetiştirerek yurtdışı pazarlarda rekabet edebilme gücünü kazanmalıdırlar.

9.2.Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mezatlar
Sektörde ürün çeşitliliği sağlanması ve kalitenin artırılması adına ihracat mezatları kurulması 

olumlu olacaktır. Bahse konu mezat sisteminin işlevselleştirilmesi sayesinde yurt dışı pazarlama 
ağında modern bir pazarlama altyapısı oluşturulmuş olacaktır. Bu noktada önem arz eden husus 
ise bahse konu mezatların üretim bölgelerinde yer almalarıdır. Bu sayede nakliye giderleri de 
minimuma indirilmiş olacaktır. Sektörün gelişkin olduğu ülkelerde mezatlar ya ithalat merkezlerinde 
ya da üretim merkezlerinde yer almaktadır. Nitekim süs bitkileri sektöründe Hollanda örneğinin 
dikkatlice incelenmesi söz konusu kooperatifçilik ve mezat yapılanmalarının ne derece önemli 
olduğunu açığa çıkaracaktır. 

Yurt içi mezatlar modernize edilmeli, uluslararası bir mezat kurulması için girişimler 
yapılmalıdır. Modern bir mezat sisteminin kurulabilmesi için de önce bitki çeşitliliğinin fazla olması 
gerekmektedir. 

Ülkemizde merkezleri İstanbul’da olan ve İlimizde de şubeleri bulunan çiçek mezatları 
her geçen gün gelişme göstermekle birlikte yeterli değildir. Çiçek mezatları üreticilerle bilgi 
akışını sağlayarak pazar talepleri konusunda üreticileri yönlendirmeli ve üretim planları tesadüfi  
olmamalıdır. Ayrıca satış öncesinde çiçeğin hazırlanması ve sergilenmesinde ve katma değerinin 
artmasına da özen gösterilmelidir.

İç piyasada pazarlamanın tamamına yakını kooperatifl er aracılığı ile yapıldığı için 
kooperatifl erin sorunlarınların başında fi nansman güçlüğü gelmektedir. Bu da iç piyasada  taşıma, 
muhafaza, eğitim, girdi temini, ambalaj gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bunların 
giderilmesi için ya kooperatif masrafl arı için kesilen pay arttırılacaktır ki, bu üreticiyi çok etkiler 
ya da promosyon faaliyetleri ile iç tüketimin sadece özel günlerde değil, yıl boyu artan bir yapıya 
kavuşturulması ile mümkün olabilir.

Kesme çiçek pazarlama zinciri yeniden organize edilmeli, mezatlar üretici haklarını 
korumalıdır. İç ve dış pazarda istikrar sağlanması açısından üretici birliği modelinin geliştirilmesinde 
ve İstanbul, Ankara gibi tüketim bölgelerinde tüketici halleri kurulmasında zorunluluk vardır. 

Ayrıca üretici pazarlama şartlarını yeterince bilmemektedir. Pazar istekleri, fi yat, ambalaj 
talepleri, sunuş şekli gibi konularda üreticinin bilgi sahibi olması için etkin bir haberleşme ağının 
kurulması gerekmektedir. Böylece üretici üretimini, ürün desenini, kesim planlamasını pazar 
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şartlarından en az etkilenecek şekilde düzenleme yapabilecektir. 
Nakliye
Hassas ürün olan kesme çiçek için en uygun taşıma aracı uçaktır. Ancak hava yolu taşıma 

maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektör genel olarak karayolu ile taşımacılığa yönelmiştir. 
Bu taşıma şekli de ürün kalitesinde ve vazo ömründe azalmaya neden olmaktadır. 

Sektörün pazar ülkelerine düzenli seferleri olan THY, rakip ülke havayollarına göre yüksek 
tarife uygulamaktadır. Charter uçak seferleri navlun ücretleri daha uygun olmasına rağmen üretim 
ve ihracat sezonu olan kış aylarında yeterli uçuş sayısına sahip olmadıkları ve uçuşların düzenli 
olmaması nedenleriyle sektörün tam olarak ihtiyacını karşılayamamaktadır. 

Havayolu taşımacılığının yaygın kullanılmasını sağlamak için THY kargo ücretlerinin 
düşürülmesi veya desteklenmesi gerekmektedir. 1990’lı yıllarda uygulamada olduğu gibi kesme 
çiçek kargosu için genel kargo fi yatının altında bir fi yat uygulanabilir. 2000’li yılların başında 
kesme çiçek kargo fi yatı genel kargo fi yatının %15 altındayken, bugün %15’in üzerindedir. Ayrıca 
fi yatlamanın dolardan euro’ya dönüştürülmesi ile taşıma fi yatlarına toplam artış %40 civarında 
olmuş, bu da dış pazarlardaki rekabetimizi olumsuz etkilemektedir. 

Sektör %90 karayolu taşımacılığına yönelmiştir. Ayrıca günlük siparişlerle, müşterinin 
isteğine uygun (tailer made) ihracat ortadan kalkmış bunun yerine haftalık fi yat ucu açık kombine 
satışlara doğru yönelim gerçekleşmiştir ki, bu durum da taleplere hızlı cevap verebilme kapasitesine 
negatif etkide bulunmak suretiyle sektör ihracatçıları adına dezavantaj oluşturmaktadır. 

Rakiplerimiz karayolu taşımacılığında da bize göre avantajlı konumdadır. En büyük rakibimiz 
olan İspanya Avrupa pazarına 1 günde TIR indirebilmektedir. TIR taşımacılığı ülkemizden %40 
daha ucuzdur. İsrail de gemi yoluyla daha ucuza taşıma yapmaktadır. 

Sektörde faaliyet gösteren küçük ölçekli fi rmaların gerçekleştirecekleri ihracatlarda grupaj 
işlemleri yapılması zorunlu olabilmektedir. Bu bağlamda, birden çok fi rmanın malının tek bir tırda 
taşınabilmesini teminen grupaj işlemlerine yönelik organizasyonlar sağlanabilmesi sektör adına 
büyük faydalar sağlayacaktır. 

9.3. Diğer Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Vergilendirme
Ülkemizde kesme çiçek ve süs bitkileri için uygulanan KDV oranının Avrupa Birliği’nde 

olduğu gibi özel oranlara indirilmesi gerekmektedir.  İç pazar satışlarında KDV’nin düşürülmesi ile 
gelir kaybına yol açmak bir yana, evsel ve otel tüketiminin artmasıyla uzun vadede KDV gelirini 
arttıracaktır. Çünkü halen tüketimin önemli bölümü çelenk ve ofi s kullanımına gitmekte ve bunlar 
kurumlarca gelir yazıldığı gibi KDV’si de mahsup edilmektedir. Ayrıca, süs bitkileri üretiminin 
ana maddesi olan fi de ve tohumlarının satışında uygulanan %18 KDV oranının, sebze fi de 
ve tohumlarında olduğu gibi %8 olarak uygulanması da sektör adına önem arz etmektedir. İç 
pazarda KDV oranının AB ülkelerinin birçoğunda uygulandığı gibi normal KDV’den daha düşük 
hale getirilmelidir.

Enerji Maliyetleri 
Mevcut seralar rantabl ısıtma yapılamayacak düzeyde yalıtım ve planlamadan yoksun 

olduğu için yeterli verimlilik sağlanamamaktadır. Yeni ve katma değeri yüksek olan çeşitlerin 
üretilebilmesi için ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji maliyetleri çok yüksektir. 

İhracata yönelik kesme çiçek üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Antalya’da, henüz 
diğer enerji kaynaklarına göre daha uygun maliyetli doğalgaz kullanımı olmadığı için, ısıtma 
ve soğutma amacıyla ağırlıklı olarak elektrik, kömür, mazot vb. kullanılmaktadır. Son yıllarda 
büyük fi rmalar kömür ile merkezi ısıtma sistemine geçmişlerdir. Ancak kömür ile ısıtmada çevre 
problemlerinin oluşması kaçınılmazdır. 
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Metil Bromid kullanımının kaldırılmasından sonra MeBr alternatifi  yöntemler uygulanmaya 
başlanmıştır. Ancak kesme çiçek üretiminde bu yöntemlerin uygulanması zor ve maliyetlidir. 
Kullanılan yöntemler içinde en uygun yöntem topraksız kültürdür. Ancak bu yöntemde de kullanılan 
ısıtma maliyetleri çok yüksektir.

Süs bitkileri sektöründe enerji kullanımı çeşitlenme ve kalitenin arttırılması için elzemdir. 
Ancak hem ısıtma-soğutma, hem aydınlatma enerjisini desteklemek bir yana, sanayi sektöründen 
bile pahalı kullanılmaktadır. Doğal gazın tüm sera bölgelerine ulaştırılması olanaksızdır. Dolayısıyla 
elektrik enerjisi yanında LPG, CNG, LNG gibi enerji kaynaklarında da destekleme sağlanmalıdır. 

Ayrıca süs bitkileri üretimi yapan fi rmalar KOSGEB üyesi olmadıkları için sanayici 
sayılmamaktadırlar. Tarım işletmeleri oldukları halde sadece sulamada kullanılan elektrikte 
tarımsal elektrik indiriminden yararlanmaktadırlar. İhracatta çeşitlenme yaratılması adına özellikle 
ışıklı bitkilerin (gypsophilla, krizantem gibi) üretiminde, çiçeklerin paketlendiği ve depolandığı 
paketleme tesislerinde ve soğuk hava depolarında sanayi elektriği gibi bedel ödenmektedir. Bu 
pahalı elektrik sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. İhracata yönelik çeşitli süs bitkileri üretiminde, 
paketlenmesinde ve depolanmasında uygun maliyetli elektriğe erişimin önemi büyüktür. 

Seramik sektörünün yararlandığı %30’luk enerji indirimi ve turizm sektörünün yararlandığı 
%30-40’lık ısıtma indirimi tarım sektöründe bulunmamaktadır. Bu sektörlere verilen ısıtma desteği, 
enerji indirimi desteği kapsamına süs bitkileri sektörünün de dahil edilmesi, sektörün katma değeri 
daha yüksek çeşitlere yönelmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Ar-Ge Çalışmaları
Üniversiteler ve Araştırma Enstitülerince yürütülen ve TÜBİTAK ile diğer kurumlarca daha 

çok iç kaynaklarca desteklenen araştırma projeleri ile bu alandaki bilgi ihtiyacı karşılanmaya 
çalışılmaktadır. En büyük sıkıntı bu alanda uzmanlaşmış öğretim elemanı ve araştırıcı sayısının 
azlığıdır. Araştırma kuruluşlarında süs bitkileri bölümlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Süs bitkileri araştırma projeleri ve alt yapı yatırımlarına özel sektör katkısının yeterince 
sağlanamaması bu alandaki gelişmeleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle AR-GE faaliyetlerinde bu 
boşluğu devletin araştırma kuruluşları doldurmalı, özel sektörün de devreye girmesi sağlanmalı ve 
genel kaynaklardan bu faaliyetlere ayrılan pay arttırılmalıdır. Araştırma enstitülerinin özel sektörle 
işbirliği olanaklarının arttırılması için çalışmalar yapılmalı, özel sektörden gelecek araştırma isteği 
konular ücretsiz olarak ele alınmalı ve sonuçları araştırmayı isteyen özel sektör kuruluşlarına 
ayrıntıları ile verilmelidir. Araştırma sonuçları özel sektör kuruluşlarına anlaşılır somut çıktılar 
şeklinde gönderilmelidir. Şu andaki sistemde araştırma sonuçları sadece diğer araştırıcıların 
bulunduğu ortamlarda yayınlanmaktadır. Araştırma sonuçlarından ve yapılan kongrelerden özel 
sektör çok fazla haberdar olmamaktadır. 

Ayrıca araştırma sonuçları İl Tarım Müdürlüklerine de gönderilerek eğitim ve yayım 
çalışmalarında birlikte hareket edilmesi sağlanmalıdır.  

Eğitim ve Yayım Çalışmaları
Sektördeki nitelikli eleman eksikliği hala devam etmektedir. Sektördeki tüm çalışanların 

değişen teknolojileri kullanmaları ve bu alandaki gelişmelere uyum sağlamaları açısından 
eğitim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Yani küçük üreticilerden başlayarak ihracatçılara 
kadar sektörle ilgili her aşamada görev alan kişilere yeterli mesleki eğitim uygulamalı olarak 
verilmelidir.

Ülkemizde tarımsal yayım faaliyetlerinin büyük bölümünü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
üstlenmiştir. Ayrıca üniversiteler ve araştırma enstitülerince yapılan yayım faaliyetleri sektör 
için önemli bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Ancak bu faaliyetlerde görev alacak yetişmiş 
teknik eleman ve bu alanda uzmanlaşmış öğretim elemanı sayısının sınırlı oluşu bu faaliyetlerin 
etkinliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Üniversitelerde süs bitkilerine yönelik eğitimde pratiğe 
yönelik bilgilerin de verilmesi ve öğrencilerin daha çok uygulamalı eğitim alması gerekmektedir. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

438

aAntaAA

Bitki Koruma Ürünleri
Süs bitkileri sektörünün, üretim aşamasında kullanılabilecek yeterli bitki koruma ürünü 

bulunmamaktadır. Bu nedenle ürünlerin üretim aşamasında hastalık ve zararlılarla mücadelede 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum da ihracat odaklı süs bitkileri sektörünün uluslararası pazardaki 
rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu kapsamda, sebze-meyve üretiminde kullanılan ilaçların süs 
bitkileri için de geçerli olması sorunun çözümü adına atılabilecek önemli bir adım olacaktır. 

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği’ne Üyelik 
Süs Bitkileri Üreticileri üretim materyalleri ve hazır süs bitkilerini ithal edebilmeleri için, 5553 

Sayılı yasa çerçevesinde Tarım Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Süs Bitkileri Üreticisi olması 
gerekmektedir. Bu nedenle de ilgili alt birliğe üyelik zorunluluğu getirilmiştir.  

İhracat amaçlı üretim yapan kesme çiçek işletmeleri süs bitkileri üretim materyallerini 
çoğaltmak veya ticaretini yapmak amaçlı değil, sadece nihai ürün üretmek amacıyla ithal etmektedir. 
Bu nedenle, yasada yer alan tanımlamada kesme çiçek ve süs bitkileri üretimi amacıyla üretim 
materyali tedarik eden fi rmalar, çoğaltım yapmak ve ticaret amaçlı üretim materyali ithal eden 
fi rmalardan ayrı değerlendirilebilir.

 Söz konusu yasanın kesme çiçek üreticilerini kapsayacak biçimde uygulanması özellikle 
ilgili alt birliğe üyelik için %0,3 aidat kesme çiçek üreten fi rmaları mağdur etmektedir. Firmalar 
ağır bir maddi sorumlulukla karşılaşacağından temiz ve lisanslı üretim materyali kullanmaktan 
kaçınarak, kayıt dışı üretime yönelecektir. Bu durum da kaliteyi azaltarak hem süs bitkileri 
sektörüne zarar verecek, hem de yurtdışında ülke imajımızın zedelenmesine neden olacaktır. 

Dünya üzerinde üretim materyallerini kaçak üreten ülkelerin, süs bitkileri sektöründe 
rekabet gücünü kaybettiği ve sektörün bu ülkelerde gerilediği bilinmektedir. Türkiye’de süs bitkileri 
sektörünün ekonomiye sağladığı katkı ve yarattığı katma değer göz ardı edilemez. Eğer, sektörde 
kaliteli üretim materyali kullanan kesme çiçek üreticileri böyle bir ek yükümlülükle karşılaşırsa, 
bunun yol açacağı gelişmelerden hem süs bitkileri sektörü hem ülkemiz çok büyük zarara 
uğrayacaktır. 

Üretim ve Pazarlama Organizasyonları
Süs bitkisi üretimi yapan tüm üreticilerin, coğrafi  bölgelere göre derneklere, birliklere veya 

kooperatifl ere üye olması ve bu organisazyonlarda da bölgesel üretici sayıları, üretimde kullanılan 
açık ve kapalı alan miktarları, üyelerinin ürettikleri ürünlerin tür, çeşit ve miktarları, istihdam 
edilen personel sayıları, üyelerin yıllık ciroları, ödenen yıllık vergiler v.b. bilgileri toplamaları ve 
dökümantasyon sistemlerini kurmaları gerekmektedir. Bu organizasyonlarla sektör birlikte hareket 
edecek ve pazarda söz sahibi olabileceklerdir. 

Tanıtım Faaliyetleri
Kesme çiçek tüketiminin artması için halkımızın bilinçlendirilmesi, çiçek kültürünün 

oluşması sağlanmalıdır. İç tüketimi artırıcı reklam ve benzeri faaliyetlere hız verilmelidir. Şehirlerin 
belirli yerlerinde çiçek satış alanları hazırlanmalıdır. Başlangıç olarak bazı semtlerden başlanarak 
haftanın belirli günlerinde çiçek pazarları kurularak tüketimin arttırılması sağlanabilir.

Ülkemiz süs bitkileri sektörünün uluslararası boyutta tanıtımının yapılması ve küresel bazda 
rekabet gücü kazanması adına bir tanıtım grubu kurulması da çok faydalı olacaktır. 

İstatistikler
Son olarak da gelecek için sağlıklı projeksiyonlar yapabilmek ve süs bitkileri politikalarını 

oluşturabilmek için süs bitkileri konularında (üretim alanları, üretim miktarları, üretilen tür ve çeşitler 
vb.) sağlıklı verilere mutlak gerek vardır. Üretimden pazarlamaya kadar her aşama düzenli bir 
şekilde kayıt altına alınmalı ve istatistiksel verilerin tümü Devlet İstatistik Enstitüsünde toplanmalı 
ve kullanıma sunulmalıdır.
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10.SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ, PLANLAMALARI VE  
    PROJE ÖNERİLERİ 

10.1. HEDEFLER
♣ Süs bitkileri sektöründe istikrarlı ihracat artışı sağlamak, 
2009 yılında 50 milyon dolar ihracat; 2016 için 200 milyon dolar,  Cumhuriyetimizin 100. yılı 

nedeniyle 2023 yılı için 500 milyon dolar olması hedefl enmektedir. 

♣ Ürün çeşitliliğini arttırarak, ihracat kapasitesini geliştirmek,

♣ Hedef pazarlarda rekabetçi gücü arttırarak pazar payını arttırmak,

♣ Hedef pazarlarda bilinirliği artırmak,

♣ Hedef pazarları genişletmek,

♣ Lobi çalışmalarını arttırarak, ihracatın gelişmesine katkıda bulunmak, 

♣ Ülkede istihdamı arttırmak,

♣ Mevcut işletmeleri daha modern işletmelere dönüştürmek, 

♣ Uluslararası geçerliliği olan sertifi ka sistemleri ile işletmeleri sertifi kalandırmak,

♣ Lojistik hizmetlerini iyileştirmek,  

♣ Kaliteden ödün vermemek, 

♣ Markalaşmak.  

10.2. PLANLAMALAR
Üretim 

♣ İklim koşullarına uygun teknoloji ile üretim yapan seracılığı geliştirmek ve ürün kalitesini 
 artırmak,

♣ Kayıtlı ve sertifi kalı üretime geçmek,   

♣ Organize süs bitkilerine ait tarım bölgelerinin tahsis edilmesini sağlamak,  

♣ Ürün gruplarında çeşitliliği arttırmak, yeni türlerin üretimini yaygınlaştırmak,

♣ İç ve dış pazar taleplerine göre üretilecek çeşitleri belirlemek, 

♣ Üretimde enerji maliyetlerini rekabetçi değerlere getirmek,

♣ Üretime yönelik tarım danışmanlığı sistemini geliştirmek,

♣ Bölgelere göre üretimi planlamak  
Pazarlama 

♣ Pazar araştırma birimleri kurmak,

♣ Üretim ve pazarlamada sektörü bilinçlendirme projeleri hazırlamak,

♣ Çiçek tanıtım grubu oluşturarak, sektöre ilişkin tanıtım çalışmalarını etkinleştirmek,

♣ ÇİÇEK VE ÇOCUK  temalı Expo 2016’ya ilişkin çalışmaları hızlandırmak,

♣ Markalaşmaya ağırlık vermek (Produced in Turkey),

♣ Satış ağı ve yurtdışı lojistik merkezleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak, 
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♣ Ulaşılan pazarları ve müşterileri çeşitlendirmek, 

♣ Tüketimi arttırıcı projeler geliştirmek.
Ürün Geliştirme

♣ Tarım Bakanlığı, üniversite, araştırma enstitüsü ve özel sektör tarafından desteklenen 
 ıslah projeleri başlatmak,

♣ Araştırma enstitüleri çalışmaları ile ürün çeşitliliğini sağlamak,

♣ Yeni teknolojileri takip etmek, 

♣ Verimlilik artışı sağlamaya yönelik AR-GE çalışmalarını arttırmak,

♣ Türkiye’ye özgü endemik bitkileri korumak,

♣ İç ve dış mekan bitkileri üretimini geliştirmek,

♣ Dış mekan bitkilerinde ülkemize özgü olan türlerde fi danlıklar kurmak,

♣ Doğal çiçek soğanlarımızın doğadan yok olmasına engel olmak ve üretim çalışmalarını 
 arttırmak. 

Lojistik 

♣ Başta havayolu olmak üzere nakliye ağını ve hizmet kalitesini iyileştirmek,

♣ Türkiye’de lojistik merkezler oluşturmak, depolama ve hızlı sevkiyat sağlamak,
Hizmetler

♣ Satış sonrası hizmetlerde rakiplere göre farklı olmak,

♣ Sektörel temsil kabiliyetini geliştirmek.
Mevzuat

♣ Süs bitkileri üretimine ait veya ilişkili tüm mevzuatın (teşvik, kredilendirme, yasaklar, 
 korumalar vb. ) taranarak durum tesbiti yapmak,

♣ Mevzuatı ve teşvik sistemini sektörün rekabetçi gücünü gözeterek, rakip ülkelere de 
 uygulanan teşviklerin mevzuatı çerçevesinde yapılandırmak,

♣ Uygun koşullarda fi nansman desteği sağlamak,

♣ Avrupa Birliği ile işbirliği yapılarak sektörün önünü açacak projeler hazırlamak ve ilgili 
 fonlardan destek sağlamak, 

İnsan Kaynakları

♣ İhracata ilişkin pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik pazarlama çalışmalarını 
 arttırmak,

Bilgi Alt Yapısı

♣ Teknik bilgi paylaşımı platformu oluşturmak, 

♣ Yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve ülke içi koordinasyonun sağlanması amacı ile 
 derneklerin, birliklerin ve kooperatifl erin üyelerinin bilgilerine ait WEB Siteleri 
 hazırlamak

Kurumlar Arası İşbirliği

♣ Sektörü temsil eden organisazyonlar, üretici fi rmalar, üniversiteler, ulusal ve uluslararası 
 kuruluşlar arasında etkin koordinasyon sağlamak.
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10.3. PROJE ÖNERİLERİ 
1.Botanik Bahçesi Projesi
2.Organize Süs Bitkileri Üretim Bölgeleri Projesi
3.Dış Mekan Süs Bitkileri Fidan Üretimi Projesi
4.İç Mekan Süs Bitkileri Üretimini Arttırma Projesi
5.Doğal Çiçek Soğanları Üretimi Projesi
6.Kültür Çiçek Soğanlarının Üretimi Projesi
7.Balkon Çiçekçiliği Projesi
8.Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Adaptasyon Projesi
9.Süs Bitkileri Islah Projesi
10.Yeşil Alanlar İçin Rulo Çim Kullanımını Arttırma Projesi 
11.Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Projesi
12.Bitki Atıklarından Kompost Yapılarak Tekrar Kullanılması Projesi
13.Pestisit Atık ve Ambalajlarının Depolanması Projesi

Botanik Bahçesi Projesi 
Amaç: İlimizin zengin bitki potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmak. 
Uygulama: 2016 yılında Çiçek ve Çocuk temalı olan ANTALYA 2016 BOTANİK EXPOSU 

için oluşturulan alan içerisinde Antalya endemiklerinin ve Antalya’da yetiştirilebilen bitkilerin 
tanıtım programlarıyla birlikte görkemli kapalı bir ortamda bitkiler muhafaza edilecek ve bitkiye ait 
tür, çeşit, üretim, kullanış amaçları gibi özellikleri için tanıtımı yapılarak sergilenecektir 

Uygulama Alanı: Antalya 2016 Expo Alanı 
İşbirliği yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:Akdeniz Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/ 

Ziraat Fakültesi, BATEM, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler, İlçe Kaymakamlıkları, İl Özel 
İdaresi ve Antalya Expo Meclisi ve İcra Kurulu

Kaynak: Belediyeler, İl Özel İdaresi, Antalya Expo Meclisi ve İcra Kurulu

Organize Süs Bitkileri Üretim Bölgeleri Projesi
Amaç: Süs bitkileri sektörünü geliştirmek.
Uygulama: Oluşturulacak organize tarım bölgesi’nde 40-50 dekar büyüklüğünde modern 

seralar kurulacak, yeni teknolojilerle yapılan üretim ile hem yeni çeşitler sektöre kazandırılacak, 
hem de sektör ivme kazanacaktır. Bu yatırımlar aynı zamanda küçük ölçekli işletmelere de model 
teşkil edecektir. 

Organize tarım bölgeleri sadece seracılıkta değil, açık alanda üretimi yapılan dış mekan süs 
bitkileri üretiminde de önem kazanacaktır. Özel fi rmalar arazi ve fi nans sıkıntısından dolayı sabit 
yatırımlar yapamamaktadır. Oluşturulacak organize tarım bölgesi ile dış talepler doğrultusunda 
üretim planlaması yapılarak ve dünya standartlarında sertifi kalı, kaliteli üretim yapılacaktır. 

Uygulama Alanı: Antalya Kıyı Akdeniz Havzası 
Kaynak: TKB, İl Özel İdaresi, Özel Sektör
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Dış Mekan Süs Bitkileri Fidan Üretimi Projesi
Amaç: İlimizde dış mekan süs bitkilerinin değişik türlerde üretimini arttırarak, fi danlıklar 

kurmak ve ithalatı minimuma indirmektir. 
Uygulama: Önceki bölümlerde en fazla ithalatın canlı bitkilerde olduğu ifade edilmişti. 

Özellikle dış mekan süs bitkilerindeki ithalatı son derece azaltmak, bitki ihtiyaçlarımızı tedarik 
etmek amacıyla dış mekan süs bitkilerinde İtalya benzeri fi danlıklar oluşturulacaktır. İlimizde 
ekolojik koşulların oldukça elverişli olması nedeniyle defne, oya, fi cus gibi birçok tür rahatlıkla 
yetişebilir. Özel sektöre tahsis edilecek arazilerde veya organize tarım bölgelerinde fi danlık 
plantasyonları kurulabilir. Sadece Antalya değil ülkemizin dört bir yanına hatta yurt dışına fi dan 
ihracatı yapılabilir. 

Uygulama Alanı: Antalya Kıyı Akdeniz Havzası 
Kaynak : TKB,  Çevre Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Özel Sektör

İç Mekan Süs Bitkileri Üretimini Arttırma Projesi 
Amaç: İç mekan süs bitkileri üretimini arttırmak.
Uygulama: İç mekan süs bitkilerinin gelişebilmesi ve üretiminin arttırılabilmesi için modern 

sera işletmelerine ihtiyaç vardır. Özellikle ısıtma ve soğutma sistemleri maliyetin büyük bölümünü 
oluşturmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından İlimiz için önem arzeden güneş enerjisini ısıtmada 
kullanan modern seralar yapılarak iç mekan süs bitkileri üretimi arttırılacaktır.  

Uygulama Alanı: Antalya Kıyı Akdeniz Havzası 
Kaynak: TKB, Özel Sektör   

Doğal Çiçek Soğanları Üretimi Projesi
Amaç: Doğal fl orayı korumak ve ihracatı yapılan türlerde üretim çalışmaları yapmak.
Uygulama: Doğal çiçek soğanları ihracat talepleri üretimlerden karşılandığı takdirde 

ülkemizin doğa tahribatı engellenecektir.        
Uygulama Alanı: Göller Havzası ve Kıyı Akdeniz Havzası’nda bulunan Akseki, Gündoğmuş, 

İbradı, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa İlçeleri 
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: Akdeniz Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi, BATEM 
Kaynak : TKB, Özel Sektör  

Kültür Çiçek Soğanlarının Üretimi Projesi
Amaç:  Çiçek soğanlarının üretimini yaparak iç pazar talebini karşılamaktır. 
Uygulama: Ülkemizde çiçek soğanı üretimi yapan fi rma sayısı yok denecek kadar az 

olduğundan talebi karşılayamamakta ve çiçek soğanları genellikle ithal edilmektedir. Özellikle 
belediyeler kış döneminde çiçekli bitkilerle (lale, sümbül, nergiz, v.b) peyzaj çalışmalarını 
yapmaktadırlar. Bu proje ile iç piyasa talepleri karşılanabilecektir.

Uygulama Alanı: Göller Havzası ve Kıyı Akdeniz Havzası’nda bulunan Akseki, Gündoğmuş, 
İbradı, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa İlçeleri 

Kaynak; Özel Sektör  

Balkon Çiçekçiliği projesi 
Amaç: 2016 yılında Çiçek ve çocuk temalı olan ANTALYA 2016 EXPOSU için şehrin 

betonlaşmış yüzünü renklendirmek.
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Uygulama: Belediyeler en güzel çiçekli balkon yarışmaları düzenleyerek balkon 
çiçekçiliğini geliştirilebilir. Bu durumda da 2016 yılındaki Çiçek ve Çocuk temalı olan ANTALYA 
2016 EXPOSU için temasına uygun tüm dünyanın beğenisini kazanabilecek renkli bir şehir ortamı 
oluşturacaktır. 

Uygulama Alanı: Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez İlçeleri
Kaynak : Antalya Halkı 

Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Adaptasyon  Projesi
Amaç: BATEM ve gönüllü üreticilerin birklikteliği ile deneme parselleri kurularak  pazar 

payı yüksek  çeşitlerin İlimize uygunluğunu üretici koşullarında deneyerek kesme çiçek üretimini 
çeşitlendirmek. 

Uygulama: Kesme çiçek yetiştirciliğinde ihracatın arttırılabilmesi ve pazarda söz sahibi 
olunabilmesi için sadece iki tür yeterli değildir. Pazar payı olan farklı türlerin üretim materyali temin 
edilerek gönüllü üreticilerin alanlarında deneme amaçlı yetiştiricilik yapılacak,  türlerin üretici 
koşullarında uygunluğu tespit edilerek çeşitlilik artacak,  böylece  de üreticinin türleri tanıması  
sağlanacaktır.

Uygulama Alanı: Antalya Kıyı Akdeniz Havzası
Kaynak:  TAGEM,  Özel sektör   

Süs Bitkileri Islah Projesi
Amaç: Ülkemizin geleceği için ıslah yapmak 
Uygulama: Türkiye süs bitkileri ithalatının büyük bir bölümü üretim materyali ithalatıdır. 

Üretim materyali ithalatını azaltmak amacıyla bu proje ile kesme çiçekte, mevsimlik çiçek 
tohumlarında, çim tohumlarında ıslah projelerine ağırlık verilecektir. 

Uygulama Alanı: BATEM
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: TKB, Akdeniz Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi, 

BATEM, Özel Sektör.
Kaynak: TKB

Yeşil Alanlar İçin Rulo Çim Kullanımını Arttırma Projesi
Amaç: Hazır çim kullanımını arttırmak. 
Uygulama: Antalya ilinde turizm sektörü çok hızlı gelişmektedir. Tatil köyleri, gof sahaları, 

futbol sahaları ve sitelerin bahçelerin çimlendirilmesinde zamandan kazanmak amacıyla hazır 
rulo çim kullanımı arttırılacaktır. 

Uygulama Alanı: Antalya 
Kaynak: Özel Sektör

Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Projesi
Amaç: Süs Bitkisi sektörüne yeni çeşitler katmak.
Uygulama: Türkiye doğasında çok kısa sürede süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılabilecek 

düzeyde bitki türleri bulunmaktadır. Süs bitkileri ithalatının en aza indirilebilmesi, ihracatın 
artırılabilmesi ve pazarda söz sahibi olunabilmesi için yeni, bize özgü çeşitlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu proje ile süs bitkisi yetiştiriciliğine uygun türler kültüre alınarak çeşitlilik 
artırılacaktır.

Uygulama Alanı: BATEM, Akdeniz Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi,  Özel Sektör.
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Kaynak: TKB, TÜBİTAK, BATEM, Akdeniz Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi, Özel Sektör.

Bitki Atıklarından Kompost Yapılarak Tekrar Kullanılması Projesi
Amaç: İlimizdeki kesme çiçek, iç ve dış mekan süs bitkileri üreticilerinde sezon sonundaki 

bitkisel atıkların kompost yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Uygulama: İlimizde süs bitkileri sektöründe büyük işletmeler bulunmaktadır. Kesme çiçek 

işletmelerinde, fi delik tesislerinde, iç ve dış mekan süs üreticilerinde serada sezon sonu büyük 
yetişkin bitki artıkları olduğu gibi anaçlık ve fi de üretim sonrası oluşan torf+perlit gibi atıklarda 
bulunmaktadır. Bu atıkların çevre kirliliği yaratmaması ve tekrar üretime kazandırılması amacıyla 
bu materyallerin kompost yapımında kullanılması, kompostun suni gübre ile zenginleştirilmesi 
ve nihai ürünün analizleri yaptırılarak tekrar yeni sezon için organik madde olarak toprağa 
karıştırılması yapılacaktır. 

 Uygulama Alanı: Bu proje süs bitkileri sektöründe tarım danışmanı Meral ALKAN 
tarafından Antalya Tarım A.Ş. Firmasında uygulanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  Kıyı 
Akdeniz Havzası’nda bulunan bütün süs bitkileri fi rmaları bu projeyi uygulayabilir. 

Kaynak : Süs bitkileri üreticileri 

Pestisit Atık ve Ambalajlarının Depolanması Projesi
Amaç: Diğer sektörlerde olduğu gibi özellikle süs bitkileri üretiminde de yoğun olarak 

kullanılan pestisit ambalajlarının yol açacağı çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.  
Uygulama: Zirai mücadelede kullanılan kimyasal atıklarının bertarafı sanayi tesislerinin 

yoğun olduğu bölgelerde yapılmaktadır. İlimizde bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Zirai ilaç ambalaj 
atıklarının rasgele doğaya bırakılması veya çöpe atılması büyük tehlikelere yol açmaktadır. Bu 
atıkların imha edilmesi için yerel toplama mekanizmaları geliştirilmeli ve buralarda yok edilmelidir. 
Öncelikle bütün üreticiler işletmelerinde uygun, kapalı, sızdırmaz varillerde biriktirme yaparak daha 
sonra da yerel toplama yerlerine götürerek insan ve hayvan sağlığı korunacak aynı zamanda da 
çevre kirliliği önlenecektir.

Uygulama Alanı: Kıyı Akdeniz Havzası 
Kaynak: Belediyeler, İlçe Kaymakamlıkları, Üreticiler
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EK:1. Antalya İlinde Kesme Çiçek Üretimi, İthalatı ve İhracatı Yapan Kuruluşlar
SIRA 
NO KURULUŞ ADI KURULUŞ 

YETKİLİSİ
TELEFON   

0(242)
FAKS         
0(242) E- MAİL ADRESLERİ ÜRETİM YERİ

1 Abanne Fide tic. Tar. 
Nak. İth. İhr. Ltd.Şti. İsmail Yılmaz 340 33 75 340 13 72 info@tempofl ower.com.tr Kepez-Altınova

2 Ada Tarım Tur. San 
Ltd.Şti Ertan Altundağ 722 17 95 722 87 00 adafl owers@e-kolay.net Manavgat-Denizyaka

3 Akgül Tarım Ür. Tur.San. 
Ltd.Şti Muharrem Aksoy 725 48 98 - 99 725 47 65 akgulfl owers@superonline.com Serik-Kadriye

4 Aktif Fide Ür.Paz. Tic.
Ltd.Şti. Ali Çandır 715 19 80                           

532 273 82 60            715 19 81                                    info@aktiffi de.com Serik-Belek

5 Altınova Fide Pey.Tar. 
Tur. Aş. M. Can Çalık 340 16 63 340 16 74  Kepez-Varsak

6 Antalya Tarım Ür.Dan.
Paz. A.Ş. Savaş Titiz 0532 416 21 88                 

321 23 30 (5  Hat) 321 46 87 info@antalya-tarim.com.tr Aksu-Çamköy -Isparta

7 Aspendos Çiçekçilik Tic.
Ltd.Şti Şemsettin Kayaaltı 340 52 76 340 19 62 aspendosfl ora@e-kolay.net Kepez-Altınova

8 Aster Tarım Çiçek. 
Ür.Paz. Ltd.Şti. İbrahim Duran 340 37 92 340 37 93 aster-tarim@fl owerweb.com Kepez-Varsak

9 Ayer Tarım San.Tic.A.ş. Ergün Erünal 464 13 03                                         464 13 06 info@ayer.com.tr Aksu-Çamköy
10 Belinay Tarım Hakan Şen 533 220 88 89   Kepez-Altınova

11 Bulgan Tarım Tic.San.
İyh.İhr. Ltd.Şti. Mehmet Bulgan 340 36 47                                             340 30 84                                            Kepez-Altınova

12 Erkut Tarım İnş. Nak. İth. 
İhr. Ltd. Şti. Erkut Işık 434 35 84 434 35 84  Kepez- Gaziler

13 Evren Tarım San.Tic.
Ltd.Şti İbrahim Özdemir 340 01 92 340 49 60  Kepez-Altınova

14 Fatisa Çiçekçilik Pey.
Or.Ür.Tar.Ltd. Şti.

Nizamettin 
Kalafatoğlu 340 37 56 340 37 60 info@fatisafl ora.com Aksu-Kundu

15 Flash Tarım Ürünleri 
Ltd. Şti Ali Çandır 340 26 08 (4 Hat) 340 06 93 info@fl ashfl ower.com Kepez+ Serik-Kadriye 

+ Bucak

16 Gündeş Tarım Ür. İth.İhr.
Ltd.Şti. Ömer Gündeşlioğlu 340 07 02   340 12 95 gundesfl owers@superonline.com Kepez-Altınova-Aksu-

Cihadiye
17 Kaçkar Tarım Ltd.Şti Turgut Palancı 340 45 15        340 41 72  Kepez-Altınova-Aksu-

Pınarlı
18 Kalender Tarım 

İşletmeleri Ltd.Şti. Kemal Kalender 311 86 55     311 86 54 info@kalender.com.tr Kepez-Altınova

19 Karacan Tarım Tur. Müh.
Ltd.Şti Faruk Karacan 725 49 27 725 49 28 karacantarim@superonline.com Serik-Kadriye

20 Kurban Tarım Mehmet Kurban 340 36 47   Kepez-Altınova

21 Metar Taş.Tur.San.Ltd.
Şti. Merdan Birol 427 45 33 427 45 04 metarltd@süperonline.com Aksu-Hacıaliler-Serik-

Kadriye
22 Metro Tarım A.ş Dursun Ali Kurban 340 16 43 340 16 43  Kepez-Altınova
23 Neva Tarım  340 62 14   Kepez-Altınova

24 Nova Tar. Ür. Tur.Tic. 
San.Ltd. Mehmet Kökez 340 45 47 340 45 47  Kepez-Altınova

25 Noya Tarım Yaşar Kaçar    Aksu-Kundu

26 Özdiker Tarım İnş. Tur. 
San.Tic. Ltd.Şti Medet Özdiker 340 52 67  340 52 67 ozdiker-tarim@hotmail.com Muratpaşa-Güzeloba

27
Patara Tarım Çiçekçilik 
Üretim Paz.İth.İhr. Tur. 
Ve Tic. Ltd. Şti

Adnan Özçelik 542 253 44 65 727 23 60 adozcelik@hotmail.com Serik-Kayaburnu

28 Ritmo Tarım  Ür. Tic.A.Ş. Emin Ünver 766 41 29-28 
340 24 14 766 42 52 - ritmo@süperonline.com Manavgat-Örenşehir

29 Rosmarin Tar.Ür.Teks.
Eml.Turz.San.Ltd.Şti. İsabel Wegener 434 32 70 434 32 69  Kepez-Gaziler Köyü

30 Sousanna Tarım Ür.Nak.
San.Tic Ltd.Şti Mustafa Zengin 340 52 60 340 52 61 sousanna@e-kolay.net Kepez-Altınova

31 Springfi eld Tarım 
Ürünleri Ltd.Şti. Lütfi  Göbüş 431 22 08

0 542 213 38 59 431 22 08 info@springfi eld.com.tr Aksu-Kundu

32 Tan Tar. Ür. Sanayi ve 
Tic. A.Ş. Şaban Okur 340 14 50 -51 340 05 74 info@tanfl owers.com Kepez-Altınova

33 Tempo Tarım Mob.Tek.
Tur.San.Ltd.Şti İsmail Yılmaz 340 32 11 340 13 72 info@tempotarim.com.tr Kepez-Altınova

34 Turstar Tarım Ür. Tur. 
Ltd.Şti. Hasan Yazıcı 340 30 14 340 16 73 turstar@superonline.com Kepez-Altınova

35 Umar Tarım Tic. San. 
Nak. Ltd.Şti. Şeref Metin 340 33 81 340 33 81  Aksu- Cihadiye

36 Ün Tarım İnş. Tur. Tic. 
San. İth.İhr. Ltd.Şti

Haydar Bülent 
Yıldırım 340 17 55 340 08 55 info@untarim.com Kepez-_Altınova

37 Vizyon Tarım  0 532 475 08 50   Aksu- Yeşilkaraman
38 Wegener Tarım Ür.Paz.

Ltd.Şti. İsabel Wegener 434 32 70 434 32 99  Kepez-Gaziler Köyü

39 Yıldız  Çiçek Tar.Ür. Tar. 
İth. İhr. Ltd. Şti İbrahim  Yıldız 340 33 81 340 33 81  Kepez-_Altınova

40 Yılmaztürk Tarım Alim Yılmaz 340 53 55 340 15 97  Kepez-Altınova
Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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EK:2. Antalya İlinde İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretimi, İthalatı ve İhracatı Yapan 
Kuruluşlar

SIRA 
NO KURULUŞ ADI KURULUŞ 

YETKİLİSİ
TELEFON                       

0 (242)
FAKS                      
0 (242) E-MAİL ADRESLERİ ÜRETİM YERİ

1 Ahmet Oğuz Süs 
Bitkileri Ahmet Oğuz    Çavuşköy/

MANAVGAT

2 Akasya Çiçekçilik İbrahim Gezer    Ermenek Mah/
MURATPAŞA 

3 Aksan Peyzaj Tarık Aksan    Yeşilova/MURATPAŞA

4 
Altın Fidan Üretim ve 
Pazarlama Tic. San. 
Ltd.Şti

Hakan Yuva 323 41 29 323 48 94  
Çağlayan Mah/
MURATPAŞA/Üretim 
yeri -KEMER

5 ASB Peyzaj Ayhan Dilmaç             Zeytinköy/
MURATPAŞA

6 Aspendos Fidancılık Murat Yiğitel 338 14 00 338 14 99 aspendosfi dancilik@gmail Altınova/KEPEZ

7 Ataç Tarım Ltd.Şti Bora Yeğen 340 51 16                                  340 10 29 tarim@atac.com.tr Altınova/KEPEZ

8 Atılım Peyzaj Emrullah 
Avgören

322 75 45                                        
0 535 707 19 97 322 75 45 detaypeyzaj@mynet.com

Yeşilova Mah. 
Aspendos Bulvarı No 
206/MURATPAŞA

9 Ayer Tarım Ergün Erünal    Çamköy/AKSU

10 Aykın Peyzaj Yasemin Aykın    Ilıca/MANAVGAT

11 Best Peyzaj Mim. Hakan Canbaz 228 18 51                                      
0 555 384 20 30 228 18 51  Mehmetcik Mah./

MURATPAŞA

12 Can Botanik Murat Can 
Çakın 751 54 83                                                    751 54 83   Boztepe/MANAVGAT-

13 Cem Süs Bitkileri Mustafa Dinç 259 33 36                                                  259 23 36  Hurma/KONYAALTI

14 Çimsan Tarım Abdurrahman 
Başkan 340 00 23 340 34 42 yavuz@cimsan.com.tr Yenigöl mahallesi/

MURATPAŞA

15 Damla İnşaat Peyzaj Orhan Çelik 340 08 97 340 08 97 orhancelik76@hotmail.com Macun Köyü /AKSU 

16 Defne Peyzaj Mim. 
İnş. Tic.

Seyfettin 
Taşdelen 322 20 20 322 22 73 defnepeyzaj@hotmail.com Demokrasi Kavşağı/

MURATPAŞA

17 
Demirkan Çiçekçilik 
Haf. Pey.Nak. İnş. 
Taah. Ve Tic. Ltd.Şti

Ali Niyazi 
Demirkan 742 08 64                                                  746 74 30  Karacalar/

MANAVGAT 

18 Doğa Süs Bitkileri Varol Demirkan 565 02 95                                      
0 532 244 09 78  513 63 57  Konaklı/ALANYA

19 Duru Peyzaj Gülhan-Hayri  
Akgül

339 90 47                                      
0 532 232 41 72 339 90 47 durupeyzaj@durupeyzaj.com Orman Fid.Karşısı/

MURATPAŞA

20 Efecan Akaryakıt 
Tarım Ltd.Şti. 

Zafer 
YEĞİNALTAY 426 28 68 426 28 14  Yeni mah. /AKSU 

21 Eko Garden (EG 
Peyzaj) Teoman Akçalı 311 93 71                                     

0 532 778 89 80  ekogarden@ixir.com Kızıltoprak  Mah/
MURATPAŞA

22 Elit Sera Hasan Akkanat 322 22 08 312 58 53  Aspendos Bulvarı/
MURATPAŞA

23 Evrim Peyzaj Mehmet 
Sevimli    Doğuyaka Mah./

MURATPAŞA

24 Fleurantalya  Süs Bit. 
Paz. A.Ş. Savaş Titiz 0532 416 21 88                      

321 23 30 (5 Hat)                                            321 46 87 info@antalya-tarim.com.tr  Çamköy/AKSU

25 Golf İnternational Tur. 
İnş.Tar. (Çim Üretimi)

Öznur D. 
Baysal 0216 363 59 93 0216 

363 54 83  Kumköy/SERİK

26 Güney Çiçek Çiftliği Kaya Yeğin 340 10 40   Çamköy/AKSU

27 Hedef  Süs Bitkileri Mustafa Pişkin 311 46 90                                      
0 533 568 49 86 311 46 90  Topcular/

MURATPAŞA

28 İmaj Süs Bit. Paz. 
Ltd.Şti

İsmail 
Kocaoğlu 322 97 94                                                 311 29 81 imaj@mail.koc.net Topçular Migros 

Arkası/MURATPAŞA

29 İnci Peyzaj L.Mehmet Çok 340 22 29 340 22 29  Havaalanı Yolu/
MURATPAŞA

30 İstanbul Tarım (Çim 
Tohumu) Rıza Akıncı 322 07 81 322 07 81 info@istanbultarim.com.tr Meydan Mah./

MURATPAŞA

31 İşbilen Bah.Seracılık 
Ltd.Şti Sedat İşbilen 339 38 78 339 88 78 fl oraturk@superonline.com

Doğuyaka 
Mah.-Güzeloba/
MURATPAŞA

32 Kurgu Peyzaj Proje 
Dan. Taah. Arda Yavori 340 47 87 340 47 87 www.kurgupeyzaj.com/form Havaalanı Yolu/

MURATPAŞA

33 Ladin Peyzaj Yalçın Yavuz 322 54 46 322 54 46 ladinpeyzaj@superonline.com Topçular/ 
MURATPAŞA



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

448

aAntaAA

34 
Limon Çevre 
Düzenleme                          
(Eksper Müh. Hiz. 
Ltd. Şti)

Tarık Dede 339 55 99                        
339 66 33 338 37 77 info@eksperpeyzaj.com Orman Fidanlığı Yanı/

KEPEZ

35 Maki Süs Bitkileri     Konaklı/ALANYA

36 Mavi Peyzaj Ergül Erbaş    Ilıca/MANAVGAT

37 Nurgül Peyzaj Mahmut Keser 746 70 04                                       
0 535 717 80 74   MANAVGAT

38 Öncü Çiçek Paz. Tic.
Ltd. Şti. Hakan Başer 887 18 04                                                 887 42 46 habaser@antnet.net.tr KUMLUCA

39 
Palme Çiçekçilik ve 
Peyzaj San. ve Tic. 
Ltd. Şti

Seda 
Akkaşoğlu 443 31 85 443 30 10 info@palmepeyzaj.com DÖŞEMEALTI- Üretim 

yeri -Varsak/KEPEZ

40 Pey Art Pey. Mim. Tic. 
Ltd. Şti. Yaşar İşbilen 338 36 35 

-14-20 338 36 38 pey-art@superonline.com
Doğuyaka 
Mah.-Güzeloba/
MURATPAŞA

41 Reyhan Çiçekçilik Ferhat 
Çubukçuoğlu    Koçtaş Arkası/

MURATPAŞA

42 Sarmaşık gül 
Çiçekçilik Cemil Keklik    MURATPAŞA-

Yeşilova

43 Seki Peyzaj Hüseyin Eroğlu 340 08 97 340 08 97 http://sekipeyzaj.com MURATPAŞA-
Havaalanı yolu

44 Sera Flora Muammer 
Oğuz    Elikesik/ALANYA 

45 Tropikal Peyzaj ( TSB) Erdoğan  
Karagöz 322 15 73 321 72 63  Topçular /

MURATPAŞA

46 Tuba Çiçekcilik Adil Akaryıldız    Mehmetcik Mah./
MURATPAŞA

47 Turuncu Peyzaj Senem Tagay 338 00 12  338 00 
13 info@turuncupeyzaj.com Aspendos Bulvarı/

MURATPAŞA
48 Tüter Garden Raşit Tüter 776 61 10 776 65 66 eminetuter1@hotmail.com MANAVGAT

49 Ün Peyzaj Ümit Arık    Çağlayan Mah./
MURATPAŞA

50 Veliağagil Süs Bit. 
A.Ş. Nurcan Yeter 727 23 88                                                  727 20 77  Kayaburnu /SERİK

51 
Vitro Antalya Tar. 
Ür. Toh. Üre. San. 
Tic. Ltd. Şti. (Doku 
Kültürü)

Hasan Yaşar
259 26 90-91                                  

0 532 417 
19 42 

259 26 92                        vitro_antalya@hotmail.com Serbest Bölge/
KONYAALTI

52 Yaban Botanik Çağdaş 
Özbuldan    Çağlayan Mah./

MURATPAŞA
53 Zirve Çiçekçilik Necati Akkanat 312 77 99 312 77 22 zirvepeyzaj@hotmail.com  Y.Kocayatak/SERİK

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

EK:3 Antalya Sınırları İçinde Endemik Taksonlar

Familya : 42 
Cins : 183 
Tür : 500 
Takson : 533

Aceraceae
      Acer L.
            Acer hyrcanum FISCH. ET MEY. subsp. sphaerocaryum YALT. 

Amaryllidaceae
      Sternbergia WALDST. ET KIT.
            Sternbergia candida MATHEW ET T. BAYTOP 

Apiaceae
      Bupleurum L.
            Bupleurum davissii SNOGERUP 
            Bupleurum erubescens BOISS. 
            Bupleurum heldeichii BOISS. ET BAL. 
            Bupleurum pulchellum BOISS. ET HELDR. 
            Bupleurum subunifl orum BOISS. ET HELDR. 
            Bupleurum sulphureum BOISS. ET BAL. 
      Carum L.
            Carum rupicola HATVIG ET STRID 
      Echinophora L.
            Echinophora carvifolia BOISS. ET BAL. 
            Echinophora trichophylla J. E. SMITH 
      Eryngium L.
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            Eryngium kotschyi BOISS. 
            Eryngium thorifolium BOISS. 
      Ferula L.
            Ferula lycia BOISS. 
      Ferulago W. KOCH
            Ferulago isaurica PEŞMEN 
      Hellenocarum WOLFF
            Hellenocarum pisidicum KIT TAN 
      Johrenia DC.
            Johrenia silenoides BOISS. ET BAL. 
      Laserpitium L.
            Laserpitium petrophilum BOISS. ET HELDR. 
      Peucedanum L.
            Peucedanum chryseum (BOISS. ET HELDR.) CHAMBERLAIN 
      Seseli L.
            Seseli gummiferum PALLAS EX SMITH subsp. corymbosum (BOISS. ET HELDR.) DAVIS
      Seseli L.
            Seseli ramosissimum HARTVIG ET STRID 
      Tordylium L.
            Tordylium lanatum (BOISS.) BOISS. 
            Tordylium pustulosum BOISS. 
      Torilis ADANS.
            Torilis triradiata BOISS. ET HELDR. 

Araceae
      Arum L.
            Arum dioscoridis SM. var. spectabile (SCHOTT) ENGLER 
            Arum dioscoridis SM. var. luschanii R. MILL 

Aristolochiaceae
      Aristolochia L.
            Aristolochia auricularia BOISS. 
            Aristolochia lycica DAVIS ET KHAN 
            Aristolochia rechingeriana KIT TAN ET SORGER 
            Aristolochia stenosiphon DAVIS ET KHAN 

Asteraceae
      Achillea L.
            Achillea kotschyi BOISS. subsp. canescens BASLER 
            Achillea lycaonica BOISS. ET HELDR. 
            Achillea nobilis L. subsp. densissima (O. SCHWARZ EX BASLER) HUB.-MOR. 
            Achillea nobilis L. subsp. sipylea (O. SCHWARZ) BASLER 
            Achillea teretifolia WILLD. 
      Amphoricarpos VIS.
            Amphoricarpos exsul O. SCHWARZ 
            Amphoricarpos praedictus AYAŞLIGİL ET GRIERSON 
      Anthemis L.
            Anthemis ammophila BOISS. ET HELDR. 
            Anthemis pauciloba BOISS. var. pauciloba BOISS. 
            Anthemis pauciloba BOISS. var. microstephana (EIG) GRIERSON
           Anthemis pestalozzae BOISS. 
            Anthemis rosea SM. subsp. carnea (BOISS,) GRIERSON 
            Anthemis wiedemanniana FISH. ET MEY. 
      Carduus L.
            Carduus rechingeranus KAZMI 
      Carlina L.
            Carlina oligocephala BOISS. ET KOTSCHY subsp. pallescens (WETTST.) MEUSEL ET KASTNER 
      Centaurea L.
            Centaurea antiochia BOISS. var. antiochia BOISS. 
            Centaurea bourgaei BOISS. 
            Centaurea calolepis BOISS. 
            Centaurea cariensis BOISS. subsp. carinensis BOISS. 
            Centaurea cariensis BOISS. subsp. microlepis (BOISS.) WAGENITZ 
            Centaurea cariensis BOISS. subsp. maculiceps (O. SCHWARZ) WAGENITZ 
            Centaurea cheirolepidoides WAGENITZ 
            Centaurea defl exa WAGENITZ 
            Centaurea dichroa BOISS. ET HELDR. 
            Centaurea drabifolia SM. subsp. austro-occidentalis WAGENITZ 
            Centaurea drabifolia SM. subsp. cappadocica (DC.) WAGENITZ 
            Centaurea kotschyi (BOISS. ET HELDR.) HAYEK var. kotschyi (BOISS. ET HELDR.) HAYEK 
            Centaurea luschaniana HEIMERL 
            Centaurea lycia BOISS. 
            Centaurea mathiolifolia BOISS.
      Centaurea L.
            Centaurea pamphylica BOISS. ET HELDR. 
            Centaurea pestalozzae BOISS. 
            Centaurea pseudokotschyi WAGENITZ 
            Centaurea scopulorum BOISS. ET HELDR. var. scopulorum BOISS. ET HELDR. 
            Centaurea scopulorum BOISS. ET HELDR. var. gracilior WAGENITZ 
            Centaurea solstitialis L. subsp. pyracantha (BOISS.) WAGENITZ 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

450

aAntaAA

            Centaurea urvillei DC. subsp. hayekiana WAGENITZ 
            Centaurea wagenitzii HUB.-MOR. 
      Chrysophthalmum SCHULTZ BIP.
            Chrysophthalmum dichotomum BOISS. ET HELDR. 
      Cicerbita WALLR.
            Cicerbita variabilis (BORNM.) BORNM. 
      Cirsium MILLER
            Cirsium libanoticum DC. subsp. lycaonicum (BOISS. ET HELDR.) DAVIS ET PARRIS 
      Crepis L.
            Crepis macropus BOISS. ET HELDR. 
      Doronicum L.
            Doronicum cacaliifolium BOISS. ET HELDR. 
      Echinops L.
            Echinops emiliae O. SCHWARZ EX P. H. DAVIS 
            Echinops onopordum P. H. DAVIS 
            Echinops vaginatus BOISS. ET HAUSSKN. 
      Erigeron L.
            Erigeron cilicicus BOISS. EX VIERH. 
      Geropogon L.
            Geropogon hybridus (L.) SCHULTZ BIP. 
      Helichrysum GAERTNER
            Helichrysum chasmolycicum P. H. DAVIS 
            Helichrysum compactum BOISS.
      Helichrysum GAERTNER
            Helichrysum pamphylicum DAVIS ET KUPICHA 
      Hieracium L.
            Hieracium leucothecum UECHTR. EX FREYN 
      Inula L.
            Inula sechmenii HARTVIG ET STRID 
      Lamyropsis (CHARADZE) DITTRICH
            Lamyropsis lycia KUPICHA 
      Onopordum L.
            Onopordum boisseri WILLK. 
      Picris L.
            Picris campylocarpa BOISS. ET HELDR. 
      Ptilostemon CASS.
            Ptilostemon afer (JACQ.) GREUTER subsp. eburneus GREUTER 
      Scorzonera L.
            Scorzonera violacea CHAMBERLAIN 
      Senecio L.
            Senecio cariensis BOISS. 
      Tanacetum L. (EMEND. BRIQ.)
            Tanacetum argenteum (LAM.) WILLD. subsp. argenteum (L.) ALL. 
            Tanacetum argenteum (LAM.) WILLD. subsp. lanum (C. KOCH) GRIERSON var. pumilum GRIERSON 
            Tanacetum cadmeum (BOISS.) HEYWOOD subsp. cadmeum DC. 
            Tanacetum praeteritum (HORWOOD) HEYWOOD subsp. praeteritum (HORWOOD) HEYWOOD 
            Tanacetum praeteritum (HORWOOD) HEYWOOD subsp. massicyticum HEYWOOD 
      Taraxacum WIGGERS
            Taraxacum uzunoglui VAN SOEST 
      Tragopogon L.
            Tragopogon oligolepis HARTVIG ET STRID 

Betulaceae
      Alnus MILLER
            Alnus orientalis DECNE. var. pubescens DIPPEL 

Boraginaceae
      Alkanna TAUSCH
            Alkanna attilae DAVIS 
            Alkanna aucherana A. DC. 
            Alkanna incana BOISS.
            Alkanna kotschyana DC. 
            Alkanna macrophylla BOISS. ET HELDR. 
            Alkanna macrosiphon BOISS. ET HELDR. 
            Alkanna oreodoxa HUB.-MOR. 
            Alkanna pamphylica HUB.-MOR. ET REESE 
            Alkanna pinardii BOISS. 
      Anchusa L.
            Anchusa limbata BOISS. ET HELDR. 
      Arnebia FORSSK.
            Arnebia purpurea S. ERİK ET H. SÜMBÜL 
      Cynoglottis (GUSUL.) VURAL ET KIT TAN
            Cynoglottis chetikiana VURAL ET KIT TAN subsp. paphlagonica (HAUSSKN. EX BORNM.) VURAL ET KIT TAN 
      Moltkia LEHM.
            Moltkia aurea BOISS. 
      Omphalodes MILLER
            Omphalodes luciliae BOISS. subsp. luciliae BOISS. 
            Omphalodes ripleyana DAVIS 
      Onosma L.
            Onosma armenum DC. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Süs Bitkileri Master Planı

451

Planı

            Onosma isauricum BOISS. ET HELDR. 
            Onosma nanum DC. 
            Onosma strigosissimum BOISS. 
            Onosma tauricum PALLAS EX WILLD. var. brevifolium DC. 

Brassicaceae
      Aethionema R. BR.
            Aethionema lycium I.A. ANDERSSON ET AL. 
            Aethionema schistosum BOISS. ET KOTSCHY 
            Aethionema subulatum (BOISS. ET HELDR.) BOISS.
      Alyssum L.
            Alyssum aizoides BOISS. 
            Alyssum argyrophyllum SCHOTT 
            Alyssum aurantiacum BOISS. 
            Alyssum discolor DUDLEY ET HUB.-MOR. 
            Alyssum erosulum GENNAR ET PESTAL. 
            Alyssum huber-morathii DUDLEY 
            Alyssum huetii BOISS. 
            Alyssum lepidotum BOISS. 
            Alyssum pateri NYAR. subsp. pateri NYAR 
            Alyssum pterocarpum DUDLEY 
            Alyssum tetrastemon BOISS. 
      Aubrieta ADANS.
            Aubrieta canescens (BOISS.) BORNM. subsp. cilicica (BOISS.) CULLEN 
            Aubrieta canescens (BOISS.) BORNM. subsp. canescens (BOISS.) BORNM. 
      Boreava JAUB. ET SPACH
            Boreava aptera BOISS. ET HELDR. 
      Camelina CRANTZ
            Camelina hispida BOISS. var. grandifl ora (BOISS.) HEDGE 
      Clypeola L.
            Clypeola ciliata BOISS. 
      Conringia ADANS.
            Conringia grandifl ora BOISS. ET HELDR. 
      Draba L.
            Draba bruniifolia STEV. subsp. heterocoma (FENZL) COODE ET CULLEN var. nana (STAPF) SCHULZ 
      Erysimum L.
            Erysimum kotschyanum GAY 
            Erysimum pallidum BOISS.
      Heldreichia BOISS.
            Heldreichia bourgaei BOISS. 
      Hesperis L.
            Hesperis matronalis L. subsp. cilicica (SIEHE EX BORNM.) CULLEN 
            Hesperis pseudoarmena DVORAK 
      Iberis L.
            Iberis carica BORNM. 
      Isatis L.
            Isatis cappadocica DESV. subsp. alyssifolia (BOISS.) DAVIS 
      Matthiola R. BR.
            Matthiola montana BOISS. 
      Ricotia L.
            Ricotia carnosula BOISS. ET HELDR. 
            Ricotia davisiana B.L. BURTT 
            Ricotia sinuata BOISS. ET HELDR. 
            Ricotia tenuifolia SIBTH. ET SM. 
      Rorippa SCOP.
            Rorippa aurea (BOISS. ET HELDR.) HUB.-MOR. 
      Thlaspi L.
            Thlaspi papillosum BOISS. 

Campanulaceae
      Asyneuma GRSEB. ET SCHENK
            Asyneuma compactum (BOISS. ET HELDR.) DAMBOLDT 
            Asyneuma isauricum CONTANDR. ET AL. 
            Asyneuma limonifolium (L.) JANCHEN subsp. pestalozzae (BOISS.) DAMBOLDT 
            Asyneuma linifolium (BOISS. ET HELDR.) BORNM. subsp. linifolium (BOISS. ET HELDR.) BORNM. 
            Asyneuma lycium (BOISS.) BORNM. 
            Asyneuma michauxioides (BOISS.) DAMBOLDT 
            Asyneuma pulvinatum DAVIS 
            Asyneuma rigidum (WILLD.) GROSSH. subsp. sibthorpianum (ROEMER ET SCHULTES) DAMBOLDT
      Campanula L.
            Campanula antalyensis AYAŞLIGİL ET KIT TAN 
            Campanula argaea BOISS. ET BAL. 
            Campanula balansae BOISS. ET HAUSSKN. 
            Campanula davisii TURRILL 
            Campanula isaurica CONTANDRIOPOULOS ET AL. 
            Campanula lycica KIT TAN ET SORGER 
            Campanula macrostyla BOISS. ET HELDR. 
            Campanula propinqua FISCH. ET MEY. 
            Campanula rimarum BOISS. 
            Campanula telmessi HUB.-MOR. ET PHITOS 
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            Campanula trachyphylla SCHOTT ET KOTSCHY 

Caprifoliaceae
      Lonicera L.
            Lonicera nummulariifolia JAUB. ET SPACH subsp. glandulifera (HUB.-MOR.) CHAMBERLAIN 

Caryophyllaceae
      Arenaria L.
            Arenaria acerosa BOISS. 
            Arenaria angustifolioides KIT TAN ET SORGER 
            Arenaria defl exa DEC. subsp. microsepala MCNEILL 
            Arenaria defl exa DEC. subsp. pseudofragillima MC NEILL 
            Arenaria eliasiana KIT TAN ET SORGER 
            Arenaria isaurica BOISS. 
            Arenaria luschanii MCNEILL 
            Arenaria macrosepala BOISS.
            Arenaria mons-cragus KIT TAN ET SORGER 
            Arenaria pamphylica BOISS ET HELDR. subsp. alpestris (MCNEILL) MCNEILL 
            Arenaria pamphylica BOISS. ET HELDR. subsp. pamphylica BOISS. ET HELDR. var. pamplylica BOISS. ET HELDR. 
            Arenaria pamphylica BOISS. ET HELDR. subsp. pamphylica L. var. turcica MCNEILL 
            Arenaria tmolea BOISS. 
      Bolanthus (SER.) EICHB.
            Bolanthus minuartioides (JAUB. ET SPACH) HUB.-MOR. 
      Bufonia L.
            Bufonia calyculata BOISS. ET BAL. 
      Cerastium L.
            Cerastium macranthum BOISS. 
      Dianthus L.
            Dianthus acrochlorus STAPF 
            Dianthus brevicaulis FENZL subsp. setaceus REEVE 
            Dianthus elegans d’URV. var. actinopetalus (FENZL) REEVE 
            Dianthus elegans D’URV. var. cous (BOISS.) REEVE 
      Gypsophila L.
            Gypsophila arrostii GUSS. var. nebulosa (BOISS. ET HELDR.) BARK. 
            Gypsophila curvifolia FENZL 
            Gypsophila pilulifera BOISS. ET HELDR. 
            Gypsophila serpylloides BOISS. ET HELDR. 
      Minuartia L.
            Minuartia anatolica (BOISS.) WORON var. anatolica (BOISS.) WORON 
            Minuartia anatolica (BOISS.) WORON. var. arachnoidea MCNEILL 
            Minuartia dianthifolia (BOISS.) HAND.-MAZZ. subsp. dianthifolia (BOISS.) HAND.-MAZZ. 
            Minuartia leucocephala (BOISS.) MATTF.

           Minuartia leucocephaloides (BORNM.) BORNM. 
            Minuartia mesogitana (BOISS.) HAND.-MAZZ. subsp. macrocarpa MCNEILL 
            Minuartia pestalozzae (BOISS.) BORNM. 
            Minuartia rimarum (BOISS. ET BAL.) MATTF. var. rimerum (BOISS. ET BAL.) MATTF. 
            Minuartia umbellulifera (BOISS.) MCNEILL subsp. umbellulifera (BOISS.) MCNEILL var. umbellulifera (BOISS.) MCNEILL 
      Petrorhagia (SER.) LINK.
            Petrorhagia hispidula (BOISS. ET HELDR.) BALL ET HEYWOOD 
            Petrorhagia pamphylica (BOISS. ET BAL.) BALL ET HEYWOOD 
            Petrorhagia peroninii (BOISS.) BALL ET HEYWOOD 
      Saponaria L.
            Saponaria chlorifolia KUNZE 
            Saponaria dalmasii BOISSIEU 
            Saponaria kotschyi BOISS. 
            Saponaria pamphylica BOISS. ET HELDR. 
            Saponaria pinetorum HEDGE var. pinetorum HEDGE 
      Silene L.
            Silene caryophylloides (POIRET) OTTH subsp. echinus (BOISS. ET HELDR.) COODE ET CULLEN 
            Silene cryptoneura STAPF. 
            Silene delicatula BOISS. subsp. delicatula BOISS. 
            Silene delicatula BOISS subsp. pisidica COODE ET CULLEN 
            Silene echinospermoides HUB.-MOR. 
            Silene isaurica CONTANDR. ET QUEZEL 
            Silene leptoclada BOISS.
            Silene muradica SCHISCHK. 
            Silene oreades BOISS. ET HELDR. 
            Silene phrygia BOISS. 
            Silene tunicoides BOISS 
      Spergularia (PERS.) J. ET C.PRESL
            Spergularia lycia MONNIER ET QUEZEL 
      Velezia L.
            Velezia pseudorigida HUB.-MOR. 
            Velezia tunicoides DAVIS 

Crassulaceae
      Rosularia (DC.) STAPF
            Rosularia chrysantha (BOISS.) TAHKT. 
            Rosularia globulariifolia (FENZL) BERGER 
            Rosularia serpentinica (WERDERMANN) MUIRHEAD 
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      Sedum L.
            Sedum lydium BOISS. 

Dipsacaceae
      Cephalaria SCHRADER EX ROEMER ET SCHULTES
            Cephalaria elmaliensis HUB.-MOR. ET MATTHEWS 
            Cephalaria isaurica MATTHEWS 
      Scabiosa L.
            Scabiosa paucidentata HUB.-MOR. 
            Scabiosa reuteriana BOISS. 

Ericaceae
      Erica L.
            Erica bocquetii (PEŞMEN) P. F. STEVENS 

Euphorbiaceae
      Euphorbia L.
            Euphorbia anacampseros BOISS. var. anacampseros BOISS. 
            Euphorbia austroanatolica HUB._MOR. ET M. S. KHAN 
            Euphorbia cardiophylla BOISS. ET HELDR. 
            Euphorbia davisii M. S. KHAN

            Euphorbia erythrodon BOISS. ET HELDR. 
           Euphorbia pestalozzae BOISS. 

Fabaceae
      Astragalus L.
            Astragalus alindanus BOISS. 
            Astragalus cadmicus BOISS. 
            Astragalus cariensis BOISS. 
            Astragalus depressus L. var. tasheliensis S. ERİK ET H. SÜMBÜL 
            Astragalus gymnolobus FISCHER 
            Astragalus haussknechtii BUNGE 
            Astragalus heldreichii BOISS. 
            Astragalus lycius BOISS. 
            Astragalus microrchis BARBEY 
            Astragalus nitens BOISS. ET HELDR. 
            Astragalus oreites G. BECK EX STAPF 
            Astragalus oxytropifolius BOISS. 
            Astragalus pinetorum BOISS. 
            Astragalus pisidicus BOISS. ET HELDR. 
            Astragalus plumosus WILLD. var. krugianus (FREYN ET BORNM.) CHAMB. ET MATTHEWS 
            Astragalus prusianus BOISS. 
            Astragalus renzii HUB.-MOR 
            Astragalus sorgerae HUB.-MOR. ET CHAMB.

Astragalus strictispinis BOISS. 
            Astragalus tmoleus BOISS. var. bounacanthus (BOISS.) CHAMBERLAIN 
            Astragalus tmoleus BOISS. var. tmoleus BOISS. 
     Cicer L.
            Cicer isauricum P. H. DAVIS 
      Colutea L.
            Colutea melanocalyx BOISS. ET HELDR. subsp. melanocalyx BOISS. ET HELDR. 
      Coronilla L.
            Coronilla grandifl ora BOISS. 
      Dorycnium MILLER
            Dorycnium pentaphyllum SCOP. subsp. haussknechtii (BOISS.) GAMS 
      Ebenus L.
            Ebenus boissieri BARBEY 
            Ebenus bourgaei BOISS. 
      Glycyrrhiza L.
            Glycyrrhiza asymmetrica HUB.-MOR. 
      Lathyrus L.
            Lathyrus lycicus BOISS. 
            Lathyrus phaselitanus HUB.-MOR. ET DAVIS 
            Lathyrus tauricola P. H. DAVIS 
      Ononis L.
            Ononis macrosperma HUB.-MOR. 
      Sartoria BOISS. ET HELDR.
            Sartoria hedysaroides BOISS. ET HELDR. 
      Trifolium L.
            Trifolium caudatum BOISS. 
      Trigonella L.
            Trigonella arenicola HUB.-MOR. 
            Trigonella carica HUB.-MOR. 
            Trigonella lycica HUB.-MOR 
            Trigonella pamphylica HUB.-MOR. ET SIRJ

Fabaceae
      Trigonella L.
            Trigonella polycarpa BOISS. ET HELDR. 
            Trigonella rostrata (BOISS. ET BAL.) BOISS.
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Geraniaceae
      Erodium L’HERIT.
            Erodium cedrorum SCHOTT ET KOTSCHY subsp. salmoneum (DAVIS ET ROBERTS) DAVIS 
      Geranium L.
            Geranium glaberrimum BOISS. ET HELDR. 

Globulariaceae
      Globularia L.
            Globularia davisiana O. SCHWARZ 
            Globularia dumulosa O. SCHWARZ 
            Globularia trichosantha FISCH. ET MEY subsp. longisepala CONTANDR. ET QUEZEL 

Guttiferae
      Hypericum L.
            Hypericum aviculariifolium JAUB. ET SPACH subsp. aviculariifolium JAUB. ET SPACH var. aviculariifolium JAUB. ET 
SPACH 
            Hypericum aviculariifolium JAUB ET SPACH subsp. depilatum (FREYN ET BORNM.) ROBSON var. bourgaei (BOISS.) 
ROBSON 
            Hypericum huber-morathii ROBSON 
            Hypericum lanuginosum LAM. var. scabrellum (BOISS.) ROBSON 
            Hypericum lanuginosum LAM. var. pestalozzae (BOISS.) ROBSON 
            Hypericum pamphylicum ROBSON ET DAVIS 
            Hypericum polyphyllum BOISS. ET BAL. subsp. lycium ROBSON ET HUB.-MOR. 
            Hypericum saxifragum ROBSON ET HUB.-MOR. 
            Hypericum ternatum POULTER 

Illecebraceae
      Paronychia MILLER
            Paronychia adalia CHAUDHRI 
            Paronychia argyrolaba STAPF 
            Paronychia chionaea BOISS. subsp. chionaea BOISS. var. latifolia CHAUDRHI 
            Paronychia davisii CHAUDHRI

          Paronychia lycica CHAUDHRI 

Iridaceae
      Crocus L.
            Crocus antalyensis MATHEW 
            Crocus asumaniae MATHEW 
            Crocus baytopiorum MATHEW 
            Crocus bifl orus MILLER subsp. nubigena (HERBERT) MATHEW 
            Crocus bifl orus MILLER subsp. isauricus (SIEHE EX BOWLES) MATHEW 
            Crocus cancellatus HERBERT subsp. lycius MATHEW 
            Crocus cancellatus HERBERT subsp. pamphylicus MATHEW 
            Crocus fl eischeri GAY 
      Gladiolus L.
            Gladiolus anatolicus (BOISS.) STAPF 
      Iris L.
            Iris pamphylica HEDGE 
            Iris stenophylla HAUSSKN. ET SIEHE EX BAKER subsp. allisonii B. MATHEW 

Lamiaceae
      Ajuga L.
            Ajuga bombycina BOISS. 
      Ballota L.
            Ballota cristata P. H. DAVIS 
            Ballota glandulosissima HUB.-MOR. ET PATZAK 
            Ballota inaequidens HUB.-MOR. ET PATZAK 
            Ballota pseudodictamnus (L.) BENTHAM subsp. lycia HUB.-MOR. 
      Calamintha MILLER
            Calamintha pamphylica BOISS. ET HELDR. subsp. davisii (QUEZEL ET CONTANDR.) DAVIS 
            Calamintha pamphylica BOISS. ET HELDR. subsp. pamphylica BOISS. ET HELDR. 
            Calamintha piperelloides STAPF
      Dorystoechas BOISS. ET HELDR. EX BENTHAM
            Dorystoechas hastata BOISS ET HELDR. EX BENTHAM 
      Lamium L.
            Lamium cymbalariifollium BOISS. 
            Lamium eriocephalum BENTHAM subsp. glandulosidens (HUB.-MOR.) R. MILL 
            Lamium lycium BOISS. 
      Marrubium L.
            Marrubium bourgaei BOISS. subsp. bourgaei BOISS. 
            Marrubium globosum MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM subsp. micranthum (BOISS. ET HELDR.) P. H. DAVIS 
            Marrubium heterodon (BENTHAM) BOISS. ET BAL. 
      Micromeria BENTHAM
            Micromeria cristata (HAMPE) GRISEB. subsp. xylorrhiza (BOISS. ET HELDR.) DAVIS 
      Nepeta L.
            Nepeta cadmea BOISS. 
            Nepeta concolor BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
            Nepeta conferta HEDGE ET LAMOND 
            Nepeta nuda L. subsp. lydiae DAVIS 
            Nepeta phyllochlamys P. H. DAVIS 
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            Nepeta pilinux P. H. DAVIS 
            Nepeta sulfurifl ora P. H. DAVIS 
      Origanum L.
            Origanum bilgeri P. H. DAVIS 
            Origanum minutifl orum O. SCHWARZ ET P. H. DAVIS 
            Origanum saccatum P. H. DAVIS 
            Origanum solymicum P. H. DAVIS 
      Phlomis L.
            Phlomis armeniaca WILLD.
            Phlomis chimerae BOISSIEU 
            Phlomis grandifl ora H.S. THOMPSON var. fi mbrilligera (HUB.-MOR.) HUB.-MOR. 
            Phlomis leucophracta P. H. DAVIS ET HUB.-MOR. 
            Phlomis monocephala P. H. DAVIS 
            Phlomis nissolii L. 
      Salvia L.
            Salvia cadmica BOISS. 
            Salvia caespitosa MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM 
            Salvia chionantha BOISS. 
            Salvia chrysophylla STAPF 
            Salvia dichroantha STAPF 
            Salvia pisidica BOISS. ET HELDR. 
      Scutellaria L.
            Scutellaria rubicunda HORNEM. subsp. brevibracteata (STAPF) EDMONDSON 
            Scutellaria salviifolia BENTHAM 
      Sideritis L.
            Sideritis albifl ora HUB.-MOR. 
            Sideritis arguta BOISS. ET HELDR. 
            Sideritis argyrea P. H. DAVIS 
            Sideritis brevibracteata P. H. DAVIS 
            Sideritis condensata BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
            Sideritis congesta P. H. DAVIS ET HUB.-MOR. 
            Sideritis erythrantha BOISS. ET HELDR. APUS BENTHAM var. erythrantha BOISS. ET HELDR. APUS BENTHAM

Sideritis erythrantha BOISS. ET HELDR. APUS BENTHAM var. erythrantha BOISS. ET HELDR. APUS BENTHAM 
            Sideritis libanotica LABILL. subsp. linearis (BENTHAM) BORNM. 
            Sideritis lycia BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
            Sideritis pisidica BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
            Sideritis strica BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
      Stachys L.
            Stachys aleurites BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAN 
            Stachys antalyensis Y. AYAŞLIGİL ET P. H. DAVIS 
            Stachys bombycina BOISS. 
            Stachys buttleri R. MILL 
            Stachys chasmosericea AYAŞLIGİL ET P. H. DAVIS 
            Stachys citrina BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM subsp. citrina BOISS. ET HELDR. APUD BENTHAM 
            Stachys cretica L. subsp. mersinaea (BOISS.) RECH. FIL. 
            Stachys cretica L. subsp. anatolica RECH. FIL. 
            Stachys pinardii BOISS. 
            Stachys sericantha P. H. DAVIS 
            Stachys setifera C. A. MEYER subsp. lycia (GAND.) BHATTACHARJEE 
      Teucrium L.
            Teucrium chamaedrys L. subsp. tauricolum RECH. FIL. 
            Teucrium montbretii BENTHAM subsp. pamphylicum P. H. DAVIS 
            Teucrium odontites BOISS. ET BAL. 
            Teucrium pestalozzae BOISS.
      Thymbra L.
            Thymbra sintenisii BORNM. ET AZNAV. subsp. isaurica P.H. DAVIS 
      Thymus L.
            Thymus cherlerioides VIS. var. cherlerioides VIS. 
            Thymus cherlerioides VIS. var. oxydon JALAS 
            Thymus cherlerioides VIS. var. isauricus JALAS 
            Thymus longicaulis C. PRESL subsp. chaubardii (BOISS. ET HELDR. EX REICHB. FIL.) JALAS var. antalyanus (KLOKOV) 
JALAS 
            Thymus revolutus CELAK. 
            Thymus sipyleus BOISS subsp. sipyleus BOISS. var. davisianus RONNIGER 
      Wiedemannia FISCH. ET MEY.
            Wiedemannia orientalis FISCH. ET MEY. 

Liliaceae
      Allium L.
            Allium deciduum N. ÖZATAY ET KOLLMANN subsp. deciduum N. ÖZHATAY ET KOLLMANN 
            Allium junceum SM. subsp. tridentatum KOLLMANN, N. ÖZHATAY ET KOYUNCU 
            Allium proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY var. parvifl orum KOLLMANN 
            Allium reuterianum BOISS. 
            Allium robertianum KOLLMANN 
            Allium sandrasicum KOLLMANN, N. ÖZHATAY ET BOTHMER 
            Allium stylosum O. SCHWARZ 
            Allium tauricola BOISS. 
      Asparagus L.
            Asparagus coodei P. H. DAVIS 
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      Asphodeline REICHB.
            Asphodeline anatolica E. TUZLACI 
      Bellevalia LAPEYR.
            Bellevalia clusiana GRISEB. 
            Bellevalia tauri FEINBRUN
      Chionodoxa BOISS.
            Chionodoxa forbesii BAKER 
      Colchicum L.
            Colchicum balansae PLANCHON 
            Colchicum baytopiorum C. D. BRICKELL 
            Colchicum burttii MEIKLE 
      Fritillaria L.
            Fritillaria acmopetala BOISS. subsp. wendelboi RIX 
            Fritillaria carica RIX subsp. carica RIX 
            Fritillaria carica RIX subsp. serpenticola RIX 
            Fritillaria crassifolia BOISS. ET HUET subsp. crassifolia BOISS. ET HUET 
            Fritillaria elwesii BOISS. 
            Fritillaria whittallii BAKER 
      Gagea SALISB.
            Gagea bithynica PASCHER 
      Hyacinthella SCHUR
            Hyacinthella heldreichii (BOISS.) CHOUARD 
      Muscari MILLER
            Muscari aucheri (BOISS.) BAKER 
            Muscari bourgaei BAKER 
            Muscari latifolium KIRK 
            Muscari muscarimi MEDIKUS 
      Ornithogalum L.
            Ornithogalum alpigenum STAPF 
      Tulipa L.
            Tulipa armena BOISS. var. lycica (BAKER) MARAIS 

Linaceae
      Linum L.
            Linum cariense BOISS. 
            Linum hirsutum L. subsp. pseudoanatolicum DAVIS
            Linum obtusatum (BOISS.) STAPF 
            Linum pamphylicum (BOISS.) PODP. 

Oleaceae
      Fraxinus L.
            Fraxinus ornus L. subsp. cilicica (LINGELSH.) YALT. 

Orchidaceae
      Ophrys L.
            Ophrys cilicica SCHLECHTER 
            Ophrys holoserica (BURM. FIL.) GREUTER subsp. heterochila RENZ ET TAUB. 
            Ophrys lycia RENZ ET TAUB. 
            Ophrys phrygia FLEISCHM. ET BORNM. 
            Ophrys reinholdii SPRUNER EX FLEISCHM. subsp. leucotaenia RENZ ET TAUB. 

Orobanchaceae
      Orobanche L.
            Orobanche sideana GILLI 

Paeoniaceae
      Paeonia L.
            Paeonia turcica DAVIS ET CULLEN 

Papaveraceae
      Papaver L.
            Papaver apokrinomenon FEDDE 
            Papaver polychaetum SCHOTT ET KOTSCHY 
            Papaver spicatum BOISS. ET BAL. var. spicatum BOISS. ET BAL. 
            Papaver spicatum BOISS. ET BAL. var. luschanii FEDDE 

Pinaceae
      Abies MILLER
            Abies cilicica (ANT. ET KOTSCHY) CARR. subsp. isaurica COODE ET CULLEN 

Poaceae
      Alopecurus L.
            Alopecurus lanatus SM. 
      Elymus L.
            Elymus lazicus (BOISS.) MELDERIS subsp. divaricatus (BOISS. ET BAL.) MELDERIS 
      Eremopoa ROSHEV.
            Eremopoa attalica H. SCHOLZ 
      Festuca L.
            Festuca callieri (HACKEL EX ST.-YVES) F. MARKgRAF APUD HAYEK subsp. zederbauri MARKgR.-DANNENB. 
      Gaudiniopsis EIG
            Gaudiniopsis huber-morathii M. DOĞAN
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  Gaudiniopsis macra (BIEB.) EIG subsp. micropyroides (H. SCHOLZ) AYAŞLIGİL ET KIT TAN 
            Gaudiniopsis macra (BIEB.) EIG subsp. antalyensis M. DOĞAN 
      Poa L.
            Poa davisii BOR 
            Poa pseudobulbosa BOR 

Polygonaceae
      Polygonum L.
            Polygonum salebrosum COODE ET CULLEN 
      Rumex L.
            Rumex tmoleus BOISS. 

Primulaceae
      Cyclamen L.
            Cyclamen cilicium BOISS. ET HELDR. var. cilicium BOISS. ET HELDR. 
            Cyclamen cilicium BOISS. ET HELDR. var. intaminatum MEIKLE 

Ranunculaceae
      Consolida (DC.) S. F. GRAY
            Consolida glandulosa (BOISS. ET HUET) BORNM. 
            Consolida raveyi (BOISS.) SCHROD. 
            Consolida stapfi ana P.H. DAVIS ET F. SORGER 
      Delphinium L.
            Delphinium fi ssum WALDST. ET KIT. subsp. anatolicum CHOWDHURI ET DAVIS 
      Nigella L.
            Nigella arvensis L. var. oblanceolata P.H. DAVIS 
      Ranunculus L.
            Ranunculus demissus DC. var. major BOISS. 
            Ranunculus gueneri AYAŞLIGİL ET P.H. DAVIS 

Rhamnaceae
      Rhamnus L.
            Rhamnus nitidus DAVIS 
            Rhamnus pichleri SCHNEIDER ET BORNM. EX BORNM. 
            Rhamnus pyrellus O. SCHWARZ 

Rosaceae
      Amelanchier MEDIK.
            Amelanchier parvifl ora BOISS var. dentata BROWICZ 
      Crataegus L.
            Crataegus aronia (L.) BOSC. EX DC. var. minuta BROWICZ
      Eriolobus (SER.) ROEMER
            Eriolobus trilobatus (POIRET) ROEMER var. sorgerae BROWICZ 
      Potentilla L.
            Potentilla isaurica (DAVIS) B. PAWL 
      Prunus L.
            Prunus cocomilia TEN. var. puberula (SCHNEIDER) BROWICZ 
      Pyrus L.
            Pyrus boissieriana BUHSE subsp. crenulata BROWICZ 
      Rosa L.
            Rosa dumalis BECHST subsp. boissieri (CREPIN) Ö. NILSSON var. antalyensis (MANDEN.) Ö. NILSSON 

Rubiaceae
      Asperula L.
            Asperula antalyensis EHREND. 
            Asperula cilicica HAUSSKN. EX EHREND. 
            Asperula lilacifl ora BOISS. subsp. phrygia (BORNM.) SCHÖNB.-TEM. 
            Asperula littoralis SM. 
            Asperula lycia STAPF 
            Asperula pseudochlorantha EHREND. 
            Asperula serotina (BOISS. ET HELDR.) EHREND. 
            Asperula stricta BOISS. subsp. monticola EHREND. 
            Asperula stricta BOISS. subsp. elmaliensis SCHÖNB.-TEM. 
      Crucianella L.
            Crucianella disticha BOISS. 
      Galium L.
            Galium adhaerens BOISS. ET BAL. 
            Galium brevifolium SM subsp. brevifolium SM. 
            Galium canum REQ. EX DC. subsp. antalyense EHREND. 
            Galium exsurgens EHREND. ET SCHÖNB.-TEM. 
            Galium fl oribundum SM. subsp. airoides HUB.-MOR. EX EHREND. ET SCHÖNB.-TEM.

Rubiaceae
      Galium L.
            Galium incanum SM. subsp. centrale EHREND. 
            Galium isauricum EHREND. ET SCHÖNB.-TEM. 
            Galium pamphylicum BOISS. ET HELDR. 
            Galium pseudocapitatum HUB.-MOR. EX EHREND. ET SCHÖNB.-TEM. 
            Galium sorgerae EHREND. ET SCHÖNB.-TEM. 
            Galium stepparum EHREND. ET SCHÖNB.-TEM. 
      Rubia L.
            Rubia davisiana EHREND. 
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Rutaceae
      Haplophyllum A. JUSS.
            Haplophyllum pumiliforme HUB.-MOR. ET REESE 

Scrophulariaceae
      Chaenorhinum (DC.) REICHB.
            Chaenorhinum litorale (BERNH.) FRITSCH subsp. pterosporum (FISCH. ET MEY.) DAVIS 
      Digitalis L.
            Digitalis davisiana HEYWOOD 
      Euphrasia L.
            Euphrasia minima JACQ. EX DC. subsp. davisii YEO 
      Linaria MILLER
            Linaria chalepensis (L.) MILLER var. brevicalyx DAVIS 
            Linaria corifolia DESF. 
            Linaria genistifolia (L.) MILLER subsp. confertifl ora (BOISS.) DAVIS 
            Linaria kurdica BOISS. ET HOHEN. subsp. eriocalyx (BOISS.) DAVIS 
      Pedicularis L.
            Pedicularis cadmea BOISS. 
      Scrophularia L.
            Scrophularia candelabrum HEYWOOD 
            Scrophularia cryptophila BOISS. ET HELDR. 
            Scrophularia depauperata BOISS. 
            Scrophularia libanotica BOISS. subsp. libanotica BOISS. var. antalyensis AYAŞLIGİL ET R. MILL
            Scrophularia pinardii BOISS. 
            Scrophularia scopolii [HOPPE EX] PERS. var. longirostrata HEYWOOD 
            Scrophularia trichopoda BOISS. ET BAL. 
      Verbascum L.
            Verbascum bellum HUB.-MOR. 
            Verbascum bourgeauanum HUB.-MOR. 
            Verbascum brachysepalum (FISCH. ET TRAUTV.) O. KUNTZE 
            Verbascum cariense HUB.-MOR. 
            Verbascum chazaliei BOISSIEU 
            Verbascum cheiranthifolium BOISS. var. asperulum (BOISS.) MURB. 
            Verbascum chrysochaete STAPF 
            Verbascum davisianum HUB.-MOR. 
            Verbascum detersile BOISS. ET HELDR. 
            Verbascum dumulosum DAVIS ET HUB.-MOR. 
            Verbascum glomerulosum HUB.-MOR. 
            Verbascum leptocladum BOISS. ET HELDR. 
            Verbascum myriocarpum BOISS. ET HELDR. 
            Verbascum nudatum MURB. var. spathulatum HUB.-MOR. 
            Verbascum orgyale BOISS. ET HELDR. 
            Verbascum pellitum HUB.-MOR. 
            Verbascum pestalozzae BOISS.

Verbascum spodiotrichum (HUB.-MOR.) HUB.-MOR. 
            Verbascum stenocarpum BOISS. ET HELDR. 
      Veronica L.
            Veronica antalyensis M. A. FISCHER 
            Veronica cuneifolia D. DON subsp. cuneifolia D. DON. 
            Veronica cuneifolia D. DON subsp. isaurica P. H. DAVIS 
            Veronica cuneifolia D. DON subsp. massicytica M. A. FISCHER 
            Veronica dichrus SCHOTT ET KOSTCHY 
            Veronica elmaliensis M. A. FISCHER 
            Veronica lycica E. LEHM. 
            Veronica quezelii M. A. FISCHER 

Valerianaceae
      Valeriana L.
            Valeriana oligantha BOISS. ET HELDR. 
      Valerianella MILLER
            Valerianella glomerata 

Violaceae
      Viola L.
            Viola crassifolia FENZL

Kaynak: Tubives
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Ek.IV.Antalya İli Süs Bitkileri Üretim Alanları 
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1.TARLA BİTKİLERİ MASTER PLANI

1.1. Tarla Bitkileri ve Üretimleri
Dünyada tarımın ilk defa M.Ö. 8000–7000 yıllarında Güney Doğu Anadolu Bölgemizde 

Karacadağ eteklerinde diploit buğdayların yetiştirilmesiyle başlatıldığı tahmin edilmektedir. Daha 
sonraları arpa, mercimek, bezelye, nohut ve keten gibi tarla bitkilerinin tarımı yapılmaya başlan-
mıştır. Diğer taraftan Amerika kıtasında ise ayçiçeği, mısır ve fasulye gibi bitkiler ilk kültüre alınan 
ürünler olmuşlardır. Buradan da anlaşılacağı üzere insanoğlunun ilk defa kültüre aldığı ürünlerin 
tamamı tarla bitkileri grubuna girmektedir. Çünkü bu ürünler insanların beslenebilmesi ve gerekli 
olan enerjiyi alabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini içermektedir. Diğer taraftan 
insanlar kültüre aldıkları keten, pamuk gibi tarla ürünlerinden de giyim ve diğer tekstil mamullerini 
elde etmişlerdir. MS 1700 yıllarında 600 milyon olan dünya nüfusu 1900 yılında 1.6 milyar ve 
2010 yılında 6.8 milyar olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere 300 yıllık dönemde dünya nüfu-
su 10 kattan daha fazla artış göstermiştir. Nüfus artışının bu şekilde devam etmesi durumunda 
2050 yılında dünya nüfusunun 9.2 milyar olması beklenmektedir. Doğal olarak, hızla artan dünya 
nüfusunun beslenmesinde tarla ürünleri ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, başta buğday ve çel-
tik olmak üzere önemli tarla bitkilerinde verimliliğin artırılması konusundaki araştırmalara büyük 
önem verilmektedir.

Dünya nüfusunun beslenebilmesi için buğday, çeltik, mısır gibi tahılların stratejik önemi 
bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle iklime bağlı olarak tahıllardaki yıllık üretim değişimleri büyük 
önem arz etmektedir. Son yıllarda, özellikle tarla ürünlerinden (kanola, soya, buğday, mısır vb.) 
çevre dostu olan biyo-yakıtlar elde edilmesi bu ürünlerin değerini daha da artırmıştır. Önümüzdeki 
yıllarda başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerde biyo-yakıt kullanımının hızla yaygın-
laşacağı düşünüldüğünde söz konusu ürünlere olan talebin ne kadar artacağını tahmin etmek zor 
olmayacaktır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta tahıllar olmak üzere tarla bitkilerinin ekiliş 
alanları diğer ürün gruplarına göre çok daha fazladır. 2009 yılı rakamlarına göre Türkiye’de 24 
milyon Ha olan toplam tarım alanının 17 milyon hektarında tarla ürünleri tarımı yapılmakta ve 14.5 
milyon Ha alanda da çayır mera bitkileri bulunmaktadır.

Tarla bitkileri; tahıllar, yemelik baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri ola-
rak sınıfl andırılmaktadır. 

1.1.1. Dünyada Tarla Bitkileri Üretimi
İnsanların gereksinim duyduğu gıda maddeleri ile hayvan yemleri, endüstri hammadde ve 

ihracat mallarını geniş ölçüde tarla bitkileri tarımı sağlamaktadır. Tarla bitkileri tarımı, tarım işlet-
melerinin çekirdeği durumundadır. Tarla bitkileri içerisinde tahıllar, endüstri bitkileri, baklagiller, 
yağlı tohumlar, yumrulu bitkiler ve yem bitkileri yer almaktadır. Tarla bitkileri içerisinde dünyada ve 
Türkiye’de ekiliş ve üretim bakımından en geniş payı tahıllar almaktadır. Ardından ise baklagiller 
ve endüstri bitkileri gelmektedir. 

Çizelge 1. Tarla Bitkilerinin Dünyada Ekiliş Alanları ve Üretim Miktarları (2009)   

Tarla Bitkileri Dünyadaki Ekiliş 
Alanı (Ha)

Dünyadaki Üretimi 
(Ton)

Tahıllar 708.494.768 2.489.301.668
Baklagiller 70.597.773 61.506.419
Endüstri Bitkileri 34.382.619 27.062.522
Yağlı Tohumlar 1.521.138 2.373.606
Yumrulu Bitkiler 53.666.467 752.632.305

Kaynak :FAO
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Tahıl, genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen addır. 
Günlük hayatta ekmek ve ürünlerinin yapımlarında un halinde kullanılırlar. Bununla beraber kul-
lanım alanları geniş olan ürünlerdir. Tahıllar da kendi aralarında serin iklim (Buğday, Arpa, Yulaf, 
Çavdar) ve Sıcak iklim tahılları (Mısır, Sorgum, Darı, Pirinç) olarak ikiye ayrılırlar. Çizelge 1’ de 
de görüldüğü üzere Dünyada Tahıllar 2009 yılındaki FAO verilerine göre 708 milyon hektarlık gibi 
geniş bir alanda yetiştirilmektedir. 

Çizelge 2. Dünyada En Çok Tahıl Üreten İlk 10 Ülke (2009)

ÜLKELER Üretim (Ton) Ekiliş Alanı (Ha)

1- Çin 483.679.700 88.592.764
2- A.B.D 419.810.449 58.001.425
3- Hindistan 246.774.000 99.880.000
4- Rusya 95.079.470 41.715.700
5- Endonezya 82.028.630 17.044.235
6- Brezilya 71.288.144 20.220.383
7- Fransa 70.040.000 9.388.200
8- Almanya 49.748.185 6.908.443
9- Kanada 49.059.300 14.863.200
10- Bangladeş 46.812.170 12.032.530

Kaynak :FAO

Çizelge 2 incelendiğinde, dünya tahıl üretiminde Çin, A.B.D. ve Hindistan’ın ön plana çık-
tığı anlaşılmaktadır. Özellikle, Çin ve Hindistan’ın dünyada 1 Milyarın üzerinde nüfusa sahip olan 
ülkeler olduklarını gözden kaçırmamak gerekir.

1.1.2. Türkiye’de Tarla Bitkileri Üretimi
Çizelge 3.Türkiye ve Antalya’da Tarla Bitkilerinin Kıyaslanması  (2009)

Tarla Bitkileri
Türkiye Antalya Antalya’nın Türkiyedeki 

Payı (%)
Ekiliş alanı 

(Ha)
Üretim 
(Ton)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton) Ekiliş Alanı Üretim

Tahıllar 12.067.708,7 33.577.151 172.016 485.345 1,4 1,5
Baklagiller 908.875,7 1.237.240 21.854 38.812 2,4 3,1
Endüstri Bitkileri 1.378.746,4 19.985.321 9.386 110.650 0,7 0,6
Yağlı Tohumlar 1.171.149,2 2.396.044 9.740 16.057 0,8 0,7
Yumrulu Bitkiler 217.547,4 6.503.783 2.375 60.476 1,1 0,9
Yem Bitkileri 1.480.728,4 20.558.634 5.686 127.482 0,4 0,6
Toplam 17.224.755,8 84.258.173 221.057 838.822 1,3 1,0

Kaynak :TÜİK

Dünyadaki geniş ekiliş alanı ve üretim miktarına paralel olmakla birlikte Çizelge 3’de görül-
düğü gibi Türkiye’de tarla bitkileri ekiliş alanı 17 milyon hektardır. 2009 verilerine göre Türkiye’de 
12 milyon hektarlık tarla bitkileri ekilişinin % 40’ını tahıl grubu oluşturmaktadır. Ardından sırasıyla 
endüstri ve yem bitkileri, yumrulu bitkiler, yağlı tohumlar ve baklagiller yer almaktadır. 
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Grafi k 1. Türkiye’de Tarla Bitkileri Ekiliş Alanı (2009)
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Kaynak :TÜİK

Grafi k 2. Türkiye’de Tarla Bitkileri Üretimi (2009)
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Türkiye’de tarla bitkilerinde üretim 84 milyon tondur. Grafi k 2’ de görüldüğü gibi % 40 ora-
nıyla tahıllar toplam tarla bitkileri üretiminde önemli bir paya sahiptir. Tahıllardan sonra sırasıyla 
endüstri ve yem bitkileri, yumrulu bitkiler, yağlı tohumlar ve baklagiller üretimi gelmektedir.

1.1.3. Antalya’da Tarla Bitkileri Üretimi
İlimizde, 2009 verilerine göre 221 bin hektar alanda tarla bitkileri ekilmiş, Grafi k 3’te de 

görüleceği üzere tahıllar tarla bitkileri ekiliş alanlarının %78’ini oluşturmaktadır. Antalya’da tahıl-
lardan sonra sırasıyla baklagiller, endüstri bitkileri ve yağlı tohumlar, yem bitkileri, yumrulu bitkiler 
ekilmiştir.

Grafi k 3.  Antalya’da Tarla Bitkileri Ekiliş Alanı (2009) 
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Kaynak :TÜİK
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Grafi k 4. Antalya’da Tarla Bitkileri Üretimi (2009)
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Antalya’da 2009 yılı tarla bitkileri üretimi 838 bin ton olarak geçekleşmiştir. Grafi k 4’de gö-
rüleceği üzere ilimizdeki toplam tarla bitkileri üretiminin % 58’ini tahıllar oluşturmuştur. Ardından 
sırasıyla yem bitkileri, endüstri bitkileri, yumrulu bitkiler, baklagiller ve yağlı tohumlar gelmektedir. 
Antalya’daki toplam tarla bitkileri üretimi olan 838 bin ton, Türkiye tarla bitkileri üretiminin %1’ini 
oluşturmaktadır. İlimizde ise tahıl üretimi ve ekiliş alanı diğer tarla bitkilerinden fazla olmasına 
rağmen Türkiye’deki tahıl ekilişi ve üretimine nazaran %1,5 gibi düşük değerde kalmıştır.

İlimiz için tahıllar grubunda kayda değer alınması gereken 3 bitki bulunmaktadır. Ekiliş ala-
nı ve üretim miktarına göre bunlar sırasıyla buğday, mısır ve arpadır. 

1.2. Tahıllar
1.2.1. Buğday
1.2.1.1. Dünyada Buğday Üretimi 
Tahıllar kategorisinde en önemli yere sahip bitki buğdaydır. Günlük hayatta ekmek ve ürün-

lerinin yapımlarında kullanılan en fazla un çeşidi, buğday bitkisinden elde edilmektedir. Buğday 
aynı zamanda çiftlik hayvanları için bir yem maddesi olarak ta yetiştirilmektedir. Hasattan sonra 
yan ürün olarak elde edilen saman da değerlendirilmektedir.

Dünyada buğdayın ekiliş alanı, üretimi ve veriminde yıllara göre dalgalanmalar olsa da 
artan nüfus oranına paralel seyirde artış gözlenmektedir.

Çizelge 4.Yıllara Göre Dünyada Buğday Ekiliş Alanı, Üretimi ve Verimi 

YILLAR EKİLİŞ ALANLARI
(Ha)

ÜRETİM
(Ton)

VERİM
(Kg/Da)

2005 219.736.320 626.844.991 285,27
2006 211.816.334 602.887.177 284,62
2007 216.651.602 612.606.833 282,76
2008 222.758.655 683.406.527 306,79
2009 225.437.694 681.915.838 302,48

Kaynak : FAO
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Grafi k 5. Buğday Bitkisinin Dünyada Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 6. Buğday Bitkisinin Dünyada Üretime Göre Durumu
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Grafi k 7. Buğday Bitkisinin Dünyada Verime Göre Durumu
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Çizelge 4’de Buğday bitkisinin dünyada son beş yılındaki durumu gösterilmektedir. 2005 
yılında 219 milyon hektar olan buğday ekiliş alanı 2009 yılında 225 milyon hektara çıkmış buna 
paralel olarak 626 milyon ton olan buğday üretimi 681 milyon tona ulaşmıştır. Yine çizelgeden 
görüleceği üzere sadece 2006 yılında, ekilişte 8 milyon hektarlık düşüşle orantılı olarak üretimde 
24 milyon ton azalış meydana gelmiştir. Buna karşın 2008 ve 2009 yıllarında buğday veriminde 
önemli artışlar meydana gelmiştir.
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Çizelge 5. Buğdayda Dünyada İlk 10 Ülke (2009)

ÜLKELER Üretim (Ton) (Ha)

1- Çin 114.950.296 24.210.075
2- Hindistan 80.680.000 28.400.000
3- Rusya 61.739.750 26.632.900
4- A.B.D. 60.314.290 20.181.081
5- Fransa 38.324.700 5.146.600
6- Kanada 26.514.600 9.539.000
7- Almanya 25.190.336 3.226.036
8- Pakistan 24.033.000 9.046.000
9- Avusturalya 21.656.000 13.507.000
10- Ukrayna 20.886.400 6.752.900

Kaynak : FAO

Dünyada en çok buğday üreten ülkeler incelendiğinde, nüfusu fazla olan ülkelerin (Çin, 
Hindistan, Pakistan) yanı sıra  ihracatçı konumunda olan ülkelerin de (A.B.D., Avustralya, Kanada 
ve Fransa) bulunduğunu bilmekte yarar vardır.

1.2.1.2. Türkiye’de Buğday Üretimi 
Ülkemizde buğday bitkisi ekmeklik ve makarnalık olarak yetiştirilmektedir. Ekmeklik buğ-

daylar daha fazla yetiştirilmektedir. Çizelge 6 incelendiğinde Türkiye’de ve Antalya’da ekmeklik 
buğday tarımının çok daha yaygın olduğu görülmektedir.
Çizelge 6. Türkiye ve Antalya’da Buğday Çeşitlerinin Yıllara Göre Kıyaslanması  

Yıllar Buğday Çeşitleri

Türkiye Antalya
Antalya’nın 
Türkiye’deki 

Payı (%)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton) 

(X1000) Ve
rim

(K
g/

Da
)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton) Ve

rim
 

(K
g/

Da
)

Ekiliş 
alanı Üretim

2005
Buğday(Diğer) 7.250.000 17.000 235 90.744 230.074 254

1,3 1,4Buğday(Durum) 2.000.000 4.500 226 32.191 78.501 244
Buğday(Toplam) 9.250.000 21.500 232 122.935 308.575 251

2006
Buğday(Diğer) 6.980.000 16.510 237 87.135 218.751 251

1,4 1,4Buğday(Durum) 1.510.000 3.500 232 27.479 63.492 231
Buğday(Toplam) 8.490.000 20.010 236 114.614 282.243 246

2007
Buğday(Diğer) 6.743.200 14.525 220 80.868 187.876 232

1,3 1,4Buğday(Durum) 1.354.500 2.709 202 25.923 56.324 217
Buğday(Toplam) 8.097.700 17.234 213 106.791 244.200 229

2008
Buğday(Diğer) 6.750.000 15.000 233 84.902 234.716 276

1,4 1,7Buğday(Durum) 1.340.000 2.782 244 24.614 75.342 306
Buğday(Toplam) 8.090.000 17.782 220 109.516 310.058 283

2009
Buğday(Diğer) 6.765.000 16.860 251 92.151 237.303 258

1,4 1,5Buğday(Durum) 1.335.000 3.740 285 21.050 61.108 290
Buğday(Toplam) 8.100.000 20.600 254 113.201 298.411 264

Kaynak :TÜİK
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Grafi k 8. Buğday Bitkisinin Türkiye’de Ekiliş Alanına Göre Durumu 
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Grafi k 9.  Buğday Bitkisinin Türkiye’de Üretime Göre Durumu
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Dünyadaki buğday ekilişi ve üretim artışı olmasına rağmen 2005 yılında Türkiye’de 9 mil-
yon hektar olan ekiliş alanı 2009’da 8 milyon hektara inmiştir. Buna paralel olarak üretim de 1 
milyon ton azalmıştır. 
Çizelge 7. Türkiye’de En Çok Buğday Üreten  İlk 10 İl (2009)

Ekmeklik Makarnalık

İller Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha) İller Üretim 

(Ton)
Ekiliş Alanı 

(Ha)
1- Konya 1.201.619 463.017,1 1- Ş.Urfa 508.143 155.892,7
2- Ankara 1.075.267 430.344,8 2- Konya 494.546 164.408,3
3- Adana 787.511 220.542,6 3- Diyarbakır 387.266 133.654,2
4- Yozgat 770.404 309.270,6 4- Mardin 349.922 109.122,1
5- Ş.Urfa 681.203 253.729,8 5- Şırnak 156.732 51.055,8
6- Tekirdağ 607.620 163.133,7 6- K.Maraş 137.563 33.791,7
7- Diyarbakır 566.544 213.283,5 7- Çorum 115.883 43.339
8- Sivas 531.357 294.182,2 8- Uşak 109.787 41.879,5
9- Çorum 497.010 194.698,0 9- Karaman 97.359 44.215
10- Kayseri 272.549 157.893,7 10- Burdur 94.745 32.664,8

Kaynak :TÜİK

En çok buğday üreten illere bakıldığında, Türkiye’de buğday üretiminin genellikle iç bölge-
lerimizde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Özellikle Konya ilimiz 1,7 milyon ton üretimle Türkiye’nin 
buğday ambarı konumundadır.
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1.2.1.3. Antalya’da Buğday Üretimi 
Grafi k 10.  Buğday Bitkisinin Antalya’da Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 11. Buğday Bitkisinin Antalya’da Üretime Göre Durumu  
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İlimizde de Çizelge 6 ile Grafi k 10 ve 11’de görüldüğü üzere buğday üretimi azalış gös-
termektedir. 2005’ te ekiliş 122 bin hektarken 2009 yılında 113 bin hektara gerilemiştir. Buğday 
üretimi de buna paralel düşüş göstermiştir. İlin buğday ekiliş alanı ve üretimi, Türkiye’deki ekiliş 
ve üretimine oranı % 1,5 ‘tur.  

1.2.1.4. Antalya Tarım Havzalarına Göre Buğday Üretimi
Türkiye’de Tarım Havzalarının belirlenmesine İlişkin 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla 30 Tarım Havzası oluşturulmuş ve ilimiz toprakları 4 farklı tarım havzası içinde yer al-
mıştır.
Çizelge 8. Antalya’da Tarım Havzaları

Havza 
No Havza Adı Havzada Yer Alan İlçeler Havza Yüzölçümü 

(Dekar)
Havza Tarım 
Alanı (Dekar)

Tarım Alanı 
Oranı ( % )

11 Kıyı Ege Havzası Kaş 1.867.000 225.360 12.0

25 Kıyı Akdeniz 
Havzası

Demre, Finike, Kumluca, 
Kemer, Konyaaltı, 
Muratpaşa, Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, 
Serik, Manavgat, Alanya, 
Gazipaşa,

10.976.260 2.076.291 18.9

26 Ege Yayla Havzası Korkuteli, Elmalı 4.161.000 1.608.000 38.6
30 Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş 3.870.000 233.605 6.0

TOPLAM 20.874.260 4.143.256 20
Kaynak :Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Çizelge 9. Antalya İlinde Havzalara Ait Buğday Durumu (2009)

Tarım Havzaları
Buğday (Diğer) Buğday (Durum)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim
(Ton)

Verim
(Kg/Da)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim
(Kg/Da)

Eg
e 

Ya
yl

a 
Ha

vz
as
ı Elmalı 5.312,4 14.857 280 8.476,1 25.896 306

Korkuteli 26.561,8 74.285 280 9.581,7 29.273 306

Havza Toplamı 31.874,2 89.142 18.057,8 55.169

G
öl

le
r 

Ha
vz

as
ı Akseki 3.869,2 3.517 91 - - -

Gündoğmuş 3.541,6 4.209 119
İbradı 487,0 647 133
Havza Toplamı 7.897,8 8.373

Kı
yı

 A
kd

en
iz

 H
av

za
sı

Aksu 4.692,6 16.405 350
Alanya 9.650,8 16.869 175
Demre 1.151 1.851 161
Döşemealtı 3.315,8 9.273 280
Finike 841,1 1.176 140
Gazipaşa 3.984,3 6.128 154
Kemer 265,6 409 154
Kepez 2.218,8 5.430 245
Konyaaltı 88,5 217 245 294,8 788 267
Kumluca 2.656,2 4.643 175
Manavgat 13.767,9 43.317 315
Muratpaşa 7,3 23 315
Serik 9.739,3 34.047 350
Havza Toplamı 52.379,2 139.788 294,8 788

Kı
yı

 E
ge

 
Ha

vz
as
ı Kaş - - - 2.697,6 5.151 191

Havza Toplamı - - - 2.697,6 5.151

TOPLAM 92.151,2 237.303 21.050,2 61.108

Kıyı Ege Havzasında durum buğdayı yetiştiriciliği mevcuttur. Kıyı Akdeniz Havzası dağ 
köylerinde hayvancılık ve hububat tarımı yapılmaktadır. Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde 
buğday ekilişi yoğundur. Bu havzada sadece Konyaaltı ilçesinde durum (makarnalık) buğdayı 
üretimi bulunmaktadır. Ege Yayla Havzasında, toplam arazi içinde tarım alanı miktarı diğer alt 
bölgelere nispetle en yüksek olan bölgedir ve hububat yetiştiriciliği yaygındır. Özellikle buğday 
yetiştiriciliğinin en fazla olduğu havzadır. Sadece bu havzada ekmeklik ve makarnalık buğday 
üretimi birlikte yapılmaktadır.  Göller Havzasında, sadece ekmeklik buğdayda ekiliş alanı göze 
çarpmaktadır. Makarnalık buğday yetiştiriciliği ise sadece bu havzada yapılmamaktadır. 

1.2.1.5. Antalya’da Yetiştirilen Buğday Çeşitleri
Tarım İşletmeleri  Genel Müdürlüğünce (TİGEM) ve özel tohumculuk fi rmaları tarafından 

üretilerek Antalya İli ve İlçelerinde satılan Makarnalık ve Ekmeklik Buğday çeşitleri; Ceyhan 99, 
Pandas, Basribey 95, Kaşifbey 95, Ziyabey 98, Sagittario, Guadalupe, Golia, Kızıltan 91, Bezos-
taja, Gediz, Cumhuriyet 75, Gönen ve Pamukova’dır.

Ceyhan-99
Tescil Edildiği Kuruluş: Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü
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Tescil Yılı: 1999
Sap ve Yaprak Özellikleri: Bitki boyu 90-100 cm olup yatmaya dayanıklıdır.
Başak Özellikleri: Beyaz kılçıklı başak yapısına sahiptir. Başak uzunluğu orta olup başak-

lar dik duruşludur.
Dane Özellikleri: 1000 dane ağırlığı 42-45 gram olup, beyaz renkli oval sert danesi var-

dır.
Tarımsal Özellikleri: Kışa ve kurağa orta derecede dayanıklı ekmeklik bir buğday çeşi-

didir. Yatmaya mukavim olup, gübreye reaksiyonu iyidir. Hasat-Harman kabiliyeti iyidir. Hasat 
olgunluğunda kılçıkları dökülmez.

Hastalık Durumu: Sarı, kahverengi pasa ve Septoria’ya dayanıklıdır.
Kalitesi: İkinci sınıf ekmeklik bir buğday çeşididir.
Tavsiye Edildiği Bölgeler: Sahil bölgelere önerilmektedir.

Pandas
Islah Edildiği Kuruluş: İtalyan orjinlidir.
Tescil Yılı: 1984 yılında üretim izni verilmiştir.
Sap ve Yaprak Özellikleri: Sap 90-100 cm uzunluğunda, yaprakları koyu yeşil renklidir.
Başak Yapısı: Başaklar beyaz kılçıklı ve yoğunluğu sıktır. Başak uzunluğu 8-10 cm ara-

sında değişir.
Dane Özellikleri: Daneleri kırmızı-sert görünümlüdür. 1000 dane ağırlığı 34-36 gram, hek-

tolitre ağırlığı 77-79 kg.dır. Dane oval şekildedir.
Tarımsal Özellikleri: Soğuğa ve yatmaya karşı toleranslıdır. Orta erkenci bir çeşittir. Adap-

tasyon kabiliyeti iyi olup, normal koşullarda 550-600 kg/da verimi vardır. Gübreye reaksiyonu 
iyidir. En uygun ekim zamanı 15 Kasım -15 Aralık dönemidir.

Hastalık Durumu: Kahverengi pasa ve Septoria’ya karşı toleranslıdır.
Kalitesi: Sahilde ekilen ekmeklik buğdaylar arasında birinci sınıf ekmeklik bir çeşittir.
Tavsiye Edildiği Bölgeler: Çukurova ve Ege bölgesinin sahil kesimleri ile Karadeniz böl-

gesinin yazlık ekim yapılan kısımlarına tavsiye edilmektedir.

Kızıltan-91
Islah Edildiği Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Tescil Yılı: 1987
Sap ve Yaprak Özellikleri: Saplar 90-95 cm uzunluğunda, yaprakları yeşil renkli, tüysüz 

ve yaprak duruşu yarı yatıktır.
Başak Yapısı: Başakları dik duruşlu, 7-8 cm uzunluğunda, yoğunluğu orta sıktır. Kılçıklı 

olup, hasat olgunluğu döneminde kılçıklarını dökmez.
Dane Özellikleri: Dane kehribar renkli, oval yapıda, 8-9 mm uzunluğundadır. 1000 dane 

ağırlığı 46-48 gram olup, camsı görünüşlü sert bir yapıya sahiptir. Karın çizgisi dar, derinliği sathi 
ve yanak şekli yuvarlaktır. Hektolitre ağırlığı 76-78 kg.dır.

Tarımsal Özellikleri: Kışa dayanması iyi, kuraklığa dayanması, orta iyidir. Erkenciliği orta, 
verim potansiyeli iyidir. Yatmaya dayanması, gübreye karşı reaksiyonu ve dane dökme mukave-
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meti iyidir. Harman olma kabiliyeti iyidir.
Hastalık Durumu: Sürmeye ve rastığa dayanıklı, sarı pasa toleranslıdır. Kahverengi pasa 

ise orta dayanıklıdır.
Kalitesi: Makarnalık kalitesi orta-iyidir. 
Tavsiye Edildiği Bölgeler: Orta Anadolu ve geçit bölgelerine tavsiye edilmektedir.

Bezostaja-1
Islah Edildiği Kuruluş: Rusya’dan getirilmiş ve Anadolu Zirai Araştırma Enstitüsünce 

adaptasyonu yapılmıştır
Tescil Yılı: 1970
Sap ve Yaprak Özellikleri: Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeşil renkli olup yaprakları 

tüysüzdür.
Başak Yapısı: Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik başaklıdır.
Dane Özellikleri: Sert -kırmızı daneli olup, 1000 dane ağırlığı 40-44 gramdır.
Tarımsal Özellikleri: Kışlık bir çeşit olup, soğuğa dayanıklıdır. Ancak kurağa dayanıklılığı 

azdır. Az kardeşlenir, gübreye reaksiyonu iyidir. Erkenciliği orta olup yatmaya dayanıklıdır. En iyi 
sonuç sonbaharda erken çıkış sağlandığında alınır. Kardeşlenmenin düşük olmasından dolayı 
verim potansiyeli tane ve başak büyüklüğünden kaynaklanır. İlkbahar son donlarından zarar gör-
mez. Ancak yaz kuraklıklarından fazlaca etkilendiği için kır-bayır tarlalar ve yeterli yağış alamayan 
yörelerdeki alanlar için uygun değildir. 

Hastalık Durumu: Sarı pasa dayanıklı olup, kara ve kahverengi pasa orta derecede da-
yanıklıdır. Sürme ve rastığa orta hassastır. Kök ve kök boğazı çürüklüklerinden önemli ölçüde 
etkilenir.

Kalitesi: Birinci sınıf ekmeklik bir çeşittir.
Tavsiye Edildiği Bölgeler: Trakya, Kuzey ve Batı Geçit bölgeleriyle Orta Anadolu’nun ta-

ban ve sulanabilen alanlarıdır.

1.2.2. Arpa

1.2.2.1. Dünyada Arpa Üretimi 
Buğdaygillerden daneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Ekonomik 

değeri oldukça yüksektir. Tarih öncesi milyonlarca insan tarafından önemli bir besin kaynağı ola-
rak tüketilmiş olsa da bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında kullanılmaktadır. Ancak 
Asya ve Kuzey Afrika’daki bazı kültürlerde arpanın gıda sektöründeki yeri eski çağlardan beri 
değişmemiştir. Bunun yanı sıra buğdayın ekilemediği kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık bölge-
lerde arpa ekilerek besin maddesi olarak kullanılmaktadır.

Bugün dünyada ekimi yapılan arpanın % 65’i hayvan yemi olarak, %33’ü maltlık olarak bira 
ve viski yapımı ile biyoyakıt üretiminde, % 2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanıl-
maktadır.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarla Bitkileri Master Planı

476

aAntaAA

Çizelge 10. Dünya Arpa Üretiminin Yıllara Göre Durumu

YILLAR EKİLİŞ ALANLARI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM
(Kg/Da)

2005 55.346.906 138.619.639 250,45
2006 56.373.192 139.493.172 247,44
2007 55.879.502 134.778.729 241,19
2008 56.512.388 155.053.722 274,37
2009 54.129.438 150.271.573 277,61

Kaynak :FAO

Grafi k 12. Arpa Bitkisinin Dünyada Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 13. Arpa Bitkisinin Dünyada Üretime Göre Durumu
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Grafi k 14. Arpa Bitkisinin Dünyada Verime Göre Durumu
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Çizelge 9’da Arpa bitkisinin dünyada son 5 yılındaki durumu değerlendirilmektedir. 2005’te 
55 milyon hektarlık alandan 138 milyon ton arpa üretilmiştir. Ekiliş alanı dalgalanma gösterse de 
2009 yılına kadar aynı seviyede kalmış 2009 yılında dünyada arpa ekiliş alanı azalmıştır. Arpa 
üretimi ise 138 milyon tondan 2009 yılında 150 milyon tona yükselmiştir.

Çizelge 11.Arpada Dünyada  İlk 10 Ülke (2009)

ÜLKELER Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

1- Rusya 17.880.760 7.722.000
2- Fransa 12.879.600 1.883.900
3- Almanya 12.288.100 1.877.894
4- Ukrayna 11.833.100 4.993.500
5- Kanada 9.517.200 2.917.600
6- Avustralya 8.098.000 4.088.000
7- İspanya 7.399.700 3.045.300
8- Türkiye 7.300.000 2.977.333
9- İngiltere 6.969.000 1.200.000
10- A.B.D. 4.949.370 1.259.800

Kaynak :FAO

1.2.2.2. Türkiye’de Arpa Üretimi 
Ülkemizde arpa tüketiminin % 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira sa-

nayisinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük 
olup bira sanayisinde kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır. Arpa bitkisi ülkemizde ekim nöbet-
leri sistemleri içinde tercih edilen bir bitkidir.
Çizelge 12. Türkiye ve Antalya’da Arpa Çeşitlerinin Yıllara Göre Kıyaslanması  

Yıllar Arpa 
Çeşitleri

Türkiye Antalya Antalya’nın 
Türkiyedeki Payı (%)

Ek
ili
ş 

Al
an
ı (

Ha
)

Ür
et

im
 

(T
on

)

Ve
rim

 
(K

g/
Da

)

Ek
ili
ş 

Al
an
ı (

Ha
)

Ür
et

im
 

(T
on

)

Ve
rim

 
(K

g/
Da

)

Ek
ili
ş 

 
Al

an
ı

Ür
et

im
 

2005
Arpa (Diğer) 3.300.000 8.600.000 262 56.297 197.675 351

1,6 2,2Arpa (Biralık) 350.000 900.000 257 1.920 7.238 377
Arpa (Toplam) 3.650.000 9.500.000 260 58.217 204.913 352

2006
Arpa (Diğer) 3.287.800 8.600.000 262 56.134 182.744 326

1,6 2,0Arpa (Biralık) 362.000 951.000 263 2.498,6 8.962 359
Arpa (Toplam) 3.649.800 9.551.000 262 58.633 191.706 327

2007
Arpa (Diğer) 3.110.666,5 6.666.040 222 53.980 150.126 278

1,6 2,1Arpa (Biralık) 317.350 640.760 205 2.000 5.190 260
Arpa (Toplam) 3.428.016,5 7.306.800 213 55.980 155.316 277

2008
Arpa (Diğer) 2.700.000 5.400.000 216 50.160 152.116 303

1,8 2,7Arpa (Biralık) 250.000 523.000 226 1.868 6.989 374
Arpa (Toplam) 2.950.000 5.923.000 201 52.029 159.105 306

2009
Arpa (Diğer) 2.750.000 6.650.000 245 44.625 112.582 252

1,6 1,6Arpa (Biralık) 260.000 650.000 250 1.989 4.925 248
Arpa (Toplam) 3.010.000 7.300.000 243 46.614 117.507 252

Kaynak: TÜİK



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarla Bitkileri Master Planı

478

aAntaAA

Grafi k 15. Arpa Bitkisinin Türkiye’de Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 16. Arpa Bitkisinin Türkiye’de Üretime Göre Durumu
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Dünyadaki arpa ekilişi ve üretiminde azalmaya paralel bir şekilde Türkiye’de de arpa ekiliş 
alanı ve üretimi 2005 yılından beri her sene azalış göstermiş, 2009 yılında bu iki unsur biraz art-
mış olsa da, beş yıl öncesinin değerlerine ulaşamamıştır.

Çizelge 13. Türkiye’de En Çok Arpa Üreten İlk 10 İl (2009)

Yemlik Biralık

İller Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha) İller Üretim 

(Ton)
Ekiliş Alanı 

(Ha)

1- Konya 723.762 265.279,4 1- Konya 114.734 42.186,5
2- Ankara 613.649 214.488,9 2- Aksaray 86.353 29.434,4
3- Ş.Urfa 551.831 212.381,2 3- Çorum 79.350 31.934,6
4- Kırşehir 314.319 97.824,9 4- Ankara 69.615 22.276,6
5- Afyon 287.196 121.229,2 5- Karaman  61.238 31.738,9
6- Kayseri 265.527 127.310,2 6- Kırşehir 47.747 16.005,2
7- Eskişehir 259.685 112.371,5 7- Adıyaman 38.744 14.300,6
8- Uşak 175.317 67.792,4 8- Ş.Urfa 30.415 17.147
9- Yozgat 172.035 63.826,4 9- Isparta 29.385 11.222,7
10- Çorum 137.201 50.791,1 10- Niğde 27.609 13.258,7

Kaynak :TÜİK
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1.2.2.3.  Antalya’da Arpa Üretimi 
Grafi k 17. Arpa Bitkisinin Antalya’da Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 18. Arpa Bitkisinin Antalya’da Üretime Göre Durumu  
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İlimizde de Çizelge 11 ile  Grafi k 17 ve 18’de görüldüğü üzere arpa üretimi azalış göster-
mektedir. 2005’te ekiliş 58 bin hektarken 2009 yılında 46 bin hektara gerilemiştir. Arpa üretimi 
de buna paralel düşüş göstermiştir. İlin arpa ekiliş alanı ve üretimi, Türkiye’deki ekiliş ve üretime 
nazaran % 2 gibi düşük değerde kalsa da buğdaya oranla daha yüksektir.  
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1.2.2.4. Antalya Tarım Havzalarına Göre Arpa Üretimi
Çizelge 14.Antalya İlinde Havzalara Ait Arpa Durumu (2009)

Tarım Havzaları
Arpa (Diğer) Arpa (Biralık)

Ekiliş alanı 
(Ha)

Üretim              
(Ton)

Verim 
(Kg/da)

Ekiliş 
alanı (Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Ege Yayla Havzası
Elmalı 10.365,5 23.835 230
Korkuteli 26.839,4 72.000 268 1.988,8 4.925 248
Havza Toplamı 37.204,9 95.835 1.988,8 4.925

Göller Havzası

Akseki 300,8 277 92
Gündoğmuş 185,1 156 84
İbradı 203,6 312 153
Havza Toplamı 689,5 745

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Aksu 138,8 266 192
Alanya 1.180 2.261 192
Demre 277,6 745 268
Döşemealtı 1.126,3 3.108 276
Finike 55,5 94 169
Gazipaşa 786,7 1.387 176
Kemer 64,8 104 160
Kepez 426,2 817 192
Konyaaltı 92,5 177 191
Kumluca 462,7 887 192
Manavgat 1.480,8 5.039 340
Muratpaşa - - -
Serik 120,3 323 268
Havza Toplamı 6.212,2 15.208

Kıyı Ege Havzası
Kaş 518,3 794 153
Havza Toplamı 518,3 794

TOPLAM 44.624,9 112.582 1.988,8 4.925

Ege Yayla Havzasında her iki çeşit arpa üretimi yapılmakta olup, arpa üretiminde Antalya 
birinci sırayı almaktadır. Biralık arpa üretimi sadece bu havzada Korkuteli ilçesinde mevcuttur. 
Kıyı Ege Havzası ve Göller Havzası Antalya’da arpa tarımının en az yapıldığı havzalar olup sade-
ce yemlik arpa üretilmektedir. Kıyı Akdeniz Havzası, arpa üretiminde havzalar arasında 2. sırayı 
teşkil etmektedir ve bu havzada da sadece yemlik arpa tarımı yapılmaktadır. Bu havzada, Manav-
gat ve Döşemealtı ilçeleri arpa üretiminde başı çekmektedir.

Tarım İşletmeleri  Genel Müdürlüğünce (TİGEM) üretilerek Antalya İli ve İlçelerinde yaygın 
olarak ekilişi yapılan arpa çeşidi TARM-92’dir.

TARM-92 
Islah Edildiği Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Tescil Yılı: 1996
Sap ve Yaprak Özellikleri: Saplar 85-105 cm uzunluğunda, yatmaya dayanıklı, yapraklar 

yeşil ve yarı diktir.
Başak Yapısı: Başakları iki sıralı uzun, sık, yarı dik, kılçıklar paralel ve dişlidir.
Dane Özellikleri: 1000 dane ağırlığı 40-46 gr.dır. Daneler 9-12 mm uzunluğunda, kavuzlu, 
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dolgun, iri ve beyaz renklidir.
Tarımsal Özellikleri: Alternatif gelişme tabiatlıdır. Kışa, kurağa, yatmaya dayanıklıdır. Orta 

erkenci, gübreye reaksiyonu iyi ve verim potansiyeli yüksektir.
Hastalık Durumu: Başak hastalıklarından Kapalı rastığa (Ustilago hordei) orta dayanıklı, 

yaprak hastalıklarından yaprak çizgi ve yaprak leke hastalıklarına da orta hassastır.
Kalitesi: Yemlik kalitesi iyi olup, yetiştirildiği ekolojiye göre yemlik ve maltlık olarak değer-

lendirilebilir. 
Tavsiye Edildiği Bölgeler: Adaptasyon kabiliyetinin çok iyi olmasından dolayı, Orta Ana-

dolu, Geçit ve Doğu Anadolu Bölgelerinin özellikle yarı taban ve kıraç topraklarına erken ilkbahar 
ve kışlık olarak ekilmesi tavsiye edilir.

1.2.3. Mısır

1.2.3.1. Dünyada Danelik Mısır Üretimi 
 Tahıllar kategorisinde buğdaydan sonra ikinci önemli bitki mısırdır. En çok hayvan yemi 

olarak kullanılmakla birlikte pek çok kullanım alanı daha vardır. 
 Dünyanın pek çok yerinde mısır öğütülerek unundan lapa ve ekmek yapılır. Ayrıca mısır 

gevreği gibi yaygın olarak tüketilen bazı kahvaltılık gıdalar hazırlanır. Cin mısırı denen bir mısır 
çeşidinin kavrulup patlatılmasıyla mısır patlağı elde edilir. Mısır danelerinden ayrıca yemeklik yağ 
ve nişasta çıkarılır. Mısır şurubu ise tatlandırıcı olarak kullanılır, özellikle de çikolatalara katılır. 
Ayrıca mısırdan posta pulları ve zarfl ar için zamk, yapay kauçuk ve alkol hazırlanır. Bunların dı-
şında mısır koçanı ve saplarından kağıt, karton, mürekkep ve gübre yapılır. Saplar yerel olarak 
kulübelerin çatı ve duvarlarını kaplamakta kullanılır.

Çizelge 15.Dünya Danelik Mısır Üretiminin Yıllara Göre Durumu 

YILLAR EKİLİŞ ALANLARI  
(Ha)

ÜRETİM  
(Ton)

VERİM  
(Kg/Da)

2005 147.476.511 713.433.404 483,76
2006 148.826.073 706.698.044 474,84
2007 159.048.579 789.480.893 496,37
2008 161.105.730 826.224.247 512,84
2009 159.531.007 817.110.509 512,19

Kaynak :FAO

Grafi k 19. Danelik Mısırın Dünyada Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 20. Danelik Mısırın Dünyada Üretime Göre Durumu
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Grafi k 21. Danelik Mısırın Dünyada Verime Göre Durumu
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Çizelge 14’de danelik mısırın dünyada son beş yılındaki durumu gösterilmektedir. Yıllara 
göre dalgalanma görülse de dünyada danelik mısır ekiliş alanı ve üretiminde artış görülmektedir.

Çizelge 16.Danelik Mısırda Dünyada İlk 10 Ülke (2009)

ÜLKELER Üretim (Ton) Ekiliş Alanı (Ha)

1- A.B.D. 333.010.910 32.209.277
2- Çin 163.118.097 30.478.998
3- Brezilya 51.232.447 13.791.219
4- Meksika 20.202.600 7.200.000
5- Endonezya 17.629.740 4.160.659
6- Hindistan 17.300.000 8.400.000
7- Fransa 15.299.900 1.679.800
8- Arjantin 13.121.380 2.337.175
9- G. Afrika Cum. 12.050.000 2.427.500
10- Ukrayna 10.486.300 2.089.100

Kaynak :FAO

1.2.3.2. Türkiye’de Danelik Mısır Üretimi 
Hayvan beslenmesinde olduğu kadar önemli bir sanayi bitkisi olan mısır, ülkemizin hemen 

hemen her yöresinde sulu tarım koşulları altında yetiştirilebilmektedir. Birinci ve ikinci ürün olarak 
yetiştirilmektedir. Mısır bitkisi, diğer tarla bitkilerine özellikle pamuk bitkisine oranla daha kısa ge-
lişme dönemine sahiptir. Dane mısır olarak yetiştirilebildiği gibi silajlık ve hasıl mısır olarak hayvan 
yemi amacıyla da üretilmektedir.   
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Çizelge 17. Türkiye ve Antalya’da Danelik Mısır Üretiminin Yıllara Göre Kıyaslanması 

Yıllar
Türkiye Antalya

Antalya’nın 
Türkiyedeki Payı   

(%)
Ekiliş alanı 

(Ha)
Üretim              
(Ton)

Verim        
(Kg/Da)

Ekiliş ala-
nı (Ha)

Üretim              
(Ton)

Verim        
(Kg/Da)

Ekiliş 
alanı Üretim              

2005 600.000 4.200.000 700 8.873 63.074 711 1,5 1,5
2006 536.000 3.811.000 721 8.931,3 65.616 735 1,7 1,7
2007 517.500 3.535.000 684 8.435,3 58.491 693 1,6 1,7
2008 595.000 4.274.000 720 8.958,9 60.192 672 1,5 1,4
2009 592.000 4.250.000 719 8.533,9 60.084 704 1,4 1,4

Grafi k 22. Danelik Mısırın Türkiye’de Ekiliş Alanına Göre Durumu   
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Grafi k 23. Danelik Mısırın Türkiye’de Üretime Göre Durumu
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Türkiye’de danelik mısırda ekiliş alanı ve üretimde yıllar arasında dalgalanma görülse de 
önemli bir değişiklik gözlenmemektedir.
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Çizelge 18.Danelik Mısırda Türkiye’de İlk 10 İl (2009)

İller
Danelik Mısır

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı
(Ha)

1- Adana 894.099 98.559,7
2- Sakarya 371.077 44.721,8
3- Ş.Urfa 328.582 45.502,2
4- Manisa 298.501 31.023,7
5- Mardin 232.725 27.192
6- Osmaniye 211.719 24.800,3
7- Mersin 206.734 23.231,4
8- Aydın 168.099 17.274
9- İzmir 155.408 15.872,1
10- Samsun 129.873 29.303,8

Kaynak :TÜİK

Çizelge 18’den anlaşılacağı üzere Antalya ile aynı iklim kuşağında bulunan Adana, Mersin, 
Osmaniye, Aydın ve İzmir gibi illerimiz Türkiye danelik mısır üretiminde ilk ona girmektedir. Buna 
karşın Antalya mısır üretimi için tüm koşulların uygun olmasına ve ikinci ürün potansiyeline rağ-
men beklenenin çok altında üretim yapmaktadır. Örneğin, 2009 yılında Antalya’da üretilen danelik 
mısırın Türkiye danelik mısır üretimindeki payı % 1,4’tür.

1.2.3.3. Antalya’da Danelik Mısır Üretimi 
Grafi k 24. Danelik Mısırın Antalya’da Ekiliş Alanına Göre Durumu
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Grafi k 25. Danelik Mısırın Antalya’da Üretime Göre Durumu  
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İlimizde de danelik mısırda Çizelge 16 ile  Grafi k 24 ve 25’de görüldüğü üzere ekiliş ve 
üretimde yıllar arasında azalış ve artma görülmektedir. İlin danelik mısır ekiliş alanı ve üretimi, 
Türkiye’deki ekiliş ve üretime nazaran % 1,5 gibi düşük değerde kalmıştır.

1.2.3.4. Antalya Tarım Havzalarına Göre Dane Mısır Üretimi
Çizelge 19. Antalya İlinde Havzalara Ait Danelik Mısır Durumu (2009)

Tarım Havzaları
Mısır (Dane)

Ekiliş alanı              
(Ha)

Üretim           
(Ton)

Verim               
(Kg/Da)

Ege Yayla Havzası
Elmalı 5,9 14 237
Korkuteli - - -
Havza Toplamı 5,9 14

Göller Havzası

Akseki - - -
Gündoğmuş - - -
İbradı 1,9 2 105
Havza Toplamı 1,9 2

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Aksu 4.675 36.451 780
Alanya 587,5 2.053 349
Demre - - -
Döşemealtı 11,8 73 619
Finike 2,3 7 304
Gazipaşa 122,9 569 463
Kemer 4,6 11 239
Kepez 68,3 395 578
Konyaaltı 68,3 395 578
Kumluca 18,2 98 538
Manavgat 1.811,8 12.230 675
Muratpaşa 22,8 132 579
Serik 1.123,5 7.619 678
Havza Toplamı 8.517,0 60.033

Kıyı Ege Havzası
Kaş 9,1 35 385
Havza Toplamı 9,1 35

TOPLAM 8.533,9 60.084

Kıyı Akdeniz Havzası, danelik mısır yetiştiriciliğinin en fazla olduğu bir havzadır ve bu hav-
zada yer alan Aksu, Antalya’nın en fazla danelik mısır üreten ilçesi durumundadır. Kıyı Ege Hav-
zasında mısır tarımı arpa ve buğdaya göre çok daha sınırlıdır. Ege yayla Havzasında da danelik 
mısır üretimi çok sınırlı bir alanda Elmalı ilçesinde yapılmamaktadır. Göller Havzasında mısır 
tarımı yok denecek kadar azdır.
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1.2.4. Tahıllar İçin Havzalara Göre 2010 Yılındaki Desteklemeler
Çizelge 20.Tahıllar İçin Havzalara Göre Alan Bazlı Desteklemeler (2010)

TARIM HAVZALARI HAVZADA YER ALAN İLÇELER ALAN BAZLI DESTEKLER

Ege Yayla Havzası Korkuteli, Elmalı Toprak Analizi Desteği (2,50 Tl/Da)

Mazot Desteği (3,25 Tl/Da)

Kimyevi Gübre Desteği (4,25 Tl/Da)

Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş

Kıyı Akdeniz Havzası
Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, 
Muratpaşa, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Serik, 
Manavgat, Alanya, Gazipaşa

Kıyı Ege Havzası Kaş

Çizelge 21.Tahıllar İçin Havzalara Göre Ürün Bazlı Desteklemeler (2010)

TARIM HAVZALARI HAVZADA YER ALAN 
İLÇELER

TARIMSAL AMAÇLI 
DESTEKLEME ÜRÜNLER (TL)

Ege Yayla Havzası Korkuteli, Elmalı

Yurtiçi Sertifi kalı Tohum 
Kullanımı (Dekar)

Buğday 5,00
Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş Arpa, Tritikale, 

Yulaf, Çavdar 3,50

Kıyı Akdeniz Havzası

Demre, Finike, Kumluca, 
Kemer, Konyaaltı, 
Muratpaşa, Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, Serik, 
Manavgat, Alanya, Gazipaşa Çeltik 8,00

Kıyı Ege Havzası Kaş

TARIM HAVZALARI HAVZADA YER ALAN 
İLÇELER

TARIMSAL AMAÇLI 
DESTEKLEME ÜRÜNLER (TL)

Ege Yayla Havzası Korkuteli, Elmalı

Yurtiçi Sertifi kalı Tohum 
Üretim Desteği (Kg)

Buğday 0,10

Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş

Arpa, Tritikale, 
Yulaf, Çavdar 0,08

Kıyı Akdeniz Havzası

Demre, Finike, Kumluca, 
Kemer, Konyaaltı, 
Muratpaşa, Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, Serik, 
Manavgat, Alanya, Gazipaşa

Çeltik 0,25
Kıyı Ege Havzası Kaş

Bunlara ilaveten tüm havzalarda kg başına buğdayda 0,050 TL, dane mısır, arpa, çavdar, 
yulaf ile tritikale’de 0,040 TL ve çeltikte 0,100 TL havza bazlı fark ödemesi desteği mevcuttur. 

Tahılların kayda değer üç ana zararlısı bulunmaktadır. Bunlarla yapılan mücadele, devlet 
yardımlı mücadele veya yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde yürütülmektedir.
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1.2.5. Tahıl Üretimi ve Pazarlama (SWOT) analizİ
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

- Pazar alanlarının ya-
kınlığı
- Tahıl üretimi yapılabi-
lecek iklim şartları mev-
cuttur. 
- İlin iklim ve toprak yapısı 
ikinci ürün yetiştiriciliği 
için uygundur.
- Bazı tahıl ürünlerinde 
Türkiye ortalaması üze-
rinde Dünya değerlerinde 
verime sahiptir. 
- Tahılların münavebeli 
tarım sistemi içerisinde 
kullanılıyor olması.
-Bölge çiftçisinin hububat 
üretimi hakkında bilgi 
sahibi olması. 
- Sulanabilir tarımın yapı-
labilirliği.
- Tahıl üretim alanlarının 
yeterli olması.

- Sertifi kalı tohumluk kul-
lanımı azlığı.
- Üreticilerin alışkanlıların-
dan vazgeçmemesi. 
- Üretim maliyetlerinin 
fazla olması. 
- Bölgeye uygun çeşit 
azlığı.
- Miras yoluyla tarım 
alanlarının sürekli parça-
lanması. 
- Tahıl zararlıları ile yete-
rince mücadele yapılama-
ması. 

- Yayın faaliyeti yapabi-
lecek ve üreticileri bilgi-
lendirebilecek resmi ve 
özel tarımsal kurumların 
bulunması.
-Yeni teknolojilerin trans-
ferlerinin kolay ve hızlı 
olması.
- Modern hayvancılık 
tesislerinin bölgede sayı-
larının artması. 
- Tahıllarda verimliliğin 
arttırılması.
- Sertifi kalı tohumluk 
desteği.

- Arazinin tarım dışı 
amaçlar için kullanımı. 
- Pazar taleplerine uygun 
çeşitlerin sınırlı düzeyde 
yetiştirilmesi. 
-Tarım alanlarının turizm 
sektörünün baskısı. 
- Tahıl ithalatına izin ve-
rilmesi.
- Girdi maliyetinin fazla 
olması, ürün fi yatının 
düşük olması. 

1.2.6. Bitki Koruma Çalışmaları

1.2.6.1. Antalya İlinde Süneye Karşı Yürütülen Bitki Koruma Çalışmaları
Çizelge 22.Antalya İlinde Yıllara Göre Süne Mücadelesi

SÜNE MÜCADELESİ 2005 2006 2007 2008 2009

Sürvey Alanı (Da.) 311.300 310.350 340.550 344.300 344.300
İlaçlanan Alan (Da.) - - - - 30
İlçe Sayısı 4 5 5 5 7
Köy Sayısı 35 40 40 58 92
Kullanılan İlaç Miktarı (Kg/Lt) - - - - 1

Daha önceki yıllarda Devlet ve Devlet Yardımı Mücadelesi şeklinde yürütülen Süne Müca-
delesi, 2009 yılından itibaren Yönetimli Çiftçi Mücadelesi olarak yürütülmeye başlanmıştır. Kıy-
metlendirme, yumurta parazitlenme ve nimf sürveyi şeklinde yürütülen çalışmalar sonucu; Serik 
ilçesinin Kırbaş köyünde ilaçlı mücadele ilanı verilmiş olup 30 da’lık alanda Deltamethrin aktif 
maddeli ilaçlarla kimyasal mücadele yapılmıştır. Süne zararlısı iklim şartlarına bağlı olarak her yıl 
azalış veya artma göstermektedir. 

1.2.6.2. Antalya İlinde Yerli Çekirgeye Karşı Yürütülen Bitki Koruma Çalışmaları
Yerli çekirge Mücadelesi, Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yürütülmektedir. İlimizde her 

geçen yıl garsiyat sahalarında çekirge çıkışları ve popülasyon artışı gözlemlenmektedir. Bu da 
bölgenin iklim şartlarının çekirgelerin üremesine olanak vermesinden kaynaklanmaktadır.
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Çizelge 23.Antalya İlinde Yıllara Göre Çekirge Mücadelesi

YERLİ ÇEKİRGE 2005 2006 2007 2008 2009

Sürvey Alanı (Da.) 10.000 11.000 11.525 14.650 14.050
İlaçlanan Alan (Da.) 4.075 7.850 10.775 12.200 13.750
Kullanılan İlaç Miktarı (Kg/Lt) 163 314 431 488 550 

1.2.6.3. Antalya İlinde Tarla Faresine Karşı Yürütülen Bitki Koruma Çalışmaları
Yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde yürütülen Tarla Faresi mücadelesinde kullanılmak üze-

re üreticilerin ihtiyaç duyduğu zehirli yemler, İl müdürlüğümüz teknik elemanları nezaretinde ha-
zırlanmış ve Döner Sermaye İşletmesince satışı yapılmıştır.

Çizelge 24. Antalya İlinde Yıllara Göre Tarla Faresi Mücadelesi

TARLA FARESİ 2005 2006 2007 2008 2009

Sürvey Alanı (Da.) 113.500 113.500 113.500 113.500 113.500
Mücadele  Alanı (Da.) 78.500 78.500 113.500 113.500 113.500
Kullanılan Zehirli  
Yem Miktarı (Kg) 1.150 1.134 1.000 990 990

Tarla bitkilerinde de önemli zararlar veren farelerin popülasyonu ilimizde son yıllarda art-
mıştır. Son on yıl içerisinde popülasyon, birkaç yıl azalış gösterirse birkaç yıl da artış meydana 
gelmiştir. Bu durum farelerin doğurganlık özelliklerinin yüksek olmasına ve doğal düşmanlarının 
azalış göstermesine bağlanabilir.

1.3. Çayır Mera Ve Yem Bitkileri
1.3.1. Çayır, Mera, Yaklak Ve Kışlaklar
1.3.1.1. Dünya Meralarının Durumu
Yeryüzündeki karaların yaklaşık 130 milyon kilometre kare olduğu tahmin edilmekte olup, 

bu alanlarda değişik iklim şartlarında yapılan vejetasyon sınıfl andırmasına göre gerçek çayır me-
raların 30 milyon kilometre kare olduğu kabul edilir. Buna göre çayır meralar yeryüzünün % 23,5 
ini kaplamaktadır. 

Dünya üzerinde çayır mera alanları savaş ve tabii afet durumlarında olumsuz yönde etkilen-
miş, bu dönemlerde meralar sürülerek tarla ve bahçe alanları haline getirilmişlerdir. Ancak nüfus 
artışı nedeniyle ortaya çıkan beslenme sorunları da zaman zaman meraların tarım arazisi haline 
getirilmesine yol açmıştır. Olumsuz şartlar ortadan kalktığında kimi ülkeler yeniden meraları tesis 
etmişler, kimileri de meradan elde edecekleri ot verimine eşdeğer yem bitkileri yetiştirmişlerdir. 

Çizelge 25.Bazı Ülkelerin Çayır Mera Alanı (Milyon Ha)

Ülkeler Çayır Mera 
Arazisi

Çayır ve Meraların Toplam 
Araziye Oranı %

ABD 252,0 33,0
Avusturya 2,7 27,0
Fransa 13,0 23,9
İngiltere 12,2 50,0
İspanya 14,3 28,3
İtalya 5,1 17,0
Romanya 4,2 17,8
Rusya 379,6 16,9
Yunanistan 5,1 38,8
Türkiye 12,3 15,7
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Tarım ve hayvancılığın geliştiği ülkelerde çayır ve meralar toplam arazinin önemli bir kıs-
mını kaplarlar. Çizelge 25’de görüldüğü gibi çayır mera alanı toplam arazinin % 15,7’si ile % 50’si 
arasında yer aldığı görülmektedir.

1.3.1.2. Türkiye Meralarının Durumu
Hayvansal ürünlerin üretimi için, hayvancılık işletmelerinin temel ihtiyacı olan kaliteli kaba 

yemin, en ucuz üretildiği kaynak olan çayır ve meralar, aynı zamanda su ve rüzgâr erozyonunu da 
önleyen doğal kaynaklarımızdır. Çeşitli faktörler yanında müstakil bir yasanın bulunmaması, mera 
ile ilgili görevlerin çok çeşitli kurumlara verilmesi ve bu kurumlar arası koordinasyonun sağlana-
maması sonucu Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 milyon hektar olan mera alanı günümüzde 12.3 
milyon hektara kadar düşmüştür. 2010 yılı ilk 6 aylık dönemde Türkiye genelinde; 28.009 köyde 
toplam 8.360.023 ha mera tespiti yapılmış, 14.084 köyde de toplam 3.967.162 ha mera tahdidi 
tamamlanmıştır.

Uzun yıllar devam eden erken ve aşırı otlatma ile ıslah ve bakım işlemlerinin yapılama-
ması, meradan yararlanan kişilere belli bir yetki ve sorumluluk getirilememesi nedeniyle çayır ve 
meraların vejetasyonu büyük oranda bozulmuş ve ot verimleri azalmıştır.

Çizelge 26.Yıllara Göre Türkiye Geneli Mera Islah ve Amenajman Projeleri

Yıllar Proje Sayısı
(Adet)

Proje Uygulama Alanı
(Da)

2000 6 6.608
2001 7 8.811
2002 33 68.108
2003 24 97.713
2004 198 703.790
2005 158 900.113
2006 98 531.812
2007 112 540.271
2008 122 469.759
2009 70 313.281
2010 66 374.225

TOPLAM 894 4.014.491

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesi açısından mera-yaylak-kışlak ve çayır alanlarının ıslah 
edilmesi, mera birliklerinin kurulması ve otlatmaya açılması vazgeçilemez temel unsurların başın-
da gelmektedir. Meralarımız ve yaylalarımız bizim bir kültürümüz ve yaşam biçimimiz olmuştur. 
Bu alanların tespit ve tahdit işlemlerini yaparak sahip çıkmamız hayvancılığımızın gelişmesi açı-
sından önemli olduğu kadar toprağımızın ve gen kaynaklarımızın korunması açısından da büyük 
önem kazanmaktadır.

Küresel ısınmanın oluşturduğu susuzluk ve kuraklığın bertaraf etmenin temel unsurlarından 
biriside meralarımızı korumamız ve ıslah etmemizle mümkün olacaktır. Doğal fl oranın korunması, 
biyolojik çeşitliliğine sahip çıkılması ve hayvancılığımızın gelişmesi için meralarımız ülkemizin 
geleceğidir.

1.3.1.3. Antalya’da Mevcut Durum
4342 Sayılı Mera Kanunu 28.02.1998 tarihinde 23272 Sayılı Resmi Gazetede yayımla-

narak, Mera Yönetmeliği ve Mera Fon Yönetmeliği ise 31.07.1998 tarihinde 23419 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz mera, yaylak, kışlak ve 
Umuma ait çayır ve otlakların tespiti, tahdidi ile ilgili köy ve belediyelere tahsislerinin yapılması, 
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belirlenecek kurallara uygun şekilde kullanımı, verimliliklerinin arttırılması, denetlenmesi ve ko-
runması mümkün olacaktır.

İlimizde Mera Kanunu çalışmalarını yürütmek amacıyla 1998 yılının Kasım ayında Mera 
Komisyonu ve Komisyona bağlı olarak çalışan iki Mera Teknik Ekibi oluşturulmuş ve yıllık prog-
ramlar çerçevesinde tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmalarına başlanılmıştır.

1.3.1.3.1. Tespit, Tahdit ve Tahsis Çalışmaları
4342 Sayılı Mera Kanunu uygulamaları gereğince, İlimizde kurulan Mera Komisyonu ve 

2004 yılında biri Alanya İlçesi, 2006 yılında biri Finike İlçesi olmak üzere 3 adet merkezden çalış-
malarını yürüten toplam 5 adet Mera Teknik Ekibi çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar 
doğrultusunda; İlimizde toplam 121.238,08 hektar olan mera alanının tespiti, 14.952,16 hektarı-
nın tahdidi ve 3.662,90 hektar alanın tahsisi tamamlanmıştır.

1.3.1.3.2. Islah ve Amenajman Çalışmaları
Mera Islah ve Amenajman Projeleri, İl Müdürlüğümüz, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol gereğince, Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte hazırlan-
makta ve yürütülmektedir.

İlimizde mera ıslah ve amenajman çalışmaları, 2004 yılında 5, 2006’da 1, 2007’de 1 ve 
2009 yılında 2 olmak üzere toplam 9 proje ile devam etmektedir. Bunlar Aksu İlçesi Yenidumanlar 
ve Yurtpınar, Döşemealtı İlçesi Aşağıoba, Yağca, Kovanlık,  Elmalı İlçesi Eymir ve Imırcık, Korku-
teli İlçesi Küçükköy ve İbradı İlçesi Eynif meralarıdır. Toplam 41.320 dekar uygulama alanı vardır 
ve 4.773 dekarında sulama yapılabilmektedir. 8 köy/belde de Mera Yönetim Birliği kurulmuş gö-
revlerine devam etmektedir. Proje uygulamaları şöyledir;  

 Aksu İlçesi Yenidumanlar merası 302 da ve proje maliyeti 134.064,00 TL’dir. Proje 
 01.01.2004-31.12.2009 tarihlerinde yürütülmüştür. Islah ve amenajman çalışmaları 
 tamamlanıp, tamburlu sulama sistemi kurulmuş ve mera otlatmaya açılmıştır. 

 Döşemealtı İlçesi Aşağıoba Köyü merası 415 da ve proje maliyeti 334.444,00 TL’dir. 
 Proje 01.01.2004-31.12.2008 tarihlerinde yürütülmüştür. Islah ve amenajman çalışmaları 
 tamamlanmış, yapay mera tesisi, sulama amaçlı gölet yapımı, tamburlu sulama sistemi 
 kurulması çalışmaları yapılmış ve otlatmaya açılmıştır. 

 Döşemealtı İlçesi Yağca Köyü merası 1063 da ve proje maliyeti 304.268,00 TL’dir. Proje 
 05.01.2004-30.10.2008 tarihlerinde yürütülmüştür. Islah ve amenajman çalışmaları 
 tamamlanmış, yapay mera tesisi, tamburlu sulama sistemi kurulması çalışmaları 
 yapılmış ve mera kısmen otlatmaya açılmıştır. 

 Elmalı İlçesi Eymir merası 2993 da ve proje maliyeti 497.587, 00 TL’dir. Proje 05.01.2004-
 30.10.2008 tarihlerinde yürütülmüştür. Islah ve amenajman çalışmaları tamamlanmış, 
 yapay mera tesisi, tamburlu sulama sistemi kurulmuş ve mera otlatmaya açılmıştır. 

 Elmalı İlçesi Imırcık merası 79 da ve proje maliyeti 156.000, 00 TL’dir. Proje 05.01.2009-
 30.10.2014 tarihlerinde yürütülecektir. Islah ve amenajman çalışmalarına başlanmış, 
 çevre ihatası tamamlanmıştır. 

 Döşemealtı İlçesi Kovanlık  merası 546 da ve proje maliyeti 286.311,00 TL’dir. Proje 
 çalışmaları devam etmektedir.

 Korkuteli İlçesi Küçükköy merası 1.Aşama projesi 15.000 da ve proje maliyeti 
 1.127.140,00 TL’dir. Proje 01.10.2006-30.10.2010 tarihlerinde yürütülecek olup; 
 çalışmalar devam etmektedir. 

 Aksu İlçesi Yurtpınar Beldesi sınırları içerisinde toplam 310 da mera, 2007 yılında ıslah 
 etmek koşuluyla, yıllık 31.000 TL’ye 25 yıllığına özel bir şirkete kiraya verilmiştir. 
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 İbradı İlçesi Eynif merası 20.607,70 dekar olup, proje maliyeti 1.327.500,00 TL’dir. 2009 
 yılı içerisinde ıslah ve amenajman çalışmalarına başlanmıştır.

Meralık özelliğini kaybetmiş olan kısımlarında yapay mera tesisi yapılmış olup, yapay mera 
tesis edilirken, meraya derin köklü çok yıllık ve çim kapağı oluşturan bitkilerin ekilmesi, bu bitkile-
rin buğdaygil ve baklagil karışımı olması, ayrıca çiğnenmeye ve otlatmaya dayanıklı yüksek boylu 
otların üretilmesi, büyükbaş hayvanlar için yüksek boylu, küçükbaş hayvanlar için alçak boylu 
otlar karışıma alınmasına özen gösterilmiştir. 

Zayıf-orta sınıf mera özelliği gösteren kısımlarında tohum aşılama yöntemi uygulanmıştır. 
İyi sınıf mera özelliği gösteren kısımlarda ise gübreleme vb. kültürel yöntemlerle ıslah çalışmaları 
yapılmaktadır. Meranın üretebileceği yem miktarına göre besleyebileceği hayvan sayısı sınırlı 
olduğundan, otlatma kapasitesine uyulmasının sağlanması öncelikli amaçtır. 

Hazırlanan ıslah projesinde belirtilecek otlatma sistemlerine (dinlendirerek otlatma, mü-
navebe ile otlatma, dinlendirerek münavebe ile otlatma vb.) uyulmasının sağlanması için eğitim 
çalışmaları devam etmektedir.

Islah ve amenajman yöntemlerinin yanı sıra kültürel ve teknik önlemlerin de beraber uy-
gulanması çayır-mera alanlarımızda ağır otlatma karşısında tahribatın önlenmesi, mera kompo-
zisyonun iyileştirilmesi, erozyona karşı toprak bozulumunun azalmasına katkıda bulunacak ve 
bunların devamlılığını sağlayacaktır.

1.3.1.3.3.  Otlatma Planları
İlimizde her yıl İl Otlatma Planları dahilinde otlatma planları hazırlanmakta ve Valilik Genel 

Emirleri ve mera yönetim birliklerince hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize duyurulmaktadır.
Çizelge 27. Antalya İli Mera, Yaylak Ve Kışlakları 2010 Yılı Otlatma Başlama ve Bitiş Tarihleri

İLÇELER
SAHİL BÖLGESİ YAYLA BÖLGESİ

OTLATMAYA
BAŞLAMA TARİHİ

OTLATMA BİTİŞ 
TARİHİ

OTLATMAYA 
BAŞLAMA TARİHİ

OTLATMA 
BİTİŞ TARİHİ

DÖŞEMEALTI 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
KONYAALTI 20   NİSAN 15 EKİM - -
MURATPAŞA 20   NİSAN 15 EKİM - -
AKSU 20   NİSAN 15 EKİM - -
KEPEZ 20   NİSAN 15 EKİM - -
SERİK 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
MANAVGAT 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
İBRADI - - 20 MAYIS 15 EKİM
AKSEKİ - - 20 MAYIS 15 EKİM
GÜNDOĞMUŞ - - 20 MAYIS 15 EKİM
ALANYA 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
GAZİPAŞA 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
KORKUTELİ - - 20 MAYIS 15 EKİM
ELMALI - - 20 MAYIS 15 EKİM
KEMER 20   NİSAN 15 EKİM - -
KUMLUCA 20   NİSAN 15 EKİM - -
FİNİKE 20   NİSAN 15 EKİM - -
DEMRE 20   NİSAN 15 EKİM - -
KAŞ 20   NİSAN 15 EKİM 20 MAYIS 15 EKİM
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Çizelge 28. Islah ve Amenajman Projesi Uygulanan Meralarda Otlatma Tarihleri

MERALAR OTLATMAYA 
BAŞLAMA TARİHİ

OTLATMA 
BİTİŞ TARİHİ

Döşemealtı İlçesi Yağca Merası 30 NİSAN 30 EYLÜL
Döşemealtı İlçesi Aşağıoba Merası 15 NİSAN 30 EYLÜL
Döşemealtı İlçesi Kovanlık Merası 30 NİSAN 30 EYLÜL
Aksu İlçesi Yenidumanlar 15 NİSAN 30 EYLÜL
Elmalı İlçesi Eymir 10 MAYIS 30 EYLÜL
Korkuteli İlçesi Küçükköy 10 MAYIS 30 EYLÜL
İbradı İlçesi Eynif 10 MAYIS 30 EYLÜL
Elmalı İlçesi Imırcık 10 MAYIS 30 EYLÜL

1.3.1.4.  Meraların Antalya’da 10 Yıllık Gelişimi
Çizelge 29. Antalya’da Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Durumu

YILLAR KÖY/BELDE 
SAYISI

TESPİT 
(Ha)

TAHDİT 
(Ha)

TAHSİS 
(Ha)

1999 0 0 0 0
2000 10 1.251,25 3.349,26 285,00
2001 78 10.026,30 6.979,00 0
2002 13 787,91 1.125,80 0
2003 16 174,80 0 30,20
2004 7 1.332,24 1.408,59 1.287,00
2005 37 14.869,81 2.060,70 0
2006 42 18.349,30 0 2.060,70
2007 78 25.116,82 28,81 0
2008 35 24.039,46 0 0
2009 24 25.290,19 0 0

TOPLAM 340 121.238,08 14.952,16 3.662,90

Antalya İlinde 340 köy/beldede tespit çalışmaları tamamlanmıştır. 

1.3.1.5. Karşılaşılan Sorunlar
 Mera Yaz Okullarında eğitilerek Mera Kanunu Uygulamalarında görev alması gereken 

 teknik elemanların devamlı yer değiştirmeleri ve bu elemanların merada görev 
 yapmalarının sağlanamaması nedeniyle mera birimlerinin kurumsallaşması tam olarak 
 temin edilememiştir. Bu durum aynı zamanda bilgi birikimini ve tecrübeli teknik eleman 
 yetişmesini engellemiştir. Bu nedenle; İl Müdürlüklerinde Çayır Mera Yem Bitkileri Şube 
 Müdürlüğü veya o ilin mera varlığına göre norm kadro getirilmesi sağlanmalıdır.

 Mera Kanunu uygulamaları farklı köylerin disiplinini gerektirmektedir. Son yıllarda bu 
 disiplin bir ölçüde sağlanmış olsa bile farklı kurumlar uygulamayı kurumsal çıkar olarak 
 görmekte, bu disipline yeterince uymamaktadır. Gerek teknik eleman, gerekse bilgi ve 
 belgeleri vermemekte ısrar etmekte ve çalışmayı ciddi anlamda engellemektedir. 

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen arazi kadastrosu çalışma programları 
 mera komisyonlarına geç gelmekte ve Kadastro teşkilatı Mera Kanunu 7. maddesine 
 aykırı çalışmalar yapmaktadır.

 Hızlandırılmış kadastro çalışmalarında, kadastro programına alınan köy ve belediyelerin 
 sayılarının fazla olması zaten az sayıda ve yoğun iş programı olan mera teknik ekiplerinin 
 yetersiz kalmalarına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ya teknik ekip sayısı 
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 arttırılmalı ya da civar illerden mera teknik ekip üyesi elemanların geçici görevle 
 hızlandırılmış kadastro programı uygulanan illerde görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

 Orman içi ve orman kenarı köy ve belediyelerde bulunan mera, yaylak ve kışlakların tespit 
 ve tahdidinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta, orman kadastrosu geçmeyen yerlerde 
 yapılan tespit ve tahditler sonucunda orman müdürlüklerinde oluşturulan komisyon 
 görüşünün alınmış olmasına rağmen orman kadastro komisyonları farklı uygulama 
 yapabilmektedir. Bu durum hukuki sorunlara neden olmaktadır. Bakanlığımız ve Orman 
 Bakanlığı arasında bu sorunları aşacak bir protokolün acilen düzenlenmesi 
 gerekmektedir.

 Mera, yaylak ve kışlaklar özellikle arazi rantının yüksek olduğu bölgelerde yoğun 
 olarak işgal edilmektedir. Yapılan işgaller teknik ekiplerce tespit edilmekte ve durum 
 Valilik ve Kaymakamlıklara bildirilmektedir. Ancak; ilgili birimlerce 3091 Sayılı Kanun 
 uygulamaları etkin olarak uygulanmamaktadır. Bu durum caydırıcılığı engellemektedir. 

 3091 Sayılı Yasada değişiklik yapılarak, meralara yapılan tecavüzlerin doğrudan Mera 
 Komisyonlarınca 7 gün içerisinde terk ettirilmesini ve üzerinde bulunan her türlü taşınmaza 
 doğrudan el konularak meraya gelir kaydedilmesi ile ilgili yasal düzenleme 
 yapılmalıdır. 

 Mera, yaylak ve kışlaklarda “kanun değişikliği olacak” beklentisi bu alanlarda olan 
 işgalleri arttırmakta ve kanun uygulamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kişilerin bu
 konudaki beklentilerinin ortadan kaldırılması için gerekli yasal tedbirler mutlaka 
 alınmalıdır. 

 Özellikle bölgemizdeki yaylaklarda, günümüzde ulaşımın rahat olması ve gelişen tarım 
 teknolojileri nedeniyle farklı tarımsal faaliyetler yapılmak suretiyle yoğun işgalle 
 olmaktadır. Bu nedenle yaylakların yönetimi ve korunmasının sağlanabilmesi için Yayla 
 Barınakları yönetmeliğinin kısa vadede yayınlanması gerekmektedir. 

 Mera kanunu gereği çiftçi katkısı sağlanması gerekirken çiftçilerimiz çalışmalara katılmak 
 istememektedir.

 Meraların hayvan otlatma yerine başka amaçlar için kullanılacağı düşünülme, çiftçilerle 
 yapılan toplantılarda bu durum açıklansa bile Mera Kanununda zamanla değişiklik 
 yapılacağından endişe edilmektedir. Örneğin, satılması, başka köy veya fi rmalara 
 kiralanması gibi.

 Proje uygulanan meraların ihataları zaman zaman tahrip edilmekte, proje gereği yasak 
 olan dönemde merada hayvan otlatılmak istenmektedir. Meraları korumak için tutulan 
 mera bekçileri silahlı olmadıkları için yeterince caydırıcı olamamaktadırlar. Örneğin, 
 silahlı orman muhafaza memurları bu işi ormanlarda başarı ile uygulamaktadır.

 Merada kaçak hayvan otlatanların tespit edilmesine rağmen ilgili makamlarca verilmesi 
 gereken cezalar ertelenmekte veya hiç uygulanmamaktadır.

1.3.1.6. Gelecekteki Durum
4342 Sayılı Mera Kanunu, geçim kaynağının büyük bir kısmını hayvancılığın teşkil ettiği 

bölgemizde hayvansal üretime katkı sağlayacak doğal kaynakların değerlendirilmesi ve sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması ve yöre çiftçisinin sosyo-ekonomik yapısının iyileştirilmesi temini amacını 
gütmektedir.

 Mera tespitleri 2015 yılına kadar bitirilmelidir. Bu amaçla, hızlandırılmış kadastro 
 çalışmalarına paralel bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır.

 Tespiti biten yerlerde tahdit çalışmaları yapılarak mera, yaylak ve kışlakların sınırları 
 oluşturulmalıdır.
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 Tespit ve tahdidi biten meralarda kullanım durumuna göre köy veya beldelere ya da 
 birkaç köy veya beldeye müştereken tahsis çalışmaları yapılmalıdır.

 Tespit-tahdit ve tahsisi biten köy veya beldelerde gerekiyorsa ıslah ve amenajman 
 çalışmalarına başlanmalıdır.

 Tüm meralarda mera yönetim birlikleri oluşturulmalı ve bu alanların yönetimi bu birliklere 
 bırakılmalıdır.

 Özellikle bölgemizdeki yaylaklarda, günümüzde ulaşımın rahat olması ve gelişen tarım 
 teknolojileri nedeniyle farklı tarımsal faaliyetler yapılmak suretiyle yoğun işgalle 
 olmaktadır. Bu nedenle yaylakların yönetimi ve korunmasının sağlanabilmesi için Yayla 
 Barınakları Yönetmeliğinin kısa vadede yayınlanması gerekmektedir. 

 Islah edilen meralarda sürdürülebilirlik açısından mera birlikleri ile birlikte en az 5 yıllık 
 sürdürme projeleri yapılmalıdır.

 Islah edilecek mera alanlarında en az 2-3 yıllık bilimsel denemeler yapılmalı daha sonra 
 ıslah projelerine geçilmelidir.

 Büyük mera alanlarının (3000 da) ıslah çalışmaları tahsis yapılan köy veya belde ile 
 birlikte çevre köyleri de kapsayan hayvancılık tesisleri ve hayvansal ürün işleyen 
 tesislerinin (mandıra vb) geliştirilmesi çalışmaları birlikte organize edilmelidir.

1.3.2. Yem Bitkileri

1.3.2.1. Dünyada Yem Bitkileri Üretimi
Dünyada, tarımda ileri gitmiş birçok ülkede toplam tarla arazisi içerisindeki yem bitkilerinin 

payı büyüktür. Örneğin, Avustralya’da bu oran % 50’ye yaklaşırken, birçok Kuzey Avrupa ülkesin-
de % 25 ‘ler düzeyinde bulunmaktadır. 

İncelenen Avrupa ülkelerinde en düşük paylardan biri Ülkemize aittir. Bu ülkelerde tek bir 
yem bitkisi bile, ekilebilir alan içerisinde büyük bir yer kaplayabilmektedir. Yurdumuzda yonca 
ekim alanı 555 bin ha kadar olduğu halde, İtalya’da 1.3 milyon ha, Kanada’da 2.5 milyon ha, 
Arjantin’de 7.5 milyon ha, ABD ise 11 milyon ha’a ulaşmaktadır. 

Çizelge 30. Bazı Ülkelerde Yem Bitkileri Ekim Alanları 

Ülke
Toplam 

Tarla Arazisi 
(bin Ha)

Yem Bitkileri 
Ekim Alanı 

(bin Ha)

Yem Bitkileri 
Ekim Alanlarının 

Tarla Arazisi İçindeki 
Oranı (%)

Avustralya 50.304 25.056 49.8 
Y. Zelanda 1.5 0.236 15.7 
ABD 175.209 40.225 23.0 
İngiltere 5.652 1.437 25.4 
Fransa 18.447 4.754 25.8 
Almanya 11.813 4.317 36.5 
İtalya 8.172 2.47 30.2 
Danimarka 2.292 0.693 30.2 
Hollanda 0.905 0.284 31.4 
Yunanistan 2.72 0.319 11.7 
Bulgaristan 4.424 0.278 6.3 
Romanya 9.402 1.595 17.0 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarla Bitkileri Master Planı

495

Planı

1.3.2.2. Türkiye’de Yem Bitkileri Üretimi
Türkiye`nin 1950 – 2000 yılları arası 50 yıllık yem bitkileri ekilişleri incelendiğinde, 1950 yı-

lında 4.200 ha iken 2000 yılında bu rakam 250.800 ha olmuştur. Korunga ekiliş alanı 1950 yılında 
2.000 ha iken 2000 yılında 107.500 ha ulaşmıştır. Fiğ ekiliş alanları 1950 yılında 30.000 ha iken 
2000 yılında bu rakam 225.300 ha olmuştur. Burçak ise yıllar itibariyle ekiliş alanlarını kaybetmiş-
tir. 1950 yılında 130.600 ha olan burçak ekim alanı 2000 yılında 3.600 ha`a gerilemiştir. 

Çizelge 31.Türkiye’de 1950-2000 Yılları Arasında Yem Bitkisi Ekim Alanları (000 Ha) 

Yıllar Yonca Korunga Fiğ Burçak

1950 4.2 2.0 30.0 130.6 
1955 15.6 4.7 66.0 130.0 
1960 28.9 6.5 79.5 136.0 
1965 44.5 23.1 110.0 90.0 
1970 51.3 23.5 104.0 75.0 
1975 111.0 50.6 110.5 60.0 
1980 131.0 71.0 114.0 31.0 
1985 169.0 85.0 212.0 18.0 
1990 186.0 93.0 240.0 13.0 
1995 217.5 82.5 252.0 8.1 
2000 250.8 107.5 225.3 3.6 

Kaynak: TÜİK-2009 

2009 yılı TÜİK rakamlarına göre, Türkiye’nin işlenebilir tarım alanı 20.840.793 hektardır. 
Tarla bitkileri ürünlerinin ekim alanı 16.581.603 hektar ve nadas alanları 4.259.190 hektardır. 
1.585.681 hektar olan yem bitkileri ekimalanı, toplam işlenebilir tarım alanının %7.61’ini oluştur-
maktadır. Silajlık mısırda dahil toplam yem bitkileri üretimi 11.4 milyon tondur. 

Toplam 10.946.239 adet olan büyükbaş hayvan varlığı için 33.5 milyon ton kaba yeme 
gereksinim duyulmaktadır. Yaklaşık 24 milyon adet olan koyun ve 5.6 milyon keçi için ise toplam 
olarak 8.3 milyon ton kaba yem gerekmektedir. Çayır meralarımızdan yaklaşık 7.3 milyon ton kuru 
ot elde edildiği varsayılırsa, kaba yem üretimimizin 25 milyon ton civarında artırılması gerekmek-
tedir (Sabancı ve ark.).   
Çizelge 32. Türkiye Tarla Bitkileri Ekiliş Alanları (Ha)

Bölgeler Tahıllar Tane 
Baklagiller

Yağlı 
Tohumlar

Endüstri 
Bitkileri

Yumrulu 
Bitkiler

Yem 
Bitkileri Oran

Marmara 1.643.807 46.139 427.885 43.298 30.799 186.002 11.73
Ege 1.171.874 139.905 42.918 228.454 31.493 213.203 13.45
İç Anadolu 3.750.415 218.556 74.027 200.568 74.827 235.587 14.86
Akdeniz 1.251,200 146.888 88.968 126.019 22.163 89.780 5.66
Karadeniz 1.288.769 107.927 29.289 53.210 50.742 204.446 12.89
Doğu Anadolu 1.255.833 39.922 5.671 38.295 13.689 585.433 36.92
Güneydoğu 1.628.076 371.143 8.250 341.214 3.689 71.230 4.49
Toplam 11.989.974 1.070.480 677.008 1.031.058 227.402 1.585.681 100
% 57.53 5.14 3.25 4.95 1.09 7.61

Kaynak: TÜİK-2009 

Türkiyede Fiğ ve Yonca yem bitkileri ekilişlerinde başı çekmektedir. Bunları Silajlık mısır 
ve Korunga ekiliş alanları izlemektedir. Ekiliş alanı her geçen gün azalan burçağın yem bitkileri 
içerisindeki payı oldukça düşüktür. 
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Çizelge 33.Türkiye Yem Bitkileri Ekiliş Alanları (Ha)

Bölgeler Hasıl 
Mısır

Silajlik 
Mısır Fiğ Yonca Korunga Burçak Üçgül Toplam

Marmara 4.413 80.459 62.383 35.318 2.929 500 0 186.002
Ege 3.291 85.473 80.021 38.526 3.626 2.137 129 213.203
İç Anadolu 477 29.854 77.676 89.453 33.359 4.668 100 235.587
Akdeniz 1.108 18.997 56.172 9.906 3.429 167 0 89.780
Karadeniz 7.014 37.608 117.634 30.182 11.957 51 0 204.446
Doğu Anadolu 35 7.589 141.229 348.407 84.343 1.733 2.097 585.433
Güneydoğu 242 12.323 44.569 3.930 486 9.681 0 71.230
Toplam 16.580 272.303 579.684 555.722 140.129 18.937 2.326 1.585.681
% 1.04 17.17 36.56 35.05 8.84 1.19 0.15

Kaynak: TÜİK-2009 

1.3.2.3. Antalya’da Yem Bitkileri Üretimi
Antalya ilinde son 10 yıllık veriler incelendiğinde, yıllar itibariyle değişiklik olmasına rağmen 

yem bitkileri ekilişinden artış görülmemektedir. 
Çizelge 34. Antalya İli Yem Bitkileri Ekiliş Alanları (Da)

Yıl Mısır Hasıl Mısır Si-
lajlık Fiğ Yonca Burçak Korunga Toplam

2000 - - 19.900 5.740 4.340 340 30.320
2001 - - 21.120 5.580 4.340 690 31.730
2002 - - 17.140 4.280 3.120 770 25.310
2003 - - 21.210 6.520 3.430 1.580 32.740
2004 11.880 21.600 29.190 6.980 3.020 1.670 74.340
2005 12.700 26.510 28.440 6.100 2.830 890 77.470
2006 12.850 20.900 33.684 4.850 2.390 850 75.524
2007 5.780 17.950 51.691 5.028 2.360 785 83.594
2008 4.390 21.450 44.255 5.068 1.245 685 77.093
2009 4.520 14.058 33.679 6.418 1.245 685 60.605

Kaynak: TÜİK-2009 

Yonca: Yonca dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. Yüksek yem değerine sahiptir. Bi-
rim alana protein verimi yüksek, vitaminler yönünden zengin olan yoncanın kuru ve yeşil otu her 
türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. Otu yeşil veya kurutularak hayvanlara yedirildiği gibi, silo 
ve pelet yeme işlenebilir. Kültürü yapılan yoncanın Güneybatı Asya ve İran’dan köken aldığına ve 
ilk kez İran’da yetiştiriciliğine başlandığına inanılır. 

Serin mevsim yem bitkisi olan yonca, çeşitler arasında iklim istekleri yönünden farklılıklar 
bulunmakla birlikte, genellikle ılık ve nemli yerlerde iyi gelişir, maksimum büyümeyi 25-26 0C’de 
yapar (Açıkgöz 2001). Ülkemizin Akdeniz ikliminin görüldüğü Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerinin bazı yerlerinde sahil tipi yonca yetiştiriciliği yapılmaktadır ve ekim za-
manı sonbahardır.

Korunga: Yurdumuz korungaların yayılma alanı içerisinde bulunur. Korunga ülkemizin özel-
likle Orta ve Doğu Anadolu ile geçit bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen bir yem bitkisidir. Soğu-
ğa ve kurağa çok dayanıklı olan korunga, diğer bitkilerin yetişmediği kıraç,  kireçli topraklarda iyi 
gelişir. Protein oranı oldukça yüksek ve mineral maddelerce zengindir. Yoncanın aksine korunga 
otu hayvanlarda şişkinlik yapmaz. Korunga, ilimizde yayla bölgeleri için yetiştiriciliği tercih edilen 
bir yem bitkisidir. 
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Macar Fiği: Soğuğa ve kurağa dayanıklı, tek yıllık bir fi ğ türüdür. Kışa en iyi dayanan fi ğ 
türlerinden birisidir. Yarı yatık gelişmesi nedeniyle, ot üretimi için yalnız yetiştirilebileceği gibi, 
tahıllarla karışım halinde de ekilebilir. Macar fi ği özellikle ağır killi topraklarda mükemmel uyum 
sağlamaktadır. Nemli topraklarda diğer fi ğlerden daha iyi gelişir. Kumlu topraklarda gelişmesi za-
yıftır. Tohum verimi yüksektir. Ot üretimi, silaj, yeşil gübre, otlakiye ve tohum üretimi amaçlarıyla 
yetiştirilebilmektedir.

Sorgum: Anavatanı Afrika olan sorgumlar, buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Sorgum  ülke-
mizde Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu,  ve Orta Anadolu bölgeleri sulanır tarım arazilerinde 
yetişebilen yüksek verimli yazlık buğdaygil yem bitkisidir. Tane sorgumlar esas olarak tohum üreti-
mi amacı ile yetiştirilir. Yem sorgumları ise uzun boylu, bol kardeşlenen ve fazla yapraklı olup yeşil 
yem ve silaj olarak değerlendirilir. Özellikle sahil bölgemizde 3-4 biçim vererek haziran ayından 
ekim ayına kadar sürekli yeşil ot kaynağıdırlar.

Mısır: Aslında önemli bir tahılı olan mısır, en çok yem amacıyla yetiştirilmektedir. Dünya 
mısır üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirilen ABD de üretilen mısırın çoğunluğu hayvan 
yemi ve endüstri ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle son 20-30 yıldan beri orta ve batı 
Avrupa ülkelerin mısır tarımı giderek artmaktadır. Bu artış özellikle silaj yapımında kullanılan en 
önemli bitki olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde son 15-20 yıla kadar genellikle Karadeniz 
ve Marmara bölgelerinde yapılan mısır tarımı son yıllarda başta Akdeniz, Ege, Trakya ve İç Ana-
dolu olmak üzere diğer bölgelerimizde de yaygınlaşmıştır. Sulanabilir alanlarda ikinci ürün olarak 
silaj, hasıl ve tane üretimi amacıyla yetiştirilmektedir. Yetiştiriciliğinin kolay oluşu verimin yüksek-
liği silaj yapımına uygunlu ve besleme değerinin yüksekliği gibi üstün özellikler mısır tarımının 
yaygınlaşmasında ana etmenlerdir.

Adi Fiğ: Adi fi ğ Avrupa içlerinden Çin ve Japonya’ya kadar uzanan çok geniş bir alanda 
doğal olarak bulunur. Yurdumuzda en fazla yetiştirilen yem bitkilerinden birisidir. Genel olarak 
kıyı bölgelerimizde yeşil ve kuru ot, iç bölgelerimizde tane üretimi amacıyla yetiştirilir. Ayrıca iyi 
bir yeşil gübre bitkisidir. Bugün hemen her yöremizde tarımı yapılan adi fi ğin ekim alanı yıldan 
yıla artmaktadır. Otu çok lezzetli ve besleyicidir. Özellikle Akdeniz sahil kesiminde ekim nöbeti 
içerisinde yer alabilir.  

1.3.2.4. Antalya’da Yem Bitkilerinin 10 yıllık Gelişimi
Antalya İlinde yem bitkilerinin 10 yıllık gelişimine bakıldığında mısırın 2004 yılına kadar 

yem bitkisi olarak üretimi gözükmezken 2004 yılında 33.480 dekar iken 2009 yılında 18.578 deka-
ra gerilemiştir. Buna karşın fi ğ ekim alanı 19.900 dekardan 33.679 dekara yükselmiştir.  Mısırdaki 
bu düşüş dane mısır üretiminden vazgeçilip tamamen silajlık mısır ekimine yönelinmesine bağla-
nabilir. Fiğdeki artış ise yem bitkisi desteğinin olumlu yönde etkilediği göstermektedir. Aynı şekilde 
toplam yem bitkileri ekim alanı 30.320 dekardan 60.605 dekara yükselmiştir.

1.3.2.5. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar
 Ülkemizde çayır meraların üretim kapasitelerinin düşmesi yanında yem bitkilerinin ekiliş 

alanlarında artış olmasına rağmen bu artış yetersiz kalmaktadır. 
 Yem bitkilerinin ekiliş alanlarının arttırılması için ilk şart hayvancılığın karlı bir faaliyet 

alanı haline getirilmesidir. Hayvancılığın karlı olmadığı durumlarda yem bitkileri tarımının karlı 
olması imkansızdır. 

 Ülkemizde hayvancılık işletmeleri genellikle küçük ölçeklidir. Bu işletmelerin büyütülme-
si yem bitkileri tarımının gelişmesini sağlayacaktır. 

 Yem bitkilerinde çeşit sayısı kısıtlıdır. Alternatif türlerde ıslah çalışmaları ile yem bitkileri 
tarımı çeşitlendirilmelidir. 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu yem bitkileri teşviği arttırılarak de-
vam ettirilmesi yem bitkilerinin ekiliş alanlarının artmasını sağlayacaktır. 
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1.3.2.6 Gelecekteki Durum
 Bu bölgede yem bitkilerinden mısır, sorgum, yonca, adi fi ğ, macar fi ği, korunga, soya ve 

yem bezelyesi öncelikli desteklenmelidir (tohum, ürün ve alet ekipman desteklemesi)
 Ot borsası oluşturulmalıdır
 En önemli silaj bitki materyalleri olan mısır ve sorgumun en iyi yetiştirme alanı olduğu 

düşünülürse bölgede silaj üretimi ve silaj paketleme tesisleri kurulmalı ve desteklenmelidir
 Yem bitkileri yetiştirme alanları kısıtlı olan bölgelerde çiftçilere hazine arazileri belirli 

sürelerde kiralanmalıdır
 Örnek çiftçilerle yem bitkileri tohumluk üretimi sağlanarak bu çiftçilere özel destekler 

getirilmelidir (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tohumluk alımlarında bu çiftçilere öncelik vermeli)
 Tarım İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitülerinde çalışacak yem bitkileri ve çayır-mera 

kadrolarının arttırılması; alanda çalışan eleman sayısının yükseltilmesi gerekir
 Tarım il müdürlüğü bünyelerinde çayır-mera ve yem bitkilerinin ayrı bir şube şeklinde 

yapılanması gerekmektedir.
Yem Bitkileri SWOT Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Yem bitkileri üretiminin 
Bakanlık tarafından 
desteklenmesi
- Hayvancılık 
işletmelerinin sayısının 
artma eğiliminde olması
- İlimizde iklim 
koşullarının tüm yıl 
boyunca yem bitkisi 
yetiştirmeye elverişli 
olması
- Bölgede Araştırma 
Enstitüsü bünyesinde 
bulunan birimde 
çeşit tescil, ıslah 
ve adaptasyon 
çalışmalarının yapılması

- Ot borsası yoktur
- Hayvancılık 
işletmelerinin hala 
yem bitkileri tarımına 
geçmemesi
- Yem bitkileri tohum 
üretimi yapılan tür ve çeşit 
sayısı kısıtlıdır
- Tohumluk ihtiyacının 
büyük bir bölümünün ithal 
edilmesi
- Yem bitkileri tohumlarının 
ekimine uygun yeterli 
ekipman olmaması

- Hayvancılıkta üretim 
maliyetlerini düşüren 
önemli bir girdidir
- Hayvanlar için gerekli 
besin maddelerinin 
kaynağıdır
- Kaba yem kaynağına 
olan ihtiyacın yüksek 
olması

- Sertifi kasız tohum 
kullanımı
- Adaptasyon çalışması 
yapılmamış çeşitlerin 
yetiştirilmesi
- Sahil kesimindeki aşırı 
nemden kaynaklanan 
kurutma probleminin 
olması
- Arazi büyüklüklerinin az 
olması yem bitkileri üretim 
maliyetlerini arttırmaktadır

1.4. Yemeklik Baklagiller
1.4.1. Yemeklik Baklagillere Genel Bakış
1.4.1.1. Yemeklik Baklagillerin Tanımı
Bakla ya da “legume”, baklagiller ailesinin üyelerinin meyvelerine verilen addır ve “pulse” 

baklagillerin yenilebilir daneleri için kullanılmaktadır. Fakat yağ bitkisi olarak kullanılan baklagiller 
genelde dane baklagiller içinde yer almamaktadır. Dünya literatüründe yemeklik dane baklagiller 
soya ve yerfıstığı gibi bitkiler dahil insan gıdası olarak kullanılan tüm baklagilleri kapsadığı halde, 
ülkemizde yemeklik dane baklagiller yağ bitkilerini içermemektedir. Bu yüzden yemeklik dane ya 
da tane baklagiller yerine “Yemeklik Baklagiller” tanımı kullanılması daha anlamlı olacaktır. 

1.4.1.2. Yemeklik Baklagillerin Kullanılması
Genel olarak Fabales takımının familya ve alt familyalarında bulunan türler insan ve hay-

van beslenmesinde, kerestecilikte, yakacak olarak, ilaç bitkisi olarak, süs bitkisi olarak ve daha 
pek çok amaçlarla kullanılmaktadırlar. İnsan beslenmesi amacıyla kullanılan baklagillerin bulun-
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duğu en önemli alt familya kelebek çiçekliler (Papilionoideae) alt familyasıdır. İnsan beslenmesi 
amacıyla kullanılan yemeklik baklagillerden farklı şekillerde yararlanılmaktadır: 

(1) Kuru daneleri pişirilerek doğrudan tüketilenler. 
(2) Yeşil veya taze daneleri değişik şekillerde pişirilerek, kavrularak ve parçalanarak doğru-

dan tüketilenler. (Barbunya fasulyesi, bakla ve bezelyenin daneleri) 
(3) Fermente edilmiş ürünler.(Fasulye turşusu)
(4) Taze baklası değişik şekillerde işlenerek tüketilenler.(Fasulyelerin yeşil baklası doğru-

dan pişirilerek yada ıslatılarak ve konserve olarak)
(5) Sürgünlerinde yararlanılan baklagiller.(Nohut bitkisinin sürgünleri bu amaçla salata ola-

rak)

1.4.1.3. Yemeklik Baklagillerin Sağladığı Yararlar
Yemeklik baklagillerin tarımı, tüketimi ve kullanımı değişik şekillerde insanlara yararlar sağ-

lamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
İnsan Beslenmesindeki Yararları 
İnsanlar protein ihtiyacını hayvansal ve bitkisel kaynaklardan karşılamaktadırlar. Bitkisel 

proteinler daha kolay, ucuz ve sağlıklı olmalarından dolayı tercih edilmektedirler. Baklagiller  % 20 
ile % 40 arasında protein içermektedirler.

Sığır eti, buğday, fasulye, nohut, mercimek ve soya bitkileri (g/100g olarak) sırasıyla % 
17,5- 12,7- 21,9- 19,3- 28,1 ve 33,0 protein içermektedir. Ayrıca, baklagiller demir, fosfor ve E 
ve B1 vitamini bakımından zengindirler. Dünyadaki insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin 
%22’si, karbonhidratların % 7’si yemeklik baklagillerden karşılanmaktadır.

1.4.1.3.1. Hayvan Beslenmesindeki Yararları
Baklagillerin hasat ve harman işleminden sonra kalan sap ve saman gibi artıkları hayvan 

beslenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle saplarında sertleşme olmayan mercimek, fasulye 
ve börülce gibi bitkilerin sap ve samanını hayvanlar severek tüketmektedir. Baklagillerin sapların-
da tahılların saplarından daha fazla protein bulunmaktadır. Dünyadaki hayvan beslenmesindeki 
bitkisel proteinlerin % 38’i, karbonhidratların % 5’i yemeklik baklagillerden karşılanmaktadır. 1 ton 
buğdaygil yem bitkisini sapında 70,5 kg, 1 ton yemeklik baklagil sapında ise 137,4 kg protein bu-
lunmaktadır. Yemeklik baklagillerde dane / sap oranı 1:1,5 tur. Buna göre yıllık yemeklik baklagil 
üretiminin 1,5 katı sap hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır.

1.4.1.3.2. Ekim Nöbetindeki Yararları
Yemeklik baklagiller köklerinde bulunan bakteriler aracılığıyla havanın serbest azotunu (N) 

toprağa bağlayarak toprak verimliliğini artırmaktadırlar. Toplam azot içeriklerinin yaklaşık olarak 
% 77’sini ve hatta daha fazlasını bu yolla sağlamaktadırlar. Toprağa bağladıkları azot miktarı 
türlere göre değişmekle beraber genelde 5-190 kg/ha azot tespiti yapmaktadırlar. Baklagiller aynı 
zamanda yeşil gübre olarak ta kullanılmakta ve toprağı organik maddece zenginleştirmektedirler. 
Bu amaçla kullanılacak baklagillerin yeşil kısımlarının oldukça iyi gelişmiş olması ve çiçeklenme 
ile ilk bakla bağlama dönemlerinde toprağa karıştırılmaları daha uygun olacaktır. Bakla bitkisi bu 
amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Toprağın biyolojik yapısının iyileştirilmesinde yemeklik baklagillerin rolü büyüktür. Bakla-
gillerin C:N oranı küçüktür. Bu oran tahıllarda baklagillerden daha yüksektir. Dolayısıyla, baklagil 
sapları uygun koşullarda 1-2 haftada parçalanarak humusa dönüşürler. Bu süre tahıllarda 4-8 
hafta kadar sürmektedir. Böylece, kısa sürede toprakta mikroorganizma faaliyetini teşvik etmek-
tedirler.

Derin kök sistemleri ile toprağın fi ziksel yapısının iyileştirilmesini sağlarlar. Ekim nöbetine 
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girdikleri zaman çapalanarak yabancı ot yoğunluğunun azalmasını sağlamaktadırlar.

1.4.2. Yemeklik Baklagil Üretimleri

1.4.2.1. Dünya Yemeklik Baklagil Üretimi
Çalışmamızda ele aldığımız yemeklik baklagillere ait üretim değerleri Çizelge-35’de veril-

miştir. FAO verilerine göre dünyada yemeklik baklagillerin ekiliş alanları yıllara göre dalgalanma 
göstermesine rağmen verim miktarlarının artmakta olduğu bir gerçektir. Bu artışlara paralel olarak 
verim miktarı da artmaktadır. 

Çizelge 35.Dünya Yemeklik Baklagil Ekiliş Alanı, Üretim Miktarı ve Verimi

ÜRÜNLER Yıllar Ekiliş alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

BAKLA

2005 2.619.521 4.419.570 169
2006 2.407.900 4.106.899 171
2007 2.468.498 3.920.315 159
2008 2.512.888 4.320.377 172
2009 2.507.855 4.096.682 163

BEZELYE

2005 6.485.653 11.281.190 174
2006 6.375.995 9.794.941 154
2007 6.033.432 9.283.976 154
2008 5.935.475 10.034.794 169
2009 6.158.809 10.379.890 169

BÖRÜLCE

2005 9.990.541 4.690.165 47
2006 10.951.518 5.046.992 46
2007 11.296.855 4.892.267 43
2008 11.887.257 5.737.702 48
2009 11.862.341 5.689.562 48

FASULYE

2005 26.477.607 18.911.001 71
2006 27.817.337 20.833.034 74
2007 28.823.889 20.823.892 72
2008 26.472.610 20.404.573 77
2009 25.211.468 19.723.330 77

MERCİMEK

2005 4.085.036 4.043.573 99
2006 3.828.479 3.338.467 87
2007 3.701.913 3.298.215 89
2008 3.319.596 2.827.170 85
2009 3.637.008 3.595.177 99

NOHUT

2005 10.191.634 8.444.951 83
2006 10.509.928 8.457.955 80
2007 11.223.339 9.677.476 86
2008 11.022.706 8.502.877 77
2009 11.081.938 9.774.082 88

Kaynak : FAO 2009   

Dünyada en çok ekiliş alanına fasulyenin sahip olduğu, bunu börülce, nohut, bezelye, mer-
cimek ve baklanın izlediği, en çok üretim miktarına ise yine fasulyenin sahip olduğu ve bunu 
bezelye, nohut, börülce, bakla ve mercimeğin izlediği görülmektedir. Grafi k-26 ve Grafi k-27’de 
yemeklik baklagillerin dünyadaki ekiliş alanı ve üretimdeki payları verilmiştir. Dünyada yemeklik 
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baklagil ekiliş alanı ve üretimdeki en büyük paya sahip ülkeler sırasıyla Hindistan, Brezilya, Myan-
mar, Kanada ve Çin olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Grafi k 26. Dünya Yemeklik Baklagil Ekiliş Alanları (%)
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Kaynak : FAO 2009

Grafi k 27. Dünya Yemeklik Baklagil Üretim Miktarı (%)
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 Kaynak : FAO 2009

Baklanın dünyadaki ekiliş alanları ve üretim miktarlarının 2005-2009 yılları arasında çok 
fazla dalgalanma göstermediği, Çizelge-35 incelendiğinde ekiliş alanları 2,5 milyon hektar, üretim 
miktarının ise 4 - 4,5 milyon ton civarında olduğu görülmektedir. 2009 yılı FAO verilerine göre 
baklanın en çok üretildiği ülkeler Çin, Fransa, Mısır, Avustralya ve İngiltere’dir.

Bezelye soğuk mevsim yemeklik baklagilleri arasında yer almakta ve dünya yemeklik bak-
lagil ekiliş alanları içerisinde fasulye, börülce ve nohuttan sonra 4.sırada, üretim miktarında ise 
2.sırada yer almaktadır. Dünyada yıllar itibarıyla bezelye ekiliş alanları, üretim ve verim miktarları 
ilgili bilgiler Çizelge-35’de verilmiştir. Dünya bezelye ekiliş alanları 2005 - 2009 yılları arasında 6 
milyon ha civarında seyretmiş, üretimin miktarı ise 9-11 milyon ton arasında, verim ise 154-174 
kg/da arasında dalgalanma göstermiştir. 2009 yılı FAO verilerine dünyada üretim miktarına göre 
en büyük bezelye üreticisi ülkeler Kanada, Rusya, Çin, A.B.D. ve Ukrayna’dır.

Börülce sıcak mevsim yemeklik baklagillerinden olup Çizelge-35 incelendiğinde 2005-2009 
yılları arasında dünyada ekiliş alanları 10-12 milyon hektar, üretimi ise 5-6 milyon ton civarında 
seyretmektedir. Verim ise 48 kg/da’dır. 2009 yılı FAO verilerine göre börülcenin en çok üretildiği 
ülkeler Afrika kıtasında olup Mali, Kamerun, Senegal, Uganda ve Sudan’dır.  

Fasulye dünyada yıllar itibarıyla fasulye ekiliş alanları, üretim ve verim miktarları ilgili bil-
giler Çizelge-35’de verilmiştir. Dünyada en çok ekiliş alanı ve üretim miktarına sahip fasulyenin 
ekiliş alanları ve üretim miktarları 2005 yılından 2007 yılına kadar bir artış gösterse de 2008 ve 
2009 yıllarında düşüşe geçmiştir. Üretim miktarında da benzeri bir dalgalanma görülmektedir. Ve-
rim miktarı ise giderek bir artmıştır. FAO 2009 yılı verilerine dünyada en çok fasulye üreten ülkeler 
Brezilya, Hindistan, Çin, Amerika ve Meksika’dır.

Çizelge-35 incelendiğinde dünyada mercimek ekiliş alanlarının ve üretim miktarının giderek 
azaldığı görülmektedir. 2005 yılında 4 milyon hektar olan Ekiliş alanı 2009 yılında 3,6 milyon hek-
tara, üretim miktarı da 4 milyon tondan 3,6 milyon tona gerilemiştir. FAO 2009 yılı verilerine göre 
mercimeğin en çok yetiştirildiği ülkeler Kanada, Türkiye, A.B.D, Çin, Nepal, Suriye ve İran’dır.
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Dünyada yıllar itibarıyla nohut ekiliş alanları, üretim ve verim miktarları ilgili bilgiler Çizelge-
35’de verilmiştir. Çizelge-35 incelendiğinde nohut, dünyada yemeklik baklagil ekiliş alanları ve 
üretim miktarı bakımından fasulye ve börülceden sonra 3.sıradadır.  Nohut ekiliş alanı 2005 yı-
lında 10,2 milyon ha iken 2009 yılında 11,1 milyon ha’a ulaşmıştır. Üretim miktarı ise aynı dö-
nemde 8,4 milyon ton’dan 9,8 milyon ton’a çıkmıştır. Verim miktarı dekara 83 kg’dan  88 kg’a 
yükselmiştir. Dünyada en çok nohut üreten ülkeler Hindistan, Pakistan, İran, Türkiye, Avustralya 
ve Etiyopya’dır.

1.4.2.2. Türkiye Yemeklik Baklagil Üretimi 
Yemeklik baklagillerin ekiliş alanlarının ve üretim miktarlarının dünyada giderek artması-

na karşın, ülkemizde giderek azalmaktadır. Çizelge-36’daki ürünler ele alındığında bu ürünlerin 
toplam ekiliş alanı 2005 yılında 1,2 milyon hektar iken 2009 yılında 800 bin hektara düştüğü gö-
rülmektedir. En çok ekiliş alanı ve üretim miktarı azalışı mercimek, nohut ve fasulyede olmuştur. 
Ülkemiz nohut ve mercimek üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Yemeklik baklagil-
lerin ülkemizde fazlaca yetiştirildiği alanlar ürünlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin kırmızı 
mercimek yoğun olarak Güneydoğu Anadolu illerimizde yetiştirilirken, yeşil mercimek ve nohut 
daha çok Orta Anadolu illerinde (Ankara, Yozgat, Çorum, Konya ve Manisa) ve ilimizde yetiştiril-
mektedir. Bakla, börülce ve bezelye ise daha çok Güney Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 
yetiştirilmektedir. Türkiye Yemeklik Baklagil Ekiliş alanı, Üretim Miktarı ve Verimi Çizelge-36’da 
verilmektedir.

Çizelge 36. Türkiye Yemeklik Baklagil Ekiliş alanı, Üretim Miktarı ve Verimi 

ÜRÜNLER Yıllar Ekiliş alanı (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/Da)

BAKLA

2005 9.600 22.000 229
2006 5.448 10.897 200
2007 5.824 11.006 189
2008 5.379 10.724 199
2009 4.863 11.807 243

BEZELYE

2005 1.400 3.600 257
2006 1.565 4.373 279
2007 1.266 3.503 277
2008 1.364 3.920 287
2009 1.224 3.604 295

BÖRÜLCE

2005 3.000 2.500 83
2006 2.910 2.937 101
2007 2.921 1.845 63
2008 3.041 3.072 101
2009 2.935 3.017 103

FASULYE

2005 141.150 210.000 149
2006 128.917 195.970 152
2007 109.206 154.243 141
2008 97.848 154.630 158
2009 94.751 181.205 191

MERCİMEK

2005 439.732 570.000 130
2006 424.148 622.624 147
2007 389.471 535.181 137
2008 196.068 131.188 67
2009 210.287 302.181 106

NOHUT

2005 557.500 600.000 108
2006 521.894 551.746 106
2007 500.283 505.366 101
2008 486.199 518.026 107
2009 454.928 562.564 124

Kaynak : TÜİK-2009 
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Çizelge-36’de görüldüğü gibi 2005 yılında bakla üretim alanları 9.600 hektardan 4.863 hek-
tara, üretim miktarı ise 22.000 tondan 11.807 tona gerilemiştir. Buna göre ekiliş alanlarındaki aza-
lış % 49, üretim miktarındaki azalış ise % 46’dır. Verime ise 229 kg/da iken 243 kg/da olmuştur.. 
2009 yılı TÜİK verilerine göre baklanın ülkemizde en çok yetiştirildiği iller Mersin, Çanakkale, 
Manisa, Balıkesir ve Bursa’dır. 

Yıllara göre bezelye ve börülce ekiliş alanlarındaki azalışa rağmen üretim miktarının artma-
sı verimdeki artışla sağlanabilmiştir. 2005 yılında bezelye ekiliş alanı 1.400 hektar, üretim miktarı 
3.600 ton iken 2009 yılında ekiliş alanı 1.224 hektara düşmüş, üretim miktarı ise dalgalanma gös-
tererek 3.604 tona yükselmiştir. Aynı yıllarda börülce ekiliş alanları 3.000 hektardan 2.935 hektara 
düşmüş, üretim miktarı ise 2.500.tondan 3.017 tona yükselmiştir. TÜİK 2009 yılı verilerine göre 
ülkemizde en çok bezelye yetiştiriciliği yapılan iller Bursa, Hatay, İzmir, Konya ve Balıkesir’dir. 
Börülce üretiminde ise sıralama Uşak, Manisa, Muğla, Isparta ve İzmir olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Ülkemizde fasulye ekiliş alanları 5 yılda % 33 azalarak 2005 yılında 141.150 hektar iken 
2009 yılında 94.751 hektara gerilemiştir. Üretim miktarı da % 14 civarında azalarak 210.000 ton-
dan 181.205 tona düşmüştür. Dekara verim ise 149 kg’dan 191 kg’a yükselmiştir. TÜİK 2009 yılı 
verilerine göre ülkemizde en çok fasulye üretimi Konya, Erzincan, Samsun, Karaman ve Kahra-
manmaraş illerinde yapılmaktadır.  

2005-2009 yılları arasında ülkemizde mercimek ekiliş alanları % 52 azalarak 439.732 ha’dan 
210.287 ha’a, üretim miktarı da % 47 azalarak 570.000 tondan 302.181 tona düşmüştür. Dekara 
verim ise yıllara göre dalgalanarak 130 kg’dan 106 kg’a gerilemiştir. TÜİK 2009 yılı verilerine göre 
ülkemizde en çok kırmızı mercimek üretimi yapılan iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, 
Batman ve Kilis, yeşil mercimek üretilen iller Ankara, Yozgat, Çorum, Konya ve Manisa’dır.

Türkiye’de nohut ekiliş alanları % 18 azalarak 2005 yılında 557.800 ha iken 2009 yılında 
455.934 ha’a düşmüştür. Üretim miktarı da aynı şekilde 600.000 tondan 562.564 tona gerilemiştir. 
Üretim miktarındaki azalış % 6’dır. Dekara verim ise yıllara göre dalgalanma göstermekte olup 
2009 yılında üretim miktarı ve verim dikkat çekecek şekilde artmıştır. Ülkemizde TÜİK 2009 yılı 
verilerine göre en çok nohut ekiliş alanına sahip iller sırasıyla Uşak, Yozgat, Konya, Çorum, Kü-
tahya ve Antalya olup üretimi miktarına göre ise sırasıyla Uşak, Antalya, Konya, Yozgat Çorum 
ve Kütahya’dır.

Ülkemizde yemeklik baklagillerin ekiliş alanlarına göre yüzdeleri Grafi k-28’de verilmektedir. 
Buna göre nohut en çok ekiliş alanına sahiptir. Bunu sırayla mercimek ve fasulye takip etmektedir. 
Bakla, börülce ve bezelyenin ekim alanları yüzdeleri % 1’in altındadır.

Grafi k 28. Türkiye 2009 Yılı Yemeklik Baklagil Ekiliş Alanları (%)
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Kaynak : TÜİK-2009 

Yemeklik baklagillerin üretim miktarlarına göre yüzdeleri de Grafi k-29’de verilmektedir. 
Ülkemizde en çok miktarda üretilen yemeklik baklagil sırasıyla nohut, mercimek ve fasulyedir. 
Toplam üretimin miktarının % 53’ü nohut, % 28’i mercimek, % 17 ‘si de fasulyeden oluşmaktadır. 
Ekiliş alanı oranında olduğu gibi üretim miktarı oranlarında da bakla, bezelye ve börülcenin oran-
ları  çok düşüktür. 
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Grafi k 29. Türkiye 2009 Yılı Yemeklik Baklagil Üretim Miktarı (%)
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Kaynak : TÜİK-2009 

1.4.2.3. Antalya Yemeklik Baklagil Üretimi
İlimizde yetiştiriciliği yapılan yemeklik baklagillerden nohut, fasulye ve mercimeğin ekiliş 

alanlarında azalma olduğu, bakla ve bezelyenin üretim alanlarında ise artış olduğu görülmekte-
dir. Börülceye ait veri bulunamadığından bu ürüne değinilmeyecektir. Çizelge-37’te ilimizin 2005-
2009 yılları arasında yemeklik baklagillerin üretim değerleri verilmiştir. Çizelgeden de anlaşılacağı 
üzere üretim alanı ve miktarı bakımından ilimizin en önemli yemeklik baklagil bitkisi nohut olarak 
karşımıza çıkmaktadır.Çizelge-37’te Antalya’da yetiştirilen yemeklik baklagillere ait üretim değer-
leri verilmiştir. 
Çizelge 37.Antalya Yemeklik Baklagil Ekiliş alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar

Ürünler
Bakla Bezelye Fasulye Mercimek Nohut

Ekiliş 
Alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş 
Alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş 
Alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş 
Alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş 
Alanı  
(Ha)

Üretim 
(Ton)

2005 71 103 13 13 866 1.153 19 31 21.319 20.490
2006 53 77 30 30 870 1.159 11 10 21.258 16.433
2007 81 129 43 43 825 1.190 10 9 24.193 29.120
2008 83 137 53 53 800 1.169 10 9 25.670 39.704
2009 201 780 52 52 612 1.047 10 10 20.305 35.651

Kaynak : TÜİK-2009 

1.4.2.3.1.  Antalya’da Bakla Üretimi 
Çizelge- 38’de Antalya bakla üretim değerleri ve Türkiye’deki kıyaslaması verilmiştir. İlimi-

zin 2005 yılında bakla ekiliş alanı 71 ha, üretim miktarı da 103 ton iken 2009 yılında ekiliş alanı 
201 ha’a, üretim miktarı da 780 tona, verim 145 kg/da’dan 388 kg/da’a çıkmıştır. 2005-2008 
yıllarındaki verim Türkiye ortalamasından düşüktür. 2005-2008 yıllarında ekiliş alanları, üretim 
miktarları ve verim çok fazla değişmezken 2009 yılındaki ekiliş alanları ve verim miktarındaki artış 
üretim miktarını çok artırmıştır. Antalya’nın Türkiye’deki payı incelendiğinde Ekiliş alanlarındaki 
payı % 1’den % 4’e çıkmış, üretim miktarındaki payı da % 6’yı geçmiştir.
Çizelge 38. Antalya ve Türkiye Bakla Ekiliş alanı, Üretim, Verimi ve Türkiye’deki Payı 

Yıllar
ANTALYA TÜRKİYE ANTALYA’NIN 

TÜRKİYE’DEKİ PAYI %
Ekiliş 

Alanı(Ha)
Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Ekiliş 
Alanı(Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Ekiliş 
Alanı Üretim

2005 71 103 145 9.600 22.000 229 0,74 0,47
2006 53 77 145 5.448 10.897 200 0,97 0,70
2007 81 129 159 5.824 11.006 189 1,40 1,17
2008 83 137 165 5.379 10.724 199 1,54 1,28
2009 201 780 388 4.863 11.807 243 4,13 6,60

Kaynak: TÜİK-2009 
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İlimizde bakla üretimi yapılan tarım havzalarının ekiliş alanları ve üretim miktarları Çizelge-
39’da verilmiştir. Bakla üretimi havza bazında incelendiğinde üretimin tamamına yakınının Kıyı 
Ege ve Kıyı Akdeniz havzalarında gerçekleştirildiği görülmektedir. 2009 yılına kadar Kıyı Ege 
havzasında ve Kıyı Akdeniz havzasında üretim değerleri çok fazla değişmezken 2009 yılında Kıyı 
Ege havzasında düşüş, Kıyı Akdeniz havzasında yükseliş olmuştur. 2009 yılı verilerine göre ekiliş 
alanlarının % 96’sı ve üretim miktarının % 98’i Kıyı Akdeniz havzasında gerçekleşmektedir.
Çizelge 39.Tarım Havzalarına Göre Bakla Ekiliş alanları ve Üretim Miktarları

Yıllar

TARIM HAVZALARI

Kıyı Ege Ege Yayla Kıyı Akdeniz Göller
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim
(Ton)

Ekiliş Alanı
(Ha)

Üretim
(Ton)

Ekiliş Alanı
(Ha)

Üretim
(Ton)

2005 38 57 - - 30 42 3 4
2006 30 45 - - 20 28 3 4
2007 38 57 - - 40 68 3 4
2008 38 57 - - 42 76 3 4
2009 5 8 - - 193 768 3 4

Kaynak: TÜİK-2009 

1.4.2.3.2. Antalya’da Bezelye Üretimi
Antalya İli bezelye üretim değerleri ile Türkiye bezelye üretim değerleri Çizelge-40’da veril-

miştir. Bezelye ekiliş alanları 2005 yılında 13 ha iken 2009 yılında 52 ha’a, üretim miktarı 13 tondan 
86 tona, verim de 100 kg/da’dan 165 kg/da’a yükselmiştir. Ekiliş alanları ve üretim miktarındaki 
artışa rağmen verim miktarı hala Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir. İlimizdeki bezelye 
ekiliş alanları ve üretim miktarındaki artışa paralel olarak Türkiye bezelye üretimindeki payının 
da artırdığı görülmektedir. 2005-2009 yılları arasında İlimizin Türkiye bezelye ekiliş alanlarındaki 
payı % 1’den % 4’e çıkmış, üretim miktarındaki payı % 1’in altındayken % 2’yi geçmiştir.
Çizelge 40. Antalya ve Türkiye Bezelye Ekiliş alanı, Üretim, Verimi ve Türkiye’deki Payı

Yıllar
ANTALYA TÜRKİYE ANTALYA’NIN 

TÜRKİYE’DEKİ PAYI (%)
Ekiliş Alanı 

(Ha)
 Üretim
(Ton)

Verim
(Kg/Da)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim
(Ton)

Verim
(Kg/Da) Ekiliş Alanı Üretim

2005 13 13 100 1.400 3.600 257 0,92 0,36
2006 30 30 100 1.565 4.373 279 1,92 0,69
2007 43 58 135 1.266 3.503 277 3,32 1,66
2008 53 81 153 1.364 3.920 287 3,88 2,07
2009 52 86 165 1.224 3.604 295 4,23 2,39

Kaynak: TÜİK-2009 

Çizelge-40’ta tarım havzalarına göre bezelye ekiliş alanları ve üretim miktarları incelendi-
ğinde üretimin tamamının Kıyı Ege ve Kıyı Akdeniz havzalarında gerçekleştirildiği görülmektedir. 
2005-2009 yıllarında Kıyı Ege havzasında ekiliş alanları ve üretim miktarı azalırken Kıyı Akdeniz 
havzasında ekiliş alanları ve üretim miktarı artmıştır. 2009 yılı verilerine göre ekiliş alanlarının ve 
üretim miktarının % 95’i Kıyı Akdeniz havzasında gerçekleşmektedir. 
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Çizelge 41. Tarım Havzalarına Göre Bezelye Ekiliş alanları ve Üretim Miktarları

Yıllar

TARIM HAVZALARI

Kıyı Ege Ege Yayla Kıyı Akdeniz Göller
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim
(Ton)

Ekiliş 
Alanı(Ha)

Üretim
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim
(Ton)

2005 13 13 - - - - - -
2006 10 10 - - 20 20 - -
2007 13 13 - - 30 45 - -
2008 13 13 - - 40 68 - -
2009 3 3 - - 48,5 78 - -

Kaynak: TÜİK-2009 

1.4.2.3.3. Antalya’da Fasulye Üretimi
İlimizde fasulye üretim alanları ve miktarları Çizelge-42’de verilmiştir. Antalya ilindeki fa-

sulye ekiliş alanları ve üretim miktarı Türkiye’deki azalışa paralel olarak 2005-2009 yılları arası 
sürekli azalmış, ekiliş alanları 866 ha’dan 612 ha’a, üretim miktarı ise 1.153 ton iken 1.047 tona 
gerilemiştir. Buna karşın verim 133 kg/da’dan 171 kg/da’ a yükselmiştir. 2005-2009 yılları arasın-
da ilimizin Türkiye fasulye ekiliş alanlarındaki ve payı üretim miktarındaki payı değişmemiş % 1’in 
altıda seyretmiştir.
Çizelge 42. Antalya ve Türkiye Fasulye Ekiliş alanı, Üretim, Verimi ve Türkiye’deki Payı

Yıllar
ANTALYA TÜRKİYE

ANTALYA’NIN 
TÜRKİYE’DEKİ PAYI 

(%)
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş 
Alanı Üretim 

2005 866 1.153 133 141.150 210.000 149 0,61 0,55
2006 870 1.159 133 128.917 195.970 152 0,67 0,59
2007 825 1.190 144 109.206 154.243 141 0,76 0,77
2008 800 1.169 146 97.848 154.630 158 0,81 0,76
2009 612 1.047 171 94.751 181.205 191 0,64 0,58

Kaynak: TÜİK-2009 

Tarım havzalarına göre fasulye ekiliş alanları ve üretim miktarı dağılımı Çizelge-42’da ve-
rilmiştir. Kıyı Ege havzasında 2008 yılına kadar ekiliş alanı ve üretim miktarı çok değişmezken 
2009 yılında birden düşmüştür. Benzer durum Kıyı Akdeniz havzası için de geçerlidir. Göller hav-
zasında son 5 yılda ekiliş alanı değişmemiş fakat üretim miktarı artmıştır. Tüm havzalarda fasulye 
üretimi yapılmasına rağmen 2009 yılında ekiliş alanlarının % 82’si, üretim miktarının da % 86’sı 
Ege Yayla havzasında gerçekleşmektedir.
Çizelge 43.Tarım Havzalarına Göre Fasulye Ekiliş alanları ve Üretim Miktarları*

Yıllar

TARIM HAVZALARI

Kıyı Ege Ege Yayla Kıyı Akdeniz Göller
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

2005 150 150 550 825 151 149 15 29
2006 160 160 550 825 145 145 15 29
2007 145 210 550 825 115 115 15 40
2008 145 210 550 825 90 94 15 40
2009 16 23 500 900 29 86 16 38

Kaynak: TÜİK-2009 
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1.4.2.3.4. Antalya’da Mercimek Üretimi
2005 yılında19 ha olan mercimek ekiliş alanı 2009 yılında 10 ha’ a, 31 ton olan mercimek 

üretimi de 10 tona düşmüştür. arasında değişen alanlarda yapılan ilimizde üretim miktarı da 30 
ton ile 9 ton arasında değişmektedir. Verim Türkiye ortalamasının altındadır. Antalya’nın Türkiye 
mercimek üretimindeki payına bakıldığında önemsenmeyecek düzeydedir.
Çizelge 44. Antalya ve Türkiye Mercimek Ekiliş alanı, Üretim, Verimi ve Türkiye’deki Payı

Yıllar
ANTALYA TÜRKİYE

ANTALYA’NIN 
TÜRKİYE’DEKİ PAYI 

(%)
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton) Ekiliş Alanı Üretim 

2005 19 31 163 439.732 570.000 130 0,004 0,005
2006 11 10 91 424.148 622.624 147 0,003 0,002
2007 10 9 90 389.471 535.181 137 0,003 0,002
2008 10 9 90 196.068 131.188 70 0,005 0,006
2009 10 10 100 210.287 302.181 140 0,005 0,003

Kaynak: TÜİK-2009 

Çizelge-45’de tarım havzalarına göre mercimek üretimine bakıldığında 2005-2009 yılları 
arasında değişik yıllarda tüm havzalarda mercimek üretiminin yapıldığı, ancak üretim miktarı açı-
sından bir önem taşımadığı görülmektedir.  
Çizelge 45.Tarım Havzalarına Göre Mercimek Ekiliş alanları ve Üretim Miktarları

Yıllar

TARIM HAVZALARI
Kıyı Ege Ege Yayla Kıyı Akdeniz Göller

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

2005 8 21 - - 6 5 5 5
2006 - - - - 6 5 5 5
2007 - - 5 4 - - 5 5
2008 - - 5 4 - - 5 5
2009 - - 5 5 - - 5 5

Kaynak: TÜİK-2009 

1.4.2.3.5. Antalya’da Nohut Üretimi  
İlimizde nohut üretim değerleri Çizelge-46’da verilmiştir. 2005 yılında nohut ekiliş alanları 

21.319 ha iken 2008 yılına kadar artış göstererek 25.670 ha’ çıkmış, 2009 yılında 20.305 ha’a 
gerilemiştir. Üretim miktarı da aynı şekilde 2005 yılında 20.490 tondan 2008 yılında 39.704 tona 
yükselmiş, 2009 yılında ise 35.651 tona gerilemiştir. Bu noktada vurgulanması gereken konu 
dekara verimin artmasından dolayı 2009 yılında ekiliş alanı azalmasına rağmen üretim miktarının 
artmasıdır. 2005 yılında verim 96 kg/da iken 2009 yılında 176 kg/da’a ulaşmıştır. Bundan dolayı 
ilimizin Türkiye ekiliş alanındaki payı aynı dönemde % 1’in altında artarken üretim miktarındaki 
artış  % 3 civarında olmuştur. 2009 yılında ilimiz nohut üretim miktarı Türkiye nohut üretim mikta-
rının % 6,34’üne ulaşmıştır. Nohut üretim alanları Antalya’daki yemeklik baklagil üretim alanının 
% 96’sını oluşturmaktadır.
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Çizelge 46.Antalya ve Türkiye Nohut Ekiliş alanı, Üretimi, Verimi ve Türkiye’deki Payı

Yıllar
ANTALYA TÜRKİYE ANTALYA’NIN 

TÜRKİYE’DEKİ PAYI (%)
Ekiliş Alanı 

(Ha)
Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton) Ekiliş Alanı Üretim 

2005 21.319 20.490 96 557.500 600.000 108 3,82 3,42
2006 21.258 16.433 77 521.894 551.746 106 4,05 2,98
2007 24.193 29.120 120 500.283 505.366 101 4,80 5,76
2008 25.670 39.704 155 486.199 518.026 107 5,08 7,66
2009 20.305 35.651 176 454.928 562.564 124 4,45 6,34

Kaynak: TÜİK-2009 

Tarım havzalarına göre nohut ekiliş alanları ve üretim miktarları Çizelge-47 de verilmekte-
dir. Nohut Ekiliş alanlarının % 98’i Ege Yayla havzasında bulunmakta ve üretim miktarının da % 
99’u bu havzada gerçekleşmektedir. Kıyı Ege havzasında 2005-2008 yıllarında 850 ha olan ekim 
alanları 2009 yılında 25 ha’ gerilemiştir. Kıyı Akdeniz havzasında ise sürekli bir azalış söz konusu 
iken Göller havzasında ekiliş alanı değişmezken üretim artış halindedir.
Çizelge 47.Tarım Havzalarına Göre Nohut Ekiliş alanları ve Üretim Miktarları

Yıllar

TARIM HAVZALARI

Kıyı Ege Ege Yayla Kıyı Akdeniz Göller

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Ekiliş Alanı 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

2005 850 850 20.000 19.200 275 283 194 171
2006 850 850 20.000 15.200 214 161 194 171
2007 850 850 23.000 27.900 149 162 194 208
2008 850 850 24.479 38.479 149 212 192 214
2009 25 25 19.979 35.277 107 269 194 220

Kaynak: TÜİK-2009 

1.4.3. Yemeklik Baklagil İthalat Ve İhracat İmkânları
Ülkemizde yemeklik baklagillerin toplam ekiliş alanı 2005 yılında 1,2 milyon hektar iken 

2009 yılında 800 bin hektara düşmüştür. Bu düşüş özellikle nohut ve mercimek gibi ürünlerde 
önemli dışsatımcı olan ülkemizin bu özelliğini giderek kaybettirmiştir. Ülkemizin nohut ve merci-
mek dışsatımda önder olduğu yıllarda bu iki ürünün tarımı bile yapılmayan Kanada, Avustralya ve 
A.B.D. gibi gelişmiş ülkeler dışsatımcı konumuna geçmişlerdir.

Çizelge 48.Türkiye Nohut İhracat - İthalat Miktarları ve Değerleri

Yıllar İhracat miktarı 
(t)

İhracat değeri 
(000 $)

İthalat miktarı 
(t)

İthalat değeri 
(000$)

2004 133.073 69.166 546 306
2005 123.593 83.026 646 359
2006 104.685 66.066 1.881 1.570
2007 69.193 41.873 5.178 4.362
2008 88.338 76.757 8.760 9.154

Kaynak: FAO 2008

Türkiye nohut ihracat ve ithalat miktarları ve değerleri Çizelge-48’de verilmiştir. FAO 2008 
yılı verilerine göre ihracat miktarı düşüş eğilimindedir. İhracat miktarı 2004 yılında 133.073 ton 
iken 2008 yılında 88.338 tona gerilerken ihracat değeri 69 milyon dolardan 2007 yılında 41 mil-
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yon dolara düşmüş, 2008 yılında 76 milyon dolara yükselmiştir. Aynı yıllarda ithalat miktarında ve 
değerinde artış görülmektedir. 

Ülkemiz 2003 ve önceki yıllarda dünyada en çok nohut ihracatı yapan ülke iken 2008 yı-
lında 4. ülke konumuna düşmüştür. 2008 yılında dünyada en çok nohut ihracatı yapan ülkeler 
Avustralya, Hindistan, Meksika, Türkiye ve Myanmar’dır.

Mercimek ithalat ve ihracat değerlerine ait Çizelge-49 incelendiğinde ihracat miktarının 
azalırken ve ithalat miktarının arttığı görülmektedir. FAO 2008 istatistiklerine göre 2004 yılında 
171 bin ton mercimek ihraç edip 5-6 ton mercimek ithal eden ülkemiz, 2008 yılında ancak 70 bin 
ton mercimek ihraç edip 192 bin ton mercimek ithal ederek dünyada en çok ithalat yapan ülke 
konumuna gelmiştir.

Dünyada en çok mercimek ihracatı yapan ülkeler Kanada, A.B.D., Avustralya, Türkiye ve 
Suriye’dir. 

Çizelge 49.Türkiye Mercimek İhracat ve İthalat Miktarları Ve Değerleri

Yıllar İhracat miktarı 
(t)

İhracat değeri 
(000$)

İthalat miktarı 
(t)

İthalat değeri 
(000$)

2004 171.185 85.444 5.557 2.658
2005 118.421 71.014 64.281 29.162
2006 301.329 125.453 69.071 30.660
2007 186.271 92.743 30.979 18.464
2008 70.340 101.249 191.683 243.967

Kaynak: FAO 2008

Türkiye’nin 2004-2008 yılları arasındaki kuru fasulye ihracat ve ithalat değerlerinin verildiği 
Çizelge-50 incelediğinde; 2004 yılında 19 bin ton ihracat yaparak 12 milyon dolar ihracat geliri 
elde eden ülkemiz, 2008 yılında 3.500 ton ihracat yapmış ve 5,4 milyon dolar ihracat geliri etmiş-
tir. Aynı dönemde 14 bin ton olan ithalat 51 bin tona, 7 milyon dolar olan ithalat değeri 56 milyon 
dolara yükselmiştir. Dünya fasulye ihracatında söz sahibi olan ülkeler Çin, A.B.D., Kanada, Anti-
gua ve Barbuda’dır.

Çizelge 50.Türkiye Kuru Fasulye İhracat - İthalat Miktarları ve Değerleri

Yıllar İhracat miktarı 
(t)

İhracat değeri 
(000 $)

İthalat miktarı 
(t)

İthalat değeri 
(000$)

2004 18.811 12.019 13.872 7.166
2005 2.603 3.183 37.687 22.296
2006 3.535 3.418 30.968 27.977
2007 2.268 2.340 36.968 38.442
2008 3.500 5.424 51.462 56.269

Kaynak: FAO 2008

2008 yılı FAO verilerine göre Türkiye az da olsa bakla ve bezelye ürünlerinin hem ihracatını 
hem de ithalatını yapmaktadır. 2004 yılında 168 ton bakla ihracatına karşılık 124 ton ithalat yapı-
lırken, 2007 yılında 910 bakla ihracatına karşılık 425 ton ithalat yapılmıştır. Bezelyede ise 2004 
yılında 19 ton ihracata karşılık 2.638 ton ithalat yapılırken, 2007 yılında 133 ton ihracat ve 1334 
ton ihracat yapılmıştır.

1.4.4. Yemeklik Baklagil Desteklemeleri 
Çizelge-51’de 2010 yılında yemeklik baklagiller verilen tarımsal desteklemeler gösterilmek-

tedir. Üreticilerin üç farklı başlıkta verilen bu desteklemelerden yararlanabilmesi için arazilerinin 
Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

 İlimizde ekiliş alanları ve üretim miktarları yüksek olan nohut ve fasulyeye tüm havzalar-
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da, mercimeğe ise sadece Kıyı Akdeniz havzası hariç diğer havzalarda 0,1 TL/Kg havza bazlı fark 
ödemesi yapılmaktadır.

Çizelge 51. Yemeklik Baklagillere Verilen Tarımsal Desteklemeler (2010)

ALAN BAZLI DESTEKLER DİĞER TARIMSAL 
AMAÇLI DESTEKLER

HAVZA BAZLI FARK
ÖDEMESİ

Toprak Analiz Desteği   
2,5TL/da

Yurtiçi Sertifi kalı Tohum 
Kullanımı 6 TL/da

Kıyı Ege, Ege Yayla ve Göl-
ler Havzası: Kuru Fasulye-
Nohut-Mercimek: 0,1 TL/kg

Mazot Desteği
3,25 TL/da

Yurtiçi Sertifi kalı Tohum 
Üretim Desteği 0,5 TL/kg

Kıyı Akdeniz Havzası: 
Kuru Fasulye-Nohut : 
0,1 TL/kg

Kimyevi Gübre Desteği 
4,25 TL/da

Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık 
500 TL/ İşletme
Tarım Sigortası Desteği 
Poliçenin %50 si

Kaynak:T:K:B

1.4.5. Karşılaşılan Sorunlar 
İlimizde yemeklik baklagil yetiştiriciliğinin küçük alanlarda aile işletmeciliği şeklinde yapıl-

ması, tarım alet ve makinelerinin yeterli düzeyde kullanılmaması, tarımının tamamen insan gücü-
ne dayanması ve işçilik ücretlerinin yüksek olması üretimde kısıtlayıcı faktörler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Kuruluş amacı tarımın gelişmesini desteklemek olan ve üreticiler için önemli bir güvence 
olup ürün fi yatlarını dengede tutarak spekülasyonu önleyen TMO’nin 1993 yılından sonra destek-
leme alımında bulunmaması üreticileri yemeklik baklagil üretimi konusunda kararsız kılmaktadır.

Ülkemizde sertifi kalı tohumluk ihtiyacı karşılanamadığından üreticiler kendi ürünlerinden 
ayırdıkları tohumluğu kullanmaktadırlar. Bu da verim ve kalite üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. 
T.K.B’nın 2009 Yılı Tohumluk Üretim ve Tedarik Programına göre, 2009 yılında sertifi kalı nohut 
tohumluğu üretiminin ihtiyacı karşılama oranı % 3, mercimeğin % 1, kuru fasulyenin ise % 1’in 
çok altıdadır.

1.4.6. Çözüm Önerileri 
Ülkemizde dağıtım ve pazarlama sistemi hayli gelişmiş bulunan ve tüketimi çok yaygın 

olan, insan, hayvan ve toprağın beslenmesini sağlayan yemeklik baklagillerin önemle ele alın-
ması gerekmektedir. Üretimleri hedefsiz ve kendi haline bırakılmış bir ürün grubu olarak ayakta 
kalmaya çalışmaktadır. Yemeklik baklagillere verilen devlet desteklerinin artırılması ve TMO’nin 
yeniden piyasaya girerek destekleme alımlarına başlaması üreticilerin tümüyle tüccara terk edil-
mesini önleyecektir. 

İlimizin iklimi, sulama imkânlarının artması, mekanizasyonun devreye sokulması ve üretici-
lerin bilgi birikimi yemeklik baklagillerin özellikle ilimiz için Türkiye üretiminde öneme sahip nohut 
üretiminde çiftçilerimizi daha avantajlı konuma getirebilir. Küçük alanlarda aile işletmeciliğinden 
ziyade daha büyük alanlarda üretiminin yapılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kalitede stan-
dardizasyonun üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticilerin örgütlenmesiyle ürünün piyasada 
önemi artacak ve borsalarda işlem görür hale gelecektir.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde rakımı 1.500 metreye kadar olan yüksek yerlerde 
bile kışlık ekime uygun, soğuktan zarar görmeyen ve yüksek verimli bir nohut çeşidi üzerinde 
çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bu sayede ilimizde nohut ekiminin yaygın olarak yapıldığı Ege 
Yayla ve Göller havzalarında yazlık ekim yerine çok daha fazla verim alınan kışlık ekim tercih 
edilecektir.
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İlimizde yemeklik baklagilleri işleyen ve paketleyen gıda işletmeleri de mevcuttur. 

1.5. Endüstri Bitkileri
Pamuk bitkisi, kullanım alanları itibari ile insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istih-

dam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Pamuk 
işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi  ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisi-
nin, linteri ile de kağıt sanayisinin hammaddesi durumundadır. Bu sebeplerin yanında nüfus artışı 
ve yaşam standardının yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Bu yönleriyle 
pamuğa olan ihtiyaç, tüm dünyada artış göstermekte ve geçtiğimiz dönemde hissedilen ekonomik 
kriz sebebiyle azalan üretim ve tüketim değerlerinin önümüzdeki dönemde artacağı beklenmek-
tedir. 

Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu’nun 2005–2010 arası 5 yıllık dönemin verileri ince-
lendiğinde; dünyada ortalama 32,5 milyon hektar alanda pamuk ekimi yapıldığı ve bu ekimden 
ortalama 24 milyon ton lif pamuk elde edildiği görülmektedir. Dünyada en çok pamuk üreten ilk 7 
ülke sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan ve Türkiye’dir. 

Aşağıda detayları verilen ortalama değerlere göre Türkiye, pamuk ekim alanı yönünden 
Dünyada sekizinci (2009 sezonunda 13. sıraya gerilemiştir), birim alandan elde edilen lif pamuk 
verimi yönünden üçüncü, pamuk üretim miktarı yönünden yedinci; pamuk tüketimi yönünden dör-
düncü, pamuk ithalatı yönünden ikinci ülke konumundadır. 

Ülkemiz açısından stratejik bir niteliği bulunan pamuğun üretimi ve kullanımı, diğer bir ifa-
de ile pamuk politikası, izlenen tarım, sanayi ve ticaret politikaları ile uluslararası gelişmelerden 
yoğun bir şekilde etkilenmektedir.

1.5.1. Pamuk Üretim Ve Tüketimleri

1.5.1.1. Dünyada Pamuk Ekim Alanları Ve Üretimi 
Çizelge 52.Dünya Pamuk Ekim Alanları (Bin Ha)

Ülkeler 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hindistan 7.830 8.786 8.677 9.144 9.439 9.373 10.120
Çin 5.423 6.261 5.698 6.199 6.317 6.317 5.419
ABD 4.858 5.284 5.586 5.152 4.245 3.063 3.112
Pakistan 2.989 3.229 3.100 3.075 3.055 2.850 3.110
Özbekistan 1.394 1.419 1.432 1.432 1.450 1.391 1.317
Brezilya 1.100 1.179 856 1.097 1.077 840 836
Türkmenistan 550 550 600 600 642 674 607
Arjantin 255 375 305 400 304 285 430
Burkina Faso 459 566 646 716 407 466 420
Tanzanya 459 471 245 409 450 400 348
Zimbabve 330 320 320 400 308 375 340
Myanmar 270 290 284 310 310 310 310
Türkiye 725 698 600 630 500 365 280
Diğer 5.772 6.370 5.988 5.126 4.332 3.947 3.644
DÜNYA 32.414 35.798 34.337 34.690 32.836 30.656 30.293

Kaynak: ICAC 
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Grafi k 30. Ülkeler Bazında 2009 Yılı Kütlü Pamuk Ekiliş Alanları
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Yukarıdaki verilere göre, 2003 dönemi ile 2009 dönemi arasında dünyada ortalama 33 mil-
yon hektar alanda pamuk üretimi yapıldığı ve 2008 ile 2009 dönemlerinde ortalamanın oldukça 
altında kalındığı anlaşılmaktadır. Dünya pamuk ekim alanlarının en geniş olduğu ülke ortalama 
9 milyon hektar alan (%27 pay) ile Hindistan’dır. Onu sırasıyla Çin, ABD, Pakistan, Özbekistan, 
Brezilya ve Türkmenistan izlemektedir. Türkiye’nin ekim alanları Çizelge’deki yedi dönemin orta-
lamasına göre sekizinci sırada yer almaktadır. Ancak 2009/10 döneminde ortalamaya göre ekim 
alanı en çok düşen ülkelerden biri olarak 13. sıraya gerilemiştir.  

Çizelge 53.Dünya Pamuk Üretimi (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009
ÇİN 7.729 8.056 7.991 7.076
HİNDİSTAN 4.746 5.225 4.921 5.117
ABD 4.700 4.182 2.790 2.654
PAKİSTAN 2.155 1.938 1.960 2.155
BREZİLYA 1.524 1.602 1.193 1.252
ÖZBEKİSTAN 1.165 1.165 1.002 871
TÜRKİYE 849 675 457 380
AVUSTRALYA 294 139 327 348
DİĞER 4.258 3.830 3.218 2.930
TOPLAM 26.573 26.138 23.400 22.403

Kaynak: USDA 

Dünyada en büyük pamuk üretimi Çin’de gerçekleşmektedir. Son yıllarda ABD’de üretimin 
düşmesi, Hindistan’da ise artan bir seyir izlemesi sonucu son 5 dönem lif pamuk üretim ortalama-
sına göre Hindistan ABD’yi açık bir farkla geride bırakmıştır. Dünya lif pamuk üretimi 2004–2007 
yılları arasında 26 milyon ton seviyelerinde gerçekleşirken,  2008 döneminde 23,4; 2009 döne-
minde ise 22,4 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Başka bir açıdan dünya pamuk üretimi 2008 dö-
neminde bir önceki döneme (2007) göre %10.5, 2009 döneminde ise %14,5 azalma yaşamıştır.

Çizelge 54. Dünya Pamuk Tüketimi (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009
ÇİN 10.886 11.104 9.580 10.342
HİNDİSTAN 3.941 4.050 3.865 4.246
PAKİSTAN 2.613 2.613 2.449 2.504
TÜRKİYE 1.589 1.350 1.110 1.219
BREZİLYA 996 1.002 914 958
BANGLADEŞ 697 762 816 871
ABD 1.074 998 781 740
DİĞER 5.157 4.976 4.421 4.469
TOPLAM 26.953 26.854 23.937 25.349

Kaynak: USDA
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İstatistiklere göre, dünyada en çok pamuk tüketen ülkeler, yine en çok üretim payına ve pa-
muğu işleme kapasitesine sahip olan Çin, Hindistan, ABD, Türkiye gibi ülkelerdir. 2006/07 döne-
minde dünya tüketimi en yüksek seviyesine çıkmışken, 2008 yılında tüm dünyada pamuk üretim 
düşüşlerine paralel olarak tüketimde de daralma yaşanmıştır. Son 2-3 sezon içerisinde pamuk 
üretimi en fazla ABD, Çin ve Brezilya’da, tüketimi ise ABD, Çin ve büyük bölümü Türkiye’den 
kaynaklı olmak üzere Avrupa’da gerilemiştir.

Dünya tüketimi 2008 döneminde 23.9 milyon ton (109.9 milyon balya) ve 2009 döneminde 
25.3 milyon ton (116.4 milyon balya) olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi 2009 yılı ile beraber 
dünya tüketimi yeniden artış eğilimi göstermektedir. 

1.5.1.2. Türkiye Pamuk Ekim Alanları Ve Üretimi
Türkiye’de pamuk tarımı dört ana bölge olan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, 

Çukurova ve Antalya bölgelerinde yapılmaktadır. Lif pamuk üretimimizin yaklaşık % 50’si Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde, % 28’i Ege Bölgesinde, %2 1’i Çukurova’da ve % 1’i Antalya yöresinde 
gerçekleştirilmektedir (Kaynak: TARİŞ).
Çizelge 55. Türkiye Pamuk Ekim Alanı, Kütlü Pamuk Üretim Miktarı ve Verimi

YILLAR EKİM ALANI 
(Ha)

ÜRETİM (Ton) VERİM (Kg/Ha)

Kütlü Lif Çiğit Kütlü Lif Çiğit

2002 721.077 2.541.832 988.120 1.457.122 3.530 1370 2020

2003 637.329 2.345.734 919.531 1.337.065 3.680 1440 2100

2004 640.045 2.455.071 935.928 1.425.850 3.840 1460 2230

2005 546.880 2.240.000 863.700 1.291.180 4.100 1580 2360

2006 590.700 2.550.000 976.540 1.476.556 4.320 1666 2500

2007 530.253 2.275.000 867.716 1.320.831 4.290 1640 2490

2008 495.000 1.820.000 673.400 1.077.440 3.680 1360 2180

2009 420.000 1.725.000 638.250 1.021.200 4.110 1520 2430
Kaynak: TÜİK

Yıllar itibariyle verilen TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin 2002-2007 yılları ortalama lif pamuk 
üretimi 925 bin tondur. Son iki yılın ortalama üretimi ise 655 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Diğer bir değerlendirme ile son iki dönemde pamuk üretimindeki azalma yaklaşık  % 30 dolayla-
rındadır.

1.5.1.3. Antalya Pamuk Ekim Alanları ve Üretimi 
Çizelge 56 ve Grafi k 31 de görüldüğü üzere Antalya İlinde pamuk ekim alanları 2000 yılın-

dan itibaren azalma eğilimine girmiştir. 2000 yılında 126.800 da olan ekim alanları 2009 yılında 
34.241 dekara düşmüştür. Dünya pamuk fi yatlarındaki artış ve destekleme miktarlarının yüksel-
mesiyle 2010 yılı tahmini verilerine göre 45.000 dekar ekilişle yükseliş trendine girmiştir.  
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Çizelge 56. Antalya İli 2000-2010 yılları Kütlü Pamuk Ekiliş, Üretim, Verim, Satış Fiyatı  ve Devlet 
      Destekleme Miktarları

Ürün adı Yıllar Ekilen alan 
(Da)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Satış fi yatı 
(TL/Kg)

Destekleme Miktarı 
(TL/Kg)

Kütlü Pamuk

2000 126.850 38.000 300 0,328 9 cent
2001 106.350 37.000 348 0,68 7,70 krş
2002 100.000 35.000 350 0,8 9,35 krş
2003 81.550 31.000 380 1 9,90 krş
2004 85.000 34.000 400 0,9 22,80 krş
2005 54.050 25.705 476 0,95 32,00 krş
2006 42.086 20.611 490 1,1 34,80 krş
2007 38.540 16.600 431 1,3 32,40 krş
2008 38.844 13.976 360 1,45 42,00 krş
2009 34.241 14.183 414 1,916 42,00 krş

Grafi k 31. Antalya İlinde Pamuk Ekim Alanları Projeksiyonu
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Antalya İlinde üretilen kütlü pamuğun tamamına yakını Kıyı Akdeniz Havzası’ndadır. Kıyı 
akdeniz havzasında bulunan Aksu, Döşemealtı, Manavgat ve Serik ilçelerinde üretim yapılmakta-
dır. Çok az miktarda da olsa Kıyı Ege Havzasında yer alan Kaş ilçesinde de ürtim yapılmaktadır.

Çizelge 57. Havza Bazında Pamuk Ekiliş Alanları (2009)

Tarım Havzaları Kütlü Pamuk Ekilişi 
Yapılan Arazi (Ha)

Ege Yayla Havzası Elmalı 0
Korkuteli 0

Göller Havzası
Akseki 0
Gündoğmuş 0
İbradı 0

Kıyı Akdeniz Havzası

Aksu 991
Alanya 0
Demre 0
Döşemealtı 13
Finike 0
Gazipaşa 0
Kemer 0
Kepez 0
Konyaaltı 0
Kumluca 0
Manavgat 572
Muratpaşa 0
Serik 1.843

Kıyı Ege Havzası Kaş 6



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarla Bitkileri Master Planı

515

Planı

1.5.1.3.1. Antalya’da Antbirliğin Pamuk Tarımındaki Rolü
Ülkemizdeki 17 tarım satış kooperatifi  Birliğinden birisi olan Antbirlik, 28 Temmuz 1952 yı-

lında Antalya ili dahilinde faaliyet göstermek üzere, Antalya Pamuk Muz ve Narenciye Tarım Satış 
Kooperatifi  adı altında kurulmuştur. 

Antalya Topçular mevkiinde basit bir çırçır tezgahı ile faaliyete başlayan ANTBİRLİK geçen 
55 yıl içinde önemli değişim ve gelişmeler göstermiş, 1968 yılında Alanya Kooperatifi nin Birlik 
bünyesinden ayrılması ile Antbirlik uzun yıllar sadece pamuk üreticilerinin Birliği olarak faaliyet 
göstermiştir. 1993 yılında ise T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatı ile Antbirlik, Antalyabirlik 
ile birleşerek faaliyetlerini günümüze kadar Antbirlik adı altında ve 6 tarım satış kooperatifi  aracı-
lığı ile sürdürmeye devam etmiştir.

Antbirliğe  bağlı Antalya ili sınırları içerisinde Alanya’dan Kaş a kadar 6 kooperatif bulun-
maktadır. Kooperatifl erimize bağlı ortak sayımız ise toplam 28.111 kişidir.

Antbirlik ortağından ürün alırken avans fi yatı alım politikası izlemektedir. Hasat bittikten 
sonra piyasa fi yatları göz önünde bulundurarak ve kendi mali yapısını da dikkate alarak avans 
fi yatları kesin fi yata dönüştürmektedir. Son beş yıldan buyana pamuk üretimini teşvik etmek ama-
cıyla piyasa fi yatlarından %20 aşağı olmamak kaydıyla kesin fi yat vermektedir.

Antbirlik ortaklarından aldığı kütlü pamukları işleyerek : 
-Lif pamuk
-Yağlık çiğit elta etmektedir. Yağlık çiğit yağ kombinasında işlenerek;
a-Küspe
b-Elekşifti (Çenet)
c-Kapçık
d-Linter
e-Ham yağ (Ham yağ işlenerek nötr yağa çevrilmektedir.)
Antbirlik elde etmiş olduğu lif pamuğun tamamını iç piyasada iplik yapan fabrikalara sat-

maktadır. Elde edilen küspe Antalya, Burdur ve Isparta illerinde besicilik ile uğraşan çiftçiler tara-
fından satın alınmaktadır. Elde edilen Linter ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmekte. Selüloz ve 
barut sanayinde kullanılmaktadır. Ham yağ ise iç pazarda margarin olarak değerlendirilmektedir. 
Elekşifi  ve Kapçık yağ kombinasında yakacak olarak değerlendirilmektedir.

Antbirlik ortaklarına dağıtmış olduğu pamuk tohumunun tamamını iç piyasadan temin et-
mekte olup. Temin edilen tohumun tamamı Delinte tohumluktur. Antbirlik tohumluk üretimi yap-
mamaktadır.

1.5.1.3.2. Antalya Bölgesinde Pamuk Araştırma Faaliyetleri
Antalya Bölgesinde pamuk araştırma faaliyetleri 1933 yılından beri sürdürülmektedir. 1933 

yılında kurulan pamuk araştırma istasyonu en son 2004 yılında Tarım Bakanlığı bünyesinde fa-
aliyet gösteren araştırma enstitülerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Pamuk araştırma 
istasyonu kapatılarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesine katılmıştır. Bu birleş-
meden sonra BATEM bünyesinde Aksu Tarla Bitkileri Bölümünde Antalya bölgesine uygun yeni 
pamuk çeşidi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Araştırmanın temel hedefi  Türkiye’nin dördüncü pamuk ekim bölgesi olan Antalya bölge-
sine uygun, kalitesi iyi, yüksek verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, makineli hasada uygun 
yeni pamuk çeşitlerinin değişik ıslah yöntemleri kullanılarak geliştirilmesi ve üreticinin hizmetine 
sunulmasıdır. 
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1.5.2. Pamuk İthalat ve İhracatı
1.5.2.1. Dünya Pamuk İthalat ve İhracatı

Çizelge 58. Dünya Pamuk İthalatı (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ÇİN 1.929 1.364 4.200 2.306 2.511 1.520 1.660
TÜRKİYE 516 743 744 873 711 635 800
BANGLADEŞ 335 403 480 540 610 625 652
ENDONEZYA 415 502 426 490 495 430 458
TAYLAND 365 497 412 415 420 360 384
MEKSİKA 405 401 386 301 333 285 300
VİETNAM 117 150 153 224 250 250 273
KORE CUM. 277 293 220 236 212 210 202
RUSYA 275 307 291 284 233 200 190
HİNDİSTAN 171 185 90 95 110 130 110
LİSTE TOPLAM 4.805 4.845 7.402 5.764 5.885 4.645 5.029
DÜNYA TOPLAM 7.242 7.320 9.610 8.142 8.136 6.474 6.753

Kaynak: DTM- ICAC-Cotton World Statistics-September 2009

Çin, Türkiye ve Bangladeş yıllara göre değişmekle birlikte dünyanın en büyük pamuk itha-
latçıları konumundadır. Çin diğer iki ülkeden farklı olarak dünyanın başta gelen pamuk üreticilerin-
den olmasına karşın tekstil ve konfeksiyon sektörünün artan ihtiyaçları sebebiyle aynı zamanda 
küresel olarak büyük ithalatçılar arasında yer almaktadır. Dünya pamuk ithalatının küresel krizle 
birlikte 2008/09 sezonunda 6.4 milyon tona gerilemesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde ya-
şanan olumlu gelişmelere paralel olarak 2010/11 sezonunda 7.5 milyon tonun üzerine çıkacağı, 
Çin’in 2.1 milyon ton ile en büyük ithalatçı ülke olacağı, Türkiye’nin de 800 bin ton ile ikinci sırada 
yer alacağı tahmin edilmektedir.
Çizelge 59.Dünya Pamuk İhracatı (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ABD 2.995 3.143 3.281 2.833 2.973 2.896 2.221
HİNDİSTAN 119 136 751 960 1.530 425 1.406
ÖZBEKİSTAN 659 850 1020 980 887 560 788
BREZİLYA 210 339 429 283 486 600 610
AVUSTRALYA 470 435 628 465 265 230 348
BURKİNA FASO 197 198 290 320 188 161 168
YUNANİSTAN 247 321 356 269 234 220 161
TÜRKMENİSTAN 116 91 125 167 185 90 151
MALİ 265 268 250 212 111 84 76
SURİYE 110 114 177 70 55 45 49
LİSTE TOPLAM 5.388 5.895 7.307 6.559 6.914 5.311 5.978
DÜNYA TOPLAM 7.242 7.749 9.732 8.101 8.356 6.456 6.753

Kaynak: DTM-ICAC-Cotton World Statistics-September 2009

Dünyanın en büyük pamuk ihracatçısı ülkeleri yıllara göre değişmekle birlikte, ortalama 
olarak % 30-35’lik payla ilk sırayı alan ABD’yi, % 19-20’lik payla Hindistan ve  % 11 payla Özbe-
kistan takip etmektedir. 10 yıl öncesine kadar Dünya Pamuk üretim ve ticaretindeki yeri çok daha 
gerilerde olan Hindistan, aktarma genli pamuk üretimine geçişle beraber 7 yılda pamuk ihracatını 
10 kattan daha fazla oranda arttırmıştır.
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Ülkemiz pamuk ekim alanlarının daralmasına paralel olarak üretimde yaşanan düşüşler 
sebebiyle, dünya pamuk ihracatı sıralamasında önemli bir yere sahip bulunmamaktadır. Küre-
sel ekonomik kriz sebebiyle temel ithalatçı ülkelerdeki talep düşüşü, küresel pamuk ticaretindeki 
azalmanın başlıca nedenidir.  

1.5.2.2. Türkiye Pamuk İthalat Ve İhracatı
Ülkemizde yıllar itibariyle tekstil sektöründe yaşanan genişlemeye paralel olarak, pamuk 

tüketimindeki artış iç üretim artışıyla karşılanamadığından, pamuk ithalat miktarı artmış ve 1990 
yılına kadar pamuk ihracatçısı olan Türkiye, başlıca pamuk ithalatçısı ülkelerden biri konumuna 
gelmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi her yıl 700-850 bin ton pamuk ithal edilmekte ve bunun kar-
şılığı olarak yıllara göre değişmekle birlikte 1 milyar dolar civarında döviz ihracatçı ülkelere öden-
mektedir. İhracatımız ise üretimdeki düşüşe paralel olarak gerilemiş olup, içinde bulunduğumuz 
sezonda 40 bin ton civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Çizelge 60.Türkiye Pamuk Dış Ticareti

2005 2006 2007 2008 2009

İTHALAT
BİN TON 762,0 877,3 711,4 635,6 778,9
MİLYON$ 960,5 1.137,9 1.099,8 872,9 1.234,3

İHRACAT
BİN TON 47,0 66,0 80,6 29,7 23,2
MİLYON$ 66,4 92,0 141,9 53,9 42,2

Kaynak: TÜİK – DTM  2009 Ağustos – 2010 Mayıs  tarihleri arası 9 aylık verilerdir.           

Ülkemiz, iç üretimin tüketimi karşılayamaması sebebiyle dünyanın en fazla pamuk ithal 
eden ikinci ülkesi konumundadır. DTM ve TÜİK verilerine göre, ülkemizin pamuk ithalatına sezon-
lar itibariyle bakıldığında, 2009/10 sezonu ithalatımızın sezonun bitmesine 2 ay kala 778.000 tona 
ulaşmış olması ve son 4 sezondur aylık ortalama ithalatımızın yaklaşık 65.000 ton olması, Türkiye 
için ithalat tahminlerinin (800.000 ton) ötesinde bir ithalat rakamına ulaşılacağı söylenebilecektir. 
2010/11 sezonunda ise, yükselen fi yatlara bağlı üretim artışı sebebiyle pamuk ithalatında azalma 
beklenmektedir. 

Türkiye’nin pamuk ithalatının yaklaşık % 80’i ABD ve Yunanistan’dan yapılmaktadır. 
ABD’nin payı % 60-65 civarındadır. Bu ülkeleri Türkmenistan, Hindistan, Brezilya, Özbekistan ve 
Suriye gibi ülkeler takip etmektedir. Öte yandan başlıca pamuk tedarikçilerimizin üretimleri büyük 
ölçüde sübvansiyonlarla desteklenmektedir ve ABD’den yapılan pamuk ithalatında GSM kredile-
ri oldukça etkili olmaktadır. Avrupa ekonomisinde yaşanılan darboğaz ve DTÖ Anlaşmazlıkların 
Halli Mekanizmasının ABD sübvansiyonları aleyhine kararları sebebiyle anılan desteklerde azal-
ma beklenmekte olup, bu durumun pamuk tedarik fi yatlarımızda yukarı yönlü dalgalanmalara 
sebep olması beklenmektedir.

1.5.3. Pamuk Fiyatları
1.5.3.1. Maliyet Fiyatları
Pamuk üretiminde yüksek girdi maliyeti, üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkileyen temel 

faktörlerden biridir. Pamukta girdi/ürün fi yatı paritesi girdiler aleyhine artmasının yanı sıra sübvan-
siyonlu ithalatın da etkisi ile “ortalama iç piyasa fi yatı” maliyeti karşılama konusunda yetersizdir. 
Bu nedenle devlet destekleri ile aradaki fark dengelenmeye çalışılmaktadır.

Çizelge 61.Yıllar itibariyle Kütlü Pamuk Maliyetleri (TL/Kg)

Ürün 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Kütlü Pamuk 0,880 0,893 0,810 0,795 0,875 0,907

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı SGB-TEAE-*2010 yılı maliyetleri TEAE tahminidir.

Ülkemizde pamuk üretim maliyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre yukarıdaki 
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gibidir. Çizelge 61’de görüldüğü üzere yıllar itibariyle fazla bir artış göstermeyip, kilogram başına 
son altı yıl ortalaması 0,860TL’dir.

1.5.3.2. Alım Fiyatları
Devlet Pamuk Destekleme Fiyatları 1986/87 döneminde beş aşamalı olarak tespit edilmiş, 

daha sonra tek aşamada tespit edilmeye başlanmıştır. 1988 sonrası pamuk alımları Birliklere 
bırakılmış, 1991 yılında tekrar destekleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 1994 yılında yeni bir 
destekleme modeline geçilerek, pamukta ilk defa prim sistemi uygulanmıştır.  1993/94 sezonunda 
uygulanıp ara verilen prim sistemine 1998 yılında tekrar başlanılmıştır. 

Ticaret Borsaları ve Tarım Satış Kooperatifl eri Birliklerince tespit edilen fi yatlardan yapılan 
kütlü pamuk alım fi yatları; dünya fi yatları, borsa fi yatları, ihracat fi yatları ve enfl asyon dikkate alı-
narak, maliyet fi yatlarına üretici karı eklenerek Çukurova, Ege, Antalya Bölge ve yörelerinde farklı 
olarak belirlenmektedir.

Çizelge 62.Tarım Satış Kooperatifl eri ve Birliklerince Açıklanan ve Uygulanan Pamuk Alım 
   Fiyatları  (TL/KG)

     TARİŞ ÇUKOBİRLİK ANTBİRLİK
YILLAR Açıklanan Uygulanan Açıklanan Uygulanan Açıklanan Uygulanan

2000 0,380 0,400 0,305 0,400 0,390 0,390
2001 0,680 0,680 0,565 0,565 0,680 0,680
2002 0,800 0,800 0,605 0,655 0,800 0,800
2003 0,900 1,010 0,760 0,900 0,900 1,000
2004 - 0,900 - 0,830 - 0,900
2005 0,830 0,830 0,740 0,740 0,950 0,950
2006 0,920 0,920 0,840 0,840 1,000 1,000
2007 1,000 1,000 0,650 0,830 0,810 1,110
2008 1,000 1,000 0,830 0,830 0,870 1,220
2009 1,000 1,018 0,940 0,940 1,270 1,270

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı   

1.5.4. Pamukta Makineli Hasat Ve Türkiye’deki Durum
Pamuk, 1950’li yıllardan itibaren çeşitli ülkelerde makineyle hasat edilmeye başlanmıştır. 
Bugün pamuk hasadında toplayıcı tip makineler yaygın olarak kullanılmaktadır. Toplayıcı 

tip makinelerde pamuğun toplanma prensibi açık koza ile temas eden döner iğlerin kütlüyü üzeri-
ne sararak kozadan ayırması esasına dayanmaktadır. İğ üzerine sarılan kütlü ters yönde dönen 
sıyırıcılar yardımıyla sıyrılmakta ve hava akımı yardımıyla kütlü deposuna iletilmektedir. Bu pren-
sip tüm makinelerde aynı olmakla birlikte iğlerin konumu Amerikan ve Rus orijinli makinelerde 
birbirinden farklıdır. Benzer şekilde Amerikan orijinli makinelerde da iğlerin şekli ve hareket ak-
tarımı farklılık göstermektedir. Bunlardan zincirli tip, silindirik iğli makineler, üretimden kaldırılmış 
durumda olup sadece tamburlu tip, konik iğli makinelerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Mekanik olarak, pamuk toplama konusunda, en yüksek verimli toplama sistemi, çift tarafl ı 
toplama sistemidir. Bu sistem, tek tarafl ı toplamadan daha yüksek verimle toplama yapar. Özel-
likle yüksek verimli tarlalarda bu fark çok daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Hem bitki üze-
rinde kalan hem de yere dökülen pamuk kayıpları dikkate alındığında, çift tarafl ı toplama sistemi, 
%1,5 ile %3 oranında daha yüksek bir verimle toplama yapmaktadır.

Diğer yandan, makineli hasadın bir de olumsuz yanları vardır. En önemli olumsuz yanı, 
trash denilen pamuk bitkisine ait bitki artıklarının oluşturduğu yabancı madde oranıdır. Bu oran, 
bitki yapısına, yaprak döktürme oranına, zararlı ve hastalık durumuna, bitkinin yeniden büyüye-
bilme özelliğine ve makineye göre % 3-15 arasında değişir. Oysa elle  toplamada yabancı madde 
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oranı % 1 -12 arasında görülür.
Pamuğun hasadına kozaların olgunlaşması ile birlikte başlanır. Hasadın başlama tarihi, 

yörenin iklim koşullarına, ekim tarihine ve sulama koşullarına göre değişir. Hasat, Ege ve Antalya 
bölgelerinde genellikle 15 Eylülden itibaren başlayıp Kasım sonu veya Aralık ortalarına kadar; 
Çukurova bölgesinde Ağustos sonlarında başlayıp Kasım başına kadar devam eder. GAP bölge-
sinde ise, Eylül ayının ortalarından itibaren başlar ve Ekim ayının sonuna kadar devam eder.

Ülkemiz genelinde görülen tarım sektöründeki işgücü sıkıntısı, pamuk hasadının elle yapıl-
masını ekonomik olmaktan çıkarmıştır. Bundan dolayı pamuk hasadında mekanizasyona geçiş 
kaçınılmazdır. Burada en önemli faktör, makineli hasada uygun pamuk çeşitlerinin ve tarım tek-
niklerinin tatbik edilmesidir. Ülkemizde son yıllarda makine ile hasada ilişkin birçok çalışma ve uy-
gulama yapılmaktadır. Ülkemizde yeni kullanılmakta olan iğli tip makinelerle hasat, kozaları yer-
den en az 20 cm yükseklikte ve yaprakları tüysüz ve aynı zamanda yatmaya dayanıklı, ilk ve son 
kozalar arasındaki olgunlaşma süresi kısa pamuk çeşitleri için tercih edilmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda, makineli hasadın verim, zaman ve işgücü kazancı ve alternatif bir ikinci ürün yetiştirmeye 
olanak tanıması avantajları fark edildikçe, pamukta makineleşme düzeyi yükselecektir.

1.5.5. Türkiye’de Pamuğun Tekstil Sektörü Açısından Önemi
Türk tekstil sanayi, sağladığı katma değer, tekstil ihracatının ülke ekonomisine kazandırdı-

ğı döviz miktarı, emek yoğun işgücü olması nedeniyle yaratılan istihdam hacmi ile vazgeçilemez 
bir sektördür. Ülkemizin lokomotif sektörü olan tekstil sanayimizin stratejik ham maddesi ise pa-
muktur.

 Tekstil Sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık % 10 dur. 2009 Ocak-Aralık döneminde 
Türkiye’den 13,3 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Aynı dönemde 
Türkiye’nin tekstil ihracatı, 5,5 milyar dolar olarak kayda alınmıştır. Hazır giyim ihracatının  genel 
ihracat içindeki payı %13,1, tekstil ve hammaddeleri ihracatının payı genel ihracat  içindeki payı  
% 5,4 olup, tekstil ve hazır giyim toplamının  genel ihracat içindeki payı % 18,5 dır. Sektör ihra-
catımız içinde en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür (2009 yılı dış ticaret fazlası 13 Milyar 
Dolar).

 Mart 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre sektörde 40.800 işyerin-
de 699,000 kişi istihdam edilmekle beraber sektördeki kayıt dışılık dikkate alındığında sektörde 
yaklaşık 2.000.000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. İmalat sanayi içinde istihdam 
edilenlerin % 30’nun sektörde istihdam edildiği dikkate alındığında istihdam açısından ülkemiz 
için sektörün önemi dikkat çekmektedir.

 Türkiye’de üretilen hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmını pamuklu ürünler oluşturmak-
tadır. Sektör üretiminin yaklaşık % 65’i ihraç edilmektedir. Yine, ihraç edilen ürünlerin yaklaşık % 
80’ini pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemiz 2009 Yılında Hazır giyim ve Konfeksiyon 
ihracatının (10,6 milyar dolarla) %79,8’ini, tekstil ve hammaddeleri ihracatının (2,7 milyar dolarla) 
% 49,4’ünü AB27 ülkelerine yapmaktadır.   AB ülkelerine bu miktarlarda ihracat yapmamızda (Çin 
den sonra ikinci tedarikçi) sektörün en büyük avantajı hızlı tedarik özelliğidir. Pamuğun tüketimi-
mize yakın miktarlarda üretilmesi tedarik hızımıza katkı sağlayacak olup, özellikle tedarik hızının 
önemli olduğu AB pazarlarından aldığımız payın artmasına katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak ülkemiz için üretimde istihdamda ve ihracatta çok önemli bir yer işgal eden 
sektörün başarılarının devamı için, ülkemiz pamuk üretiminin artırılmasının önemi kritik seviye-
dedir.
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1.5.6. Antalya Bölgesinde Pamuk Tarımının (SWOT) Analizi 
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Bölgemizde pamuk 
üretim alanlarının yeterli 
olması.
- Pamuk sulama olanakla-
rının bulunması. 
-Yöre çiftçisinin pamuk 
üretimi konusunda bilinçli 
olması. 
 - Münavebe sistemi  içe-
risinde pamuk bitkisinin 
kullanılması. 
-Ortalama verimin yüksek 
olması. 
- İklim şartlarının pamuk 
üretimine uygun olması. 
-Antbirlik vasıtasıyla pa-
zarlama sorunun yaşan-
maması. 
- Kaliteli ve sertifi kalı to-
humluluğa ulaşımın kolay 
olması.

- Pamuk hastalık ve 
zararlılarının çok yoğun 
olması ve bunlarla müca-
delenin zorluğu. 
-  Miras hukuku nedeniyle 
tarım alanlarının sürekli 
küçülmesi. 
- Üretim maliyetlerinin 
alternatif ürün gruplarına 
kıyasla oldukça yüksek 
olması.  
- Elle hasatlarda toplama 
işçilerinin bulunamayışı. 

- Sertifi kalı tohumluk 
desteği.
- Pamuk üretiminde ve-
rimliliğin arttırılması.
- Yeni teknolojilerin pa-
muk tarımında hızlı kulla-
nılabilmesi. 
- Üreticiyi bilgilendirilecek 
resmi ve özel tarımsal 
kurumların bulunması.
- Makineli hasadın hızlı 
bir şekilde bölgeye giriyor 
olması
- Pamukta  pazarlama 
sorununun olmaması. 

- Üretim maliyetlerinin çok 
yüksek olması.
-Ürün satış fi yatlarının 
stabil olmaması. 
-  Pamuk  ithalatına izin 
verilmesi.
- Turizm sektörünün tarım 
alanlarının üzerinde bas-
kısının yoğun olması. 
-İmar yoluyla birinci sınıf 
tarım alanlarının tarım 
dışı kullanımı. 
- Pamuk üretiminde has-
talık ve zararlıların yoğun 
olması.
- Makineli hasatta kirlilik 
oranının fazla olması. 

1.5.7. Türkiye ve Antalya’da Pamukta Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1.5.7.1. Sorunlar
1. Türkiye’de pamuk üretimi ihtiyacın oldukça altında gerçekleşmekte ve dolayısıyla tüketi-

mi karşılayamamaktadır. 2006/07 döneminde üretim ile tüketim farkı (-)740.000 ton iken, 2009/10 
döneminde tüketimin de ciddi miktarda düşüşüne rağmen aradaki fark (-)840.000 tona yükselmiş-
tir. Bu durum pamuk ithalatında dünyada ikinci sıraya kadar yükselmemize neden olmuştur ve her 
yıl (yıllara göre değişmekle birlikte) 1 milyar dolar civarında dövizin tüketimi karşılamak üzere ülke 
içinden çıkmasına neden olmaktadır. Lif pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ithalatı birlikte 
değerlendirildiğinde bu bedel son yıllarda 2 milyar doların üstünde gerçekleşmektedir.

2. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Antalya İlimizde de pamuk üretiminde maliyet sorunu 
vardır. Pamuk üretiminde verimlilik dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, girdi fi yatla-
rının artışı ekiliş alanlarını azaltmakta, sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Girdi fi yatları, küçük 
işletme yapısının getirdiği sorunlar, işçilik giderleri üretici için önemli maliyet faktörleridir.

3. Ülkemizde pamuk üretiminde önemli ölçüde destekleme primi verilmektedir. Ancak söz 
konusu destek miktarları, girdi maliyetlerini karşılayarak pamuk üretimini karlı hale getirme ve teş-
vik etme yönlerinden rakip ülkelere göre yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak, son yıllarda 
pamuk üretimine elverişli alanlarda başka ürünlerin tercih edilmesi üretimdeki düşüşün en önemli 
nedenleri arasındadır. 

4. Ülkemizde pamukta standardizasyon ve kalite kontrolü halen bir sorun olmaya devam 
etmektedir.  

5. Pamukta kirlilik (kontaminasyon) halen önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Bu 
sorunun devam etmesi pamuklarımızın iç ve dış piyasa değerini düşürmekte ve ithal pamukların 
tercih edilmesine neden olmaktadır.

6. Ülkemizde ve Antalya’da pamuk alanlarında ortalama 70 dekar düzeyindeki küçük ve 
çok parçalı arazi yapısı, pamuk üretiminin ekonomik işletme yapısına dönüşümünü ve makineli 
hasadın yaygınlaşmasını engellemektedir. Yüksek verim ve kaliteye rağmen küçük ölçek yapısı 
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maliyet dezavantajına neden olmaktadır.
7. Pamuğun tarla aşamasında tarım ürünü, işlenmesi açısından sanayi ürünü olarak değer-

lendirilmesi ve pazarlama yönü gibi çok boyutlu yapısı, pamukla ilgili bütüncül politika üretiminde 
sorunlara yol açmaktadır. 

8. Son yıllarda dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri, pamuğun özellikle üretimi 
olmak üzere tüketim ve ticaretinin tüm dünyada azalmasına neden olan önemli faktörlerden biri 
olmuştur. Türkiye’de pamuk sektörü bu durumdan ciddi oranda etkilenmiş ve diğer nedenlerle 
beraber Türkiye üretimi, 2008/09 yılında, kendinden önceki beş yılın ortalamasına göre (800bin 
ton) % 45; 2009/2010 döneminde ise % 53’lük bir düşüş yaşamıştır. Aynı oranlar dünya üretimi 
için % 8 ve % 12’dir.

9. Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya bölgesinde de pamuk tarımındaki sorunların ba-
şında, miras yoluyla bölünen arazilerinin çok küçük parçalara ayrılması ve dolayısıyla makineli 
tarıma geçişin zorlaşmasıdır.

10. Devlet eliyle değişik isimlerle üreticiye yapılan desteklemelerin bu ürün grubunun üretim 
maliyetleri göz önüne alındığında çok düşük seviyede olması önemli bir sorun teşkil etmektedir.

11. Hasatta büyük sorunlar yaşanılan pamuk bitkisinde geçmiş yıllarda bölgeler arası mev-
simlik işçilerin sirkülâsyonu mevcuttu. Son yıllarda GAP’ın tarıma açılmasıyla beraber bu mevsim-
lik işçilerin gelişinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebepten dolayı hasatta büyük sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.

12. Bölgede 2010 yılı itibari ile Antalya bölgesindeki pamuk tarlalarının hasadında yaklaşık 
8 adet hasat makinesi kullanılmakta olup, bu makinelerle ekili alanın yaklaşık % 30-35 i hasat 
edilmektedir. Bu oran yetersiz kalmaktadır.

13. Makineli hasatta bitki artıklarının kütlü pamuğa karışması neticesinde elle hasattan 
daha fazla bir kirlilik meydana gelmektedir. Bu kirlilik pamuk kalitesinde düşüşe neden olmakta ve 
dolayısıyla fi yatlara olumsuz olarak yansımaktadır.

14. Özellikle pamuk hasadında kullanılan hasat makinelerinin piyasa değerinin çok yüksek 
olması, üreticilerin makineli hasada geçmelerinin önündeki süreci uzatmaktadır.

1.5.7.2. Çözüm Önerileri
1. Ülkemizde pamuk üretim ve tüketiminin ekonomideki stratejik yeri ve önemi tekrar değer-

lendirilerek, acilen sektördeki duruma müdahalelerde bulunulmalıdır. Tekstil sanayisinin tüketim 
ihtiyacını karşılayacak üretim miktarı öncelikli hedef olarak seçilerek özellikle yüksek seviyede 
verim getiren araziler olmak üzere, pamuk üretimine elverişli arazilerde pamuk üretimi artırılmalı-
dır. Bu sebeple pamuk üretimi, sadece tarımsal üretim olarak değil; ülkemizde en büyük ihracatı 
gerçekleştiren ve en büyük istihdam yükünü çeken sektör olarak  tekstil sektörüne hammadde 
temini bağlamında; “ülkemiz için stratejik bir ürün/üretim” olarak benimsenmelidir.

2. Türk pamuğunun yüksek maliyet sorununun çözülmesi ve bu yolla üretimin artırılması ve 
dünya fi yatlarıyla rekabet edilebilmesi için pamuk politikaları yeniden değerlendirilmelidir. Pamuk 
destekleme primlerinin tespitinde rakip ülke koşulları ve dünya fi yatları  göz önüne alınmalıdır. Bu 
alanda adım atılmasının alternatifi  ise maliyet düşürücü tedbirler alınmasıdır. Diğer bir ifadeyle 
pamuk destekleme primleri artırılamıyor ise, gübre, mazot, tarımsal sulamada kullanılan elektrik 
gibi tarımsal girdi fi yatlarının düşürülmesi, girdiler üzerindeki KDV gibi vergilerin makul bir sevi-
yeye çekilmesi şeklinde, en azından Türk pamuğunun dünya koşullarında rekabetçi bir yapıya 
kavuşmasını sağlayacak uygulamalara ihtiyaç vardır.

3. 2011 yılından itibaren uygulanması planlanan havza bazlı destekleme modelinin etkin 
bir şekilde takibi ve uygulanması sağlanmalıdır. Bu bağlamda pamuk üretiminde daha çok verime 
sahip olan alanlarda ekimin artırılması için daha çok destek sağlanmalı ve bunun için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın bu konudaki imkanları artırılmalıdır. Bu durum ülke içinde milli gelir artışı, 
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istihdam artışı, dış ticaret açığının olumlu yönde etkilenmesi ve yerli sanayi için hızlı hammadde 
tedariki gibi birçok husus için büyük önem taşımaktadır.

4. Tek balya standardizasyonuna geçilmelidir. Destekleme sisteminde tek balya standardi-
zasyonuna geçişi teşvik eden uygulamalara yer verilmesi önemli bir husus olarak değerlendiril-
melidir. 

5. Pamuğun ülke içi üretiminin tüketimi karşılayacak seviyeye gelene kadar, ithalatın daha 
düşük bedellerle gerçekleştirilmesi için alternatifl erin değerlendirilmesi, göz önüne alınması ge-
reken bir husustur. 

6. Pamuk üretim ve pazarlama yapısının güçlendirilmesi ve istikrarlı hale getirilmesi için 
pamukta uzmanlaşmış kooperatif birlikleri olan TARİŞ, ÇUKOBİRLİK ve ANTBİRLİK’in idari ve 
mali yapıları ile fi nansman imkânlarında yaşanan sorunların çözümü için politikalar üretilmesine 
ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

7. Pamuk toplama işçiliğindeki yüksek fi yat ve işçi bulmada yaşanan sıkıntıların devam 
etmesi nedeniyle makineli hasada geçiş zorunlu hale gelmiştir. Tarım arazilerinin toplulaştırılması 
ve tarım satış kooperatifl eri ve birlikleri ile diğer üretici örgütlerinin, makineli hasat konusunda 
üreticiye öncülük etmesi ve gerekli makine ve ekipmanı sağlaması önem taşımaktadır. Birliklerin 
bünyesinde makine parklarının kurulması ve bu yönde birliklerin desteklenmesi, sorunun gideril-
mesinde bir yöntem olabilmektedir. 

8. Pamukta destekleme prim ve politikaların, son dönemde olduğu gibi üreticiler tarafından 
ekim yapılmadan önce haberdar olunması ve ödemelerinin de aynı dönemde yapılması, üretimde 
önceden belirlilik, istikrar ve üretime teşvik açısından önem arz etmektedir.

9. Pamuğun genel durumunun, tekstil sektörü (iplikçi, dokumacı, konfeksiyoncu, moda-
cı) üretici, tüccar, çırçırcı, pamuk yağı üreticisi, ihracatçı, ithalatçı, tüketici gibi geniş bir kesimi 
ilgilendirmesi sebebiyle, pamuk sektörüyle ilgili politikaların oluşturulması ve sorunların çözümü 
konusuna bütünsel yaklaşımlarda bulunma kapasitesi geliştirilmelidir.

10. Pamuk rekolte tahmin çalışmaları ulusal düzeyde uydu kontrollü olarak tamamen bilim-
sel yollarla yapılmalı ve üretim sezonu sonunda yıllık rekolte değerleri açıklanmalıdır.

11. Miras yoluyla bölünen arazilerin arazi toplulaştırma projeleriyle bir araya getirilmesinin 
sağlanması, en azından bundan sonraki süreçte arazi bölünmelerinin önlenmesi gerekmektedir.

 12. Hasat döneminde değişik bölgelerden Antalya bölgesine gelen mevsimlik işçilerin ya-
şam koşullarının iyileştirilmesi, bölgeler arası ulaşım şartlarının iyileştirilmesi ve bunların çalışma 
koşullarının düzenli denetimlerle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu tür koşullar sağlanırsa mev-
simlik işçilerin yeterli sayıda bölgeye gelişleri sağlanarak büyük problem olan pamuk hasadının 
kolaylıkla yapılması sağlanmış olacaktır.

13. Makineli hasadın olumsuz tarafl arının bertaraf edilmesi ( yüksek oranda kirlilik vb), 
eğitim faaliyetleriyle bu mekanizasyonun bölgede yaygınlaştırılmasının sağlanması olumlu etki 
yaratacaktır.

Yukarıda ifade edilen sorunların ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin entegre olarak ele alın-
malıdır. Bu sorunların çözülerek dünya ve ülkemiz için stratejik bir ürün olan pamuğun ülkemiz ve 
bölgemizdeki tarımının yaygınlaştırılması ülke ekonomisi için isabetli bir çalışma olacaktır.

1.6. Yağlı Tohumlu Bitkiler
Yağ üç değerli bir alkol olan gliserol ile yağ asitlerinin esterleşmesi sonucu meydana gelen 

bir trigliseridtir. Bitkisel ve Hayvansal kökenli olup, Hayvansal yağlar elde edilmelerinin zor ve 
pahalı olması, yüksek oranda doymuş yağ asitlerini içermesi ve değişen oranlarda kolesterol 
içermeleri nedeniyle aşırı tüketiminde kişilerde kalp Hastalıkları ve ölüm oranlarını arttırması gibi 
dezavantajlara sahiptirler. Bitkisel yağlar ise kandaki kolesterol seviyesini azaltması, sindirim sis-
teminin daha iyi çalışmasını sağlaması, beyin hücrelerinin yenilenmesinde rol alması ve bebek 
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ve çocukların düzenli gelişimlerinde önemli etkiye sahip olmaları bakımından tüketilmesi yararlı 
olan gıdalardır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından bir insa-
nın yıllık yağ tüketiminin 17 kg’dan az olmaması gerektiği, aksi takdirde sağlık açısından önemli 
problemlerle karşı karşıya kalınabileceği belirtilmektedir. Bir araştırmada ülkemiz için coğrafi  ko-
numundan dolayı bir kişinin günde 86 gr. yılda ise 28-30 kg. yağ ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak 2002 yılında yapılan gıda tüketim karşılaştırmasında bitkisel yağ tüketiminin Avrupa Birliği 
ortalaması kişi başına 42,5 kg iken Türkiye’de ise 17,6 kg olarak kalmıştır. Bu nedenle bitkisel 
yağ tüketimini ülkemizde arttırılması gerekmektedir. Bu durumu sağlamak için ise yağlı tohumlu 
bitkilerin üretiminin arttırılması bir ön koşuldur. 

1.6.1. Yağlı Tohumlu Bitki Üretimleri
1.6.1.1. Dünyada Yağlı Tohumlu Bitki Üretimi
Dünyada ekonomik değeri olan başlıca yağlı tohumlu bitkiler; ayçiçeği, soya, kolza susam, 

pamuk, yerfıstığı, mısır, aspir, zeytin, palmiye tohumu, yağ keteni ve hint yağıdır. Özellikle palmi-
ye, soya ve kolza yağı dünya bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Dünyanın 
en büyük üreticileri ise Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Hindistan ve Arjantin’dir (Çizelge 
63). Bu ülkeler aynı zamanda en fazla İthalat gerçekleştiren ülkelerin başını çekmektedir. 

Çizelge 63.Dünya Yağ Bitkileri Üretimi (milyon Ton)

Üretim/yıl 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
ABD 96,84 82,45 89,20 98,90
Brezilya 62,03 64,25 60,31 71,49
Arjantin 53,36 51,89 35,51 57,94
Çin 55,23 53,35 58,12 57,24
Hindistan 29,92 33,95 33,40 31,67
Diğer 107,00 106,08 119,89 123,79
Toplam 404,38 391,97 396,42 441,03

Kaynak:USDA 2010

Grafi k 32. Dünya Yağ Bitkileri Üretiminde Önemli Olan Ülkeler (2009)
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Yeterli üretimi sağlayamayan ülkeler ise ihtiyaç duydukları bitkisel yağları İthalat yoluyla 
almak zorundadırlar. Çin dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en 
çok İthalat yapan ülkedir. Çünkü ülke içindeki nüfusun gerekli bitkisel yağ ihtiyacı yapılan üretimle 
karşılanamamaktadır. Japonya, Tayvan, Tayland gibi uzak doğu ülkeleri de yağlı bitkiler ihtiyacını 
İthalat yoluyla karşılamaktadır. Burada ülkemiz için üzücü olan kısım ise ülkemizin dünyanın en 
fazla yağ bitkileri ithal eden 6. ülke konumunda olmasıdır (Çizelge64).
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Çizelge 64.Dünya Yağ Bitkileri İthalatı Yapan Ülkeler (milyon Ton)

Ülke/yıl 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Çin 29,70 38,64 44,14 52,53
AB 17,16 17,02 18,00 16,25
Japonya 6,54 6,51 5,74 5,90
Meksika 5,42 5,29 4,77 5,10
Tayvan 2,44 2,16 2,22 2,51
Türkiye 1,94 2,14 1,68 2,54
Tayland 1,58 1,82 1,57 1,71
Endonezya 1,52 1,40 1,63 1,78
Mısır 1,34 1,08 1,60 1,67
Rusya 0,18 0,61 0,97 1,18
Diğer 13,02 13,32 11,38 11,07
Toplam 80,84 89,98 93,68 102,23

 Kaynak: USDA 2010

1.6.1.2. Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitki Üretimi
Ülkemizde iklimsel koşullar, fi yat politikaları, destek miktarları ve karlılık gibi nedenlerden 

dolayı yağlı tohumlu bitkilerin üretilmesi yoğun bir şekilde yapılamamaktadır. Ülkemizin başlıca 
yağ kaynağı olarak üretilen bitkileri ise ayçiçeği, pamuk çiğidi ve zeytindir. Ne yazık ki bu bitkilerin 
üretimi ve elde edilen yağ üretimi ülkemiz açısından son derece yetersizdir. Tarlaya dayalı yağ 
bitkileri üretimimiz toplam olarak 2,4 milyon tondur. Buna karşın 2,2 milyon Ton yağlı tohum ve 
yaklaşık 1 milyon Ton bitkisel yağa ihtiyacımız vardır. Özellikle son zamanlarda yağın enerji sek-
töründe de kullanılması, mevcut olan yağ açığımızı arttırmakta ve bu durum İthalat miktarının her 
geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Yıllar arasında yaşanan büyük üretim dalgalan-
maları dahi yapılan İthalatı zorunlu kılmaktadır.

Çizelge 65.Türkiye Yağlı Tohumlu Bitkileri Ekim Alanı ve Üretimi

Ürün adı Yıl Ekilen alan 
(Da)

Hasat edilen alan 
(Da)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Aspir

2005 1.730 1.730 215 124
2006 4.305 4.305 395 92
2007 16.941 16.941 2.280 135
2008 54.021 53.846 7.068 131
2009 215.237 215.149 20.076 93

Ayçiçeği (yağlık)

2005 4.900.000 4.896.220 865.000 177
2006 5.100.000 5.098.582 1.010.000 198
2007 4.857.000 4.854.525 770.000 159
2008 5.100.000 5.092.788 900.387 177
2009 5.150.000 5.149.805 960.300 186

Ayçiçeği(Çerezlik) 

2005 760.000 760.000 110.000 145
2006 754.000 753.900 108.000 143
2007 689.778 667.418 84.407 126
2008 700.000 686.793 91.613 133
2009 690.000 689.981 96.825 140
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Haşhaş (Tohum) 

2005 253.350 253.350 13.644 54
2006 420.238 420.238 30.187 72
2007 246.032 245.868 8.981 37
2008 200.429 200.429 10.834 54
2009 488.931 488.931 34.194 70

Kenevir (Tohum)

2005 650 650 13 20
2006 645 645 13 20
2007 559 559 24 43
2008 294 294 12 41
2009 66 66 3 45

Keten (Tohum)

2005 1.760 1.760 86 49
2006 1.460 1.460 84 58
2007 806 805 48 60
2008 670 670 40 60
2009 20 20 1 50

Kolza (Kanola)

2005 7.000 3.850 1.200 312
2006 53.898 50.144 12.615 252
2007 106.830 104.036 28.727 276
2008 281.000 278.784 83.965 301
2009 327.767 327.091 113.886 348

Soya 

2005 86.000 86.000 29.000 337
2006 119.186 119.186 47.300 397
2007 86.747 86.747 30.666 354
2008 94.444 94.444 34.461 365
2009 105.210 105.120 38.442 366

Susam 

2005 424.500 424.400 26.000 61
2006 399.393 399.393 26.545 66
2007 297.807 297.807 20.010 67
2008 292.236 285.886 20.338 71
2009 280.916 280.171 21.036 75

Yerfıstığı

2005 258.500 258.500 85.000 329
2006 226.900 224.900 77.454 344
2007 259.423 259.423 86.409 333
2008 248.376 248.296 85.274 343
2009 253.345 253.345 90.081 356

Çiğit (1) 

2005 5.468.800 5.460.400 1.291.180 236
2006 5.907.000 5.897.000 1.476.556 250
2007 5.302.528 5.298.528 1.320.831 249
2008 4.950.000 4.948.907 1.077.440 218
2009 4200000 4198730 1.021.200 243

Kaynak:TÜİK

Türkiye yağ İthalatı 1993 yılında yaklaşık 387 milyon dolarken bu İthalat miktarı 2006 yı-
lında 1 milyar doları geçmiştir (Çizelge 64). 2009 yılı verilerine göre bu miktar 2 milyar dolara 
yaklaşmıştır (TÜİK). Özellikle ülkemizde üretimi yok denecek kadar az olan palmiye ve palmiye 
özü yağı İthalat bakımdan başı çekmektedir. Ülkemizde üretimi diğer yağ bitkilerine olan kıyasla 
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yüksek olan ayçiçeği İthalatı da 100 milyon doları geçmektedir. Üretim alanı bakımından her yıl 
dramatik bir düşüşe sahip olan susam İthalatı ise 40 milyon doları aşmış durumdadır. Yapılan 
üretimin sürekli artan nüfusun yağ ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle bu miktarlar Daha da ar-
tacaktır. Şu anda yapılan İthalatın petrolden sonra en fazla döviz ödenen sektör olması durumun 
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Grafi k 33. Türkiye Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretim Durumu
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1.6.1.3. Antalya’da Yağlı Tohumlu Bitki Üretimi
Antalya gerek iklim koşulları gerek toprak yapısı bakımından yağlı tohumlu bitkilerin yetiş-

mesi adına son derece elverişli bir bölgedir. Ancak verimli toprakların turistik merkez olarak kul-
lanılmaya başlanması ve yağlı tohumlu bitkilerin ikinci ürün olarak kar bakımından diğer bitkilerin 
gerisinde kalması bu bitkilerin üretim alanının daha da azalmasına neden olmaktadır. Üretim ala-
nının azalması elde edilen veriminde düşmesinin sebebidir.  Yaklaşık 5 yıl önce 85 bin hektardan 
6.000 ton verim alınan susam bitkisinin üretim alanı günümüzde yarıya düşmüştür. Buna paralel 
elde edilen verimde yarı miktarına gerilemiştir. Susam bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden 
biri olmasına rağmen, düşük fi yat getirisi, desteklerin olmaması ve özellikle Hastalıklar nedeniyle 
çiftçinin tercih etmediği bir ürün Haline gelmiştir. İkinci ürün olarak mısırın tercih edilmesi de üre-
timi daha da düşürmüştür.

Çizelge 66.Antalya Yağlı Tohumlu Bitkiler Ekim Alanı ve Üretimi

Ürün adı YIL Ekilen alan 
(Da)

Hasat edilen alan 
(Da)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

Aspir

2006 300 300 45 150
2007 500 500 85 170
2008 520 520 96 185
2009 150 150 30 200

Ayçiçeği (Yağlık)

2005 4 3.720 372 100
2006 2.855 2.855 309 108
2007 2.013 2.013 205 102
2008 2.162 2.162 226 105
2009 1.875 1.875 197 105

Ayçiçeği (Çerezlik)

2005 50 50 5 100
2006 250 250 35 140
2007 50 50 5 100
2008 51 51 5 98
2009 48 48 4 83
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Kolza 2009 26 26 5 192

Susam

2005 85.850 85.850 6.295 73
2006 79.100 79.100 6.084 77
2007 78.645 78.645 6.005 76
2008 79.520 79.520 6.095 77
2009 50.109 50.109 3.855 77

Yerfıstığı

2005 11.530 11.530 3.031 263
2006 11.550 11.550 3.393 294
2007 11.500 11.500 3.350 291
2008 11.650 11.650 3.530 303
2009 10.955 10.955 3.571 326

Çiğit (1)

2005 54.050 54.050 14.447 267
2006 42.086 42.086 12.200 290
2007 38.540 38.540 9.842 255
2008 38.844 38.844 8.274 213
2009 34.241 34.241 8.395 245

Ekim alanı ve verim kayıpları aynı zamanda çiğit ve aspir içinde geçerli olmuştur. Susamda 
olduğu gibi yüksek getirisinin olmaması bu bitkilerin tercih edilmemesinin en önemli sebepleri ara-
sındadır. Yerfıstığında bölgeye uygun çeşitlerin çıkarılması ve ıslah çalışmaları sayesinde birim 
alanda alınan verim artmasına rağmen mekanizasyon konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
yerfıstığı ekim alanlarında artışın sağlanamamasına neden olmaktadır. Yerfıstığının üretim mali-
yeti yüksek olduğu için ülkemizde yağ sanayisine girememekte ve tamamen çerezlik olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bölgemizde yerfıstığı tarımının toplam tarla tarımındaki payı %0.5 olup yıllara 
göre ekiliş alanları fazla bir değişim göstermemektedir.  

Soya değerli bir protein ve yağ bitkisi olduğundan dünyada en fazla üretimi yapılan bir yağ 
ve protein bitkisidir. Soya, mekanizasyona çok uygun bir bitkidir ve baklagil bitkisi olması nede-
niyle iyi bir münavebe bitkisi olarak ekim potansiyeli yüksektir. Bölgemizde 1980’li yıllarda soya 
ekim alanlarında büyük bir artış sağlanmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda üreticilerin pazarlama 
sorunu nedeniyle ekim alanlarında giderek azalma meydana gelmiştir ve şu anda yok denecek 
kadar azalmıştır. Antalya’da soya üretimini arttırabilmek üreticinin pazarlama sorunlarının gide-
rilmesi, soya ve soya mamullerine yönelik sanayinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Soyanın 
ikinci ürün olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi durumunda ekim alanlarında artış sağlanabilir. 

1.6.2. Susam 
Susam 90-120 günde olgunlaşan, boyu 2 metreye kadar ulaşabilen, güçlü kök yapısına sa-

hip, olgunlaşması aşağıdan yukarıya doğru olan, dallanan ve dallanmayan ve ayrıca kapsül çat-
latan ve çatlatmayan özelliklere sahip bir bitkidir. Kapsülünü çatlatan çeşitlerin verimlerinin düşük 
olması sebebiyle dünyada daha çok kapsülü çatlayan çeşitlerin kültürü yapılmaktadır. Bu nedenle 
makineli Hasadın uygulanamayışından dolayı susam ikinci ürün tarımında diğer bitkilerle rekabet 
edememektedir. Fakat gelişme süreliğinin kısalığı, toprak seçiciliğinin fazla olmayışı, besin mad-
delerin duyulan ihtiyacın az olması, kuraklığa toleranslı oluşu ve pazarlama konusunda bir sıkıntı 
olmaması sebebiyle susam ülkemizde ana ve ikinci ürün tarımında önemli bir yer tutmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de çeşitli ekolojik koşullara adapte olmuş, çok sayıda susam varyete 
ve eko tipi bulunmaktadır. Bu varyete ve eko tipler, pek çok genotipin bir araya geldiği popülasyon-
lar Halindedir. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde bu tür populasyonlardan tek ve toplu bitki 
seleksiyonuna dayalı ıslah metotları yardımıyla pek çok üstün özellikli susam çeşidi geliştirilmiş, 
Halende geliştirilmeye devam edilmektedir. Lokal germplasm Havuzları içinden üreticiler tarafın-
dan bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan seleksiyonlar, bugün Halen ticari olarak üretilen pek çok 
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susam varyetesinin ortaya çıkmasına olanak sağlamışlardır. Bilinen en eski yağ bitkisi olmasına 
karşın, susam diğer kültür bitkilerine göre çok daha az çalışılan bir ürün olmuştur. Susamda ıslah 
çalışmaları ise sınırlı sayıda olup özellikle ülkemizde son derece kısıtlıdır. Türkiye dahil olmak 
üzere bir çok ülkede ıslah edilmiş çeşitler henüz tam anlamıyla kabul görmemiştir. Islahı yapılmış 
bitkiler elde edilmesine karşın genelde adaptasyon gücü yüksek yerel çeşitler tercih edilmiştir. Bu 
da susamda kalıtsal yapının korunmasına olanak sağlamıştır.

1.6.2.1. Susamın Dünya, Türkiye ve Antalya’da Üretim Durumu
Susam Pedaliaceae familyasına ait olup Sesamum cinsine ait yaklaşık 37 türü bulunmak-

tadır. Dünyada Sesamum cinsi içerisinde sadece Sesamum indicum L. (2n = 26) türünün kültürü 
yapılmaktadır. Susam Hindistan, Myanmar, Sudan ve Çin başta olmak suretiyle dünyanın tropik 
ve subtropik iklim kuşaklarına sahip birçok yerinde kültürü yapılan tek yıllık bir yağ bitkisidir. Dün-
ya susam üretimi yaklaşık 3 milyon tondur. Ancak son yıllarda üretim yaklaşık 3.5 milyon Tona 
ulaşmıştır (Çizelge 6) 
Çizelge 67. Dünya Susam Üretimi (milyon Ton) 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,8 3,1 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5

Kaynak: FAO 2010

Ekim alanı ise 7.418.230 hektar olup en fazla ekiliş alanına sahip ülkeler 1.870.000 Ha ile 
Hindistan ve 1.580.000 Ha ile Myanmar’dır. Sudan 1.489.080 Ha ile bu iki ülkeyi takip etmektedir. 
670.000 Ton ile Hindistan ve 600.000 Ton ile Myanmar yine en fazla susam üretimini gerçekleşti-
ren ülkelerdir. Yüksek verim nedeniyle Çin 626.011 Ha’lık alandan elde ettiği 610.408 Tonluk üre-
timi ile dünyada üretim miktarı bakımından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ise susam 28.017 
Ha alanda ekilmekte ve 21.036 Ton’luk bir üretim gerçekleştirilmektedir (FAO, 2010).

Çizelge 68.Yıllara Göre Bazı Ülkeler ve Dünya Susam Verimleri (Kg/Da)

Ülke 2005 2006 2007 2008 2009
Çin 105,3 116,3 114,6 124,1 97,5
Hindistan 37,2 37,5 41,4 37,6 32,1
Myanmar 35,4 37,0 37,3 39,2 39,2
Sudan 18,2 22,1 21,7 23,5 25,8
Türkiye 61,2 66,5 67,2 71,1 75,1
Dünya 45,2 46,1 47,5 47,7 46,7

 Kaynak: FAO 2010

Çizelge 69. Yıllara Göre Bazı Ülkeler ve Dünya Susam Ekiliş Alanları (Ha)

Ülke 2005 2006 2007 2008 2009
Çin 594.228 569.720 486.580 472.451 626.011
Hindistan 1.723.200 1.647.000 1.830.000 1.700.000 1.870.000
Myanmar 1.338.000 1.187.000 1.580.000 1.580.000  
Sudan 1.523.340 1.807.917 1.113.333 1.489.080 1.234.167
Türkiye 42.450 39.939 29.780 28.589 28.017
Dünya 7.469.251 7.376.356 7.158.220 7.418.230 7.522.213

Kaynak:FAO 2010

Elde edilen verim bakımından ülkemiz dünya ortalamasının üzerindedir. Diğer büyük üre-
ticilerle kıyaslandığında Türkiye’nin sadece Çin’in gerisinde kaldığı görülmüştür. Ancak toplam 
üretim alanları kıyaslandığında Türkiye’nin çok geride kaldığı görülmektedir. Sadece 5 yılda 
Türkiye’nin yarı susam üretim alanını kaybetmesi diğer majör üreticilerle olan farkını daha da 
açmaktadır.
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Çizelge 70.Türkiye Susam Ekiliş Alanı ve Üretimi (Ton) 2005-2009

 2005 2006 2007 2008 2009
Susam Ekiliş Alanı (Ha) 42.450 39.939 29.780 28.589 28.017
Susam Üretimi (Ton) 26.000 26.545 20.010 20.338 21.036

 Kaynak: FAO 2010

Ekim alanlarının yarıya düşmesi beraberinde daha az verimi getirmiştir. Bu da ülkenin ih-
tiyacının karşılanamamasına ve İthalatı zorunlu kılmaktadır. Grafi k 34 dikkate alındığında ülke 
susam üretimi ile yapılan İthalat arasında kuvvetli bir ilişki görülmektedir. Yapılan İthalat miktarı 
son 3 yılda dahi neredeyse 2 katına ulaşmıştır.

Grafi k 34. Türkiye Susam İthalatı (1000$)
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1.6.2.2. Susam Tarımının Bölgeye Özgü ve Genel Sorunları
Ülkemizdeki susam ekilişleri yıldan yıla düşüş göstermektedir. 1990’lı yıllarda 80.000 Ha 

olan susam ekim alanları günümüzde 28.000 hektara kadar gerileme göstermiştir. Bu gerilemenin 
en önemli sebepleri; ülkemizdeki susam ekimlerinde kullanılan tohumların kapsüllerini çatlatması 
sebebiyle Hasat sırasında oluşan verim kayıpları ve kullanılan tohumluğun yerel popülasyondan 
seçilmesi nedeniyle verimlerin düşük olması, son yıllardaki işçilik maliyetlerinin artması da susam 
ekim alanlarını azalmasında rol oynamıştır. Diğer önemli sorunlar ise;

Tohumluk: Ülkemizde değişik ekolojilere adapte olmuş, yüzyıllardır yetiştirilen ve dolayısıy-
la uzun yıllar doğal seleksiyona maruz kalmış, düşük verimli fakat stabil olmayan yerel çeşitler bu-
lunmaktadır. Fakat değişik ekolojilere uygun, yüksek verimli ıslah çeşitlerinin eksikliği bugün Hala 
birçok yöremizde tohumluk olarak yerel popülasyonların kullanımı zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla 
üreticiler tohumluğunu bir önceki yılın ürününden seçerek ayırmaktadır.

Yetiştirme Paketi: Susam ekimi ülkemizde genellikle serpme olarak yapılmaktadır. Serpme 
ekimlerde tohumluk miktarı 2-3 kat fazla kullanıldığı gibi çıkışlarda uniform olmamaktadır. Buna 
bağlı olarak takip eden kültürel işlemlerde yeterince ve tekniğine uygun olarak yapılamamaktadır. 
Gübreleme konusunda da üreticilerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Gübreleme programı 
için toprak analizleri yapılmadığı gibi, uygun doz ve zamanlamaya gereken önem verilmemekte-
dir.

Sulama konusunda üreticilerimizin bilinçli olmasına karşın, ana üründe susam genellikle 
sulanmamaktadır. Susam kuraklığa oldukça dayanıklı olmasına karşın, sulamaya çok iyi cevap 
vermektedir. Çiçeklenme öncesi yapabilecek bir sulamada verim iki katına çıkabilmektedir. İkinci 
ürün susam yetiştiriciliğinde ise, toprakta tav olmaması nedeniyle, ekim öncesi yapılan ilave bir 
sulama üretim maliyetlerini arttırmaktadır. Sulamanın salma veya karık usulü yapılması, toprağın 
üretkenliğini azaltırken, mantari hastalıkların yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

Susama ait literatürde birçok zararlıdan söz edilirken, ülkemizde daha çok yaprak bitleri, 
beyaz sinek ve susam güvesinin etkin olduğu bilinmektedir. Bu zararlıların direkt etkisinden çok 
virüs benzeri bir hastalık olan phylloidinin taşıyıcısı olmaları, onlarla mücadelenin daha etkin ya-
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pılmasını gerekmektedir.
İşletme büyüklüğü: Susam tarımı gerek dünyada gerekse ülkemizde aile işletmeciliğinden 

öteye gidememiştir. Büyük alanlara ekim yapılmadığı gibi daha çok marjinal arazileri değerlendir-
mek bakımından birkaç dönümlük arazilerde susam tarımı yapılmaktadır. Susam ekim alanının 
büyüklüğünü ailede bulunan işgücü sayısı belirlemektedir

1.6.2.3. Çözüm Önerileri
Türk susam popülasyonlarının düzenli ve güncel olarak toplanması, karakterize edilmesi, 

korunması ve ıslahçıların hizmetine sunulması konusunda gerekli imkanların ve paylaşımların 
oluşturulması gerekmektedir.

Bu popülasyonlar içerisindeki varyasyon en iyi şekilde değerlendirilerek, ülkemizin değişik 
ekolojilerinde kullanılmak üzere yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Geliştirilen çeşitlerin kapsamlı yayım çalışmaları ilgili kuruluşlarca özenle yapılmalı ve ilk üç 
yıllık süreçte çeşitlere ait tohumlukların ücretsiz verilmesi desteklenmelidir.

Serpme ekimler yerine ekimlerin makineli olarak sıraya yapılması yaygınlaştırılmalıdır.
Phylloidy Hastalığının taşınmasında etkin olan böceklerin acil olarak tespit edilmesi ve bu 

konuda gereken önlemlerin acilen alınması gerekmektedir.
Solgunluk Hastalığına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine önemle ihtiyaç vardır.
Hasadın mekanize Hale getirilmesi en öncelik verilmesi gereken sorundur. Bu başarıldığı 

takdirde, susam ekim alanının daralması, işgücü ve işletme büyüklüğü gibi sorunlar kendiliğinden 
aşılacaktır.

1.6.2.4. Susamda Swot analizi

 Güçlü Yanlar
* Pazarlamada sıkıntının yaşanmaması
* Zengin biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların uygunluğu
* Verimlilik artışına bağlı olarak gelir ve ücret artışı
* Geleneksel bilgi ve tecrübenin varlığı

Zayıf Yanlar
* Hastalıkların çok etkili olması
* Verim artışının hızlı gerçekleşmemesi
* Desteklemelerdeki yetersizlikler
* Toprak büyüklüğü ve toprakların bölünmüşlüğü
    * Finansman kısıtları

Fırsatlar
* Tüketici bilincinin gelişmesi ile iç pazarda sağlıklı, 
kaliteli ürünlere talep
* Dünyada susam ürünlerine olan talep artışı

Tehditler
* Diğer ikinci ürünlere kolayca tercih edilmesi
* Susam İthalatının kolay gerçekleştirilmesi
* Rakip ülkelerde devlet desteklerinin artması

1.6.3. Yerfıstığı
Yerfıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık, yazlık, yağlı tohumlu bir kültür bitkisidir. Mey-

velerini toprak içinde meydana getirmesi yerfıstığına Has bir özelliktir. Dünya bitkisel yağ üreti-
minde kullanılan yaklaşık 8 yağ bitkisinden ilk 3’ü içerisinde yer alır. Meyvelerini toprak altında 
geliştirdiği için mekanizasyonu daha zordur. Ülkemizde mekanizasyonundaki güçlükler nedeniyle 
maliyeti yüksek olduğu için yağ sanayisine girememekte ve sadece çerezlik olarak değerlendiril-
mektedir. Yerfıstığı bir baklagil bitkisi olduğu için gazeli (sap ve yaprakları) yonca kadar besleyici-
dir ve bu nedenle çok değerli bir hayvan yemi kaynağıdır. 

1.6.3.1. Yerfıstığının Dünya, Türkiye ve Antalya’da Üretim Durumu
Dünyada en çok yerfıstığı üreten ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Nijerya ve ABD’dir (Sıra-

sıyla 13,3, 5,5, 3,9 ve 1,7 milyon ton; FAO, 2009). Dünya üretimi yıllara göre çok az değişmiştir. 
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2009 yılında dünyada 23,5 milyon hektarlık alanda 35,5 milyon tonluk üretim yapılmıştır (Çizelge 
71). Türkiye’de olduğu gibi üretim genelde iç piyasaya yönelik olup dünya ticaretine konu olan 
miktar % 4’ü geçmez. Dünya yerfıstığı üretiminin yarıdan fazlası yağlık olarak değerlendirilmek-
tedir. 

Ülkemizde yerfıstığının yaklaşık 90 yıllık bir geçmişi vardır. Antalya’da da çok eski tarih-
lerden beri yetiştirildiği bilinmektedir. Türkiye’de yerfıstığı üretiminde 1960’tan itibaren 1980’lere 
kadar artışlar olmuş ancak daha sonraki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi fazla bir değişim ol-
mamıştır. 2009’da yaklaşık 25.335 hektarlık alanda 90.081 tonluk üretim yapılmıştır (Çizelge 71). 
Toplam dünya üretiminin yaklaşık % 0,3’ü Türkiye’de üretilmektedir. 
Çizelge 71. Dünya,Türkiye ve Antalya İli Yerfıstığı Üretim ve Ekiliş Alanları 

Yıllar
Dünya Türkiye Antalya

Ekim Alanı 
(milyon Ha)

Üretim (kabuklu) 
(milyon Ton)

Ekim Alanı 
(Ha)

Üretim (kabuklu) 
(Ton)

Ekim Alanı 
(Ha)

Üretim (kabuklu) 
(Ton)

2000 23,3 34.7 28.300 78.000 1.130 2.770
2001 23,1 35.9 27.000 72.000 860 2.110
2002 23 33.1 33.000 90.000 965 2.208
2003 23,1 36.1 28.000 85.000 984 2.418
2004 23,8 36.4 26.000 80.000 1.153 3.028
2005 24 38.3 25.850 85.000 1.153 3.031
2006 21,6 33.1 22.690 77.454 1.155 3.393
2007 22,3 37.7 25.942 86.409 1.150 3.350
2008 23,8 38.2 24.838 85.274 1.165 3.530
2009 23,5 35.5 25.335 90.081 1.096 3.571

Kaynak.FAO 2010

Yerfıstığı üretiminin illere göre dağılımı incelendiğinde, 2009 verilerine göre Türkiye’deki 
toplam ekilişin % 41’i Adana’da, % 38,8’i Osmaniye’de, % 6,3’ü Aydın’da, % 4.3’ü Antalya’da, 
% 3,6’sı Kahramanmaraş’ta, % 3,4’ü Mersin’de, % 1,2’si Muğla’da, % 0.4’ü Hatay’da, % 0,4’ü 
Gaziantep’te ve %0,6’sı diğer illerde gerçekleştirilmiştir (Çizelge72). 

Çizelge 72. İllere Göre Yerfıstığı Ekilişleri ve % Payları 

İller Ekilen alan  
(Da)

Toplamda 
% payı

Adana 103.750 41
Osmaniye 98.400 38.8
Aydın 15.860 6.3
Antalya 10.955 4.3
Mersin 8.730 3.4
Kahramanmaraş 9.140 3.6
Muğla 2.970 1.2
Hatay 1.100 0.4
Gaziantep 1.009 0.4
Diğerleri 1.431 0.6
Türkiye 253.345 100

Kaynak:DİE 2009

2009 yılına göre Türkiye’deki toplam yerfıstığı ekiliş alanının 10.955 dekar ile % 4,3’ü 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir ve Antalya Türkiye’deki yerfıstığı ekilişinde 4. sırada yer almıştır. 
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Antalya’nın toplam tarla tarımının yaklaşık % 0,5’inde yerfıstığı tarımı yapılmaktadır. Yerfıs-
tığı ekiminin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde 7.000 dekar ile % 64’ü Manavgat’ta, 1.950 dekar 
ile % 18’i Alanya’da, 860 dekar ile % 7,9’u Gazipaşa’da, 450 dekar ile % 4,1’i Aksu’da, 400 dekar 
ile % 3,7’si Serik’te, 200 dekar ile % 1,8’i Döşemealtı’nda ve 95 dekar ile % 0,9’u Konyaaltı’nda 
gerçekleştirilmiştir (Çizelge 73). Ekiliş alanlarında tüm Türkiye’de olduğu gibi yıllara göre fazla 
bir değişim olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yerfıstığının ekim alanlarında fazla bir değişim olma 
ihtimali düşük görünmektedir. 

Çizelge 73. Antalya İlçelerinin Yerfıstığı Üretim, Ekiliş Alanları ve % Payları 

İlçeler Ekilen alan 
(Da) Üretim (Ton)

Ekilen Alan 
Toplamında 

% Payı
Manavgat 7.000 2.730 63.9
Alanya 1.950 410 17.8
Gazipaşa 860 172 7.9
Aksu 450 90 4.1
Serik 400 80 3.7
Döşemealtı 200 70 1.8
Konyaaltı 95 19 0.9
Toplam 10.955 3.571 100

Kaynak:DİE 2009

1.6.3.2. Türkiye’de Yerfıstığının İthalat ve İhracat Durumu
Türkiye’de 2007’de 11.325, 2006’da 23.859, 2005’te 3.613, 2004’te 270, 2003’te 55 Ton, 

2002’de 222, 2001’de 6.648 ve 2000’de 6.648 Ton yerfıstığı ithalatı yapılmıştır. İthalatın yıllara 
göre üretim miktarlarındaki yüzde oranları ise sırasıyla 2007’de % 13,1, 2006’da % 30,8, 2005’te 
% 4,3, 2004’te % 0,34, 2003’te % 0,06, 2002’de % 0,25, 2001’de % 9,2 ve 2000’de % 23,5 ol-
muştur (Çizelge 74). Türkiye’deki yerfıstığı üretimi, tüm dünyada olduğu gibi tamamen iç tüketime 
yöneliktir. Türkiye yerfıstığında büyük ölçüde kendi kendine yeter konumdadır. Ancak bazı yıllarda 
önemli oranlarda İthalat yapılmaktadır. 
Çizelge 74. Türkiye’nin Yıllara Göre Yerfıstığı İthalat ve İhracatı (Ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
İthalat 6.648 6.648 222 55 270 3.613 23.859 11.325
İhracat 41 121 60 163 176 83 67 35

1.6.3.3. Antalya’da Yerfıstığı Tarımının Sorunları ve Geleceği
Yerfıstığının, diğer pek çok yazlık tarla ürününe göre birim alandan sağladığı gelir yüksek-

tir. Kilogram fi yatı 2008’da 1,8, 2007’de 1,63 ve 2006’da 1,4 TL olmuştur. Baklagil bitkisi olması 
nedeniyle de iyi bir münavebe bitkisi olarak ekim potansiyeli yüksektir. Buna rağmen ekim alan-
larında artış sağlanamamasının en önemli nedenlerinden birisi hasat dönemindeki zorluklardan 
kaynaklanan mekanizasyon problemidir. Çünkü Hasat sırasında önce bitkilerin topraktan sökül-
mesi, sökülen bitkilerin iyice silkelenerek kuruması için kökler yukarı gelecek şekilde sıralanması 
ve iyice kuruduktan sonra da Harman makinesiyle Harmanlanması gerekmektedir ve böylece 
fazlaca işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Küçük aile işletmelerinde söküm ve Harman işlemleri 
tamamen elle yapılmaktadır. Yerfıstığının Hasatı biraz daha geç olduğundan Hasat döneminde 
aşırı yağışlar nedeniyle Hasatlarda büyük kayıplar olabilmektedir. Yerfıstığının iklim ve toprak 
yönünden de seçicidir. Çünkü yerfıstığı ancak Akdeniz iklimi etkisindeki yerlerde yetiştirilebilir. 
Meyvelerini toprak altında oluşturduğu için de toprak yapısı çok önemlidir. Ağır topraklarda yetiş-
tiriciliği pek ekonomik olmamaktadır.   

Antalya’da yerfıstığının üretimini arttırabilmek için Hasat ve Harman makinelerinin yaygın-
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laştırılması gerekmektedir. Ayrıca, makineli Hasat’a uygun olması, daha kısa yetişme süresine 
sahip olması, ağır topraklarda da yetiştirilebilmesi nedeniyle yağlık çeşitlerin de ekilmesi duru-
munda ekim alanlarında artış sağlanabilir. Ancak yerfıstığı sadece çerezlik olarak tüketildiğinden 
ve yağlık çeşitlerin de çerezlik kaliteleri düşük olduğundan yağlık çeşitlerin ekimi çok zor görün-
mektedir.

1.6.4. Soya
Tohumlarında % 36-40 protein, % 18-24 yağ, % 26 karbonhidrat ve % 8 madensel madde-

ler içeren soya, insan ve Hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca değişik sanayi 
kollarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Soya; içerdiği değerli besin maddeleri nedeniyle 250’den fazla değişik yerlerde kullanıl-
maktadır. 

Geniş bir kullanma alanına sahip ürün olan soyanın önemi, dört ana başlık altında toplan-
mıştır. Bunlar; 

1. Gıda maddesi olarak kullanılması, 
2. Hayvan beslenmesinde kullanılması, 
3. Sanayi Hammaddesi olarak kullanılması ve 
4. Ülke tarımına sağladığı katkılar.

1.6.4.1. Dünyada ve Türkiye’de Soya Üretimi 
1.6.4.1.1. Dünyada Soya Üretimi
Soyanın kullanım alanlarının genişlemesi, insan beslenmesindeki önemi ve azalan enerji 

kaynaklarına alternatif olacak biyodizel üretiminin arttırılması ile birlikte dünya soya ekim alanları 
ve üretim miktarları artmıştır (Çizelge 75).

Çizelge 75. Dünya Soya Üretiminin Gelişimi

Yıllar Miktar  
(milyon Ton)

1940 10
1950 20
1960 25
1970 45
1980 80
1990 110
2000 160
2003 190
2004 215
2005 220
2009 210.9

Kaynak:FAO & USDA 2010

1940’da II. Dünya Savaşı sırasında 10 milyon Ton olan soya üretimi, 1990’da 110 milyon 
Tona ulaşmıştır. 2000 yılında dünya genelinde yaklaşık olarak 160 milyon Ton olan soya üretim 
miktarı 2003 yılında % 19 artarak 190 milyon Tona, 2004 yılında ise % 13 artarak 215 milyon Tona 
ulaşmıştır.

Dünyada soya üretim miktarlarındaki artış, ekim alanı artışından daha fazla gerçekleşmek-
te olup, 2009 yılında dünya soya üretimi 210.9 milyon Ton olup, yaklaşık 80 milyon hektar alanda 
soya ekimi gerçekleştirilmektedir.

Soyanın üretiminin, kolza, ayçiçeği, pamuk, palm, copra, yerfıstığı gibi diğer yağlı tohum-
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larının toplam üretiminden bile fazla miktarda olması en önemli yağlı tohumlardan biri olduğunu 
göstermektedir (Çizelge 76).        

Çizelge 76. Dünyada Yağlı Tohumlar Üretim Miktarları (2009)

Yağlı Tohumlar Üretim miktarı 
(milyon Ton)

Üretim miktarı
(%)

Soya 232.4 53
Kolza 64.2 15
Pamuk 45.5 10
Yerfıstığı 37.6 9
Ayçiçeği 36.4 8
Palm 12.9 3
Copra 6.5 1
TOPLAM 435.6

Kaynak:USDA 2010

Soya tarımı, dünyada en fazla ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin’de yapılmakta olup bu dört 
ülke Dünya soya üretiminin %88-89’unu teşkil etmektedir. Söz konusu ülkelere ait ekim alanı, 
üretim ve verim durumu Çizelgede görülmektedir (Çizelge 77).  

Çizelge 77. Dünyada Soya Üretim Miktarları (2009)

Ülke Üretim miktarı 
(milyon Ton)

Üretim miktarı 
(%)

ABD 80.7 38
Brezilya 57.0 27
Arjantin 32.0 15
Çin 15.5 7
Hindistan 9.1 4
Paraguay 3.9 2
Kanada 9.3 2
Diğer Ülkeler 9.3 4
TOPLAM 210.9

Kaynak:USDA 2010

Çizelgeler incelendiğinde, ABD’nin dünyada en etkili alana sahip olduğu ve en büyük soya 
üreticisi olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, soyanın bu ülkede bir sanayi Haline gelmiş olması 
ve soyaya yönelik araştırmaların oldukça ilerlemiş olmasıdır. ABD’nin 2009 yılında gerçekleşen 
80.7 milyon Tonluk üretimini 57 milyon Ton ile Brezilya, 32 milyon ton ile Arjantin takip etmekte-
dir. Çin ise 15.5 milyon ton üretim hacmi ile dünyanın 4. en büyük soya üreticisi konumundadır. 
Brezilya’nın bugünkü duruma ulaşmış olması ve dünyadaki önemli soya üreticilerinin arasında 
yer almasının en önemli nedeni 1970’li yıllarda ülkede yürürlüğe giren tarım politikaları ile bu po-
litikaların doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasıdır.

1.6.4.1.2. Türkiye’de Soya Üretimi ve Soya Sektörünün Mevcut Durumu
Ülkemizin soya ile tanışması I. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. İlk zamanlar “Çorum 

Fasulyesi” olarak yayılmaya başlayan soyanın ekimi Ana ürün olarak Orta ve Doğu Karadeniz 
bölgesinde yaygınlaşarak, Samsun ve Ordu illerinde 1980 yılına kadar soya üretimi yapılmıştır. 
1981 sonrasında soya fasulyesi yerini mısır, çay, tütün gibi daha yüksek gelir getiren ürünlere 
bırakmış olup bu bölgede soyanın ekim alanları giderek azalmıştır. Zamanla soya fasulyesi ekimi 
İkinci Ürün Projesi kapsamında Akdeniz Bölgesine kaydırılmıştır. Bu projenin uygulamaya kon-
masından sonra soya ekim alanlarında 1988 yılına kadar istikrarlı bir artış sağlanmıştır. Ancak 
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alım yapan kuruluşların depolama ve fi nansman gibi sorunlarının oluşu, uygulanan fi yat politika-
ları, üreticilerin diğer ürünlere yönelmesi sebebiyle diğer yağlı tohumlu bitkilerde olduğu gibi soya 
ekim alanlarında da azalma olmuştur.

Soya üretimi Türkiye’de Trakya, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde ana 
ürün olarak, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin sulanır tarım alanlarında ise ikinci 
ürün olarak yapılmaktadır. Soya ekiminin % 91’i Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, K.Maraş illerini 
kapsayan Akdeniz bölgesinde, % 8’i Karadeniz Bölgesinde Ordu ve Samsun civarı ile % 1’i Ege 
bölgesinde gerçekleşmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 20.000 hektarda soya 
ekimi yapılmaktadır.

Ülkemizdeki soya üretimi genel olarak istikrarlı olmamakla birlikte, tarım politikalarına bağlı 
olarak dönemsel artış ve azalışlar ile dalgalı bir seyir izlemektedir. Soya üretimi 1987 yılında 
250.000 Tona yükselmiş ise de çeşitli nedenlerle bu güne kadar azalarak 2007 yılında 30.000 
Tona kadar düşmüştür (Çizelge 78)

Çizelge 78.Yıllar İtibariyle Türkiye Soya Üretimi (Ton)

Yıllar Ekilen alan 
(Ha)

Üretim 
(Ton)

Verim 
(Kg/Da)

1980 3000 2.300 77
1981 17.000 15.000 88
1982 24.000 36.000 150
1983 24.250 46.000 190
1984 27.945 60.000 215
1985 60.225 125.000 208
1986 90.000 200.000 222
1987 111.971 250.000 223
1988 66.000 150.000 227
1989 75.300 161.000 214
1990 74.000 162.000 219
1991 49.500 110.000 222
1992 46.000 95.000 207
1993 26.750 63.000 236
1994 29.000 70.000 241
1995 31.000 75.000 242
1996 20.500 50.000 244
1997 19.000 40.000 211
1998 23.000 60.000 261
1999 24.000 66.000 275
2000 15.000 44.500 297
2001 17.000 50.000 294
2002 25.500 75.000 294
2003 27.000 85.000 315
2004 14.000 50.000 357
2005 8.600 29.000 337
2006 11.918 47.300 397
2007 8.674 30.666 354
2008 9.444 34.461 365
2009 10.512 38.442 365

Kaynak:TÜİK ve FAO 2010
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1999 yılından sonra 2000 yılında meydana gelen düşüşün ardından 2001 yılında Türkiye’nin 
soya üretim miktarı tekrar artmıştır. Üretim miktarı 2001 yılında bir önceki yıla oranla % 11 arta-
rak 50.000 Ton, 2002 yılında ise % 50 artarak 75.000 Ton seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılında ise 
30.000 Tona düşmüştür.

Ülkemiz soya üretimi açısından yeterli kapasiteye sahip olmasına rağmen, soya üretimi 
istenilen düzeye ulaşamamıştır. Buna sebep olan en önemli faktör, üreticinin yeterli desteği ala-
maması ve dolayısıyla katma değeri yüksek ürünler yerine, buğday gibi düşük maliyetli ürünlere 
yönelmesidir. Potansiyelimizi yeterince kullanamamamızın diğer sebepleri ise soyanın üretim ve 
değerlendirmesine yönelik yeterli altyapının bulunmamasıdır. Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin 
2009 yılına ait üretim miktarları çizelgede verilmiştir. (Çizelge 79)

Çizelge 79. Türkiye Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretim Miktarları (2009)

Üretim Miktarları Üretim (Ton)

Yağlı tohumlar 1.278.019
Soya 38.442
Yerfıstığı 90.081
Ayçiçeği 960.300
Susam 21.036
Aspir 20.076
Kolza (kanola) 113.886
Keten (tohum) 1
Kenevir (tohum) 3
Haşhaş (tohum) 34.194

 Kaynak: TÜİK 2008

Tüketim açısından soya ürününün ülkemizdeki durumunu incelediğimizde, soyanın en çok 
hayvan yemi olarak tüketimi mevcuttur. Gıda sanayinde ise en çok soya fasulyesinin işlenmesiyle 
elde edilen soya yağı tüketilirken, ülkemizde de soyanın faydalarının yavaş yavaş anlaşılması ve 
biyodizel üretiminde ihtiyaç olması sebebiyle soya yağı tüketiminde yıllar itibariyle artış saptan-
mıştır.

1.6.4.2. Sonuç ve Öneriler 
Soyanın çok yönlü bir bitki olması, insan sağlığına kanıtlamış yararları ve ülkemizdeki mev-

cut yağ açığı göz önüne alınarak soyanın üretimine öncelik verilmelidir. Buna ek olarak, günü-
müzde soya bitkisel yağ üretimi ve bitkisel yağın işlenmesiyle oluşturulan biyodizel üretimi için 
önemli ve vazgeçilmez bir Hammadde olmaktadır. Soyaya verilecek üretim ve araştırma önceliği 
Türkiye’nin yağ açığını kapatması ve yem sanayinin girdi maliyetlerini azaltması açısından önem 
arz etmektedir. Toprak ve iklimimizin yetiştirilmesine çok uygun olduğu soya üretimi üreticilerimize 
maliyet, fi yat desteklemeleri ve depolama gibi konularda verilecek destekler sayesinde artabilir, 
soya ürünlerinde Türkiye’nin dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek konuma gelmesini sağlayabi-
lir.

Genetik çeşitliliği yüksek olan ülkemizde, üreticiye zamanında, ucuz, kaliteli ve yüksek ve-
rimli, çevreye uyumlu, Hastalık ve zararlılara dayanıklı tohumluk temin edilmeli, yerli çeşitlerimiz 
ısrarla korunup geliştirilmelidir.

 İthalatla karşılamaya çalıştığımız bitkisel yağ açığımızı kapatabilmek için alınması gereken 
tedbirler kısa başlıklarla aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Yağlı tohumlara uygulanan desteklemelerin artırılması sağlanmalıdır. 
Yağlı tohumların rekabet ettiği diğer ürünler arasında fi yatlandırma yönünden dengenin 
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sağlanması gerekmektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre, her bölge için üstün performans gösteren yağ bitkilerinin ye-

tiştiriciliğine prim verilmelidir. 
Yağlı tohum üretiminde ekimden önce devlet tarafından ekonomik teşvik ve güvence mut-

laka sağlanmalıdır. 
Yağlı tohumlara devletin alım garantisi verilmelidir. 
Soya ve yerfıstığında yüksek verimin önemli koşullarından olan bakteri üretimi devletçe 

desteklenmeli ve üreticilere verilmelidir. 
Yağ bitkileri üretiminin artırılmasında kooperatifçilik özendirilmelidir. 
Depolama yardımları ve borsalar ile emanet alımlar sistemi devreye sokularak, üretici ve 

yerli sanayi stok maliyetinden kurtarılmalıdır. Soyanın diğer ürünlerle fi yat rekabeti yapabilmesi 
sağlanmalıdır.

Entegre tesisler kurularak soya sanayiciler için cazip bir ürün Haline getirilerek pazarlama-
daki problemler ortadan kaldırılmalıdır.

Tohumculuk ile ilgili sorunlar aşılmalıdır, yerli tohum çeşitleri arttırılmalıdır.
Ham yağ açığının kapatılması ve biyodizel üretiminde kullanmak için enerji tarım politikaları 

uygulanmalıdır.
Kurutma ve depolama ile ilgili tesisler teşvik edilmeli, istikrarlı bir fi yat ve pazar politikası 

takip edilmelidir.
Soyanın üretilmesi ve değerlendirilmesine yönelik üreticileri ve sanayicileri bilgilendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Soyanın kullanım alanlarının arttırılmasına yönelik ar-ge çalışmaları art-
tırılmalıdır.

Altyapı eksiklikleri giderilmelidir.
Dış ticarette koruma oranları makul seviyelere çıkarılmalı, gümrük ve korumalar yeniden 

yapılandırmalıdır.

1.7. Nişasta ve Şeker Bitkileri
1.7.1. Patates
Patates orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni Dünya bitkisi olan patates, 

Avrupa’ya ilk defa süs bitkisi olarak Güney Amerika’nın And dağlarından gelmiştir.
Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates, çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayabildiği 

için, dünyanın hemen her yerinde başarıyla yetiştirilmiş ve besin kaynağı olarak değişik şekillerde 
kullanılarak tüketimi hızlı bir şekilde artmıştır 

Yumrularında; nişasta halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve mineraller gibi önemli 
besin maddelerini içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi, işle-
nerek değişik şekillerde (cips, parmak patates vs.) tüketilmektedir.

Patates bir çapa bitkisi olduğu için, ekim nöbeti içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, 
yetiştirildiği bölgelerde birim alandan en yüksek getiriye sahip olduğu için de, üretici açısından 
önemli bir gelir kaynağı konumundadır.

Patates ılıman serin iklim bölgelerinin bir bitkisi olmasına rağmen, farklı iklim bölgelerine de 
kolaylıkla adapte olabilmektedir. Ayrıca, birim alandan elde edilen net getirisi, alternatif ürünlere 
göre daha yüksektir. Bu nedenle, dünyanın hemen her ülkesinde az ya da çok patates üretimi 
yapılmaktadır. 2009 yılı değerlerine göre; dünya patates üretimi 329,55 milyon tondur.

Patates tarımında amaç; üreticinin gelirini yükselterek, üretimi karlı hale dönüştürmektir. 
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Bunu sağlamanın yolu da, ürün maliyetini düşürmek veya ürünün yüksek fi yattan pazarlanmasını 
sağlamaktır. Üretimi karlı hale getirmek her iki şekilde de mümkün olmaktadır. Patates üretiminde 
maliyeti düşürmenin iki yolu vardır. Bunlar; üretim girdilerini destekleyerek, ürün maliyetini düşür-
mek veya birim alandan elde edilen verimi artırmak.

Birim alandan elde edilen yumru verimini artırmak; uygun çeşit ve kaliteli tohumluk kullan-
mak, ekim nöbeti uygulamak, yeterince ve uygun koşullarda gübre ve ilaç kullanmak, yetiştirme 
tekniklerini eksiksiz ve zamanında uygulamak gibi yetiştiricilik konularında bilimsel esaslara uy-
makla sağlanabilir.

1.7.1.1. Dünya ve Türkiye Patates Üretimi 
2009 yılı değerlerine göre, dünyada 18.326 milyon hektarlık patates dikimi yapılan alandan 

toplam 329,55 milyon ton ürün elde edilmiş ve dekara verim ise 1798 kg olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de ise 142.873 hektarlık patates dikimi yapılan alandan 4.397 milyon ton ürün elde edilmiş 
ve dekara verim ise 3.082 kg olarak gerçekleşmiştir. Patates üretiminde diğer ülkelerle mukayese 
edildiğinde Türkiye’de patates veriminin dünya ortalamasından çok yüksek olduğu görülmektedir. 
Antalya’da ise patates verimi Türkiye ortalamasından biraz yüksektir. Antalya da 10.040 dekar 
alandan 34.115 ton ürün elde edilmiştir. Türkiye patates ekim alanlarının % 0,7 ilimizde olup, 
bununda % 80 Ege yayla havzasındadır. Antalya’da tarla bitkileri ekim alanları içerisinde patates 
ekim alanı düşüktür. 
Çizelge 80. Dünya Türkiye ve Antalya İli Patates Ekiliş Alanı, Üretimi ve Verimi

Yıllar
Ekilen Alan (Ha) Üretim Miktarı (Ton) Dekara Verim (Kg/Da)

Dünya Türkiye Antalya Dünya Türkiye Antalya Dünya Türkiye Antalya

2005 19.228.645 152.800 1.536 325.099.744 4.060.000 45.240 1.690 2.672 2.945
2006 18.489.975 157.908 1.307 305.961.121 4.366.180 39.823 1.654 2.766 3.047
2007 18.641.559 152.598 1.424 322.412.701 4.227.726 48.510 1.729 2.772 3.408
2008 18.081.825 147.888 1.440 325.558.724 4.196.522 55.190 1.800 2.839 3.834
2009 18.326.242 142.874 1.004 329.556.911 4.397.711 34.115 1.798 3.082 3.398

Kaynak: TÜİK

Grafi k 35. Önemli Patates Üreticisi İllerin Üretim Miktarları (2009)
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Türkiye patates dikim alanlarında 1985’e kadar sürekli bir artış gözlenmiş, ancak 1985’den 
günümüze kadar patates dikim alanlarında önemli sayılabilecek değişimler olmamıştır. 2000 yılın-
dan itibaren patates ekim alanları azalmıştır. Dekara yumru veriminde ise sürekli bir artış gözlen-
miştir. Yumru veriminde meydana gelen artışın en önemli nedenleri arasında; yüksek verimli çe-
şitlerin ülkemize getirilmesi ve üreticilere dağıtılması, sağlıklı ve kaliteli tohumluk yumru kullanımı 
ile patates tarımı konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi gibi faktörler sayılabilmektedir. Patates 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarla Bitkileri Master Planı

539

Planı

fi yatlarının her yıl değişiklik göstermesi üretimi doğrudan etkilemektedir. Fiyatların yüksek olması 
çiftçileri daha fazla üretim yapmaya zorlarken, ortaya çıkan üretim artışı fi yatları düşürmektedir. 
Patateste üretim planlamasına gidilerek fi yat istikrarı sağlanmalıdır.

1.7.2. Şeker Pancarı
Dünyada 120 ülkede üretilen şekerin %70 şekerkamışından ve %30 şekerpancarından 

elde edilmektedir. Şekerpancarı tarımı dünyanın kuzey yarım küresine yayılmıştır. Kuzey Ame-
rika, Orta ve Kuzey Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde üretim yapılmaktadır. Dünyada en fazla 
şekerpancarı üretim alanı Fransa, ABD, Almanya, Rusya ve Türkiye’dir. Türkiye’de genel olarak 
şekerpancarı için belirlenen hedefl er kalkınma planlarında ‘Yurtiçi şeker tüketimini karşılayacak 
düzeyde şekerpancarı üretimi yapılması’ şeklindedir. Türkiye’nin şeker politikası Şeker Üst Kurulu 
tarafından belirlenmektedir. Şeker üst kurulu Dünya ve Türkiye’deki üretim ve stok durumlarını 
dikkate alarak ekim alanlarını belirlemektedir.

1.7.2.1. Dünya ve Türkiye Şeker Pancarı Üretimi 
Türkiye endüstri bitkileri üretimi içerisinde şeker pancarı üretiminin payı yıllara göre değiş-

mekle beraber %35 civarındadır. Son yıllarda uygulanan kota ekim alanlarını daraltmıştır. 1999 
yılından itibaren pancar ekim alanlarında kota uygulandığından Türkiye ve Antalya’da ekim alan-
ları azalmıştır. Türkiye’de 2000 yılında 410.023 ha olan şekerpancarı tarımı 2009 yılında 324.442 
ha, Antalya’da 2000 yılında 2.221 ha olan üretim alanı 2009 yılına gelindiğinde 1.678 ha düşmüş-
tür. Türkiye şeker pancarı ekim alanının %0.51 Antalya’dadır.

Şekerpancarının tek alıcısı şeker fabrikalarıdır. Fabrikada işlenerek şeker haline getirilir. 
Şeker toptancılar aracılığıyla perakendecilere ve oradan da tüketiciye ulaşır. Şeker pancarı işle-
mesinden artakalan melas ve posa’da hayvan yemlemede iyi bir enerji kaynağı olarak değerlen-
dirilmek üzere pazarlanır.
Çizelge 81. Dünya Türkiye ve Antalya İli Şekerpancarı Ekiliş Alanı, Üretimi ve Verimi

Yıllar
Ekiliş Alanı (Ha) Üretim Miktarı (Ton) Dekara Verim (Kg/Da)

Dünya Türkiye Antalya Dünya Türkiye Antalya Dünya Türkiye Antalya

2005 5.413.809 335.812 1.380 254.112.863 15.181.247 60.492 4.693 4.524 4.383
2006 5.439.104 325.700 1.283 253.949.444 14.452.162 63.025 4.668 4.464 4.911

2007 5.157.900 300.242 1.157 246.535.229 12.414.715 49.650 4.779 4.154 4.292

2008 4.286.548 321.981 1.258 222.022.704 15.488.322 57.520 5.179 4.829 4.572
2009 4.323.671 324.443 1.679 229.490.296 17.274.674 90.278 5.307 5.332 5.378

Kaynak: TÜİK

Grafi k 36. Önemli Şekerpancarı Üreticisi İllerin Üretim Miktarları
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1.8. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanımını yapmak tam olarak mümkün değildir. Genel anlamda 

tıbbi ve aromatik bitkiler;  içermiş oldukları bazı etken maddeleri (ikincil metabolitler) nedeniyle 
sağlık, parfümeri, kozmetik, gıda, tarımsal mücadele gibi alanlarda kullanılan veya kullanılma 
potansiyeli olan bitkilerdir. Bu bitkilerden etken maddeler ekstre edilerek kullanıldığı gibi, taze ola-
rak veya kurutularak drog şeklinde de yararlanılabilmektedir. Günümüzde gıdalara çeşni olarak 
kullandığımız baharatlar, son yıllarda hızla yaygınlaşan bitkisel çaylar da bu gruba dahildir. 

Son yirmi yılda tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep önemli ölçüde artmıştır ve bu eğilim 
halen devam etmektedir. Tıbbi bitkilerdeki etkili maddelerin, sentetik yolla elde edilenlere naza-
ran, çok yönlü etkiye sahip olması ve yan etkilerinin bulunmaması tıbbi bitkilerin önemini daha 
da artırmaktadır. Aslında sadece tıpta değil gıda, tarım ve kozmetik alanlarında da, insanlar do-
ğal ürünlere yönelmişlerdir. Fitoterapinin (bitkisel tedavi) alternatif tedaviler arasına girmesi, gıda 
ürünlerinde sentetik katkı maddelerinin kullanımına sınırlamalar getirilmesi, organik tarıma olan 
talebin giderek artması bu süreci önemli ölçüde etkilemiştir. Doğal ürünlere olan ilgi her geçen 
gün hızla artmakta ve buna paralel olarak bu ürünlerin pazar payları da artış göstermektedir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı halen doğal fl oradan toplanmaktadır. Doğal 
droglar da ise başta standardizasyon olmak üzere bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hasat 
ve hasat sonrasında yapılan hatalar sonucunda drogların kalitesi önemli ölçüde düşmektedir. Ay-
rıca, kontrolsüz ve aşırı toplamalar sonucunda bazı bitki türleri kaybolma riski altında kalmaktadır. 
Bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için doğadan toplanarak temin edilen yabani bitkilerin 
en kısa sürede tarımına başlanılması gerekmektedir. Doğal bitkilerin kültüre alınmasıyla, üreticile-
re birim alandan daha fazla gelir sağlayabilecek olan alternatif ürünler de sunulmuş olacaktır.

1.8.1. Tıbbi ve Aromatik Bitki Ticaretinin Dünyadaki Durumu
19. yüzyılın başlarından itibaren sanayileşmenin dünyamıza getirdiği kitle üretimi, ilaç sa-

nayinde sentetik ilaçlar lehinde bir gelişim gösterdiğinden bitkisel ürünlerin bu sektörde kullanımı 
giderek azalma göstermiştir. Bu durum 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. Ancak, 1980’li yıllar-
dan itibaren bu ilaçların arzulanmayan yan etkilerinin çokluğu insanlara doğanın önemini hatır-
latmış ve alternatif arayışlar içerisine itmiştir. Doğaya dönüş süreci böyle bir ihtiyaçla başlamış, 
talebin büyüklüğü arzı gerekli kıldığı için bugün bilhassa gelişmiş ülkelerde bitkisel kökenli ilaç 
ve kozmetik sanayi hızla gelişen sektörler haline gelmiştir. Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20.000 civarındadır. Bunlardan 4.000 drog 
yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada 2.000, Batı Avrupa’da ise 500 kadar tıbbi bitkinin 
ticareti yapılmaktadır. 

Son yıllarda, dünya bitkisel drog ticaret hacmi yıllık 18-20 milyar dolar civarında olup ileriki 
yıllarda daha da artması tahmin edilmektedir. Dünya uçucu yağ ihracat değeri ise 2008 yılında 2.5 
miyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Comtrade, 2009). Dünya tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatında, 
Çin yılda ortalama 139.750 ton ile başı çekerken Hindistan 36.750 ton ve Almanya 15.050 ton ile 
Çin’i takip eden ülkelerdir (Çizelge 82).

Çizelge 82. Dünyada En Çok Tıbbi Bitki İhracatı Yapan İlk 12 Ülke 

Ülkeler Miktar (Ton) Değeri (1000$) 

Çin 139.750 298.650 
Hindistan 36.750 57.400 
Almanya 15.050 72.400 
Amerika 11.950 114.450 
Şili 11.850 29.100 
Mısır 11.350 13.700 
Singapur 11.250 59.850 
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Meksika 10.600 10.050 
Bulgaristan 10.150 14.850 
Pakistan 8.100 5.300 
Arnavutluk 7.350 14.050 
Fas 7.250 13.200 
TOPLAM 281.550 643.200 

Türkiye 110 ülkenin sıralandığı tıbbi bitki ihracatı yapan ülkeler listesinde 18. sırada yer 
almıştır. Doğu ve Güney Doğu Avrupa da ise Türkiye ihracatta 5. sırada iken ithalatta 8. sırada 
yer almıştır. 

1.8.2. Tıbbi Bitki Ticaretinin Türkiye’deki Durumu
Türkiye gerek farklı iklimlere sahip olması gerekse üç fl oristik bölgenin kesişme noktasında 

bulunması sebebiyle bitki türlerinin çokluğu bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasındadır. 
Türkiye, 10.000 civarındaki çiçekli bitki türü ile dünyada bulunduğu iklim kuşağında oldukça zen-
gin fl oraya sahip ülkelerden biridir. Avrupa ülkelerindeki endemik türlerin toplamı 2.750 kadar 
iken, Türkiye’de bu sayı 3000 civarındadır (%30 endemizm oranına sahiptir).

Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan Anadolu yüz yıllardır bitkisel ilaç ve 
baharat ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Anadolu’da ilaç etken maddesi olarak kullanılan bitki 
ve bitki kısımları ticaretinin çok eski çağlardan beri yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı imparatorluğu 
döneminde de dış ticarete devam edildiği ve bu devirde sadece Anadolu’da yetişen ve yetiştirilen 
bitkilerin değil, imparatorluk sınırları içindeki diğer ülkelerden gelen drogların da ihraç edildiği ka-
yıtlıdır. Cumhuriyet dönemindeki drog ticareti ile ilgili yayınlarda ise yaklaşık 70 bitkinin ihracatının 
yapıldığı belirtilmektedir.

Türkiye zengin bir bitki çeşitliliğine, geniş bir yüz ölçüme ve farklı iklimlere sahip yapısıyla 
yabani ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden önemli bir ekonomik potansiyele 
sahip bulunmaktadır. Bu ekonomik potansiyel, gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki 
kimyasalları, gıda katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini teşkil eden pek 
çok bitkisel ürünü veren bitkilerin ülkemiz fl orasında yer almasından kaynaklanmaktadır. Bunun 
yanında her geçen gün bu bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar artarak devam etmekte ve bazı eko-
nomik öneme sahip türler kültüre alınarak tarla üretimine geçilmektedir. 

Türkiye çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bitki ihracatçısı bir ülke konumun-
dadır. Ülkemizde işleme sanayinin gelişmemesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim olanaklarını 
kısıtlamıştır. Aynı zamanda çok değerli olan bazı drogların doğadan toplanarak yok pahasına yurt 
dışına satılması neticesinde oluşan fl oradaki baskı bazı türlerin azalmasına neden olmuş, nesli 
tehlike altında olan türler için söküm ve toplama kotaları ile toplama yasakları getirilmiştir. 

Çizelge 83. Türkiye’de Üretimi Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

BİTKİ ADI YIL EKİLİŞ
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

ANASON

2005 16.500 9.500 57,6
2006 12.654 8.479 67,0
2007 12.291 8.006 65,1
2008 11.880 8.594 72,3
2009 11.918 9.472 79,0

KİMYON

2005 25.800 1.430 55,4
2006 21.154 11.998 56,7
2007 18.327 9.159 49,9
2008 18.351 8.879 48,4
2009 19.011 14.533 76,0
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KEKİK

2005 4.700 6.400 136,2
2006 5.885 7.979 135,6
2007 6.075 5.350 88,1
2008 8.413 10.082 119,8
2009 8.496 12.329 145,0

ÇEMEN

2005 800 760 95,0
2006 843 632 85,0
2007 55 36 66,0
2008 188 195 104,0
2009 - - -

NANE

2005 - 7.750 -
2006 - 9.591 -
2007 - 9.376 -
2008 - 9.824 -
2009 - - -

DEREOTU

2005 2.000 -
2006 2.456 -
2007 2.637 -
2008 2.677 -
2009 - -

ŞERBETÇİOTU

2005 253 1.280 506,0
2006 268 1.384 517,0
2007 284 1.423 502,0
2008 284 1.555 548,0
2009 326 1.650 506,0

Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
20.000 civarındadır. Bunlardan 4.000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada 2.000, 
Batı Avrupa’da ise 500 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır

Grafi k 37. Türkiye’de 2009 Yılında Üretimi Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
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Ülkemizde tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı 500 civarında olup, neredeyse tamamı 
doğal olarak yetişmektedir. Bunlardan çok az bir kısmı kültüre alınmıştır. Doğadan toplanarak iç 
ve dış ticareti yapılan 347 tür tıbbi ve aromatik bitki türü bulunmakta ve bunların %30‘unun dış 
ticareti yapılmaktadır. 

Tıbbi bitkilerdeki etkili maddelerin sentetik yolla elde edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü 
olması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi yanında gıda ve meşrubat, parfüm ve kozmetik 
endüstrisi gibi pek çok alanlarda kullanılması tüketimini hızlandırmış, buna bağlı olarak üretim 
zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatı çeşitli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) 
numaraları altında yapılmakta olup, pek çok bitki türü “diğerleri’’ faslı altında ihraç edildiğinden 
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adları ve ihraç değerleri tam olarak bilinememektedir. 
Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilerine olan talep her geçen gün biraz daha art-

maktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin dış satımında önde gelen ülkelerden biri olup, bir çok 
tıbbi bitkinin ihracatını yaparken aynı zamanda bir çok bitkininde ithalatını yapmaktadır.

Ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür tıbbi ve aromatik bitki türü 
bulunmakta ve bunların %30 ‘unun dış ticareti yapılmaktadır. 
Çizelge 84. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Başlıca Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhracatı 

Bitki Adı
2005 2006 2007 2008 2009

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000$)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000$)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000$)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000$)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000$)

Defne Yaprağı 5.558 11.839 7.262 17.336 7.519 20.301 6.934 20.020 9.079 24.336

 Kekik 10.425 17.883 12.202 22.608 11.308 39.493 9.683 42.878 11.475 28.662

 Adaçayı 1.689 4.695 1.710 4.594 1.530 4.479 373 1.541 1.545 6.048

 Anason 2.259 4.620 2.593 4.978 2.003 4.704 2.658 9.350 2.053 8.616

 Kişniş 18 28 96 86 41 51 19 71 31 76

 Kimyon 7.202 10.718 4.900 7.730 4.209 9.228 2.367 6.832 5.822 12.146

 Rezene 1.481 1.684 1.294 2.224 1.057 2.125 1.945 3.793 1.217 2.541

 Çemen 234 188 160 172 94 156 51 74 54 79

 Mahlep 113 1.407 104 1.007 109 908 102 897 159 1.305

Meyan Kökü 381 415 418 482 249 266 67 125 311 471

Keçiboynuzu 4.102 5.885 2.705 4.833 3.623 5.264 518 838 3.130 3.091

 Ihlamur 253 1.221 177 1.475 80 1.116 27 313 179 1.428

 Sumak 990 946 976 1.002 965 1.176 1.175 1.771 1.245 2.143

 Biberiye 505 972 576 1.152 432 1.019 573 1.587 620 1.671

 Çörekotu 45 89 37 90 45 163 38 139 32 109

 Nane 49 103 45 103 153 505 125 326 309 1.085

Toplam 35.304 62.693 35.255 69.872 33.417 90.954 26.655 90.555 37.261 93.807
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtları, Ankara 

Grafi k 38. Türkiye’de 2009 Yılında İhracatı Yapılan İlk 8 deki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
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Türkiye tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olmasına 
rağmen, tıbbi ve aromatik bitki ihracatı henüz istenilen düzeylerde bulunmamaktadır. Yıllara göre 
değişmekle birlikte, 2009 yılı verilerine göre 94 milyon dolar civarlarında tıbbi ve aromatik bitki 
ihracatı gerçekleştirilirken, 9 milyon dolar düzeylerinde de ithalat yapılmıştır.
Çizelge 85. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Başlıca Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İthalatı

Bitki Adı
2006 2007 2008 2009 İTHALAT 

YAPILAN
ÖNEMLİ 

ÜLKELER
Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000 $)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000 $)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000 $)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(1000 $)

Defne 
Yaprağı 13 44 12 87 41 111 177 339

 ABD, 
Gürcistan, 
Polonya, 
Suriye

Kekik 320 497 2.341 4.456 851 2.486 460 1.198
 Polonya, 

Fas, 
Arnavutluk, 

Şili

Adaçayı 642 1.205 564 1.018 1.155 2.928 547 1.551
 Arnavutluk, 
ABD, Bosna-

Hersek

Anason 37 64 276 483 82 248 170 503  Suriye, ABD, 
İspanya

Kişniş 268 84 304 138 202 183 149 80
 Bulgaristan, 

Ukrayna, 
Afganistan

Kimyon 587 941 688 1.270 507 903 259 582  Suriye, ABD, 
Hindistan

Rezene 205 206 111 116 266 386 185 210
 Sırbistan, 
Almanya, 

Makedonya
Çöven 305 115 550 212 484 201 293 150  Afganistan
Ginseng   
Kökü 4 55 3 37 3 51 1 18  Çin, ABD, 

Almanya

Meyan Kökü 3 62 8 121 5 88 51 104  İtalya, İran, 
Çin

Keçiboynuzu 945 475 648 605 673 1.048 1.255 784  KKTC, Mısır

Ihlamur 77 278 113 523 137 1.163 35 185
 Çin, Bosna-

Hersek, 
Almanya

Sumak 168 28 274 27 140 14 26 33  Afganistan, 
İran, Ürdün

Zerdeçal 277 287 384 191 109 150 346 264  Hindistan, 
İran, Çin

Biberiye 426 385 387 375 553 613 480 590  Fas, Tunus

Çörekotu 478 213 1.617 1.195 1.505 1.254 1.058 831
 Suriye, Hin-
distan, Etiop-

ya, İran

Tarçın 899 530 829 500 670 413 898 581
 Endonezya, 

Singapur, 
Vietnam

Karanfi l 120 195 136 137 83 99 228 253
 Singapur, 
Brezilya, 
Meksika

Zencefi l 323 197 247 172 235 215 705 450  Çin, Tayland, 
Hindistan
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Küç. Hin. 
Cevizi 6 14 18 45 4 22 21 82  Endonezya, 

Singapur
Köri 44 30 39 35 102 81 148 98  Hindistan

Kakule 10 22 2 7 11 45 - -
 Guatemala, 

Singapur, 
Hindistan

Toplam 6.157 5.927 9.551 11.750 7.818 12.702 7.492 8.886
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtları, Ankara 2009.

Türkiye 110 ülkenin sıralandığı tıbbi bitki ihracatı yapan ülkeler listesinde 18. sırada yer 
almıştır. Doğu ve Güney Doğu Avrupa da ise Türkiye ihracatta 5. sırada iken ithalatta 8. sırada 
yer almıştır. 

Türkiye’nin ihracatında önemli olan 16 bitkinin ihracat değeri, 2001 yılında 52 milyon dolar 
civarında iken, 2009 yılında 94 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Coğrafi  konumu, iklim ve toprak faktörlerinin farklılığı ve üç fi tocoğrafi k bölgenin birleşme 
noktasında bulunması gibi nedenlerle zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Türkiye, 10.000 civarın-
daki bitki türüne sahip olmasından dolayı da dünyanın zengin fl oraya sahip ülkeleri arasındadır.
Avrupa kıtası fl orasının 12.000’e yakın tür içeriği düşünülürse, yurdumuzun fl ora zenginliği daha 
iyi anlaşılacaktır. Türkiye fl orası tür zenginliği yanında çok sayıda endemik taksonu içermesi ile 
de zenginlik gösterir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yetişen endemik türler toplamı 2750 kadar 
iken bu sayı Türkiye’de 3000 civarındadır.Ülkemiz endemik bitki türlerinin %35’i (1050’si) Akdeniz 
Bölgesi’ndedir.Akdeniz Bölgesi’nde de Antalya ili, endemik tür sayısı bakımından oldukça zen-
gindir.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün art-
maktadır. Ülkemizde bu bitkiler genellikle doğadan toplanarak (odun dışı orman ürünleri) kısmen 
de kültürel olarak yetiştirilerek elde edilmektedir. Ülkemizde doğadan toplanan ürünler Orman 
Kanunun 37.maddesi gereği işlem yapılmaktadır. 

Ülkemiz fl orasında yetişen bu tür bitkiler çeşitli baskılar altında olup, birçok tür neslini de-
vam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Bular başta sanayileşme ve kentleşme, tarla açma ve 
aşırı otlatma, turizm, yurtdışına satış ve yurt içi kullanım, çorak ve tuzcul alanların ıslahı, tarımsal 
mücadele ve kirlenme, ağaçlandırma ve yangınlardır. Bunlardan tıbbi ve aromatik bitkilerde nasi-
bini almaktadır. Bu tahribatları önlemenin en önemli şekillerinden biriside bu bitkilerin kültüre alın-
masıdır. Ülkemizde kültürü yapılan bitkiler başta kekik, kimyon, nane, anason, haşhaş, çörekotu, 
rezene, çemen ve hardal vb.dir. Antalya ve çevresinde de bunlardan en yaygın olanı başta kekik 
ve anasondur. 

Bu tür bitkilerin yetiştirilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılı tarımsal 
destekler alanında tıbbi aromatik bitki yetiştiricilinde işletme –yatırım konularında faiz indirimli 
kredi uygulamalarında %50 destek verilmektedir.

Türkiye bitki fl orasının 3’te 1’i Tıbbi ve Aromatik bitkilerden oluşmaktadır. Son yıllarda, baş-
ta Antalya ili olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde birçok tıbbi ve aromatik bitki türünden uçucu yağ 
elde edilen tesisler kurulmuştur. Antalya, uçucu yağ miktarı ve kalitesi bakımından dünya pa-
zarında önemli bir yere sahiptir. Mevcut konumu nedeniyle Antalya’nın bu pazardaki genişleme 
potansiyeli de yüksektir.

1.8.3. Anason
Anason çok eski bir kültür bitkisidir. Kökeninin neresi olduğu tam olarak bilinmemektedir. 

Ancak Mısır, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Ege adaları ve Türkiye’nin olabileceği kanısı yaygındır. 
Bugün anason değişik iklim bölgelerinde yayılmıştır. Ancak sıcak iklim bölgelerindeki yaygınlığı 
daha fazladır.

Anasonun kültürü bir çok ülkede yapılmaktadır. İspanya, Balkan ülkeleri, Güney Rusya ve 
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Türkiye en fazla anason üretimi yapan ülkelerdir.
Anason sıcak, orta nemlilikte iklimden hoşlanır. Yurdumuzun özellikle Ege, Marmara ve 

Güney Anadolu bölgeleri iklim yönünden uygundur.
Türkiye anason üretimi yıllık 9.000 ton dolayındadır. Yurdumuzda en fazla anason Antalya, 

Denizli, Burdur, Muğla ve İzmir illerimizde üretilmektedir. Üretilen anasonun yaklaşık %74’ü ABD, 
Brezilya, Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edilmekte-
dir. Anasonda birim ihraç değeri yıllara göre sürekli artış göstermiş, 2007 yılında 4.704 bin dolar 
iken 2009 yılında 8.616 bin dolara yükselmiştir.
Çizelge 86. Türkiye ve Antalya’da Anason Üretimi

ÜRÜN ADI YILLAR
TÜRKİYE ANTALYA

EKİLİŞ ALANI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

EKİLİŞ ALANI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

ANASON

2005 16.500,0 9.500 58 2041 1.473 72
2006 12.654,2 8.479 67 2045 1.566 77
2007 12.690,6 8.006 65 745 606 81
2008 11.879,9 8.594 72 745 606 81
2009 11.917,7 9.472 79 750 620 83

Kaynak: TÜİK

Son beş yıllık Türkiye ve Antalya anason ekiliş alanları, üretim ve verim miktarlarına iliş-
kin rakamlar Çizelge 86’de verilmiştir. Eldeki veriler incelendiğinde, 2005-2009 yılları arasında 
Türkiye’de 2005 yılından sonra 16.500 ha olan ekiliş alanları azalarak 2009 yılında 11.917 hek-
tara kadar düşmüştür. Üretimde ise ekim alanının düşmesine rağmen fazla değişim olmamıştır. 
Bu da verimde olan yükselişten kaynaklanmıştır. Antalya’da ise 2005 yılında 2000 ha civarında 
olan ekim alanı 2007 yılından itibaren 750 hektara düşmüştür. Buna bağlı üretim 1500 tondan 600 
tonlara kadar azalmıştır. Verim ise Türkiye genelinde olduğu gibi artmıştır.

Antalya ilinin ilçelerine göre anason ekiliş alanları, üretim ve verim miktarlarına ilişkin ra-
kamlar Çizelge 87’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde Antalya ilinde Anason iki ilçede Elmalı ve 
Korkuteli ilçelerinde yetiştirilmektedir. 2005-2009 yıllarına bakıldığında Elmalı ilçesinde 2005 yılın-
da 1400 ha olan Anason ekim alanı 2007 yılında düşerek 100 hektara düşmüştür. Üretim de buna 
bağlı olarak azalmıştır. Verim ise 2005 yılından itibaren 74,5 kg/da civarında iken 2009 yılında 90 
kg/da olmuştur. Korkuteli ilçesinde ise daha düzenli bir ekiliş, üretim ve verim görülmektedir.
Çizelge 87. Antalya Havzalarında Anason Üretimi

Havza Adı Havzada Yer Alan İlçeler Yıllar EKİLİŞ ALANI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

Ege Yayla 
Havzası Korkuteli, Elmalı

2005 2.041 1.473 74,5
2006 2.045 1.566 77,5
2007 745 606 85
2008 745 606 85
2009 750 620 90

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya’daki havzalar bazında incelendiğinde anason sadece Ege Yayla Havzasında üre-
tilmektedir. Bu bölge aynı zamanda anasonun Türkiye genelinde yetiştirildiği bölgeler olan Muğla, 
İzmir, Aydın, Denizli, Afyon ve Burdur illerinin içinde olduğu bölgeye komşudur.

1.8.4. Kekik
Türkiye, aromatik bitkiler arasında yer alan Ballıbabagiller (Labiatae=Lamiaceae) familyası 
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için önemli bir gen merkezidir. Familya, Türkiye’de toplam 731 takson, 546 tür ve 45 genus ile 
temsil edilmektedir. Familyadaki endemizm oranı %44,2’dir. Ülkemizde ticareti yapılan ve yay-
gın olarak kullanılan Origanum türlerinin tümü Ballıbabagiller (Labiatae=Lamiaceae) familyasına 
bağlıdır. Türkiye’de 22 türe bağlı 32 Origanum taksonu yetişmekte olup ve bunlardan 21’i Türkiye 
endemiktir. Diğer bir deyişle dünyada bilinen 52 Origanum taksonunun % 60’ ı Türkiye’de yayılış 
göstermektedir. Bu da ülkemizin Origanum türlerinin gen merkezi olduğuna ilişkin güçlü bir ka-
nıt olmaktadır. Çoğu Origanum türleri (%75) özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. 
Origanum uçucu yağlarının antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellikleri kanıtlanmıştır. Bu 
özelliklerinden dolayı Türkiye’nin kekik ihracatı her geçen yıl artmaktadır. Ticari Origanum türleri 
O. onites, O. vulgare subsp. hirtum, O. majorana, O. minutifl orum (endemik), ve O. syriacum 
var. Bevanii ‘dir. Türkiye, 2008 yılında 9.7 bin ton kekik ihraç ederek karşılığında 43 milyon dolar 
gelir sağlamıştır. Yine 2008 yılında, kekik yağı ihracatından yaklaşık 1.6 milyon dolar gelir elde 
edilmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin uçucu yağ ihracatı potansiyelin çok 
altındadır. 

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler, genel olarak doğadan toplama yöntemiyle tedarik edil-
diğinden, bu bitkilerin üretim miktarlarına ilişkin resmi istatistikler mevcut olmayıp, bu konuda 
sağlıklı veri bulma olanağı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte kültürü yapılan bir kısım tıbbi 
ve aromatik bitkinin üretim alan ve miktarları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına geçmiş 
bulunmaktadır. 
Çizelge 88. Türkiye ve Antalya’da Kekik Üretimi

ÜRÜN ADI YILLAR
TÜRKİYE ANTALYA

EKİLİŞ ALANI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

EKİLİŞ ALANI
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

KEKİK

2005 4.700,0 6.400 136 98 232 237
2006 5.885,3 7.979 136 103 242 235
2007 6.075,1 5.350 79 74 114 154
2008 8.413,3 10.082 119 52 75 144
2009 8.495,7 12.329 145 109 321 294

Kaynak: TÜİK

Buna göre; son beş yıllık Türkiye ve Antalya kekik ekiliş alanları, üretim ve verim miktarla-
rına ilişkin rakamlar Çizelge 8’da verilmiştir. Eldeki veriler incelendiğinde, yıllara göre değişmekle 
beraber Türkiye geneline paralel olarak Antalya ilinde ekiliş alanının ve üretimin giderek arttığı 
görülmektedir

2005 -2009 yılları arasında Türkiye de kekik üretimi incelendiğinde 2005 yılında 4.700 ha 
olan üretim alanı sürekli artış göstererek 2009 yılında 8.496 ha olmuştur. Antalya’da ise 2005 
yılında 98 Ha olan kekik üretim alanı 2006 yılında 103 hektara yükselmiş, 2008 yılında 52 hek-
tara düşmüş fakat 2009 yılında tekrar artarak 109 Ha olmuştur. Türkiye’deki üretim artışına göre 
Antalya da daha istikrarsız bir üretim yapılmaktadır. 
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Çizelge 89. Antalya da Kekik Üretimi

İLÇE YILI EKİLEN ALAN
(Ha)

ÜRETİM  
(Ton)

VERİM    
(Kg/Da)

MERKEZ

2005

20 80 400
FİNİKE 20 40 200
GAZİPAŞA 10 40 400
DEMRE 30 30 100
KAŞ 3 12 400
MANAVGAT 15 30 200
MERKEZ

2006

20 80 400
FİNİKE 20 40 200
GAZİPAŞA 10 40 400
GÜNDOĞMUŞ 5 10 200
KAŞ 3 12 400
DEMRE 30 30 100
MANAVGAT 15 30 200
MERKEZ

2007

0,2 1 500
FİNİKE 20 40 200
GÜNDOĞMUŞ 5 20 400
KAŞ 4 8 200
DEMRE 30 30 100
MANAVGAT 15 15 100
FİNİKE

2008

2,5 5 200
GÜNDOĞMUŞ 5,5 22 400
KAŞ 4 8 200
DEMRE 30 30 100
MANAVGAT 10 10 100
FİNİKE

2009

2,5 5 200
GÜNDOĞMUŞ 4,5 15 333
DEMRE 35 35 100
KAŞ 2,3 4 174
MANAVGAT 15 15 100
SERİK 50 247 494

Kaynak: TÜİK

Antalya ilinin ilçelerine göre kekik ekiliş alanları, üretim ve verim miktarlarına ilişkin rakamlar 
Çizelge 89’da verilmiştir. Son beş yıllık rakamlar incelendiğinde; ilçelerin ekiliş alanlarında yıllara 
göre faklılıklar olduğu görülmektedir. Ancak genel olarak, hem üretim ve hem de verimde artışlar 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda teknik bilgi ve destek sağlanırsa bu artış giderek hızlanacaktır. 
Son yıllarda özellikle Serik ve Gündoğmuş ilçelerindeki artış dikkat çekicidir. Bu bölgelerde ekiliş 
alanlarındaki artış büyük tesislerin kurulduğunu göstermektedir
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Çizelge 90. Antalya Havzalarında Kekik Üretimi

Havza Adı Havzada Yer Alan İlçeler Yıllar EKİLİŞ ALANI 
(Ha)

ÜRETİM 
(Ton)

VERİM 
(Kg/Da)

Kıyı Ege 
Havzası Kaş

2005 3 12 400
2006 3 30 100
2007 3 30 100
2008 4 8 200
2009 2,3 4 174

Kıyı Akdeniz 
Havzası

Demre, Finike, Kumluca, 
Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, 
Aksu, Döşemealtı, Kepez, 
Serik, Manavgat, Alanya, 
Gazipaşa,

2005 95 220 260
2006 95 220 260
2007 65,2 86 225
2008 42,5 45 133
2009 102,5 302 223,5

Ege Yayla 
Havzası Korkuteli, Elmalı

2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
2008 - - -
2009 - - -

Göller Havzası Akseki, İbradı, Gündoğmuş

2005 - - -
2006 5 10 200
2007 5 20 400
2008 5,5 22 400
2009 4,5 15 333

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya’da genellikle kıyı ege havzası olan Kaş, Göller yöresi olan Gündoğmuş ve özel-
likle Serik ile Manavgat ilçeleri ile Demre ve Finike İlçelerinin iç kesimleri olan Torosların güney 
yamaçlarında doğada yoğun olarak bulunmaktadır. Kekik üretimi yapılan havzalarda 2005-2009 
yılları incelendiğinde kekik ekiliş alanlarında küçük miktarlarda artışlar gözlenmektedir (Çizelge 
90). Üretim miktarlarında ise 2005 yılından sonra ki yıllarda düşüşler olmasına rağmen 2009 
yılında tekrar artış olmuştur. Üretim Kaş, Demre, Finike, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, 
Kepez, Serik, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde yapılamaktadır. En çok ekiliş alanı 
ve üretim Serik ilçesinde yapılmaktadır.

1.8.5. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Pazarlama Swot Analizi
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

- Antalya doğal fl orası 
tıbbi ve aromatik bitkiler-
ce zengindir.
- Halen doğadan bitki 
toplanarak ticareti yapıl-
maktadır.
- Aromatik bitkiler ihracat 
potansiyeli yüksek ürün-
ler arasındadır.
-Sahil kesiminde ve 
yaylada üretim yapmak 
söz konusudur.
- Antalya’da tıbbi ve 
aromatik bitkileri işleyen 
tesisler mevcuttur.

-Aromatik bitkilerin tarımı 
konusunda bilgi yetersizli-
ğinin olması.
-Bitkilerin üretim mater-
yalleri (tohum, fi de vb.) 
temini konusunda önemli 
sorunlar olması.
-Tıbbi ve aromatik bitkile-
rin tarımı için mekanizas-
yon bulunmaması. 

-Tıbbi ve aromatik bitkilere 
olan talebin her geçen 
artması.
-Geleneksel tarla ürünleri 
üreten üreticilerin daha 
fazla gelir getirici alternatif 
ürünlere yönelmiş olması.
-BATEM bünyesinde Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler Araş-
tırma Merkezi’nin kurul-
muş olması.
-Akdeniz Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde Ar-Ge 
çalışmalarının yapılması.

-Turizmin gelişmiş olduğu 
ilimizde, yatırımların hızla 
artması ve arazi rantının 
yüksek olması tarım alan-
larını daraltmaktadır.
-Ürünlerin pazarlanması 
sırasında ortaya çıkabile-
cek olumsuz gelişmeler.
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1.8.6. Değerlendirme
Türkiye bu zengin bitki çeşitliliğine, geniş yüz ölçüme ve farklı iklimlere sahip yapısıyla ya-

bani ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden önemli bir ekonomik potansiyele sahip 
bulunmaktadır. Bu ekonomik potansiyel, gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş bitkisel ilaç, bitki kimyasal-
ları, gıda katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini teşkil eden pek çok bitkisel 
ürünü veren bitkilerin ülkemiz fl orasında yer almasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında her 
geçen gün bu bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar artarak devam etmekte ve bazı ekonomik öneme 
sahip türler kültüre alınarak tarla üretimine geçilmektedir. 

Ülkemiz çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bir bitki ihracatçısı olmaya devam 
etmektedir. Ülkemizde bitkisel ilaç sanayinin gelişmemesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ola-
naklarını kısıtlamıştır. Bunun yanında ülkemizde ne yazık ki hala doğadan toplanan bitkilerle ilgili 
yasal düzenlemeler olmaması kültüre alma çalışmalarını engellemiş, bunun sonucu olarak da 
standart ve kaliteli ürün elde etme imkânları çok yavaş gelişme göstermiştir. Aynı zamanda çok 
değerli olan bazı tıbbi bitkilerin doğadan toplanarak düşük değerlerle yurt dışına satılması netice-
sinde oluşan fl oradaki baskı bazı türlerin azalmasına neden olmuş, nesli tehlike altında olan türler 
için söküm ve toplama kotaları ile toplama yasakları getirilmiştir. 

Ülkemiz, ne yazık ki hala bir işlenmemiş tıbbi bitki ihracatçısı durumundadır. Bu bitkiler ül-
kemizde daha çok baharat ve çay olarak kullanılmaktadır. Standartlara uygun tıbbi bitki ürününü 
üreten imalatçıların, işlenmiş tarım ürünlerinin Avrupa Birliği ülkelerine serbest giriş hakkından 
yararlanarak Avrupa pazarlarında pay kapma şansları yüksektir. Bunun için, ürün çeşitliliğinin 
arttırılması ve arzulanan standartlara uygun bitkisel tıbbi ürünlerin hijyenik şartlarda üretilmesi 
sağlanmalıdır.

Bitkisel ürün üzerinde yapılacak olan her işlem tıbbi bitki değerinin artmasına ve katma 
değerin ülkemizde kalmasına yol açacaktır. Ancak yabani bitki toplanırken doğanın tahrip edilme-
mesi ve ekolojik dengelerin bozulmaması için özen gösterilmelidir. Talebi artan bitkilerin tarımına 
geçilmeli ve doğal kaynaklardan kültür bitkilerinin üretiminde gen kaynağı olarak yararlanılmalı-
dır.

Bitki çeşidi bakımından zengin bir fl oraya sahip ülkemizin, tıbbi aromatik bitki ticaretinin 
ülke ekonomisine daha etkili bir biçimde katılımını sağlamak ve tıbbi ve aromatik bitki araştır-
malarını belirli bir merkezden yönlendirmek amacıyla bu tip bitkilerin üretiminde önemli bir yere 
sahip olan başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere, tüm ülkemize bu alanda hizmet edecek Antalya’da 
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezinin” kurulmuştur. Antalya ili tıbbi ve aromatik bitkilerin 
üretimi ve sanayisinin gelişmesi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. 
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1. TARIM POLİTİKALARI
Tarımsal politikalar incelendiğinde; destekleme alımları, girdi destekleri, zirai kredi faiz 

sübvansiyonları, doğal afet ödemeleri, süt teşvik primi ödemeleri, destekleme primleri ve AR-
GE desteklemeleri; araştırma, eğitim, yayım ve denetim gibi kamu hizmetleri, tarımsal alt yapı 
yatırımları, yatırım teşvikleri, ihracat iadesi ödemeleri, ithalat korumaları ve vergi politikaları 
gibi araçlarla tarımın desteklendiği ve yönlendirildiği görülmektedir. Ancak, mevcut politika 
uygulamalarının en önemlilerinden biri olan destekleme alımları zamanla, üretimin pazar 
koşullarına uygun olarak gelişmesini engellemiş, üretici gelirlerinde istikrarsızlık yaratmış ve bazı 
ürünlerin iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesini zorlaştıracak şekilde aşırı stokların oluşmasına 
neden olmuştur.

Son yıllarda destekleme politikaları konusunda değişim yaşanmıştır. Bu değişim ülke içi 
koşullara bağlı içsel nedenler yanında çeşitli dışsal nedenlere de dayanmaktadır.

Bunlardan içsel nedenlerin başında, “tarımdaki yapısal sorunlar” gelmektedir. Bunlar, 
mevcut destekleme sisteminin sağlıklı yürütülmesi ve yönlendirilmesini engellemekte veya 
bunlara olumsuz etki yapmaktadır. Yapısal sorunların başında; parçalı ve küçük tarım işletmesi 
varlığı, yetersiz üretici örgütlenmesi, tarım nüfusunun fazlalığı, çiftçi kayıt sisteminin yetersizliği, 
ürün piyasaları altyapısının zayıfl ığı, tarım hizmetlerinin çok çeşitli kurum ve kuruluş tarafından 
yürütülmesi, tapu ve kadastro işlemlerinin henüz ülke genelinde tamamlanamamış olması ve 
üretici eğitim düzeyinin yetersizliği gibi konular gelmektedir. Bunların bir kısmının çözümünde 
önemli mesafeler alınmış olunmasına karşın halen büyük bir bölümüne ilişkin çözüm arayışları 
devam etmektedir.

Söz konusu yapısal sorunlar, destekleme uygulamalarının amaçlanan ve önceden 
belirlenmiş hedefl ere ulaşmasını engellemektedir. Örneğin, küçük işletmelerin toplam içerisinde 
sayısı daha fazla olmasına karşın uygulanan desteklemelerin büyük çoğunluğu, tarım alanı 
bakımından payı daha fazla olan büyük üreticilere ödenmektedir. Böylece, devlet desteğine daha 
çok ihtiyacı olan küçük işletmeler mevcut uygulamalardan daha az yararlanmaktadır. Bu da gelir 
ve mülkiyet dağılımındaki dengesizliği daha da artırmaktadır.

İçsel nedenler yanında, çeşitli uluslararası yükümlülükler ve dünya tarım ürünleri 
piyasalarındaki rekabete hazırlanma düşüncesi dışsal nedenler olarak değişim sürecinde önemli 
bir etkiye sahiptir. DTÖ’nün belirlemiş olduğu uluslararası ticaret kuralları ve bu kapsamda Gümrük 
Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması (GATT) kapsamındaki Tarım Anlaşması’na uyum, AB Ortak 
Tarım Politikası (OTP)’na uyum çalışmaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmalı ekonomik 
istikrar programına uyum Türkiye’nin başlıca uluslararası sorumluluklarındandır.

Dünya ülkelerinin hemen tümünde, tarım alanına kamusal müdahalede bulunulmakta ve 
sektör çeşitli biçimlerde desteklenmektedir. Tüm bu değişik destekleme modelleri, tarımsal üretimin 
sürekliliğini sağlayarak ülkenin gıda güvenliğini korumak, tarım üreticilerinin ve tüketicilerin yaşam 
düzeylerini yükseltmek, sektör üretiminin ulusal ekonomiye katkı oluşturması ve dış ticarette 
rekabet üstünlüğü elde etmesi amacını taşımaktadır.

Desteklemeler daha önceden temmuz-ağustos aylarında açıklanmakta dolayısıyla ürünler 
hasat edilmiş olur iken 2010 yılında destek miktarlarının üretime başlamadan önce açıklanması 
(ocak ayı) hususu gerçekleşmiştir. Böylece üretici hangi ürün için ne kadar destek alacağını 
bilerek üretim planlaması yapabilecektir. Destekleme bütçesi 2009 yılında 4 milyar 938 milyon 
TL iken 2010 yılında 5 milyar 605 milyon TL ‘ye çıkarılmış buna göre destekleme bütçesi %13,5 
oranında arttırılmıştır. 2011 Yılı bütçesi ise %5.2 oranında artırılarak 5.897.000.000 TL olarak 
planlanmıştır.

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile ilgili usul ve esaslar kapsamında 2009 
yılında, hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması 
amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipek böceği, arı, su 
ürünleri yetiştiricilerinin, suni tohumlamadan doğan buzağıların, kaba yem açığının kapatılması 
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amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, kayıtlı çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının 
önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan 
ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, akredite veteriner hekim 
uygulamalarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile sözleşmeli 
besicilik desteklenmiş ve bu desteklemelere 2010 yılında da devam edilecektir. 
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2. HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Hayvan hastalıklarının varlığı hem sektörde ciddi kayıplara neden olmakta, hem insan 
sağlığında olumsuzluklara yol açmakta, hem de hayvancılık sektörüne önemli bir ivme 

kazandırabilecek hayvan ve hayvansal ürünler ihracatı imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. 
Özellikle  Şap, Sığır Vebası, Tüberküloz ve Bruselloz gibi salgın hayvan hastalıklarının Türkiye’de 
endemik durumda olması ve hemen hemen tüm bölgelerden hastalık bildirimlerinin alınması ve 
2005 yılının son çeyreğinde ve 2006 yılının başında ortaya çıkan Avian Infl uenza Türkiye’nin bu 
konuda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Kaçakçılığın önlenememesi 
ve hayvan hareketlerinin yeteri ölçüde kontrol altına alınmaması hem söz konusu hastalıklarla 
mücadeleyi kısıtlamakta ve hem de bunların yayılmasını hızlandırmaktadır. 

AB’ne entegrasyonda, gerek üye ülkelere gerekse bölge ülkelerine ihracat imkanı 
yaratabilmesi için, en azından uluslararası hayvan ve hayvansal ürünler ticaretine engel teşkil 
eden hastalıklardan ari durumda olmak bir ön koşuldur. Bu husus da göz önüne alınırsa hayvan 
sağlığının önemi ve çözümün bir an önce sağlanmasının gereği daha kolay kavranabilecektir. 
Türkiye bu konudaki çözümler ile mevcut ve olması muhtemel hayvan sağlığı problemlerini AB’nde 
izlenen politikaları göz önüne alarak çözmek durumundadır. Hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin 
alınabilmesine katkı sağlamak üzere üreticilere yönelik eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 
Çizelge 2.1. Hastalık Çıkan ve Sönen Mihrak Sayıları

Hastalık Adı
Mihrak Sayısı

2006 2007 2008 2009

Şap 2 7 ---- ----
Sığır Brucellosisi ---- 1 ---- ----
Koyun-Keçi Brucellosisi 10 7 1 2
Sığır Tuberkülozu ---- ---- 1 4
Koyun-Keçi Çiçeği 1 4 1 1
Koyun- Keçi Vebası 1 ---- 1 ----
Antrax (Şarbon) 1 3 1 ----
Arılarda Amerikan Yavru Çürüklüğü 1 2 ---- ----
Kuduz ---- ---- 1 ----

Çizelge 2.1 incelendiğinde 2006 ve 2007 yıllarında önemli sayıdaki mihrakta Koyun Keçi 
Brucellosisi ve Şap Hastalığının çıktığı görülmekte ve 2008 ve 2009 yıllarında bu hastalıklar 
önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Ancak Sığır Tuberkülozu hastalığında tersine bir 
artış görülmektedir. İlimiz merkezinde 2008 yılında Kuduz hastalığı görülmüş olup yayılmadan 
söndürülmüştür. 

İlimizdeki hayvancılığın genellikle küçük ölçekli aile işletmelerinden oluşması, yayla 
ve göçebe hayatının varlığı ve kurban dönemlerinde yurtiçi hayvan hareketlerinde görülen 
yoğunluk hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmaktadır. 2006-2009 Yıllarında çıkan hayvan 
hastalıklarının hemen hemen tamamı, Hayvan sayısının ve hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 
Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı, Kepez ve Aksu İlçelerinde görülmüştür. Bu da hayvan hastalıkları ile 
mücadelede hayvan hareketlerinin kontrolünün ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Hayvan 
hareketlerinin yoğun olduğu kurban dönemlerinde ve yaylaya gidiş-dönüş dönemlerinde, Tarım 
İlçe Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinin ortak çalışma yapmaktadırlar. Ancak bu ortak çalışmaların 
daha planlı ve kapsamlı olmasında yarar vardır. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik hayvanların doğumdan ölümüne kadar izlenebilmesi amacıyla, yetiştiriciler tarafından 
hayvanların doğum, nakil, kesim ve ölümlerine ilişkin bilgilerin zamanında ve doğru olarak İlçe 
Müdürlüklerine bildirmesi, İlçe Müdürlüklerince bu bilgilerin ilgili veri tabanlarında güncellenmesi 
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gerekmektedir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin hayvanlarına ait bildirimleri zamanında yapmaları 
konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilmelidir.
Çizelge 2.2. Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışma Sonuçları (2009)

Hastalığın Adı
Uygulama Sonuçları Program 

Gerçekleşmesi
Hastalık

Mihrak Sayısı

İlkbahar Sonbahar Kampanya 
Dışı İlkbahar Sonbahar Faal Sönen

Şap
B.Baş    112.518 111.276 94,11 93

K.Baş 300.786 8.117 62

Koyun-Keçi 
Vebası K.Baş 600 300

Koyun-Keçi 
Çiçek K.Baş 5.681 132 1

Sığır 
Brusellozu

B.Baş 
Genç 8.494 42 1

Koyun-Keçi 
Brusellozu   

Ergin 300 2

Genç 46.596 39

Şarbon 
B.Baş    2.850 145

K.Baş 5.900 109

Sığır 
Tuberkülozisi B.Baş 575

Kuduz Kedi-
Köpek 14.928 128

Sağlık 
Taraması 1.368.344 132

Çizelge 2.2’de görüldüğü üzere Şap hastalığına yönelik Bakanlık programı kapsamında 
İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki defa ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlara şap aşılması 
yapılmaktadır. İlimizde bu kapsamda yapılan çalışmalarda %90 üzerinde bir başarı sağlanmıştır. 
Bakanlık programı kapsamında önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde aşılama yapılması 
planlanmaktadır. İlimizde, son beş yıl içerisinde hastalık çıkışı olmadığından Mavidil Hastalığına 
yönelik aşılama kampanyası programdan kaldırılmıştır. Ayrıca diğer hastalıklara yönelik aşılama 
çalışmalarında %100 ün üzerinde başarı sağlandığı görülmekle birlikte küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanların Brucellosis aşılamalarında başarının %40-45 seviyesinde olduğu görülmektedir. 
Başarının bu denli düşük olmasının başlıca nedeni küçükbaşların aşılanma dönemi ile yayla 
hareketlerinin ve kuzu–oğlak kesimlerinin aynı döneme denk gelmesidir. Yetiştiricilerin konu ile 
ilgili ilgisiz olması da başarıyı önemli ölçüde düşürmüştür. Konu ile ilgili olarak 2009 yılı sonunda il 
genelinde, Hayvan Sağlığı Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce ortaklaşa eğitim çalışmaları yapılmış 
olup, yetiştiricilerin daha hassas olmaları yönünde bilgilendirilmişlerdir. Bu kapsamda 19 ilçe ve 
köylerinde çok sayıda kapsamlı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
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Çizelge 2.3. Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Programı 

İlçe Adı

Şap Sığır Koyun-
Keçi

Şarbon Kuduz
Koyun-

Keçi
Vebası Sağlık

Taraması
İlk

ba
ha

r

So
nb

ah
ar

Br
uc

el
lo

zu

Br
uc

el
lo

zu

B.Baş K.Baş B.Baş Genç Genç Sığır Koyun Kedi-
Köpek K.Baş

Akseki 1.700 24.904 1.700 289 6.220 0 0 187 24.904 65.000
Aksu 4.800 11.820 4.800 816 2.955 0 0 380 11.820 20.000
Alanya 12.500 20.570 12.500 2.125 5.140 0 0 2.261 20.570 117.757
Demre 810 19.900 810 137 4.970 0 1.500 424 19.900 52.164
Döşemealtı 13.000 30.000 13.000 2.210 7.500 0 0 263 30.000 65.000
Elmalı 9.950 65.000 9.950 1.690 16.250 0 0 500 57.500 264.153
Finike 1.100 18.000 1.100 187 4.500 0 0 590 18.000 51.398
Gazipaşa 6.100 20.000 6.100 1.037 5.000 0 0 281 20.000 42.000
Gündoğmuş 1.956 13.950 1.956 332 3.450 0 0 200 13.950 35.453
İbradı 1.400 12.500 1.400 238 3.100 0 0 60 12.500 21.969
Kaş 4.500 25.000 4.500 765 6.750 0 0 600 25.000 54.000
Kemer 570 1.550 570 90 380 0 0 600 1.550 27.254
Kepez 5.700 3.400 5.700 969 850 1.000 250 766 3.400 30.000
Konyaaltı 1.000 4.350 1.000 170 1.030 0 0 977 4.350 23.883
Korkuteli 17.850 121.000 17.850 3.000 3.034 600 1.800 1.300 121.000 192.724
Kumluca 2.050 9.100 2.050 348 2.225 0 0 909 9.100 44.285
Manavgat 18.500 88.850 18.500 3.145 22.210 0 0 750 88.850 167.310
Muratpaşa 595 650 595 101 200 0 0 2.820 650 11.813
Serik 14.000 24.000 14.000 2.380 6.000 100 0 1.060 24.000 82.181

TOPLAM
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Çizelge 2.3.’de görüldüğü üzere diğer yıllardan farklı olarak 2010 yılında Koyun-Keçi Vebası 
aşılaması programa alınmıştır. Bu kapsamda ilkbahar döneminde küçükbaş hayvan sayısının 
tamamının aşılanması ve son bahar döneminde de o yıl içinde dünyaya gelen kuzu ve oğlakların 
aşılanması planlanmaktadır.  
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3. HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ 
Günümüzde tarımsal piyasalarda güç sahibi olmak, üretimin çokluğuyla değil, ona dayanan 

örgütlerle sağlanabilmektedir. Üreticilerin, ürettikleri ürünlere hak ettikleri değeri elde edebilmeleri 
için, tarımı görüp gözeten, bir merkezden tutarlı stratejiler üreten ve bunu uygulama gücüne 
sahip bölgesel bir yapı etrafında organize olmaları gereklidir. Dağınık bir yapıda farklı stratejiler 
izleyerek bireysel yapılan üretim faaliyetleri sorunların çözümünde yetersiz kalmakta, oysa 
planlı ve organize örgüt gücünden faydalanarak bireysel olarak çözülemeyen sorunlar kolaylıkla 
aşılabilmektedir.

Örgütlenme, üreticilerin birlikten doğan güçten faydalanarak planlı ve organize hareket 
etme talebinin bir ürünüdür. Dolayısıyla, tarımda örgütlenmenin güçlenebilmesi, üreticilerin bu 
faaliyetin faydaları hakkında gerekli birikimi edinmeleri ile mümkündür.

Örgütlenme; benzer sorunlara sahip bireylerin sorunlarını çözmek için bir araya gelmeleridir. 
Örgütlenme sonucu hem bireylerin sorunları çözüme kavuşmakta, hem de oluşan baskı grubu ile 
bireylerle ilgili uygulanabilecek politikalara yön verilebilmektedir. 

Ülkemiz tarımında kamusal ve kamu dışı (sivil toplum) örgütlenme türlerine rastlanmaktadır. 
Bazı üretici örgütleri (tarımsal kalkınma kooperatifl eri ve damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri vb) 
bireylerin kendi çaba ve istekleriyle kurulmakla birlikte, bu örgütlerin de yönetimlerine devletin bazen 
dolaylı, bazen ise denetleme yoluyla müdahale ettiği görülmektedir. Tarımdaki üretici örgütlerinin 
bir kısmı Tarım Bakanlığı bünyesinde ya da ona bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bakanlığın 
yurt çapında il ve ilçelerde teşkilatlanması örgütlerin kuruluşunu ve yayılışını kolaylaştırmaktadır.

Ülkemiz tarımında yer alan kamu ve kamu dışı örgütler bünyesinde, kamusal hizmetleri 
yerine getiren örgütler, teknik elemanların üye oldukları meslek örgütleri ve üreticilerin meslek ve 
ekonomik örgütleri olmak üzere çok değişik tarımsal örgütler bulunmaktadır.

Ancak ülkemizde çok sayıda tarım ve üretici örgütü bulunmasına rağmen tarımda 
örgütlenme henüz yeterli seviyede değildir. Özellikle mali sorunlar, örgütlenme bilincinin tam 
olarak yerleşmemesi ve tarım kesiminde eğitim düzeyinin düşük oluşu, örgütlerin gelişimini 
engellemekte ve onları bir anlamda kamuya bağımlı kılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerdeki özerk 
ve bağımsız üretici örgütleri tarım politikalarının oluşumunda etkili olmaktadırlar. Örgütler daha da 
ileri giderek yatay bütünleşmelerini tamamlamışlar, birçok ülkede federasyon ve konfederasyon 
(bölge ve merkez birlikleri) şeklinde üst örgütlerini oluşturmuşlar, dikey bütünleşme yoluyla da 
faaliyetlerini çeşitlendirerek ekonomik açıdan güçlenmişlerdir.

Ülkemiz tarımında küçük işletmeler hakim durumda olduğundan, henüz tam olarak 
pazara dönük üretime geçilememiştir. Öte yandan, tarımda sayıları az da olsa, büyük üreticiler 
de bulunmaktadır. Tarım kesiminde faktörlerin tümünü dikkate alan bir örgütlenmeye ihtiyaç 
olmasına karşılık, üreticilere genelde tek tip ve esnek olmayan bir örgütlenme modeli dayatılmaya 
çalışılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerdeki örgütlenme modelleri üzerinde uzun zaman çalışılmakta 
ve tarım kesimi için en uygun örgütlerin kurulmasına çaba sarf edilmektedir. Bu ülkelerde devlet, 
örgütlere sadece yol gösterici ve destekleyici yönde yardımda bulunmaktadır.

Üretici örgütleri kırsal toplumun yaşam düzeylerini iyileştirmede, kıt kaynaklara sahip olan 
üreticilerin gelirlerini artırmada ve tarımsal gelişmeyi sağlamada önemli araçlardan biri olup, 
bütün dünyada etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Çiftçilerin kırsal kesimde dağınık yaşamaları, 
alıcı ve satıcılar karşısında güçsüz olmaları, ekonomik ve mesleki çıkarlarını korumak amacıyla, 
üreticileri meslek odaları, kooperatifl er, sendikalar, dernekler gibi farklı amaçlı örgütler kurmaya 
itmiştir. Ülkemiz tarımında kamusal hizmetleri yerine getiren örgütler, teknik elemanların üye 
oldukları meslek örgütleri ve üreticilerin meslek ve ekonomik örgütleri olmak üzere çok değişik 
tarımsal örgütler bulunmaktadır. 
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Çizelge 3.1. Antalya İlinde Kurulu Bulunan Hayvancılık Örgütleri

YER ADI ÜYE SAYISI KURULUŞ TARİHİ

MERKEZ Haykoop 43 Koop. 7.927 Kişi 07.03.2002

MERKEZ D.S.Y.B. 25 Koop. 692 Kişi 09.10.1995

MERKEZ Arı Yet. Bir. 1.501 04.11.2002

MERKEZ Koyun-Keçi Yet.Bir. 1.936 06.03.2007

MANAVGAT Süt Ürt.Bir 935 14.07.2005

ELMALI Süt Ürt.Bir. 58 27.02.2006

KORKUTELİ Süt Ürt.Bir. 55 07.08.2006

SERİK Süt Ürt.Bir. 329 16.05.2007

SERİK Bal Ürt.Bir. 22 03.02.2006

KORKUTELİ Bal Ürt.Bir. 37 27.02.2006

ELMALI Bal Ürt.Bir. 37 28.02.2006

MERKEZ Bal Ürt.Bir. 27 10.03.2006

KAŞ Bal Ürt.Bir. 34 10.03.2006

FİNİKE Bal Ürt.Bir. 20 28.02.2006

DEMRE Bal Ürt.Bir. 18 29.03.2006

MANAVGAT Bal Ürt.Bir. 23 29.03.2006

GÜNDOĞMUŞ Bal Ürt.Bir. 105 05.03.2009

Kaynak: İl Müdürlüğü Kayıtları (2009)
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4. HAYVANSAL ÜRÜNLERDE PAZARLAMA 

4.1. Et ve Et Ürünleri Pazarlaması
Kasaplık hayvan ve et pazarlamasında yer alan aracılar, yaptıkları masrafl ar ve hizmetler 

karşılığında bir ücret almaktadırlar. Bu ücretler pazarlama marjı olarak nitelendirilmektedir. 
Pazarlama marjı, aracıların kârını ve masrafl arını kapsamaktadır.

Bölgemizde tüketime yönelik pazarlama kanalında yer alan aracılar, canlı hayvan borsasında 
hizmet veren komisyoncu, toptancı kasaplar ve perakendeci kasaplardır. 

Canlı hayvan ve et ürünleri pazarlamasında mevcut sorunların giderilebilmesi için canlı 
hayvan pazarlarının altyapısı modernleştirilmeli, pazarda her gün arz-talep durumuna göre kalite 
bazında tek bir fi yat belirlemelidir. Pazarda malını satan üretici parasını tahsil etmede hiç bir riskle 
karşılaşmamalıdır.

Başlıca ihraç pazarlarımız arasında ağırlıklı olarak Azerbaycan, Irak, Vietnam, Tacikistan 
ve Bosna Hersek yer almaktadır. İthalatta ise Irak, KKTC, Fransa ve Bulgaristan yer almaktadır.

Türkiye’den yapılan et ve yenilen sakatat ihracatı 2008 yılında parasal değer olarak 
119.764.525 TL, ithalatı ise 1.161.012TL’dir.

Grafi k 4.1.1 Antalya’da Et ve Et Ürünleri Pazarlama Kanalları

Üretici Öz Tüketim

Hayvan Pazarı

Tüketici

Market

İmalathane

MezbahaneHayvan Tüccarı

Kasap

4.2. Süt ve Süt Ürünleri Pazarlaması 
Ülkemizde süt ve süt ürünleri sanayi iç pazara yönelik kurulmuş olup, dış pazarlar bu 

sanayimiz için ikinci planda kalmaktadır. Süt ve süt ürünleri kolayca bozulabilen yapıda olmaları 
nedeniyle raf ömrü nispeten daha uzun, birim fi yatı yüksek ürünler ve damak tadımıza uygun 
pazarlar öne çıkmaktadır. Bu nedenle ürün olarak daha çok peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma 
vb. ürünler olarak pazara sunulmaktadır. 

Başlıca ihraç pazarlarımız arasında ağırlıklı olarak Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, KKTC ve 
Azerbaycan yer almaktadır. İthalatta ise Ukrayna, Fransa, KKTC ve ABD yer almaktadır.

Türkiye’den yapılan süt ürünleri ihracatı 2008 yılında parasal değer olarak 315.371.793 TL, 
ithalatı ise 164.953.821TL’dir.

Antalya Hayvancılık Master Planı
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Grafi k 4.2.1 Antalya’da Süt ve Süt Ürünleri Pazarlama Kanalları
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5. ANTALYA HAYVANCILIK MASTER PLANI 

5.1. Amaç 
Antalya ili hayvancılık master planının amacı, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 

bölgenin mevcut kaynaklarının, fırsatlarının ve kısıtlarının analiz edilmesi suretiyle kalkınma 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölge potansiyelinin optimal düzeyde kullanılmasına yönelik 
amaç ve stratejiler geliştirerek, Antalya iline uygun tarımsal program ve proje alanlarının ortaya 
konmasıdır.

Bu kapsamda hazırlanan hayvancılık master planı karar alıcılar için yol gösterici olmasının 
yanında özel sektör için bölgedeki kârlı yatırım alanlarının belirlenmesinde kaynak olacaktır. 
Böylece bir yandan sınırlı kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanırken diğer yandan 
Antalya ili üreticilerinin sorunlarına yönelik gerçekçi çözümler daha kısa sürede üretilebilecektir.

Plan sadece kamu kesimi için değil, toplumun geneli için de uzun vadeli bir perspektif 
ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Bu çerçevede, kamu kesimi ile özel kesim ve sivil 
toplum arasında iletişime ve ortak hedefl ere dönük işbirliğine katkıda bulunacaktır. Böylece, tüm 
kesimlerin sahiplenmesiyle, ekonomik ve sosyal gelişme hızlandırılacak, kapsayıcı bir kalkınma 
süreci çerçevesinde halkımızın yaşam kalitesi artırılacaktır.

5.2. Hayvancılık Master Planı Hazırlama Programı
İlimiz hayvancılık Master Planı hazırlanırken, hayvancılık sektörü ile ilgili tüm sivil toplum 

kuruluşları, yetiştirici birlikleri, meslek odaları, diğer resmi kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, 
fi nans ve sektör temsilcileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenlenmiştir.

Yapılan toplantılarda mevcut durum ve ileriye dönük neler yapılabileceği ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Yapılan ilk paydaş toplantısında Hayvancılık Master Planının; a-Büyükbaş hayvancılık, 
b-Küçükbaş hayvancılık, c-Kümes hayvanı yetiştiriciliği, d-Arıcılık, e- Ev ve Süs hayvanları olmak 
üzere beş ayrı konu başlığında ele alınması kararlaştırılmıştır. 

Her konu başlığı için bir çalışma grubu oluşturulmuş ve her grupta bir başkan, bir rapotör 
belirlenmiş ve konuya katkı sağlayacak üyeler belirlenmiştir. Daha sonraki aşamada her çalışma 
grubu kendi içlerinde toplantılar yapmışlardır. Yapılan toplantılarda sorunlar dile getirilmiş, izlenen 
politikalar hakkında olumlu ve olumsuz eleştiriler dile getirilmiştir. Tüm paydaşların görüşleri dikkate 
alınmış, tüm paydaşların belirttiği sorunlar ve çözüm önerileri bu master planda dile getirilmiştir.  

Büyükbaş Hayvancılık çalışma grubuna başkanlık eden Prof.Dr. Selehattin KUMLU’nun 
bilgi birikiminden özellikle faydalanılmış, Hayvancılık master planının hazırlanmasına önemli 
ölçüde önderlik etmiştir. Yine Arıcılık Master Planı Prof.Dr. Fehmi GÜREL ve Kümes Hayvanı 
Yetiştiriciliği master planı Doç.Dr. Tülin AKSOY ve Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ’ın yapmış 
olduğu katkılarla ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Veteriner 
fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Özkan ELMAZ’ın yapmış olduğu katkılar da master planımız 
için önemlidir. Hayvancılık Master Planının hazırlanmasında ekibimizle çalışmayı kabul eden ve 
görüşlerini bizimle paylaşarak destek veren yukarıda ismini belirttiğim öğretim görevlilerine ve 
paydaş toplantılarımıza katılarak katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

5.3. Master Plan Çalışma Grupları

5.3.1. Büyükbaş hayvancılık master plan çalışma grubu
 Başkan : Prof. Dr. Selahattin KUMLU,  Akd. Ü. Ziraat Fak., Zooteknik Böl., Antalya
 Bşk. Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Özkan ELMAZ, M.A.Ersoy Ü. Veteriner Fakültesi, Budur  
 Raportör  : Vet. Hek. Hakan AKAN, Antalya İl Tarım Müdürlüğü 
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 Üye : Prof. Dr. Nihat ÖZEN,  Akd. Ü. Ziraat Fak., Zootekni Böl.,  Antalya
 Üye : Doç. Dr. İbrahim YILMAZ, Akd. Ü. Ziraat Fak., T. Ekn. Böl., Antalya
 Üye : Doç. Dr. Cengiz SAYIN, Akd. Ü. Ziraat Fak., T. Ekonomisi Böl., Antalya
 Üye : Yük.Zir.Müh. Zerrin KUMLU, Damızlık Sığır Yet. Birliği, Antalya
 Üye : Ömer APA, ANET Başkanı, Antalya 
 Üye : Vet.Hek. M. Sinan ÖZKAN,  ANET, Antalya 
 Üye : Zir.Müh. Ümit OKUDUR, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya
 Üye : Osman Yardımcı   Kasaplar Derneği Başkanı, Antalya
 Üye : Selçuk Kuşkonar, Ekiciler Süt Ürünleri, Antalya

 Üye : Salih Kartoğlu, Yörükoğlu Süt Ürünleri, Antalya

5.3.2. Küçükbaş hayvancılık master plan çalışma grubu
 Raportör : Zir. Yük. Müh. Gökhan KUM, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya
 Üye : Zir. Yük. Müh. Mustafa ÇÜREK, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya

5.3.3. Arıcılık ve ipek böcekçiliği master plan çalışma grubu
 Başkan : Prof. Dr. Fehmi GÜREL,  Akd. Ü. Ziraat Fak., Zootekni Böl., Antalya
 Raportör : Vet. Hek. Asım KARABULUT,  İl Tarım Müdürlüğü, Antalya
 Raportör : Zir.Müh. Selma COŞKUN, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya
 Üye  : Zir.Tekn. Yücel TURAN, İlçe Tarım Müdürlüğü, Alanya

5.3.4. Kümes hayvancılığı master plan çalışma grubu
 Başkan : Doç. Dr. Tülin AKSOY,  Akd. Ü. Ziraat Fak., Zootekni Böl., Antalya
 Raportör : Vet.Hek. Ercan KARABAY, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya 
 Üye  : Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Akd. Ü. Ziraat Fak.,Antalya  
 Üye  : Zir.Yük. Müh. Gükhan KUM, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya

5.3.5. Ev ve süs hayvancılığı master plan çalışma grubu
 Başkan : Özgür ERKAN,  Büyükşehir Belediye, Antalya
 Raportör : Vet. Hek. Gürsel COŞKUN, İl Tarım Müdürlüğü, Antalya
 Üye : Yrd. Dç.Dr. Mustafa YAVUZ, A.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi 
 Üye : Erdem İSMETOĞLU, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Antalya
 Üye : Muammer Saygılı, Vet.Hekimler Odası, Antalya
 Üye : Sevda KIRAÇ, Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şubesi, Antalya 
 Üye : Nilgün ŞEBER KAHRAMAN, Antalya Gönüllüleri Derneği, Antalya 
 Üye : Nilsu GÜLEÇ, Hayvan Hakları Derneği Antalya Şubesi, Antalya 
 Üye : Zeynep BÜYÜKTORTOP,  Muratpaşa Belediyesi
 Üye : Ahmet KAYA, Kepez Belediyesi
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6. ANTALYA BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK MASTER PLANI
Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinden beklenenleri kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. 

 ✓ İnsanların sağlıklı beslenmesi için gerekli süt ve etin üretilmesi
 ✓ Nitelikli ve niteliksiz işgücü istihdamına olanak sağlanması
 ✓ Köyden kente göçü yavaşlatması ve dolayısıyla dengeli büyümeye yardımcı olması 
 ✓ Tarım arazilerinden en iyi şekilde yararlanılması ve sürdürülebilirliğine katkı 
  sağlanması
 ✓ Yerleşim yerlerine uzak mera ve yaylaların insansızlaşmasının önlenmesi
 ✓ Doğal kaynaklardan yararlanmaya imkan vermesi
 ✓ Gıda ve deri sektörüne hammadde sağlaması
 ✓ Tarım makineleri ve karma yem gibi sanayi ürünlerine pazar yaratması
 ✓ Tarım işletmelerinin gelir düzeyinin ve üretici refahının arttırılması için ortam 
  yaratılması

Hiç kuşku yok ki, sığırcılıktan en çok beklenen fayda insan beslenmesinde çok değerli bir 
yere sahip olan süt ve etin yeterli miktar ve kalitede üretilmesidir. Çünkü dünyada açlık sorunu 
giderek büyümektedir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2009’da yayınlanan bildiriye 
göre, Dünya’da aç insan sayısı 1,02 milyar dolayındadır. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yaklaşık 
15 katıdır. 

İstatistikler Türkiye’de açlığın önemli boyutta olmadığını, fakat gelişmiş ülkelere kıyasla 
hayvansal protein bakımından yetersiz kalındığını ortaya koymaktadır. Nitekim kişi başına 
hayvansal protein tüketimi bakımından Türkiye 176 ülke arasından 135. sırada yer almaktadır. Kişi 
başına ortalama günlük hayvansal protein tüketimi Türkiye’de 26 g dolayındayken, AB (Avrupa 
Birliği) ülkelerinde 65, ABD’de 74 g seviyesindedir. Başka bir deyişle, Türk vatandaşına kıyasla 
AB vatandaşı 2,5, ABD vatandaşı 2,85 kat daha fazla hayvansal kökenli protein tüketmektedir.

Kişi başına günlük hayvansal protein tüketiminin kaynaklarına bakıldığında ilginç bir durum 
ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Türkiye’de hayvansal proteinin %51’i sütten karşılanırken, AB ve 
Dünya’da sütün hayvansal proteini karşılama payı, sırasıyla %34 ve %26 seviyelerindedir. Bu 
da, Türkiye’de süt ve süt ürünlerinin gıda güvencesinde ne denli öneme sahip olduğunu açıkça 
göstermektedir.

Süt üretiminde inek sütünün payına bakıldığında, sığır yetiştiriciliğinin önemi belirgin bir 
biçimde ortaya çıkmaktadır. Çünkü toplam süt üretiminde inek sütünün payı Türkiye’de %92, 
AB’de % 98 ve dünya’da %94 dolayındadır. 

Türkiye’de kişi başına günlük hayvansal protein tüketiminde etin payı %35, et üretiminde 
sığırın payı ise %33 dolayındadır. 

Yukarıda verilen rakamlara dayanarak yapılacak basit bir hesaplamayla, Türkiye’de kişi 
başına günlük hayvansal protein tüketiminin %58 kadarının sığırcılıktan karşılandığı söylenebilir. 
Bu da, diğer yararlarının yanı sıra, Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinin neden önemsenmesi ve 
desteklenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan önemli bir gerekçedir.

Son yıllarda yapılan projeksiyonlar, Türkiye’de sığır yetiştiriciliğinin öneminin artacağını 
göstermektedir. Şöyle ki, 2023 yılında ithalatçı bir ülke olmadan, kişi başına günlük hayvansal 
kökenli protein tüketiminin 40 g olması hedefl enmekte ve bunun için sığırcılığın aşağıda belirtilen 
hedefl er dikkate alınarak geliştirilmesi gerektiği öne sürülmektedir:
 ✓ İnek sütü üretimi %72 artarak 19 milyon tona 
 ✓ İnek başına yıllık süt verimi %45 artarak 4.000 kg’a 
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 ✓ Kesilen sığır başına karkas verimi %30 artarak 275 kg’a 
 ✓ İnek sayısı %25 artarak 5 milyon başa 
 ✓ Sığır sayısı %16 artarak 12,5 milyon başa 
 ✓ Et üretimi %50 artarak 950 bin tona yükselmeli
 ✓ İşletme başına inek sayısı 2,5 kat artarak 10 başa ulaşmalı
 ✓ İşletme sayısı ise %55 azalarak 500 bine inmelidir.

İşletmelerin %50’den fazlasının kapanması bir istekten çok bir zorunluluk olarak 
görülmektedir. Çünkü, işletme başına inek sayısındaki artışın toplam inek sayısındaki artıştan 
daha yüksek olması öngörüldüğünden işletmelerden bir kısmının sektörü terk etmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Burada asıl üzerinde durulması gereken noktalardan birisi, sektörü bırakacak işletme 
sahiplerinin nerede ve nasıl istihdam edilebileceğidir.

Diğer sektörlerde olduğu gibi, sığırcılık sektöründe de çalışmaların belirli bir plan ve 
program içerisinde yürütülmesi, başarının garantisi olmasa da, vazgeçilemez nitelikte bir husustur. 
Türkiye’de iller bazında hazırlanmakta olan master planlarını da bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir. 

Hayvancılık master planının bir unsuru olan sığırcılık master planının kapsamı şu şekilde 
özetlenebilir:  
 ✓ Sığırcılık potansiyeli 
 ✓ Gelişmeyi engelleyen kısıtlar
 ✓ Hayvancılıkta verimliliği ve çiftçi gelirlerini artırma olanakları
 ✓ Süt, et ve damızlık arzında sürekliliği sağlama olanakları
 ✓ Sanayi ve turizm gibi diğer sektörlerle ilişkileri  
 ✓ Doğal kaynaklara ve çevreye etkileri

Antalya İli Hayvancılık Master Planı’nın bir parçası olan bu bölümün amacı, yukarıda kısaca 
özetlenen maddeleri esas alacak şekilde, sığırcılığın sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı 
sağlayacak bir planın geliştirilmesidir. Bu amaçla, önce, çeşitli açılardan mevcut durum irdelenecek 
ve daha sonra önerilen hedefl er ve izlenecek stratejiler üzerinde durulacaktır.

6.1. Mevcut Durum
Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2008 yılı itibarıyla Antalya’da 

yetiştirilen toplam sığır sayısı 119.958 baştır (Çizelge 6.1.1). Türkiye’de yetiştirilen sığır sayısı ise 
10.859.942 baştır. Bu da, Türkiye’de yetiştirilen her 100 sığırdan 1,1’inin Antalya’da yetiştirildiğini 
ve sığır varlığı bakımından diğer illerin gerisinde kalmadığını göstermektedir.

Çizelge 6.1.1’de dikkati çeken noktalardan birisi, sığır varlığı bakımından merkez ilçenin önde 
olması; kıyıdaki Manavgat’ın 2., Serik’in 4., Alanya’nın 5. sırada yer almasıdır. Yayla kesiminde 
yer alan Korkuteli 3., Elmalı ise 6. sırayı almışlardır. Bu rakamlar, sığır yetiştiriciliğinin yalnızca 
yayla kesimlerine uygun olduğu, ova ve kıyı kesiminde sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaşamayacağı 
görüşünü geçersiz kılmaktadır.

Genotip gruplarının sayılarına veya ilçe içindeki paylarına bakıldığında kullanılan 
istatistiklerin sorunlu olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin; Serik ilçesindeki sığırların tamamı 
melez olarak görünmekte, Gündoğmuş ilçesinde ise hiç kültür ırkı sığır bulunmamaktadır. Bunun 
bu şekilde olma olasılığı çok zayıftır. 
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Çizelge 6.1.1. Mevcut Sığır Sayısı ve Genotiplerin Payı

İlçe
Sığır sayıları (baş) Genotiplerin payı (%)

Toplam Kültür Melez Yerli Kültür Melez Yerli

Merkez 25.425 5.425 19.220 780 21 76 3
Manavgat 18.443 1.453 13.015 3.975 8 71 22
Korkuteli 17.850 6.174 7.061 4.615 35 40 26
Serik 14.000 0 14.000 0 0 100 0
Alanya 13.000 1.810 8.010 3.180 14 62 24
Elmalı 10.000 8.304 1.352 344 83 14 3
Gazipaşa 6.740 470 4.770 1.500 7 71 22
Kaş 4.500 335 3.530 635 7 78 14
Kumluca 2.096 226 1.805 65 11 86 3
Gündoğmuş 2.056 0 974 1.082 0 47 53
Akseki 1.884 680 584 620 36 31 33
İbradı 1.503 187 442 874 12 29 58
Finike 1.100 143 800 157 13 73 14
Derme 820 7 640 173 1 78 21
Kemer 569 33 372 164 6 65 29
Toplam 119.986 25.247 76.575 18.164 21 64 15

Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB)’nin E-Islah veri tabanı ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nın kısaca Turkvet olarak adlandırılan Veteriner Bilgi Sistemi’nden alınan 
verilerle karşılaştırıldığında, istatistikler konusunda sorunlar olduğu görülmüştür (Çizelge 6.1.2).

Çizelge 6.1.2. E-Islah ve Turkvet Veri Sistemlerinde Kayıtlı Sığırların Irk ve Genotipleri.

Irklar / Genotipler
Baş

E-Islah Turkvet

Baş % Baş %

Kültür

Holstein 97.606 89 80.031 65
Simmental 1.020 1 2.647 2
Diğer 1.782 2 1.660 1
Toplam 100.408 92 84.338 68

Melez

Holstein 7.031 6 31.452 25
Simmental 512 0 0 0
Diğer 61 0 0 0
Toplam 7.604 7 31.452 25

Yerli
Yerlikara 1.201 1 7.983 6
Diğer 42 0 129 0
Toplam 1.243 1 8.112 7

Genel Toplam 109.255 100 123.902 100

Çizelge 6.1.2’deki değerlerden anlaşılacağı üzere, E-Islah ve Turkvet sistemine kayıtlı sığır 
sayısı, özellikle ırklar bazıda çok farklıdır, Çizelge 6.1.1’deki değerlerle ise benzerlik yok denecek 
seviyededir. Turkvet sistemine kayıtlı sığır sayısının E-Islah sistemine kayıtlı olandan fazla 
olması normaldir. Çünkü, hayvanın E-Islah sistemine kayıtlı olabilmesi için yetiştirildiği işletmenin 
DSYB’ne üye olması veya yapay tohumlama hizmetinin veriliyor olması gerekmektedir. Fakat, 
ırklar bazında sayıların bu kadar farklı olmasını açıklayacak hiçbir geçerli gerekçe yoktur. 
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Turkvet sistemindeki kayıtlar önemli ölçüde şap aşılamalarına dayanmaktadır. Aşılamalar 
sırasında İl Tarım Müdürlüğü personeli tüm işletmelere uğramakta, aşılanan ve aşılanmayan 
tüm sığırlar küpelerine bakılarak ırkı ve cinsiyeti ve içinde bulunduğu yaş dönemiyle birlikte 
kayıt edilmektedir. E-Islah sisteminde ise, ana ve baba kayıtları esas alınarak yavrunun ırkı 
tanımlanmaktadır; dolayısıyla, ana ve babanın ırkları doğru kayıt edilmişse yavrunun ırkı da doğru 
tanımlanmış olacaktır.  

DSYB üyesi olmayan işletmelerde yetiştirilen sığırların çoğunun E-Islah sistemine kayıtları 
İl veya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından yapılmaktadır. Bu, önemli bir işgücü kaybıdır. 
Aynı rakamları farklı sistemlere tekrar tekrar kayıt etmek motivasyonu da düşürmektedir.

Özetle; diğer illerde olduğu gibi, Antalya’da da istatistik ve doğru veri sorunu bulunmaktadır. 
Başta İl Tarım Müdürlüğü olmak üzere bu konuda harcanan emek, zaman ve yapılan masrafl ara 
rağmen henüz istenen noktaya gelinememiştir. Bu da, mevcut durumun doğru değerlendirilmesi 
ve geleceğe yönelik öneriler geliştirilmesinin önünde önemli bir engeldir.

E-Islah ve Turkvet veri sistemlerinden yıllık bazda veri alınamadığından, son yıllarda sığır 
varlığındaki değişimi görebilmek için İl Tarım Müdürlüğü verileri kullanılmıştır (Grafi k 6.1.1). Buna 
göre, 2002’de 113 bin olan sığır sayısı hızla artarak, 2005-2007 döneminde 130 binin üzerinde 
seyrettikten sonra 2008’de %12 seviyesinde azalıp 120 bin başa gerilemiştir. Sığır sayısındaki 
azalma 2009’da da devam ederek 118 bine inmiştir. DSYB’den alınan bilgilere göre 2010 yılı 
başında sığır varlığı 112 bin baş dolaylarındadır.

2007’den sonra sığır sayısında görülen azalmada 2008’de süt fi yatlarındaki aşırı düşüş ve 
yem fi yatlarındaki artışlar etkili olmuştur. 2009’da fi yatların iyileşmesi sığır sayısındaki azalmayı 
durdurmaya yetmemiş, sadece yavaşlatabilmiştir.

Grafi k 6.1.1. Antalya’da 2002-2009 Döneminde Sığır Sayılarındaki Değişim
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Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya’da 2008 yılında kırmızı et üretimi 9.802, 
Toplam süt üretimi 194.421 tondur. Kırmızı et üretim miktarına kaçak veya kayıt dışı 

kesimler dahil edilmemiştir. 
Çizelge 6.1.3. Antalya’da 2001-2008 Yıllarında Kırmızı Et ve Süt Üretimi ve Artışı

Üretim
Yıllar Artış

2001 2008 Ton %
Kırmızı et (ton) 8.974 9.802 +828 9
Süt (ton) 185.970 194.421 8.451 5

Söz konusu değerler 2001 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, kırmızı etin %9, süt üretiminin 
%5 seviyesinde arttığı anlaşılmaktadır. Antalya’da üretilen kırmızı ette sığırın payı %70’in, toplam 
ette %65’in üzerindedir. İnek sütünün toplam süt üretimindeki payı ise %88 dolaylarındadır. 
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Çizelge 6.1.4. Soy Kütüklü İneklerin Süt Verimleri

Buzağılama yılı N
305 gün laktasyon süt verimi

Ortalama Std.sapma En düşük En yüksek

2001    227 5.099 1.162,8 2.680    8.804
2002    403 5.322 1.131,8 2.274    9.274
2003 1.485 5.244 1.115,5 2.118 11.160
2004 3.193 5.309 1.010,2 2.014   9.829
2005 4.036 5.614    831,8 2.629 10.635
2006 5.228 5.607 1.003,0 2.049 11.582
2007 4.594 5.493 1.307,8 2.032 12.779
2008 2.433 5.705 1.472,8 2.179 12.252
Genel 21.599    5.515,4 1.062,7 2.032 12.779

DSYB kayıtlarından yararlanılarak yapılan hesaplamalarda soy kütüklü işletmelerde 
yetiştirilen ineklerde ortalama süt verimi 5.515,2 ± 1.062,7 kg olarak bulunmuştur. Çizelge 6.1.4’teki 
değerlerden de anlaşılacağı üzere, süt verimlerinde büyük variyasyon (farklılık) bulunmaktadır. 
Gerçekten de, bazılarında verim 2 ton dolayında kalmışken bazılarında 13 tona yaklaşılmıştır. 
Büyük çoğunluğu Holstein olan ineklerin süt verimlerindeki büyük farklılıkların önemli bir kısmı 
işletmeler mevcut olanakları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

DSYB veri tabanından yararlanılarak hazırlanan Çizelge 6.1.5’te görüldüğü üzere,  soy 
kütüğü ve ön soy kütüğü sistemlerine kayıtlı toplam inek sayısı 64.198 baştır. 

E-Islah’ta soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı sığır varlığı yapısal bakımdan incelendiğinde, 
aralarında önemli farklılıklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce, ön soy kütüğüne kayıtlı 
sığırlarda ineklerin payı %65 gibi çok yüksek seviyede hesaplanırken, bu rakam soy kütüğüne 
kayıtlı sığırlarda %40 seviyesindedir. 

Bu durum, sığırların ön soy kütüğüne kayıt edilmesinde halen sorunlar yaşandığını ve 
özellikle genç sığırların zamanında kayıt edilemediğini göstermektedir. 

Soy kütüğü kayıtlarında buzağı ve danaların payı olması gerekenin altındadır. Normal 
koşullarda beklenen, inek sayısının %40-45’i kadar dişi buzağı ve dananın bulunmasıdır. Buna 
göre, ineklerin payı %40 olarak hesaplandığından dişi buzağı ve danaların paylarının toplamı 
%16 ile %18 arasında değişmelidir. 

Oysa, Çizelge 6.1.5’te bu rakam %14 seviyesinde kalmıştır. Dişi buzağı ve dana satışı 
olmadığına göre, bu düşüşün nedeni döl verimi ile ilgili sorunlar olsa gerektir. Başka bir deyişle, 
Antalya’da soy kütüğüne kayıtlı sürülerde bile, inek başına yıllık buzağı üretimi %70 gibi çok 
düşük seviyelerdedir. 

Soy kütüklü işletmelerde 288 baş boğa yetiştiriliyor olması da dikkati çekmiştir. Bu, yapay 
tohumlama ile ilgili sorunların varlığına işaret etmektedir. Bu konuya ileride değinilecektir.
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Çizelge 6.1.5. Soykütüğü (Sk) ve Önsoykütüğü (Ösk) Sistemine Kayıtlı Sığır Sayıları 

Sığır grupları
Sığır sayıları (baş) Sürü yapısı (%)

ÖSK SK Toplam ÖSK SK Genel

Dişi sığır

İnek 54.162 10.036 64.198 65 40 59
Düve 13.003 5.109 18.112 16 20 17
Dana 3.263 2.007 5.270 4 8 5
Buzağı 1.207 1.464 2.671 1 6 2
Toplam 71.635 18.616 90.251 86 74 83

Erkek sığır

Boğa 2.907 288 3.195 3 1 3
Tosun 4.632 2.603 7.235 6 10 7
Dana 2.897 2.096 4.993 3 8 5
Buzağı 1.171 1.447 2.618 1 6 2
Toplam 11.607 6.434 18.041 14 26 17

Genel toplam 83.242 25.050 108.292 100 100 100

Antalya’da faaliyet gösteren ve farklı hukuksal kimliğe sahip sığırcılık işletmelerin sayıları 
Çizelge 6.1.6’da görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, Antalya DSYB veri tabanında toplam 
27.760 işletme kayıtlıdır. 

Şahıs işletmeleri sayıca ve oransal olarak baskındır. İlde şirket statüsünde 23,  kooperatif 
statüsünde 53 işletme kayıtlıdır. Her kooperatif bünyesinde en az 25-30 işletme bulunduğu 
varsayılarak, sığır yetiştiren işletme sayısının 28-29 bin dolaylarında olduğu söylenebilir. 

Çizelge 6.1.6. Önsoykütüğü ve Soykütüğü Sistemine Kayıtlı İşletmelerin Sayısı

ÖSK SK Toplam
Şahıs 27.077 605 27.682
Koop 28 25 53
Şirket 9 14 23
Kamu 1 1 2
Toplam 27.115 645 27.760

Altı çizilmesi gereken bir nokta, işletmelerin yalnızca %2,3’ünün (645’i) soy kütüğüne kayıtlı 
olduğudur. Bu oran Türkiye geneli için %8,5’tir. Buradan yola çıkarak, Antalya’da soy kütüğüne ilgi 
duyan işletmelerin az olduğu belirtilmelidir.

İşletme başına düşen inek sayısı bakımından da Antalya Türkiye ortalamasının altındadır. 
DSYB verilerine göre Antalya’da işletme başına inek sayısı 8,1, Türkiye genelinde 9,6 baştır. 

Antalya’da damızlık sığır yetiştiren işletmelerin durumunu belirlemek amacıyla 133 işlemede 
yapılan bir anket çalışmasında elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
 ✓ Her 4 yetiştiriciden 3’ü 50 yaşından küçüktür. Göreceli olarak genç olmalarına rağmen, 
  sığırcılık deneyimi 10 yıldan az olanların payı sadece %16’dır.
 ✓ Her 5 yetiştiriciden 3’ü ilkokul mezunudur. 
 ✓ Hepsi en az 2 tarımsal amaçlı örgüte üyedir ve örgüt yönetiminde görev alanların payı 
  %35 seviyesindedir.
 ✓ Her üç kişiden biri geçim kaynağı olduğu, her dört kişiden biri başka seçeneği olmadığı 
  için sığır yetiştirmektedir. Sığır yetiştiriciliğini karlı bulan ve kar elde etmek için sığır 
  yetiştirdiğini belirtenlerin oranı %14’tür.
 ✓ Sığır yetiştiriciliği ile ilgili eğitim alanların payı yalnızca %23’tür.
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 ✓ İşletme başına ortalama inek sayısı 8,2 baştır. İnek sayısı 15 başın üzerinde olanların 
  payı %8’dir.
 ✓ İşletmelerin %53’ünde 2, %26’sında 3, %13’ünde 4 işgücü çalışmaktadır. 3-4 baş 
  inek yetiştiren işletmelerin %60’ında 2, %30’unda 3 işgücü çalışmaktadır.  
 ✓ Rasyon hazırlayanların %87’si ilkokul mezunu olmasına rağmen, danışmanlık 
  hizmeti alanların payı sadece %10’dur. 
 ✓ İşletmelerin %90’ında ana kaba yem samandır. Mısır silajı, fi ğ ve yonca kuru otu 
  üretenlerin payı sırasıyla %66, %19 ve %14 olup kaba yem satın almayanların oranı 
  %43’tür. 
 ✓ İşletmelerin %97’si kesif yem kullanmakta olup işletmelerin 1/3’ü inek başına günlük 
  ortalama 3-4 kg vermekte; İnek başına günlük 15 kg kesif yem kullandığını ileri süren 
  yetiştiriciler bulunmaktadır.
 ✓ Rasyonlarında tahıl kırması, yağlı tohum küspesi ve kepek verenlerin payı sırasıyla 
  %79, %33 ve %75’tir.
 ✓ %56’sı ahır içi yetiştiricilik yapmakta ve inekleri mera veya anıza çıkarmamaktadır.
 ✓ İneklerine günde 2 kez su verenlerin payı %23, 3 kez verenler %7, serbestçe su 
  içme imkanı sağlayanların %70 dolaylarındadır.
 ✓ Elle sağım yapanların oranı %12’dir.
 ✓ Sağım sistemine düzenli bakım yaptıranların payı %7, sağımdan sonra meme 
  başlarını daldırma yoluyla koruma altına alanların payı %10’dur.
 ✓ Yapay tohumlamadan yararlananların payı %99; katalogdan boğa seçenlerin payı 
  %8’dir.
 ✓ Gebelik başına 3’ten az tohumlama yaptıranların payı sadece %14’dür.
 ✓ Kısırlık sorunu olmadığını söyleyenlerin payı %61’dir.
 ✓ Yarı açık serbest ahırların payı %36, bağlı ahırlarınki  %64’tür.
 ✓ %65’inde yaşlı-genç tüm sığırlar aynı çatı altında olup ve %71’inde ahır zemini 
  betondur.
 ✓ Yetiştiricilerin %38’i sütünü kooperatif üzerinden satarken, %41’i süt toplayıcısına, 
  %9’u doğrudan süt fabrikasına vermektedir.
 ✓ İnekler yaklaşık 4 yıl (47 ay) damızlıkta kullanılmakta; 1-4 yıldır sığır yetiştiren 
  yetiştiricilere kıyasla deneyimli yetiştiriciler ineklerinden 7 ay kadar daha 
  uzun yararlanmakta; işletmenin büyük veya küçük olması ineklerin ekonomik ömrünü 
  değiştirmemektedir.

Yukarıda sıralanan bilgilerin ne yazık ki, birçoğu olumsuzlukları yansıtmaktadır. Gerçekten 
de, Antalya’da sığırcılıkta besleme, barındırma, tohumlama, eğitim ve yayım hizmetlerinde birçok 
yanlışlık ve eksiklik bulunmaktadır. Buna karşın, yetiştiricilerin çoğunun henüz üretken ve verimli 
yaşlarında olup, büyük çoğunluğunun en az 10 yıldır sığır yetiştiriyor olması, yine en az 2 örgüte 
üye olup 1/3’nün yönetim kurullarında çalışmış olmaları olumlu sayılabilecek öğelerdir. 

Yapay tohumlama ile ilgili yapılan bir çalışma, Antalya’da önemli sorunların mevcut 
olduğunu, damızlık değeri düşük bazı boğaların 10 yılı aşkın süre tohumlamada kullanıldıklarını, 
tohumlamacı başarısının ölçülüp sunulan hizmetin denetlenmediğini ortaya koymuştur. Nitekim, 
yukarıdaki ankette de, 1-2 tohumlamayla ineklerinin gebe kaldığını belirten yetiştiricilerin oranı 
yalnızca %14 çıkmıştır. Bu başarısızlığı yalnızca tohumlama hizmetinin kalitesine bağlamak 
şüphesiz doğru değildir. Ancak, bir boğayı hele genetik değeri düşük bir boğayı, 10 yıl gibi uzun 
bir süreyle bir bölgede kullanmak da, kesinlikle uygulamacı ve organizasyon hatasıdır.
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Antalya’da halen samanın öncelikli kaba yem olması ve sığırların saman ve kesif yem 
ağırlıklı beslenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Son yıllarda, destekleme politikalarının da 
etkisiyle mısır silajı ve kuru ot üretiminde belirgin bir artışlar olmuştur. Bu, gerçekten önemle 
dikkate alınması gereken bir gelişme olmakla beraber, henüz yetiştiriciler tarafından yeterince 
algılanmış ve kabul edilmiş bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Bunun yararlarının anlaşılıp 
kabul görmesi için, yem bitkileri üretimini destekleme politikalarının en az 10 yıl daha sürdürülmesi 
ve uygulamalı eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi gerekir.

Yapılan saha çalışmalarında saptanan gerçeklerden bir diğeri, kesif yemin hatalı ve genel 
olarak fazla verildiği yönündedir. Daha doğru bir ifadeyle, yetiştiriciler rasyon hazırlama konusunda 
bilgisiz ve bilinçsiz olup genellikle pahalı ve hayvanın gereksinimlerine uygun olmayan rasyonlarla 
besleme yapmaktadır. Bu da, hem hayvanların sağlık sorunlarını arttırmakta hem maliyetleri 
arttırmaktadır.

Kesif yemle ilgili bir diğer sorun, piyasada ve farklı fi rmaların çok sayıda ürününün 
bulunması ve yetiştiricilerin bunlar arasından doğru tercih yapmakta zorlanmasıdır. Daha doğrusu, 
yetiştiricilerin çoğu kaliteden çok fi yata bakmakta ve ucuz olan yemleri tercih etmektedir. Bu da, 
hatalı beslemeye ve sonuçta önemli ekonomik kayıplara yol açabilmektedir.

Yetiştiricilerin %88’inin sağım makinesi kullanıyor olması ve bunlardan yalnızca %7’sinin 
makinesini düzenli bakıma tabi tutması, makinenin düzenli çalışmamasından kaynaklanan meme 
problemlerin yaygın olabileceğini göstermektedir. Sağım sonrası meme başlarına daldırma 
yapılmaması da mastitisin yaygın olabileceğine işaret etmektedir. 

Süt kalitesini ortaya koymak amacıyla bakteri ve somatik hücre sayımı henüz 
yapılmamaktadır. Oysa, gerek AB mevzuatı gerekse Türk Gıda Kodeksi’ne göre sütte kalitenin 
düzenli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan testlerde bakteri sayısının olması 
gerekenin 10 katından fazla olduğu, somatik hücre sayısının da üst limitlerin çok üzerinde seyrettiği 
ortaya konmuştur. Bakteri sayısının yüksek olması, önemli ölçüde, sağım hijyeninin eksikliği ile 
sağım sonrası süt depolama koşullarının yetersizliğinden, somatik hücre sayısının yüksekliği ise 
meme sağlığının bozuk olmasından kaynaklanmaktadır. 

Antalya gibi, yazları çok sıcak geçen bir ilde, işletmelerin büyük kısmında süt soğutma 
tankı bulunmamaktadır ki, işletme başına ortalama 8 baş inek yetiştiriliyor olması ve 15 baştan 
daha fazla inek yetiştiren işletmelerin yalnızca %8 gibi düşük bir paya sahip olması dolayısıyla bu 
durum normal sayılmalıdır. Son yıllarda, sağımdan sonra sütün hijyenik koşullarda soğutularak 
korunması için iki yola başvurulmaktadır. Bunlardan ilki, belirli noktalara süt toplama merkezlerinin 
kurulması, diğeri de, köyde merkezi bir sağım tesisinin kurulmasıdır. 

Süt soğutma tankı bulunduran süt toplama merkezleri sütün kalitesini korumayı garanti 
edememektedir. Çünkü sütün sağılma koşulları ve sağımdan sonra toplama merkezine getiriliş 
şekli ve süresi kaliteyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu konuda duyarlı davranan yetiştiriciler 
olduğu kadar savsaklayanlar da vardır.

Son yıllarda yaygınlaşan merkezi sağım tesisleri de avantajları kadar risk ve dezavantajlarıyla 
tartışmalı konumdadır. Bunların en önemli avantajları, tüm ineklerin ve üretimin kayıt altına alınması, 
meme sağlığının kontrol altında tutulması, hijyen kurallarına uygun sağım yapılması, sütün derhal 
hijyenik koşullarda soğutulması, sütün çiftlik sütü şeklinde yüksek fi yatla pazarlanabilmesi, ayrıca, 
yetiştiricileri bir araya getirmesi, sorunları ve geliştirme olanakları konusunda görüş alış verişine 
imkan tanıyarak güçlü örgütlenmeye zemin hazırlamasıdır. Dezavantajlarının başında, pahalı 
bir yatırım olması gelmektedir. Yıllık bakım ve işletme masrafl arı da oldukça yüksektir. Bugüne 
kadar kendi yağıyla kavrulan, en az masrafl a üretimi hedefl eyen üreticilerin böylesi bir yatırımı 
yapması ve ekonomik açıdan başarıyla işletmesi olası görünmektedir. Bir diğer güçlük, uygun yer 
seçiminde karşılaşılmaktadır. Engebeli bir arazilerde, evlerin dağınık yerleştiği köylerde, ahır ve 
sağım tesisi arasındaki mesafe uzun olup, sağımlarda büyük zaman yitirilmektedir. Ayrıca, salgın 
hastalıkların yaygınlaştırma riski de vardır. 
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“Organize hayvancılık bölgelerinin kurulması” son dönemde tartışılan konulardan birisidir. 
Bunda insan yaşam alanlarındaki ahırların yerleşim alanı dışına çıkarılmasıyla hem hayvan ve 
hem insan sağlığı ve refahı için daha uygun ortam sağlanması hedefl enmektedir. Bu arada, 
barınakların belirli bir bölgede toplanmasıyla daha etkin hizmetlerin (tohumlama, sağlık vb) 
sunulabileceği, üreticilerde işbirliği ve dayanışma geleneğinin geliştirilebileceği, verimin ve kalitenin 
arttırılabileceği varsayılmaktadır.  Fakat bu uygulamanın olası dezavantajları genellikle göz ardı 
edilmektedir. Şöyle ki, organize hayvancılık bölgelerinin kurulması halinde üretici hayvanından 
koparılmış olacak; 24 saat gözetilmesi gereken inek ve buzağılar, sağım zamanları dışında, en 
azından geceleri üretici tarafından gözlenemeyecek, bunun için bekçi veya ekstra görevli birisinin 
bulundurulması gerekecektir. Böylece aile işgücü yeterince değerlendirilmemesi, profesyonel 
hizmet alınma gerekliliği ve dolayısıyla maliyetin yükselmesi söz konusu olacaktır. Organize 
hayvancılık bölgesinin mutlaka bir yönetimi ve idari personeli, ekstra elektrik, telefon vb giderleri 
de olacaktır ve bütün bu masrafl ar üretici tarafından karşılanacaktır. Kaldı ki, Türkiye gibi salgın 
hastalıkların yaygın olduğu bir ülkede hayvanların toplulaştırılmasının açık sakıncaları da vardır. 
Bu kısa açıklamalardan anlaşılması gereken şey organize hayvancılık bölgelerinin kurulmasının 
tümüyle yanlış olduğu değil, çeşitli sakıncalarının var olduğu ve bu nedenle kurulmasına karar 
verilmeden önce çok ciddi bir fi zibilitenin yapılması gerektiğidir.

Yetiştiricilerin %38’inin kooperatif üzerinden sütünü pazarlaması olumlu bir göstergedir. 
Hedef, tüm yetiştiricilerin ürünlerini örgütleri aracılığıyla pazarlaması olmalıdır. Çünkü üretici 
ancak bu yolla süt fi yatlarının oluşmasına katkıda bulunabilir ve haksız rekabetten kurtulma 
şansı elde edebilir. Üzücü olan nokta, yalnızca Antalya’da değil, Türkiye genelinde mevcut üretici 
örgütlerinin süt sanayicisi karşısında hala çok güçsüz olması ve fi yatların oluşumunda önemli 
rol oynayamamasıdır. Ulusal Süt Konseyi’nin kurulmuş olması da bunda önemli bir değişiklik 
sağlamamıştır. Süt sanayicileri, istedikleri zaman istedikleri fi yatı üreticilere ve örgütlerine 
dikte ettirebilmektedir. Üstelik bunu yaparken kabul edilebilir gerekçeler ortaya koyma gereği 
de duymamaktadırlar. Örneğin; 2009 Haziran ayında aşırı süt arzı gerekçe gösterilerek süt 
fi yatları 0,40 TL seviyesine düşürülmüş; 5-6 ay sonra, düşük süt arzı gerekçesiyle süt fi yatları 
1 TL seviyesine tırmandırılmış olup son aylarda yine fi yat yüksek bulunarak 0,72 TL seviyesine 
çekilmeye çalışılmaktadır. Yalnızca bu örnek bile, süt piyasasındaki istikrarsızlığı, plansızlığı ve 
üreticilere uygulanan adaletsizliği göstermeye yeterlidir.

Antalya’da ineklerin ortalama 4 yıl dolayında üretimde kullanılabilmesi önemli bir başarıdır. 
Ancak sorun, bu süre içinde ineklerin 4 kez buzağılatılamamasıdır. Bu da, daha önce belirtildiği 
gibi, önemli ölçüde yetiştiricilerle tohumlama hizmeti sunan kişi ve kuruluşların ortak hatalarından 
kaynaklanmaktadır.

Antalya DSYB’ye bağlı 130 işletmede yapılan bir çalışmada 1299 baş ineğin beden 
kondisyonu 4 ay arayla 3 kez puanlanmış ve göğüs çevresi ölçülmüştür. Beden kondisyonu ile 
ilgili elde edilen sonuçlar oldukça iyi bulunmuştur. Buna göre, ineklerin %75’i normal kondisyonda, 
yani ne zayıf ve ne de yağlı durumdadır. Ayrıca,  laktasyonun başında kondisyon beklendiği gibi, 
hızla düşerek, 2. ve 3. aylarda en düşük seviyeye indikten sonra yükselişe geçip inekler laktasyon 
sonunda hafi f yağlı duruma gelmiştir. Bu sonuçlar, beslemede büyük sorunların olmadığını, 
hayvanların besin maddeleri ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılandığını düşündürmekle beraber, 
döl veriminde karşılaşılan sorunlar, barındırmada olduğu kadar, beslemede de bazı problemlerin 
bulunabileceğini ortaya koymaktadır.

Söz konusu araştırmada, göğüs çevresinden yararlanılarak hesaplanan canlı ağırlıklarının 
308-882 kg arasında değiştiği ve ortalama 540 ± 83,1 kg olduğu saptanmıştır. En ağır inekle 
en hafi fi  arasında 3 kat fark bulunması, sürü yönetimi ve ıslah açısından sorunların varlığına 
işaret etmektedir. Şöyle ki, Holstein ırkı bir ineğin 300 kg dolayında olması olağan dışıdır ve bu, 
erken yaşta damızlıkta kullanma, yetersiz besleme gibi nedenlerden kaynaklanır. Ortalama canlı 
ağırlığın 540 kg dolayında olması da büyütme ile ilgili sorunların varlığını göstermektedir. Çünkü 
gelişmiş AB ülkeleri, ABD, Kanada gibi ülkelerde Holstein ineklerinde ortalama canlı ağırlık 700 
kg dolaylarındadır.    
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Antalya İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, ildeki sığır yetiştiricileri tarafından kurulmuş ve 
sığırcılık sektöründe faaliyet gösteren üretici örgütlerine ait bilgiler Çizelge 6.1.7’de sunulmuştur. 
Farklı yasalara göre kurulan birlikler arasında, ne yazık ki, arzu edilen iş ve güç birliğinin 
sağlanamamıştır. Bunun başta gelen nedeni, mevzuatlarında, görev ve yetkilerinin somut 
şekilde tanımlanmamış ve birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamış olmasıdır. Örgütlerin birbirine 
düşmesine, gereksiz yere güç ve zaman yitirmelerine yol açan bu sorundan, en başta, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı sorumludur. 

Söz konusu örgütlerde kurumsallaşma düşüktür. Bunun en yalın göstergesi seçimsiz genel 
kurullara katılımın her zaman düşük olması, yönetim kurulu başkanlarının yıllarca görevde kalması 
ve denetleme kurullarının faal olmamasıdır. Kalifi ye personel çalıştırma bakımından da örgütler 
zayıftır. Bu halleriyle, sadece kamu desteklerinden yararlanmak amacıyla kurulmuş gibidirler. 
Bu da, sorun çözme yeteneklerini zayıfl atmakta, yetiştiricilerin katılımını azaltmakta, güç birliği 
yapmalarını gereksizleştirmektedir.
Çizelge 6.1.7. Antalya’da Sığır Yetiştiriciliği İle İlgili Örgütler ve Üye Sayıları

Örgüt Kuruluş tarihi Üye/Ortak sayısı

DSYB 09.10.1995 645 üye
HAYKOOP 07.03.2002 43 Kooperatif, 7.927 ortak
Manavgat Süt Üreticileri Birliği 14.07.2005 935 üye
Elmalı Süt Üreticileri Birliği 27.02.2006 58 üye
Korkuteli Süt Üreticileri Birliği 07.08.2006 55 üye
Serik Süt Üreticileri Birliği 16.05.2007 329 üye

Sahada karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, sığır yetiştiriciliği konusunda uzman ve 
sahada çalışmaya istekli eleman bulunamayışıdır. Son yıllarda süt, et ve canlı hayvan fi yatlarının 
cazip olması nedeniyle, yeni işletme kurmak isteyen veya işletmesini büyütmek isteyen üreticiler, 
deneyimli teknik eleman ve işçi bulmakta büyük güçlük yaşamaktadır. Az sayıdaki nitelikli teknik 
elemanlar işletmeler arasında paylaşılamamakta, sürekli birinden diğerine transfer edilmektedir. 

Her yıl binlerce zooteknist ziraat mühendisi ve veteriner hekim mezun olmasına karşın, 
böylesi bir sorunun varlığı düşündürücüdür. Bunun bir kısmı işverenlerden kaynaklanırken, 
diğer kısmı hatalı eğitimden ileri gelmektedir. İşverenin hatası kalifi ye personele uygun ücret ve 
çalışma koşulları sağlamaması, en ucuz yolla sorununu çözmeye çalışmasıdır. Ziraat ve Veteriner 
Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarında öğrencilere yeterince uygulama yaptırılamaması ve 
saha çalışmalarına yönlendirilmemesi de bir başka nedendir.

Üretici örgütlerinin etkisiz kalmalarının önemli bir nedeni de bugüne kadar uygulanan kamu 
politikalarıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yönlendirici olmak yerine 
belirleyici olmayı benimsemiştir. 

Daha açık bir deyişle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu örgütleri üreticinin sorunlarını 
çözmekten çok, kendi politikalarını uygulatmak için kurdurmuş gibidir. Nitekim şu anda mevcut 
birliklerin tamamı öncelikli görevlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın vereceği destekleri alıp 
üyelerine dağıtmak olarak görmektedir. Bu politika sorun çözen üretici örgütlerinden çok sorun 
üreten örgütlere yol açılar ki, mevcut durum gerçekte bundan farklı değildir.  

Kamu, ürün ve girdi fi yatlarının belirlenmesinde de yanlış politikalar uygulamaktadır. 
Örneğin, hiç bir ciddi ülkede, 12 aylık süreçte, 1 kg süt fi yatının, üretici seviyesinde, önce 0,702’den 
0,40 TL’nin altına düşmesine, ardından 1,0 TL’yi aşmasına ve daha sonra, tekrar 0,72 TL 
seviyesine çekilmesine seyirci kalınamaz. 

Bu kadar keskin iniş-çıkışlar yüzünden çok sayıda yetiştirici ve süt işleme tesisi felç olmuş; 
üretim yapamaz, borcunu ödeyemez, ayakta kalamaz hale gelmiştir. Bu duruma düşen işletmelerin 
yeniden toparlanması çok güçtür ve olumsuz etkileri uzun süre hissedilecektir.
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AB ülkelerinde üretici seviyesinde ortalama 7-10 TL olan kg sığır karkas fi yatının Türkiye’de 
20 TL’ye kadar çıkması hem büyük bir tehlikenin işareti hem de geçmişte uygulanan hatalı 
politikaların kanıtıdır. 

Uygulanacak istikrarlı politikalarla yetiştiriciye güven verilmesi, onlara barındırma, besleme, 
ıslah, sürü yönetimi gibi konularda yol gösterilmesi, sağlık ve tohumlama hizmetlerinin etkili 
sunulması halinde, kısa sürede, Antalya’da inek sütü üretimini %75 arttırmak ve sığır eti üretimini 
ikiye katlamak, ayrıca,  yılda 8-9 bin baş ihtiyaç fazlası nitelikli damızlık düve satmak da mümkün 
olabilecektir. 
Çizelge 6.1.8. Ortalama Bir Sığırcılık İşletmesinde Gerçekleşmesi Beklenen Verim Değerleri

Büyüme ve et verimi Döl verimi
Ergin inek CA (kg) 600 Sürü yenileme oranı 0,25

18 aylık düve CA (kg) 440 Buzağılama oranı 0,90
18 aylık tosun CA (kg) 550 Buzağılarda cinsiyet oranı 0,50

Yaşlılarda karkas oranı (%)  50 İlk buzağılama yaşı (ay) 24,0
Gençlerde karkas oranı (%)  55 0-2 aylık buzağı ölüm oranı 0,05

İnek başına yıllık süt verimi İnek, düve ve dana ölüm oranı 0,02
Süt verimi (kg/yıl) 6.000 Damızlıkta kalma süresi (yıl) 4,00

Buzağıya içirilen süt (kg) 250 Buzağılama aralığı (gün) 406
Evde tüketilen süt (kg) 100 Gebelik başına tohumlama sayısı 2,0

Kalıntı vb nedenle satılamayan süt 50 Damızlığa uygun olmayan düve oranı 0,10
Satılabilir süt (kg) 5.600 İneklerde zorunlu çıkarma oranı 0,80

Antalya’da mevcut sığırcılık potansiyeli, aşağıda kısaca açıklanmıştır. Bu amaçla hazırlanan 
Çizelge 6.1.8’de ortalama bir süt sığırı işletmesinde gerçekleşmesi beklenen süt, et, büyüme ve 
döl verimleri gösterilmiştir. 

Çizelge 6.1.9. Antalya’da Olması Beklenen Sürü Yapısı

Sürü Yapısı Baş %
İnek sayısı (baş) 64.000 40
0-2 aylık buzağı 9.576 6
3-12 aylık buzağı ve dana 46.922 29
13-24 aylık dişi sayısı 27.590 17
13-18 aylık erkek sayısı 13.795 9
Toplam 161.884 100

Çizelge 6.1.8’deki değerlerin gerçekleşmesi halinde, Antalya’da bugün için beklenen sığır 
populasyonun yapısı Çizelge 6.1.9’da görüldüğü gibi olacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere, bugün 
Antalya’da olması gereken sığır sayısı 160 bin baş dolayında tahmin edilmiştir. Bu, mevcut sığır 
sayısından %33 daha fazladır.

Mevcut 64 bin ineğin %90’ı yıl içinde buzağılasa ve her birinden 5.600 kg dolayında süt 
satılabilse Antalya İli’nde yılda piyasaya sunulan süt 322 bin ton olacaktı ki, bu rakam mevcut 
üretimin %178’i kadardır.   

Her yıl yetiştirilecek olan yaklaşık 28 bin baş tosundan (Çizelge 6.1.9’da bu rakamın 
yalnızca yarısı verilmiştir, çünkü tosunların 18 aylık yaşta kesilmesi öngörülmüştür) 8.500 ton, 
çeşitli nedenlerle sürüden çıkarılan 16 bin baş inekten 4.800, damızlığa uygun olmayan 2.800 
baş düveden 1.230 ton karkas üretilebilecektir. Başka bir deyişle, yıllık sığır eti üretimi 14.500 ton 
dolayında, yani bugün için bildirilen değerin 2,11 katı kadar olabilecektir. Her yıl yetiştirilebilecek 
olan yaklaşık 28 bin baş düveden 16.000’i sürü yenileme amacıyla kullanılacak; damızlığa uygun 
olan ve ihtiyaç fazlası yaklaşık 9 bin baş düve damızlık olarak satılabilecektir.
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Buraya kadar yapılan açıklamalar, diğer illerde de Antalya’ya benzer bir durum göstereceği 
varsayıldığında,  Türkiye’nin et, süt, damızlık sığır ithalatına ihtiyacı olmadığını açıkça 
göstermektedir. İhtiyaç duyulan istikrarlı ve adil politikalardır. 

Kamu politikalarında karşılaşılan bir diğer sorun, uzman görüşlerine değer verilmemesidir. 
Değişik zamanlarda görüşlerine başvurulan çok sayıda uzmanın hazırladığı rapor, plan ve 
programlar rafl arda kalmakta, politika oluşturulurken bunlardan yararlanılmamaktadır. Bu da 
uzmanları bıktırıp yıldırmakta, gönüllü hizmet verme isteklerini öldürmekte; sonuçta, kendilerinden 
yeniden görüş istendiğinde raporlarını özensiz bir biçimde hazırlayıp, deyim yerindeyse görevi 
savuşturmakla yetinmektedirler. 

Son dönemlerde bir tehlike daha ortaya çıkmıştır. Et, süt ve damızlık fi yatlarının yükselmesiyle 
cazibesi artan sığırcılık bankaların da dikkatini çekmiş ve adeta kredi verme yarışına girmiş olup 
çeşitli kampanyalarla yetiştiricileri kredi almaya ve yatırım yapmaya zorlamaktadırlar. Buna Tarım 
İl Müdürlükleri ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılmaktadır. Bu, gerçekten de ciddi bir tehlikedir. 
Gerçekçi fi zibilite raporlarına dayanmayan yatırımların başarılı olması şansa bağlıdır. Ucuz kredi 
başarının garantisi olamaz. Bu nedenle, Tarım İl Müdürlükleri ve üretici örgütlerinin dikkatli olmaları 
ve yetiştiricileri uyarmaları gerekir.

2000 yılından itibaren TCZB’nın kredi kullanımında üreticilerden istediği teminatları 
arttırması ve arazi ipoteğine ilave olarak, en az iki kefi l istemesi, üreticilerin kredi kullanmasını 
güçleştirmiştir. Benzer uygulamayı Tarım Kredi Kooperatifl eri de yapmaktadır. 

Hatalı kamu politikalarının bir diğer örneği, kamu eliyle yapılan ve sosyal amaçlı olarak 
gösterilen küçük çaplı hayvan dağıtımlarıdır. Bu uygulama, zaten ekonomik ölçeğin altında olan 
işletmelerin daha da küçülmesine yol açmaktadır. Nitelikli gebe düveleri alan güçsüz, bilgisiz ve 
deneyimsiz üretici hayvanlara gerektiği gibi bakamamakta, onlardan verim almakta zorlanmakta 
ve sonuçta çoğunu kasaba göndermektedir. 

Sığır yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından birisi salgın hastalıklardır. Brusella, 
tüberküloz, şap gibi salgın hastalıklar bir türlü önlenememektedir. Tüm çabalara rağmen, 
hayvan hareketlerinin tamamen kontrol altına alınamamış olması, koruyucu veteriner hekimlik 
hizmetlerinin yetersizliği, üreticilerin bilgi noksanlıkları ve/veya duyarsızlıkları sağlık sorunlarının 
aşılmasına engel olmaktadır. Bugün için Antalya’da “hastalıktan ari” belgesine sahip işletmelerin 
bulunmaması önemli bir eksikliktir.

6.2. Hedefl er ve Stratejiler 
Antalya’da 2010-2023 döneminde sığırcılık sektörü ile ilgili erişilmesi istenen hedefl er ve bu 

hedefl ere nasıl erişilebileceğini ifade eden stratejiler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. Söz 
konusu hedefl erin belirlenmesinde, DPT tarafından hazırlatılmış ve 2006’da yayınlanmış olan 9. 
Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan da yararlanılmıştır. 

Hedef 1. Güvenilir, güncellenebilir, kolay işletilebilir, entegre edilebilir kapsamlı veri 
       tabanı

Stratejiler:

 ✓ Türkiye geneline hitap eden ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından işletilen 
  veya desteklenen iki veri tabanından Turkvet ve E-Islah sistemleri arasında bütünlük 
  sağlanması amacıyla, sorunlar ve alınabilecek önlemler hakkında ilgili makamlarla 
  sürekli iletişim içinde olunacaktır. 
 ✓ İşletmelerden düzenli bilgi akışının sağlanması amacıyla, öncelikle yetiştirici 
  örgütleri görevlendirilecek ve özendirilecek, yetersiz kalmaları halinde İl Tarım 
  Müdürlüğü ve diğer olanaklara başvurulacaktır.
 ✓ Yetiştiricilerin ve yetiştirici örgütlerinin veri akışında beklenen görevleri üstlenmeleri 
  için bugüne kadar yapılan teşvikler daha da cazipleştirilerek sürdürülmelidir. Buna 
  yönelik yapılacak teşvikler çiftçiye yapılan bağış olarak değerlendirilmemeli, kamu 
  adına yapılan hizmet bedeli olarak görülmelidir. Verilecek teşviklerin tutarı, “veri 
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  toplama ve değerlendirme işlemleri kamu personeli tarafından yapılması halinde 
  ortaya çıkabilecek maliyet” ile karşılaştırılmalıdır. 
 ✓ Teşviklerin yanı sıra, veri tabanının yararlarını göstermek amacıyla veri tabanından 
  periyodik raporlar alınmalı ve bu raporlara dayalı yayım ve danışmanlık hizmeti 
  sunulmalıdır. 

Hedef 2. Üretim maliyetinin düşürülmesi
Stratejiler:

 ✓ Sığırcılıkta başarıyı arttırıcı konularla ilgili her yıl kısa süreli uygulamalı kurs programı 
  hazırlanacak; yetiştiricilerin, teknik elemanların ve diğer çalışanların bu kurslara 
  katılarak sertifi ka alması sağlanacaktır. 
 ✓ Kaliteli kuru ot ve/veya silaj üretim ve kullanımı arttırılacak; 
  saman + kesif yem şeklinde besleme yapan işletme sayısı azaltılacaktır. Bunu 
  sağlamak amacıyla, düzenli ve etkili yayım çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri 
  sunulacak; yem bitkileri üretimine yönelik kamu desteklerinin devamı için çaba 
  harcanacaktır. 
 ✓ Hayvan refahını, sağlığını ve biyolojik isteklerini gözeten, yapımı kolay ve basit 
  barınakların sayısı arttırılacaktır. Yaygın olan kapalı-bağlı ahırların süreç içerisinde, 
  hem maliyeti daha düşük hem hayvan refahı ve verimi açısından daha iyi olan yarı-açık 
  serbest duraklı ahırlara dönüştürülmesine çalışılacaktır. Mevcut barınağını yenilemek 
  veya yeni barınak kurmak isteyen yetiştiricilere uygun kredi temininde kolaylık sağlanması 
  konusunda TKB çaba harcamalıdır.
 ✓ Koruyucu veteriner hekimlik hizmeti temel alınacaktır. Ahır, hayvan ve sağım hijyeni 
  konusunda yetiştiriciler eğitilip sürekli uyarılacaktır. Bu amaçla, İl Tarım Müdürlüğü, 
  Veteriner Hekimler Odası ve üretici örgütleri işbirliğiyle bir uygulama planı hazırlanacak 
  ve uygulanacaktır.
 ✓ Tohumlama hizmetlerinde kalite ve güven arttırıcı önlemler alınacaktır. Bu amaçla, 
  tohumlama uzmanlarının katılacağı bilgilendirme toplantıları yapılarak, eşleştirme, boğa 
  seçimi, güncel boğa katalogları, ulusal ıslah programının hedefl eri, farklı üretim sistemleri 
  gibi konularda bilgiler sunularak, uygulamada birlik sağlanmaya çalışılacaktır. 
 ✓ Farklı üretim koşullarına sahip işletmelere, üretim koşulları ve hedefl erine uygun 
  sperma temin edilmesine çalışılacaktır. Bunun için, her işletmenin üretim koşulları tespit 
  edilecek ve buna bağlı önerilerde bulunulacaktır. Yetiştiricilere bu hizmet, üyesi oldukları 
  örgüt (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, HAYKOOP) tarafından sunulacak, İl Tarım 
  Müdürlüğü de bu çalışmaları destekleyecek önlemler alacaktır. 
 ✓ Kesif yemde standartları güvence altına almak amacıyla, piyasadaki farklı üreticilerin 
  ürünlerinden örnekler alınarak, kesif yem üreticilerinin de onayladığı tarafsız bir 
  laboratuarda analiz yapılacak ve sonuçlar yetiştiricilere duyurulacaktır. Böylece, 
  piyasadaki haksız rekabet önlenmiş olacak, yetiştiricilerin güvenli biçimde kesif yem 
  kullanması sağlanacak, gereksiz maliyet artışı önlenmiş olacaktır.
 ✓ İşletme kapasiteleri, teknolojik yenilerden yararlanacak ve işletmede mevcut işgücünden 
  etkin yararlanmaya imkan sağlayacak ölçeğe yükseltilecektir. Bu amaçla, bir yandan 
  mevcut kamu desteklerinin arttırılmasına çalışılırken, diğer yandan hayvan kayıplarının 
  asgari seviyeye indirilmesine yönelik eğitim çalışmaları sürdürülecektir. 
 ✓ En önemli maliyet unsurlarından biri, sürü yenileme maliyetidir. Bunu asgariye çekmenin 
  yolu, ineklerin damızlıkta kalma süresinin uzatılmasıdır. Bu nedenle, ıslah çalışmalarında 
  yalnızca süt verimi değil, başta damızlıkta kalma süresi olmak üzere, karlılığı etkileyen 
  diğer özelliklerin de dikkate alınması sağlanacaktır. Örneğin; sperması kullanılacak 
  boğaların kızlarının, uzun ömürlü ve kolay doğum özelliğine sahip olması esas 
  alınacaktır.
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 ✓ İşletmelerin kapasitesine ve üretim koşullarına uygun, sürü yönetimini kolaylaştırıcı ve 
  karlılığı arttırıcı teknolojilerden yararlanma olanakları arttırılacaktır.
 ✓ Başta AB olmak üzere, hayvancılık sektörünü desteklemeyen hiçbir gelişmiş ülke yoktur. 
  Maliyetleri azaltmak için Türkiye’de de AB’ye uyumlu destekleme politikalarının 
  uygulanması gerekmektedir.

Hedef 3. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, örgütler arası işbirliğinin geliştirilmesi
Stratejiler:

 ✓ Örgütlerin mevzuatı gözden geçirilerek, AB mevzuatına uyumlu, görev ve yetki 
  alanları, birbirleriyle çakışmayacak ve çelişmeyecek şekilde tanımlanacaktır. Böylece,
   gereksiz çekişmelerle güç ve zaman kaybının önüne geçilecek, örgütlerin sorun yaratan 
  konumundan çıkıp sorun çözer duruma gelmesi sağlanacaktır.
 ✓ Genel amaçlı üretici örgütlerinin yanı sıra özel amaçlı ihtisas örgütlerinin de olması, 
  daha doğru bir deyişle, ihtiyaca en iyi cevap verecek, farklı nitelikteki üretici örgütlerinin 
  kurulması güvence altına alınacaktır. Örneğin, ıslah programı uygulama yetki ve 
  sorumluluğuna sahip Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortaklarının her türlü ihtiyacına 
  yönelik hizmet sunmakla yükümlü olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifl eri birlikte, 
  dayanışma içinde faaliyet göstermelidir. 
 ✓ İl Tarım Müdürlüğü, AB ülkelerinde görülen örneklerde olduğu gibi, “süreci belirleyen” 
  rolünden çıkacak, üretici örgütlerine yol gösteren, onları destekleyen ve faaliyetlerini 
  teknik anlamda denetleyen bir rol üstlenecektir. Bu uygulama ile İl Tarım Müdürlüğü ve 
  dolayısıyla kamunun yükü hafi fl eyecek ve gelişme hızlanacaktır.  
 ✓ Üretici örgütlerinin kurumsallaşma ve sorun çözme yetenekler arttırılacaktır. İl Tarım
  Müdürlüğü’nün vesayetinin kaldırılmasıyla, örgütler kendi güçleriyle sorun çözmeyi
  öğrenecek, kurullara katılım artacak, kurullar daha aktif çalışacak ve sonuçta sığır
  yetiştiriciliğinde sürdürülebilir kalkınmanın temelleri atılmış olacaktır.
 ✓ Halen %30 düzeyinde olan üretici örgütlenme oranı arttırılacaktır. Bunun için kamu 
  desteklerini örgütler üzerinden ödeme ve örgüt üyeliğini özendirecek ek teşvik politikaları 
  sürdürülmelidir. Kurumsallaşma derecesi yükseldikçe örgütlerin üyelerine sunduğu 
  hizmetin kalitesi ve çeşitliliği de artacak ve bu da üye olmayan yetiştiriciler için cazibe 
  unsuru olacaktır.
 ✓ Üretici örgütlerinin yanı sıra sığırcılık sektöründe yer alan diğer örgütlerin temsilcilerinden 
  oluşan bir kurul oluşturulacaktır. İl Tarım Müdürlüğü’nün de yer alacağı bu kurulun
  görevi, farklı örgütler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak olacaktır.

Hedef 4. Hayvan başına verimin arttırılması 
Stratejiler:

 ✓ Antalya’da yapılacak sığır ıslah çalışmalarının tümü Ulusal Islah Programı çerçevesinde 
  planlanacak ve uygulanacaktır. 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na göre, sığır 
  ırklarında ıslah programı planlama ve yürütme yetki ve sorumluluğu Damızlık Sığır 
  Yetiştiricileri Birliği’ne aittir. İl Tarım Müdürlüğü sadece denetleme ve destekleme görev 
  ve yetkilerine sahiptir. 
 ✓ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ıslah hedefl erini ve bu hedefl eri esas alan ıslah 
  programını, en az 5 yıllık uygulama programıyla birlikte, İl Tarım Müdürlüğü’nün onayına 
  sunacak ve diğer üretici örgütlerine tanıtacaktır. 
 ✓ Islah programında hangi verimlere ne kadar ağırlık verileceği, bu nitelikleri taşıyacak 
  genotipleri elde etmek için hangi nitelikte boğa ve ineklerden yararlanılacağı, hangi 
  işlemlerin kimler tarafından yapılacağı açıkça yer alacaktır.
 ✓ Islah programının 3 sacayağı süt verim kontrolleri, soy kütüğü çalışmaları ve 
  yapay tohumlamadır. Bunları tamamlayan bir diğer unsur bilgi işlem hizmetleridir. 
  Süt verim kontrolleri ve soy kütüğü faaliyetlerinden gelen verim ve soy bilgileri 
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  Uluslararası Hayvancılık Kayıt Komitesi (ICAR) kuralları ve TKB’nın Süt Sığırlarında Soy 
  Kütüğü Talimatı’na uygun olacaktır. Yapay tohumlama kayıtları da düzenli olarak kayıt 
  edilecek ve diğer kayıtlarla birlikte değerlendirilecektir.
 ✓ Yılda 4’er aylık aralıklarla DSYB Merkez Birliği’nde yapılacak olan parametre ve damızlık 
  tahmin sonuçlarına göre seleksiyon yapılacak, seçilen dişi damızlıklara uygun boğalar 
  seçilerek eşleştirme yapılacaktır. Bu hizmetlerin tümü üyelerine DSYB tarafından 
  sunulacaktır.
 ✓ Yapılacak analizlerde, hangi işletme-yöre ve bölgelerde hangi sorunların mevcut olduğu 
  belirlenecek ve buna bağlı olarak, genetik yapı ve çevreyi ıslah etmek amaçlı yayım ve 
  danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.
 ✓ Her yılın sonunda, İl Tarım Müdürlüğü ve sektörde yer alan diğer örgütlere sorunları 
  ve gelişmeleri içeren bir rapor sunulacaktır. Bu raporda, mevcut hedefl ere erişme 
  durumu ve hedefl erde değişiklik yapılması gerekiyorsa, gerekçeleriyle birlikte değişiklik 
  önerileri yer alacaktır.
 ✓ Islah çalışmalarının etkinliğini arttırmak amacıyla, soy kütüğüne kayıtlı ineklerin ve 
  işletmelerin oranı %50’nin üzerine çıkarılacaktır. 
 ✓ Hayvanların verimlerine uygun niteliklere sahip barınaklarda barındırılması, uygun 
  rasyonlarla beslenmesi, bakım koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 5. Süt ve ette kalitenin yükseltilmesi
Stratejiler:

 ✓ Süt ve et üretiminde AB mevzuatı ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluk sağlanacaktır. 
 ✓ Süt sanayi, İl Tarım Müdürlüğü ve üretici örgütleri sütün kalitesini belirleyecek tarafsız 
  bir laboratuarın kurulmasına ve işletilmesine birlikte karar verecektir.  Söz konusu 
  laboratuarın akredite olması sağlanacak, masrafl arı sanayici, üretici ve kamu tarafından 
  karşılanacaktır.
 ✓ Kaliteli süt üretimi için “memeden süt soğutma tankına” ilkesi esas alınacaktır. Başka bir 
  deyişle, süt toplama merkezleri yerine, her işletmeye bir süt soğutma tankı kurulmasına 
  öncelik verilecektir. Bunun için, işletme başına inek sayısının, asgari kapasitedeki bir 
  süt soğutma tankını kullanabilecek kapasiteye (en az 10 baş inek) ulaştırılması 
  sağlanacaktır. Bu amaçla, küçük işletmelerin birleşerek 40-100 baş inek kapasiteli yeni 
  ahırlar kurmasını özendirecek politikalar geliştirilmelidir. Bu konuda İl Tarım Müdürlüğü 
  etkin bir çaba göstermelidir.
 ✓ Üretilen kaliteli sütün kalitesini yitirmeden tüketiciye ulaştırılması için gerekli önlemler 
  alınacak, sokak sütçülüğünün önlenmesi yönünde tedbirler alınacaktır.
 ✓ Karkas ve et kalitesini belirlemek amacıyla, AB ülkelerindekilere benzer bir karkas 
  derecelendirme sistemine işlerlik kazandırılacaktır.
 ✓ Karkas ve et kalitesini yükseltmek amacıyla kullanma melezlemesi çalışmaları 
  yapılmalıdır. Bunun için, yetiştiricilere damızlık olarak yararlanmayacakları inek ve 
  düvelerini etçi ırktan boğa spermasıyla gebe bırakmaları ve doğacak yavruları 
  kasaplık amaçlarla yetiştirmeleri yönünde yayım hizmetleri sunulacaktır. Bu çalışmalar, 
  öncelikle üretici örgütlerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülecek, İl Tarım Müdürlüğü 
  tarafından desteklenecektir.
 ✓ Karkas ve et kalitesini yükseltmek amacıyla yetiştiricilere sunulacak bir diğer hizmet, 
  uygun besi materyali temini, barındırma, besleme, sağlık koruma, besi yöntemleri gibi 
  konularda uygulamalı eğitim çalışmalarıdır. Bu hizmetlerin sunulmasından da öncelikle 
  üretici örgütleri sorumlu ve yetkili olacaktır.
 ✓ Fiyat oluşumunda ürün kalitesinin önemli rol oynaması sağlanacaktır. Bu konuda kamu, 
  üretici ve sanayici temsilcileri ortak zemin oluşturacaklardır.
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Hedef 6. Üretimin arttırılması
Stratejiler:

 ✓ Sığır sayısında azalma eğilimi tersine çevrilerek, inek sayısı 80 bin başa ulaştırılacaktır. 
  Artışın kaynağı, sürü yönetimi, bakım, besleme ve barındırma koşullarının iyileştirilmesiyle 
  döl veriminin yükselmesi ve kayıpların azalması olacaktır. Bunun için, özellikle, 
  yetiştiricilerin sığırcılığı gelir kaynağı olarak görmesi sağlanacaktır.  
 ✓ Sığır sayısının arttırılması için damızlık hayvan ithalatına gerek yoktur. Yukarıda 
  belirtildiği gibi, mevcut 64 bin inekten oluşan populasyonun biraz daha iyi yönetilmesi 
  halinde, üretilebilecek ihtiyaç fazlası gebe düve yıllık 8-9 bin baş dolayındadır ki, bu da 
  inek varlığının her yıl %14 dolayında arttırılması demektir. Bu da gösteriyor ki, 
  yetiştiricilere güven veren istikrarlı politikalarla, inek varlığını 2-3 yıl içinde 80 bin başa 
  eriştirmek olasıdır.
 ✓ Sığır yetiştiren işletme sayısı azalacaktır. Gelişmelere ayak uyduramayan, teknolojilerden 
  yararlanamayan, mevzuata uygun kalitede süt ve et üretemeyen yetiştiriciler sektörden 
  çekilmek zorunda kalacaklardır. Bu durumdaki üreticilerin farklı bir sektöre geçmelerine 
  ve yeni bir geçim kaynağı bulmalarına yardımcı olmak gerekir.
 ✓ Küçük aile işletmelerinin orta ve büyük ölçekli aile işletmelerine dönüşmesi, yani 40-100 
  baş inek yetiştiren işletmelerin arttırılması yönünde çalışmalar sürdürülecek, teşviklerin 
  bu yöne kaydırılmasına çaba harcanacaktır. Ciddi analizler sonucu şartlarının uygun 
  olduğu tespit edilen yörelerde organize hayvancılık bölgesi kurulması 
  desteklenebilecektir. 
 ✓ Sığır sayısının bir miktar artması ve verimin yükselmesiyle süt, et ve damızlık hayvan 
  üretiminde önemli artışlar beklenmektedir. İnek sayısının 80 bine ulaşması halinde, 
  verimlilik artmasa bile, süt üretimi 2,2 ve et üretimi 2,6 katına çıkacaktır.  

Hedef 7. Ürün pazarlama
Stratejiler:

 ✓ Sütün pazarlanması tamamen üretici örgütleri üzerinden gerçekleştirilecek, sokak 
  sütçülüğü kaldırılacaktır.
 ✓ Girdi ve ürün fi yatları, istikrarı sağlamak amacıyla, üretici, sanayici ve kamu örgütlerinin 
  temsilcilerini il seviyesinde bir araya getirecek bir konsey tarafından belirlenecektir.
 ✓ Piyasayı düzenleyecek mekanizmaların oluşturulmasına çalışılacaktır. Bu konuda AB 
  mevzuatı ve uygulamaları dikkate alınacaktır.

Hedef 8. Hayvan sağlığı
Stratejiler:

 ✓ Salgın hastalıklara karşı etkin önlemler alınacaktır. Bu amaçla, Ulusal Salgın Hastalıklar 
  Eradikasyon Programı’na uygun bir plan hazırlanıp uygulanacaktır.
 ✓ Hayvan hareketleri etkin şekilde kontrol altına alınacaktır.
 ✓ Hayvan kayıt sistemi geliştirilecek ve kapsamı genişletilecektir. 
 ✓ Üretim zincirinin her aşaması kayıt altına alınacak ve etkin denetim sağlanacaktır.
 ✓ Salgın hastalıkların önlenmesinde Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Serbest Veteriner 
  Hekimleri odası, Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ve Üretici örgütleri 
  birlikte çalışma ortamı yaratılacaktır.
 ✓ Hayvan sağlığı konusunda oluşabilecek ileri derecede sorunların çözümünde Antalya 
  Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile 
  işbirliği ortamı geliştirilecektir.
 ✓ Yetiştiricilere hayvan sağlığı ve verimli sığır üretimi konusunda bilgilendirme toplantıları 
  düzenlenecektir.
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7. ANTALYA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK MASTER PLANI
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genel olarak zayıf mer’alar ile nadas, anız ve bitkisel üretime 

uygun olmayan alanları değerlendirerek et, süt, yapağı, kıl ve deri gibi ürünlere dönüştüren bir 
üretim etkinliğidir. Türkiye’nin doğal kaynaklarının, özellikle çayır-mer’aların koyun ve keçi türlerine 
daha uygun oluşu, özellikle kırsal kesimdeki halkın tüketim alışkanlıkları gibi etmenler, küçükbaş 
yetiştiriciliği için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bu önemine karşılık son yıllarda koyun ve keçi sayısında 
önemli düzeylerde gözlemlenen düşüşler, üretimde gerilemelere neden olmuştur. Bu durumun 
nedenleri arasında; işletmelerin küçük, dağınık ve örgütsüz oluşu, bunun sonucu olarak girdilerin 
alımında olduğu gibi ürünlerinin pazarlanmasındaki sorunlar, var olan koyun ve keçi ırklarının 
verim düzeylerinin yetersizliği ve beslenmenin giderek zayıfl ayan mer’alara dayanması, dolayısıyla 
verimliliğin düşük olması, koyun ve keçiye göre diğer hayvan türleri ile ilgili desteklemelerin çok 
yüksek düzeyde olması, yapısal ve ekonomik etmenlere bağlı olarak yeni üretim teknikleri ve 
teknolojinin en alt düzeyde kullanılması gibi konular sayılabilir. Bunlara ek olarak, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ayrılıkçı terör eylemleri ve kaçak hayvan girişleri ile 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun orman alanlarında hayvan otlatmacılığını düzenleyen 19. Maddesi ; (23.9.1983 tarih 
ve 2896 sayılı yasa ile değişik). Ormanlara her türlü hayvan sokulmasını yasaklayan kanunla da 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olumsuz olarak etkilenmiştir.

7.1. Mevcut Durum
Ülkemizde 2008 yılı itibariyle küçükbaş hayvan mevcudu 29.568.152 baş olup, 2007 yılına 

göre %6,8 azalma meydana gelmiştir. Mevcut küçükbaş hayvanların %81’ini (23.974.591 baş) 
koyun,%19’unu (5.593.561 baş) ise keçi oluşturmaktadır. 2007 yılına göre koyun varlığı %5,8 
azalırken, keçi varlığındaki azalma %11 olmuştur. Ülkemiz küçükbaş hayvan mevcudunun %1,7’si 
(509.335 baş) ilimizde yetiştirilmektedir. İlimizin küçükbaş hayvancılığında hakim olan ırklar ise kıl 
keçisi, dağlıç, akkaraman ve melezleri ile az sayıda Acıpayam koyunundan oluşmaktadır. 2007 
yılına göre ilimizdeki küçükbaş hayvan mevcudu %27,3 oranında azalmıştır. Mevcut küçükbaş 
hayvanların %32,4’ünü (164.693 baş) koyun, %67,6’sını ise (344.642 baş) keçi oluşturmaktadır. 
2007 yılına göre koyun varlığı %20,8 azalırken, keçi varlığındaki azalma %30 olmuştur. Türkiye 
ve Antalya ili küçükbaş hayvan varlığındaki değişimlerini gösteren tablolar incelendiğinde 2007 
yılına göre önemli ölçüde azalmalar olduğu, önlem alınmaz ise gelecekte de hayvan varlığında 
önemli azalmaların devam edeceği yönünde sonuçlara ulaşılmaktadır. 
Çizelge 7.1.1. Türkiye Koyun-Keçi Varlığı Değişimi (TÜİK,2010)

Yıllar 
Koyun Keçi Koyun-

Keçi 
ToplamıMerinos Yerli Toplam Kıl keçisi Tiftik 

keçisi Toplam

2002 699.880 24.473.826 25.173.706 6.519.332 260.762 6.780.094 31.953.800
2003 742.370 24.689.169 25.431.539 6.516.088 255.587 6.771.675 32.203.214
2004 762.696 24.438.459 25.201.155 6.379.900 230.037 6.609.937 31.811.092
2005 752.353 24.551.972 25.304.325 6.284.498 232.966 6.517.464 31.821.789
2006 815.431 24.801.481 25.616.912 6.433.744 209.550 6.643.294 32.260.206
2007 971.082 24.491.211 25.462.293 6.095.292 191.066 6.286.358 31.748.651
2008 1.018.650 22.955.941 23.974.591 5.435.393 158.168 5.593.561 29.568.152
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Çizelge 7.1.2. Antalya İli Koyun Keçi Varlığı Değişimi (TÜİK, 2010)

Yıllar 
Koyun Keçi Koyun-Keçi 

ToplamıMerinos Yerli Toplam Kıl 
keçisi Tiftik keçisi Toplam

2002 2.790 223.855 226.645 581.877 10 581.887 808.532
2003 4.084 222.350 226.434 570.470 0 570.470 796.904
2004 15.775 198.406 214.181 560.333 45 560.378 774.559
2005 16.863 198.940 215.803 547.065 40 547.105 762.908
2006 50.650 187.833 238.483 512.133 49 512.182 750.665
2007 9.918 197.932 207.850 492.615 0 492.615 700.465
2008 8.025 156.668 164.693 344.642 0 344.642 509.335

Grafi k 7.1.1. Antalya ili koyun- keçi varlığı değişimi (TÜİK,2010)

Çizelge 7.1.3. Antalya İli Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretimi (TÜİK, 2010)

YIL YETİŞKİN GENÇ 
YAVRU TOPLAM SAĞILAN SÜT (ton) YÜN-KIL 

(ton)

2008

Koyun 
(Merinos) 4.935 3.090 8.025 2.974 178,416 23,401

Koyun 
(Yerli) 115.453 41.215 156.668 67.638 5.478,717 306,913

Keçi (Kıl) 255.841 88.801 344.642 146.284 17.407,834 168,855

Toplam 376.229 133.106 509.335 216.896 23.064,967 499,169

2007

Koyun 
(Merinos) 5.930 3.988 9.918 3.478 208,706 28,921

Koyun 
(Yerli) 144.773 53.159 197.932 83.600 6.771,613 387,749

Keçi (Kıl) 362.838 129.777 492.615 206.926 24.624,146 239,473

Toplam 513.541 186.924 700.465 294.004 31.604,465 656,143
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Çizelge 7.1.4. Antalya İli Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretimi Değişimi 

YIL YETİŞKİN GENÇ 
YAVRU TOPLAM SAĞILAN SÜT (ton) YÜN-KIL 

(ton)

2008 376.229 133.106 509.335 216.896 23.064,967 499,169

2007 513.541 186.924 700.465 294.004 31.604,465 656,143

Değişim(%) -26,7 -28,8 -27,3 -26,2 -27 -24

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi 2007 yılına göre ilimizdeki mevcut küçükbaş hayvan 
varlığımız %27,3 azalmış buna paralel olarak üretilen süt ve yün-kıl sırasıyla %27 ve %24 
oranında azalma göstermiştir.

Çizelge 7.1.5. Türkiye Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretimi (TÜİK, 2010)

YIL YETİŞKİN GENÇ 
YAVRU TOPLAM SAĞILAN SÜT (ton) YÜN - KIL 

(ton)

2008

Koyun 
(Merinos) 711.875 306.775 1.018.650 418.094 19.978 3.196

Koyun 
(Yerli) 16.097.159 6.858.782 22.955.941 9.224.076 726.894 40.970

Keçi (Kıl) 3.740.877 1.694.516 5.435.393 1.937.387 207.385 2.238

Toplam 20.549.911 8.860.073 29.409.984 11.579.557 954.257 46.404

2007

Koyun 
(Merinos) 699.338 271.744 971.082 411.554 19.657 3.063

Koyun 
(Yerli) 16.825.244 7.665.967 24.491.211 9.698.433 762.930 43.688

Keçi (Kıl) 4.206.793 1.888.499 6.095.292 2.190.602 234.883 2.536

Toplam 21.731.375 9.826.210 31.557.585 12.300.589 1.017.470 49.287

Çizelge 7.1.6. Türkiye Küçükbaş Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretimi Değişimi 

YIL YETİŞKİN GENÇ YAVRU TOPLAM SAĞILAN SÜT (ton) YÜN-KIL (ton)

2008 20.549.911 8.860.073 29.409.984 11.579.557 954.257 46.404
2007 21.731.375 9.826.210 31.557.585 12.300.589 1.017.470 49.287

Değişim(%) -5,4 -9,8 -6,8 -5,9 -6,2 -5,8

2007 yılına göre ülkemizdeki mevcut küçükbaş hayvan varlığımız %6,8 azalmış buna 
paralel olarak üretilen süt ve yün-kıl ise sırasıyla %6,2 ve %5,8 oranında azalma göstermiştir.
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Çizelge 7.1.7. Türkiye Sağılan Hayvan Sayısı ve Süt Üretim Miktarı (TÜİK, 2010)

Yıl
Koyun Keçi Sığır Toplam 

(ton)Baş Ton Baş Ton Baş Ton

2008 9.642.170 746.872 1.997.689 209.570 4.111.683 11.286.598 12.243.040
2007 10.109.987 782.587 2.263.629 237.487 4.259.900 11.309.715 12.419.789
2006 10.245.894 794.681 2.420.642 253.759 4.224.284 10.903.660 11.952.100
2005 10.166.091 789.877 2.426.993 253.759 4.036.302 10.064.260 11.107.896
2004 9.919.191 771.716 2.476.574 259.087 3.915.083 9.648.604 10.679.407

Değişim % -4,6 -4,6 -11,7 -11,7 -3,5 -0,2 -1,4

Süt üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla göre %1,4 azalmış ve 12.243.040 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bu miktarın %92,2’si inek sütü, %6,1’ini koyun sütü, %1,7’sini keçi sütü ve 
oluşturmaktadır. Küçükbaş sağmal hayvan varlığında görülen azalma, büyükbaş sağmal hayvan 
varlığındaki azalmanın oldukça üzerindedir. Süt üretimindeki azalışlar da doğal olarak sağılan 
hayvan sayısındaki azalışlardan kaynaklanmaktadır. Sağmal sığır sayısındaki %3,5’lik azalışa 
rağmen üretilen süt miktarında önemli bir düşüş gözlenmemiştir. Bunun sebebi olarak ta hayvan 
başına verimin arttırılmaya başlandığı dolayısıyla, hayvanların verimlerine uygun niteliklere 
sahip barınaklarda barındırıldığı, uygun rasyonlarla beslendiği, bakım koşullarının iyileştirildiği 
söylenebilir. 
Çizelge 7.1.8. Kesilen Küçükbaş Hayvan Sayısı, Et ve Deri Miktarı (TÜİK, 2010)

YIL
KESİLEN (baş) ET (ton) DERİ (baş)

ANTALYA TÜRKİYE ANTALYA TÜRKİYE ANTALYA TÜRKİYE

2008

Oğlak-Çebiç 1.917 191.579 27 2.423 2.108 210.736
Şişek-Koyun 44.792 1.859.281 969 40.315 46.916 1.948.424
Kuzu-Toklu 59.288 3.729.625 898 56.422 65.216 4.102.587
Gezdan-Keçi 91.244 575.943 1.827 11.328 92.996 591.470
TOPLAM 197.241 6.356.428 3.722 110.490 207.236 6.853.217

2007

Oğlak-Çebiç 2844 157.170 38 1.933 3.128 172.887
Şişek-Koyun 64.311 2.725.220 1.394 60.402 66.159 2.810.818
Kuzu-Toklu 67.810 3.703.646 1.089 57.120 74.591 4.074.010
Gezdan-Keçi 175.875 1.099.178 3.517 22.202 177.978 1.120.392

TOPLAM 310.840 7.685.214 6.040 141.659 321.856 8.178.107

Ülkemizin 2007 yılında kırmızı et üretimi 575.622 ton olup, bunun %75’i sığır, %20,4’ü koyun 
ve %4,2’si keçiden elde edilmiştir. 2008 yılında ise kırmızı et üretimi 482.458 ton olup, bir önceki 
yıla nazaran %16,2 oranında gerilemekle birlikte %77’si sığır, %20’si koyun ve %2,8’si keçiden 
elde edilmiştir. Kırmızı et üretimi içinde koyun etinin payında önemli bir değişme olmazken, keçi 
etinin payında %2 düşme görülürken, Sığır etinin payı ise % 2 yükselmiştir.

İlimizde ise 2007 yılında kırmızı et üretimi 12.562 ton olup, bunun %52’si sığır, %19,7’si 
koyun ve %28,3’ü keçiden elde edilmiştir. 2008 yılında ise kırmızı et üretimi 9.108 ton olup, bir 
önceki yıla nazaran %27,5 oranında gerilemekle birlikte %59,1’i sığır, %20,5’i koyun ve %20
,4’ü keçiden elde edilmiştir. Kırmızı et üretimi içinde koyun etinin payında önemli bir değişme 
olmazken, keçi etinin payında %8 düşme görülürken, Sığır etinin payı ise % 7 yükselmiştir.

Ülkemiz deri üretim değeri 2007 yılında 10.367.433 baş olup, bunun içinde koyun derisinin 
payı % 67, keçi derisinin payı % 13, sığır derisinin payı ise % 20’dir. Deri üretim değeri 2008 
yılında ise 8.758.595 baş olup, bir önceki yıla göre %15,5 oranında gerilemiştir. Koyun derisinin 
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payı % 69, keçi derisinin payı % 9, sığır derisinin payı ise % 22’dir.
İlimizde ise 2007 yılında deri üretimi 353.049 baş olup, bunun %9’u sığır, %40’ı koyun ve 

%51’i keçiden elde edilmiştir. 2008 yılında ise deri üretimi 233.274 baş olup, bir önceki yıla nazaran 
%33 oranında gerilemekle birlikte %11’i sığır, %48’i koyun ve %41’i keçiden elde edilmiştir. Deri 
üretimi içinde koyunun payı önemli oranda değişmezken, sırın payı artmasına karşın keçinin payı 
önemli oranda azalmıştır.

Bu verilere göre Türkiye ve Antalya’da büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ön plana çıktığı, 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özellikle keçi yetiştiriciliğinin ise gelişiminin yavaşladığı 
söylenebilir.

Çizelge 7.1.9. Küçükbaş Et Verimi Ortalaması (TÜİK, 2010)

YIL
ET VERİMİ ORTALAMASI

ANTALYA TÜRKİYE

2008

Kuzu 15 15
Oğlak 14 12,6
Koyun 21,6 21,6
Keçi 20 19,6

2007

Kuzu 16 15,4
Oğlak 13 12
Koyun 21,6 22,1
Keçi 20 20

Et verimi bakımından yapılan incelemede; gerek Ülkemiz gerekse Antalya için koyun 
karkas ağırlığı 21.6 Kg/baş, kuzuda 15 Kg/baş, oğlakta 14 Kg/baş ve keçide ise 20 kg/baş olarak 
gerçekleşmiştir. 

Çizelge 7.1.10. Küçükbaş Süt Verimi Ortalaması (TÜİK, 2010)

YIL TÜR
SÜT VERİMİ ORTALAMASI

ANTALYA TÜRKİYE

2008
Koyun 80 77
Keçi 119 105

2007
Koyun 80 77
Keçi 119 105

Süt verimi bakımından yapılan incelemede; gerek Ülkemiz gerekse Antalya için koyun süt 
verimi sırasıyla 77-80 litre/baş bulunurken, Antalya’da keçi süt veriminin ortalama 119 litre/baş ile 
Türkiye ortalamasının (105 litre/baş) üzerinde olduğu görülmektedir. 

Bu veriler ışığında verim bakımından yerli ırklarımız, genetik sınırlarına ait ortalama verime 
sahip olduğu anlaşılmakla birlikte, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde genetik ıslah çalışmalarının 
yapıldığını söylemek olası değildir. Koyun ve keçide verimliliğin artırılmasında önümüzdeki yıllarda 
genetik ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesi yerinde olacaktır.

7.2 Örgütlenme
Günümüzde tarımsal piyasalarda güç sahibi olmak, üretimin çokluğuyla değil, ona dayanan 

örgütlerle sağlanabilmektedir. Üreticilerin, ürettikleri ürünlere hak ettikleri değeri elde edebilmeleri 
için, tarımı görüp gözeten, bir merkezden tutarlı stratejiler üreten ve bunu uygulama gücüne 
sahip bölgesel bir yapı etrafında organize olmaları gereklidir. Dağınık bir yapıda farklı stratejiler 
izleyerek bireysel yapılan üretim faaliyetleri sorunların çözümünde yetersiz kalmakta, oysa 
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planlı ve organize örgüt gücünden faydalanarak bireysel olarak çözülemeyen sorunlar kolaylıkla 
aşılabilmektedir.

Ülkemizde çok sayıda tarım ve üretici örgütü bulunmasına rağmen tarımda örgütlenme 
henüz yeterli seviyede değildir. Özellikle mali sorunlar, örgütlenme bilincinin tam olarak 
yerleşmemesi ve tarım kesiminde eğitim düzeyinin düşük oluşu, örgütlerin gelişimini engellemekte 
ve onları bir anlamda kamuya bağımlı kılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerdeki özerk ve bağımsız 
üretici örgütleri tarım politikalarının oluşumunda etkili olmaktadırlar. Örgütler daha da ileri giderek 
yatay bütünleşmelerini tamamlamışlar, birçok ülkede federasyon ve konfederasyon (bölge ve 
merkez birlikleri) şeklinde üst örgütlerini oluşturmuşlar, dikey bütünleşme yoluyla da faaliyetlerini 
çeşitlendirerek ekonomik açıdan güçlenmişlerdir.

Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 2007 yılında kurulmuş ve 66 ilde 
örgütlenmesini tamamlamıştır. Merkez birliğine bağlı olarak Antalya’da 06.03.2007 tarihinde 
kurulan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği il genelinde 1.936 üyeye ulaşmıştır. Yetiştiriciler, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ortak programı 
olan Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi’ne kaydedilmektedir. İlimizde koyun-keçi yetiştiricilerini 
yaklaşık %70‘i kayıt altına alınmıştır. Hayvancılık desteklemelerinin birlikler kanalı ile ve kayıt 
altındaki yetiştiricilere verilmesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gerek ülkemiz gerekse ilimiz 
genelinde daha kolay izlenebilir olmasını sağlamıştır.  Bu bağlamda ilimiz genelinde 1.936 işletme 
ve bu işletmelerde bulunan 287.177 baş anaç küçükbaş hayvan, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt 
sistemine kaydedilmiştir.

7.3 Sektörün Problemleri
Hayvancılık işletmeleri, ülkemizde genel olarak çok küçük işletmelerdir. Ülkenin genel 

ekonomik yapısı göz önüne alındığında, yapı, üretim, pazarlama, destekleme, işletme kredileri ve 
tüketim alanlarında problemler yaşanmaktadır.

Bölgemizde ise; tarımsal üretimin yoğunluğunu bitkisel üretim oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla hayvancılık işletmeleri getirisinden çok tüketimi karşılamaya yönelik olarak faaliyet 
göstermektedir.

Tarımsal işletmelerde hayvan sayısı azdır. Yem bitkileri üretim alanları bitkisel üretimde 
kullanılmaktadır. Hayvansal ürünlerin pazarlanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ürünlerin 
pazarlanmasında karşılaşılan sorunların aşılmasında gerekli örgütlenmeler zayıftır ve ürün 
pazarlama koşulları yeterince desteklenmemektedir. İşletme kredileri çok pahalıdır. Üretim ve 
sanayi entegrasyonunun sağlanmasında problemler vardır. Pazarlamadaki aracı sayısının 
azaltılması ve üretici-tüketici dengesinin korunması gerekmektedir.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığa ilişkin istatistikler büyük sorun teşkil etmektedir. Üretimin 
veya tüketimin net olarak bilinmediği durumlarda doğru politikaların geliştirilmesi ve uygulanması 
da beklenemez. Bu nedenle, Türkiye için daha gerçekçi politikaların uygulanabilmesi için gerekli 
istatistik alt yapısının oluşturulması önemli görülmektedir. 

Genel olarak tarım sektöründe ve özellikle hayvancılık sektöründe, gerek üretim, gerekse 
sanayi aşamasında kayıt ve istatistikler tam ve doğru bir şekilde tutulmamakta, bu nedenle sektöre 
önemli düzeyde kayıp, kaçak ve kayıt dışılık hakim olmaktadır. Hayvan Kayıt Sistemleri (türkvet, 
e-ıslah, koyun-keçi, arı, süt kayıt sistemleri), ile TÜİK’in istatistik toplama ve işleme yöntemlerinin 
iyileştirilmesi yönünde bir stratejinin belirlenmesi öncelikler arasında yer almalıdır. 

Veri eksikliği ve kayıt dışılık konusunda, girdi fi yatlarının yüksekliği ve bu arada 
girdilerdeki vergi yükünün maliyetleri artırması önemli etkenlerden birisidir. Özellikle maliyetlerin 
düşürülebilmesi amacıyla üreticiler ve sanayiciler kayıt dışına yönelmekte bu da hayvancılık 
alanında elde edilen verilerin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Bunun için hayvanların ve 
verimlerinin kayıt altına alınması işlemi bir an önce tamamlanmalıdır. Ayrıca, diğer hayvancılık 
türleri ile uğraşan işletmelerin de kayıt altına alınması önem arz etmektedir.
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Bu şekilde hayvancılığa ilişkin daha doğru veriler elde edilecek ve daha doğru politikalar 
uygulanabilecektir. Ayrıca, kaçak kesimlerin önlenmesi, kırmızı et, beyaz et ve süt gibi hayvansal 
ürünlerin işlendiği işleme tesislerinin denetim altına alınabilmesi için de işleme sanayisinin kayıt 
altına alınması büyük önem taşımaktadır. Hem vergi kaybına neden olunması hem de insan 
sağlığının ciddi düzeyde tehdit edilmesi nedeniyle bu tür işletmeler kapatılmalı veya gerekli yasal 
tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede hayvansal ürün işleyen sanayi tesislerinin de Hayvancılık Bilgi 
Sistemi içerisinde yer alması, sektörün bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacaktır.

İlimizde kurulu bulunan hayvancılık işletmeleri, çok küçük ölçekli ve aile tipi işletmelerdir. 
Tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu geçimlik hayvansal üretim yapmakta olup, hayvancılık genel 
olarak ticari bir düşünce ile kâr getiren bir iş olarak görülmemektedir. Esas faaliyeti hayvancılık 
olmayan tarım işletmelerinin ana faaliyet alanlarına yönlendirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerine 
ağırlık veren işletmelerin de bu konuda desteklenmesi, işletme ölçeğinin artmasına yardımcı 
olacaktır. Bu durum hayvancılığın aile işletmeciliğinden çok, ticari anlamda kar amaçlı yapılmasına 
da fayda sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, 2000 yılında T.C. Ziraat Bankası faaliyetleri yeniden 
düzenlenmiş olup, kredi kullanımında üreticilerden istenen teminatlar artırılmış; arazi ipoteğine 
ilave olarak, en az iki kefi l istenmeye başlanmıştır. Benzer durum Tarım Kredi Kooperatifl eri için 
de geçerlidir. Bu durum zaten fi nansal açıdan güç durumda olan üreticileri daha da zorlamaktadır. 
Bu nedenle, üreticilerin üretim faaliyetleri esnasında ihtiyaç duydukları fi nansmanın sağlanması 
amacıyla kredi maliyetleri düşürülmeli ve kredi kullanımı kolaylaştırılmalıdır.

Diğer taraftan, kamu eliyle yapılan ve sosyal amaçlı olarak gösterilen küçük çaplı hayvan 
dağıtımları, hayvancılık sektörünün gelişmesine engel teşkil etmektedir. Ayrıca, mevcut orta ölçekli 
işletmelerin küçülmesine ve dağıtılan hayvanların bakılamayarak yetiştirici tarafından kesime 
gönderilmesi nedeniyle nitelikli damızlık materyal kaybı yaşanmasına da neden olmaktadır.

Üreticilerin örgütsüzlüğü ile üretim ve tüketimlerdeki vergi yükü, sektörün boşluklarından 
beslenen fırsatçılar ve aracılar için bir fırsat oluşturmakta, iç ve dış fi yatlar arasındaki değişmeler 
nedeniyle canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığının önü açılmakta ve bütün bunlar ürün 
fi yatlarında dengesizliğe neden olmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ürün fi yatlarında oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 
uygulanan müdahale fi yatı, ihracatı teşvik edici, ithalatı kısıtlayıcı uygulamalar ile üretici korunurken, 
Türkiye’de, gümrük önlemleri dışında, bu tür koruyucu uygulamalar olmadığı gibi yetiştiriciler 
piyasalarda aracılar ve sanayici ile karşı karşıya kalmaktadır. Ürün ve girdi fi yatlarında yaşanan 
istikrarsızlıkların ortadan kaldırılabilmesi için, hayvan ve hayvansal ürün pazarlayan aracıların 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına kayıtlı olmaları ve Bakanlığın denetiminde çalışmaları sağlanmalı, 
bunun yanı sıra piyasa fi yat oluşumunda üretici-sanayici-devlet birlikteliği aranmalıdır.

Mevcut yetiştirici örgütleri yetersiz ve pazarlama konusunda hemen hiç etkin değildir. Ayrıca, 
canlı hayvan, et ve süt pazarlama sistemleri çok uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Pazarlamada 
aracılar oldukça etkindirler. Bu nedenle, üreticiler ürünlerini değer fi yata satamamakta, tüketiciler 
de hayvansal ürünleri pahalıya tüketmektedirler. Mevcut örgütlerin ürün pazarlama konusunda 
teknik bilgi bakımından desteklenmesi ve pazarlamada daha etkin olmaları gerekmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denetim ve desteğinde, hayvancılıkla ilgili örgütlerin 
geliştirilmesinin yanı sıra, bu örgütlerin çeşitlendirilmesine (yetiştiricilik, pazarlama vs.) yönelik 
tedbirler alınmalıdır. Bu durum, hayvansal ürünlerin dağınık pazarlama yapısının toplulaştırılmasına 
ve bu yapıdan kazanç sağlayan aracıların denetimine katkı sağlayacaktır,

Üretici örgütlenmesindeki yetersizlik ve mevcut örgütlerin idari ve yapısal sorunları, hem 
üreticilerin hem de ülkenin hayvancılık sektöründeki rekabet şansını azaltmaktadır. Bu konu 
üretim maliyetlerinin de yükselmesine neden olmakla birlikte, uygulanan destekleme politikalarının 
yetersizliği yine rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır.

Hayvansal üretimde kullanılan girdilerdeki vergi yükü makul seviyelere indirilerek, üreticilerin 
daha ucuz üretim yapmaları sağlanmalı, bunun yanı sıra elde edilen ürünlerde uygulanan vergi 
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yükünün de benzer şekilde indirilerek, temel besin kaynağı olan hayvansal proteinleri toplumun 
daha ucuza tüketmesi sağlanmalıdır.

İnsan gıdası olarak kullanılan hayvansal ürünlerin üretim-tüketim zincirinde soğuk 
ortamlarda muhafazasını sağlayacak soğuk zincir alt yapısı en kısa sürede hayata geçirilmeli, 
Üretici ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiren sanayide karkas derecelendirmesi, üreticinin işletmeden 
teslim ettiği sütün kalitesi (özellikle bakteri sayısı, somatik hücre sayısı ve yabancı madde içerme 
durumu vb.) gibi konularda dereceye veya kaliteye göre fi yatlandırma sistemi uygulamaya 
konulmalıdır.

Mera kadastrosu çalışmalarının henüz tamamlanmayışı ve mülkiyet haklarındaki 
belirginsizlikler de mera kullanımı konusunda sorunlara neden olmaktadır. Mevcut meralarımızın 
ıslahına önem verilmeli ve meralara kendilerini toplayabilecekleri dinlendirme sürelerinin verilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte kaba yem ihtiyacını sağlayacak yem bitkisi ekimine önem 
verilmelidir.  

Meraların ortak kullanılması, hayvan hareketlerinin yeterince kontrol edilememesi paraziter 
ve salgın hayvan hastalıklarının kontrolünü güçleştirmekte buda büyük oranda hayvan ve verim 
kaybına neden olmaktadır. Bu konuda bölgemiz küçükbaş hayvanlarında rastlanan Brucella (yavru 
atma) hastalığı döl verimini ve insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle salgın 
hastalıklara karşı koruyucu aşılamaların yaptırılması ve paraziter hastalıklara karşı mücadele 
konularında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yetiştiricilerimiz atadan kalma bilgilerle uygun olmayan barınak koşullarında yetersiz bakım 
ve besleme şartlarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya çalışmakta bu durumda büyük 
oranda verim kaybına neden olması nedeniyle barınak şartlarının iyileştirilmesi, bakım ve besleme 
konularında yetiştiricilerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Yetiştiricilerimizin elindeki ırklar düşük verimlidir. Yerli ırkların ıslah edilmesi suretiyle 
verimlerinin yükseltilmesi üzerinde önemle durulmalıdır.

7.4 Hedef ve Stratejiler
7.4.1 Genetik Islah Stratejileri
7.4.1.1 Koyun Islah Stratejisi
Koyun Islah Stratejisinin birinci amacı yerli koyun ırklarının ve soylarının saf yetiştirme 

ile korunması ve geliştirilmesidir. Türkiye yerli koyun ırklarında tahribatın yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. Kıvırcık, Dağlıç, Güney Karaman, Herik ve Tuj gibi ırklar tehdit altındadır. 
Sakız’ın saf örneklerini bulmak neredeyse olanaksızdır. İlk bakışta, Akkaraman, Morkaraman, 
İvesi ve İmroz gibi ırklar üzerinde tehdit yok gibi gözüküyorsa da yakın gelecekte melezleme 
çalışmalarının daha yoğun devreye girme olasılığı söz konusudur. Bu nedenle bütün yerli ırklarımız 
için koruma önlemlerinin alınması zorunluluğu vardır. Yerli materyalin korunması ve geliştirilmesi, 
genetik ıslahın geleceği ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı, bütün çağdaş ülkelerin üzerinde 
önemle durduğu bir konudur. 

İkinci amacı ise, iç ve dış kaynaklı genotipler yardımıyla bölgenin doğal, ekonomik ve 
sosyal koşulları ile uyumlu yeni tiplerin oluşturulması çalışmalarıdır. Yeni koyun tiplerinin elde 
edilmesinde, genelde birleşim (kombinasyon) melezlemesi yöntemine ağırlık verilmelidir. Böylece, 
gerek yerli, gerekse kültür ırklarının istenilen özelliklerinin bir araya getirilmesi olasılığı daha fazla 
olacaktır. 

Bölgemizdeki koyun ırklarının verimleri, öncelikle saf yetiştirme ve seleksiyonla 
geliştirilmelidir. Gelecekte oluşabilecek entansifl eşme durumu dikkate alınarak etçi ve sütçü 
tiplerin elde edilmesi de planlanmalıdır. Sütçü tiplerin eldesinde İvesi’den, etçi tiplerin eldesinde 
uygun etçi tiplerden yararlanılmalıdır.

Koyun ırklarımızdan olası ölçüde çok yararlanmak ve genotip ıslahına hız kazandırmak 
için suni tohumlama devreye, sokulmalıdır. Suni tohumlamaya da özendirme ve destekleme 
yapılmalıdır.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Hayvancılık Master Planı

590

aAntaAA

7.4.1.2 Keçi Islah Stratejisi
Keçi yetiştiriciliğinde izlenecek strateji, kıl keçilerinin melezlemeyle ağırlıklı olarak sütçü 

tiplere dönüştürülmesi olmalıdır. Üretim artışı, sadece sayının artırılması ile değil, birim verim 
artışı ile de yapılmalıdır. Ancak kıl keçilerinin sayılarının azaltılması, orman varlığımızın korunması 
açısından zorunlu gözükmektedir. Bu amaçla, Kıl keçilerinin büyük bir çoğunluğunun sütçü tiplere 
dönüştürülmesi yaklaşımı sürdürülmelidir.

Küçükbaş hayvan ıslahının etkili bir şekilde yürütülmesinde; araştırma ve kamu kurumlarıyla, 
damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliği üyeleri arasında sağlıklı işleyen bir organizasyonun 
oluşturulması da zorunludur. 

7.4.2 Mer’a Islahı ve Besleme Stratejileri
En ucuz, yem kaynağı olan çayır ve mer’alar koyun ve keçi beslemenin temel unsurunu 

oluşturur.  Bununla birlikte mer’alarımızın çoğu bugün bitki varlıklarını büyük ölçüde yitirmiş 
ya da yem kalitesi düşük bitkilerle kaplı bir duruma gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak yem 
verimleri de çok düşüktür. Mer’a Yasası kapsamında; komisyon ve teknik ekipler eliyle mer’a 
alanları yeniden belirlenmekte ve sınırlanmaktadır. Mer’alarımızın ıslahı doğrultusunda adımlar 
atılırken, kısa ve orta dönemde besleme kapasiteleri artırılamayacağı dikkate alınarak, özellikle 
koyun besleme rejiminde değişiklik yapma zorunluluğu vardır. Bu bağlamda entansif besi 
teşvik edilmeli, bununla birlikte, bölgemizde kritik besleme dönemlerini belirleyip ek yemlemeye 
geçilmelidir. Ek yemlemeyle kuzu ve süt verimi yükselebilecek, gebelik ve kuzu kayıpları büyük 
ölçüde azaltılabilecektir. 

7.4.3 Sağlık Koruma ve Hastalıklarla Mücadelede Stratejileri
Önemli verim kayıplarına ve ölümlere neden olan paraziter ve bulaşıcı hastalıklardan 

korunmak için etkin bir mücadele programı geliştirilmelidir. Bununla birlikte salgın hastalıkların 
yayılmasında önemli rolü bulunan hayvan hareketlerinin de mutlaka denetim altına alınması 
sağlanmalıdır. Kesimhaneler, günümüz koşullarına ve sağlık anlayışına yanıt verecek şekilde ele 
alınmalı, kaçak hayvan kesimlerinin üzerine gidilmelidir.
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8. ANTALYA ARICILIK VE İPEK BÖCEKÇİLİĞİ MASTER PLANI 

8.1. Bal Arısı Yetiştiriciliği Master Planı
Arıcılık, dünyada yapılan en eski tarımsal uğraşılardan birisidir. Arı ürünleri tarih boyunca 

insanlar tarafından doğallığından şüphe duyulmayan, sevilerek tüketilen, sağlık koruma amaçlı 
da kullanılan ürünler olmuştur. 

Bal arısının tozlaşmayla bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırması, bal, balmumu, arı sütü, 
polen, propolis, arı zehiri, ana arı ve oğul gibi çok çeşitli ürünler sağlaması, az sermaye ve girdi 
kullanımı ile toprağa bağımlı olmadan yetiştirilebilmesi gibi birçok özelliği nedeniyle günümüzde 
arıcılık dünyada en yaygın yapılan ve özel olarak desteklenen tarımsal etkinliklerden birisidir. 

Arıcılık, Anadolu insanının da kültüründe yer edinmiş geleneksel bir tarımsal faaliyettir. 
Türkiye’nin coğrafi k konumu, zengin fl orası, farklı vejetasyon tipleri ve iklimsel özellikleri arıcılığın 
gelişerek sürdürülmesini sağlamıştır. Türkiye’de yaklaşık 150 bin tarım işletmesinde bal arısı 
kolonisi bulunmaktadır. Arıcılık, bunlardan 50 bininde işletme gelirini artırıcı bir yan gelir kaynağı 
olarak, 10–15 bininde ana gelir kaynağı ve profesyonel bir meslek olarak, geri kalanında ise hobi 
amaçlı ve aile tüketimini karşılamak için yapılmaktadır.

Türkiye, yaklaşık 5 milyon adet koloni varlığı ile dünyada 2. sırada yer almaktadır. Antalya 
ili koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Türkiye’de arıcılığın en yoğun yapıldığı illerden 
birisidir. Antalya ili iklimi, coğrafi k yapısı, bitkisel ürün çeşitliliği ve ekolojisi ile önemli bir arıcılık 
merkezidir. 

8.1.1. Mevcut Durum
Türkiye’de yetmişli yıllarda 2 milyon olan koloni varlığı doksanlı yıllarda 3 milyon 500 bine, 

bal üretimi 20 bin tondan 60 bin tona yükselmiş, ilkel kovan oranı ise  % 10’ların altına düşmüştür. 
Sonraki on beş yıllık süreçte koloni varlığı 1–1,5 milyon daha artmış olmasına karşın bal üretimi, 
iklimde yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle yıllara göre 60 bin–80 bin ton arasında seyretmiştir. 
Bu süreçte koloni verimlerinde önemli bir değişiklik olmamış, koloni verimi 15–17 kg arasında 
kalmıştır (Çizelge 8.1.1.1).

Koloni sayısı bakımından dünyada ikinci sırada bulunan ülkemizde bu arı populasyonu 
bir taraftan fl orada devamlılığı sağlamakta ve bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmakta diğer 
taraftan ise bal ve diğer ürünleri ile önemli bir gelir yaratmaktadır. Türkiye sahip olduğu arıcılık 
potansiyelini yeteri kadar değerlendirememekte ve arıcılıkla ilgili en önemli sorunları koloni başına 
yaklaşık 16 kg bal üretimi ile verimlilikte, nitelikte ve uluslar arası standartlara uygun üretim 
konularında yaşamaktadır.
Çizelge 8.1.1.1. Türkiye’de Koloni Sayısı ve Bal Üretimi Değerleri 

Yıllar İlkel Kovan 
Sayısı

Modern Kovan 
Sayısı

Toplam Kovan 
Sayısı

Bal Üretimi 
(ton)

Kovan Başına 
Bal Verimi 
(koloni/ kg)

2005 157.000 4.433.000 4.590.000 82.336 17.93

2006 153.000 4.699.000 4.852.000 83.842 17.27

2007 141.000 4.685.000 4.826.000 73.935 15.32

2008 - - 4.888.960 81.364 16.60

2009 - - - - -
Kaynak: FAOSTAT(2010)
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Arıcıların teknik bilgi ve eğitim düzeylerinin yetersiz oluşu, arı hastalık ve zararlılarının 
teşhis ve tedavilerinin zamanında ve etkili bir şekilde yapılamaması, arıcılık organizasyonlarının 
yetersizliği, arı materyalinin genotipi ve ıslah düzeyi, ana arı üretiminin ihtiyacı karşılayamamasından 
dolayı yaşlı ve verimsiz ana arıların uzun süre kolonide tutulması, zirai ilaçlamanın bilinçsiz ve 
yoğun kullanılması gibi çok sayıda etmen verimlilik ve kaliteyi etkilemektedir. 

Türkiye’de koloni sayısını daha fazla artırılmadan verimliliği etkileyen tüm unsurlar denetim 
altına alınarak koloni başına bal verimi ve toplam bal üretimi artırılmalıdır. Zengin bitki örtüsü, 
iklimsel özellikleri ve insan kaynağı dikkate alındığında Türkiye’de arıcılık hem ülke insanına sağlıklı 
ürünler sunabilecek hem de önemli ihracat geliri sağlayabilecek potansiyeli olan bir sektördür. Bu 
nedenle arıcılığın bilgi ve teknolojiyi az kullanan, dağınık, kayıt dışı ve denetlenemeyen yapıdan 
bir an önce kurtulması gerekir. Türkiye’ de arıcılık, karlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde 
bilgi ve teknolojiyi kullanan, örgütlü, etik kuralları olan ve bu kurallara büyük ölçüde uyulan bir 
meslek olarak yapılanmalıdır.

Arı yetiştiriciliği Antalya’nın tüm ilçelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Antalya ili koloni 
sayısı ve bal üretimi bakımından Türkiye’deki ilk 10 il içinde yer almaktadır. Yıllara göre değişmekle 
birlikte Antalya ilinde yerleşik olarak yaklaşık 1.000 arı yetiştiricisi ve bu arıcılara ait 100–140 bin 
civarında arı kolonisi bulunmakta ve yıllık yaklaşık 2.000 ton bal üretilmektedir (Çizelge 8.1.1.2). 

Antalya ili aynı zamanda dört mevsimin yaşanabildiği, iklim ve bitki örtüsü bakımından 
Türkiye’nin tüm özelliklerini yansıtan bir ildir. Sahil kesiminde kışların ılık ve yağışlı geçmesi ve 
arıların yararlanabileceği nektarlı ve polenli bitkilerin kış mevsiminde de bulunması bölgedeki 
arıcılığı yıl boyu verimli kılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Antalya ili ve çevresi ülkemizdeki 
en önemli kışlatma alanlarından birisidir. Nitekim sonbaharda başka illerden ve ilin yüksek 
kesimlerinden çok sayıda arıcı kışlatma amacıyla arılarını sahil kesimine taşımaktadır. 

Kışın püren, sandal, yenidünya, keçiboynuzu bitkileri, ilkbahar ve yazın narenciye ve diğer 
meyve ağaçları, yonca, üçgül, tırfıl, korunga, ballıbaba, hardal, dönbaba, düğün çiçeği, sığırdili, 
mısır, susam, pamuk, anason, yalancı akasya,  kekik, geven, adaçayı vb. bitkiler ve sonbaharda 
salgı balı veren ağaçlar en önemli nektar ve polen kaynaklarıdır. 

Antalya ilinde narenciye çiçeklerinin Nisan–Mayıs aylarında açması ile ülkede en erken 
bal hasadı bölgede yapılmakta, yaz aylarında susam, anason, pamuk alanları, yüksek yayları ve 
sonbaharda çam balı üretim alanları ile yılda üç-dört hasat yapılabilmektedir.  Kemer, Kaş, Kale, 
Finike, Kumluca, Antalya (Merkez), Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçeleri iyi bir kışlatma 
imkanı sunmakta, Elmalı, Korkuteli, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerindeki yaylalarda da 
kaliteli çiçek balı üretilmektedir. 
Çizelge 8.1.1.2. Antalya İli Koloni Sayısı ve Bal Üretimi Değerleri

Yıllar İlkel Kovan 
Sayısı

Modern Kovan 
Sayısı

Toplam Kovan 
Sayısı

Bal Üretimi
(ton)

Kovan Başına 
Bal Verimi 
(koloni/ kg)

2005 1.985 139.775 141.760 2.389 16.85
2006 1.150 143.032 144.182 2.027 14.05
2007 1.100 140.967 142.067 1.875 13.19
2008 1.035 115.486 116.521 1.778 15.26
2009 1.043 157.828 158.871 2.113 13.30

Türkiye arıcılığının en önemli sorunlarından biri, kaliteli damızlık değeri olan ana arı 
üretiminin yetersiz oluşudur. Yılda yaklaşık 2,5 milyon adet olan damızlık ana arı ihtiyacının ancak 
% 10 u i karşılanabilmektedir. Flora ve iklim özellikleri nedeniyle erken dönemde ana arı üretimi 
için oldukça elverişli konumda olan Antalya ili bu avantajını da yeteri kadar kullanamamaktadır. 
Uygun ıslah programı ile bölgede yapılacak ana arı üretimi ile hem önemli gelir elde edilecek hem 
de ülke arıcılığına hizmet edilecektir. 
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Sonuç olarak Antalya ili Türkiye’de en erken suni oğul üretiminin, polen üretiminin, arı 
sütü üretiminin, ana arı üretiminin, bal üretiminin (narenciye balı) elde edilebileceği bir il olması 
nedeniyle önemli bir arıcılık merkezidir. Ayrıca, Antalya ilinde özellikle yaz aylarında yoğunlaşan 
yerli ve yabancı turist ziyareti hem bal hem de diğer arı ürünleri için önemli bir pazar oluşturmakta 
ve arıcılığı cazip kılmaktadır.

8.1.2 Örgütler
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 2003 yılında kurulmuş ve 79 ilde örgütlenmesini 

tamamlayarak 40.649 üyeye ulaşmıştır. Merkez birliğine bağlı olarak Antalya’da kurulan Antalya 
İli Arı Yetiştiricileri Birliği ildeki arıcıların yaygın olarak örgütlendiği en önemli kuruluştur. Antalya İli 
Arı Yetiştiricileri Birliği Antalya’nın ilçelerinde de örgütlenmesini tamamlamış ve il genelinde 1.250 
üyeye ulaşmıştır. 

Arıcılar, Tarım Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ortak programı olan 
Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kaydedilmektedir. Antalya ilinde hobi amaçlı olanlar da dâhil arıcıların 
yaklaşık % 95 ‘i kayıt altına alınmıştır. Kamu desteklerinin birlikler kanalı ile ve kayıt altındaki 
arıcılara verilmesi birliklere olan ilgiyi artırmış ve arıcılık sektörü ülke genelinde daha kolay 
izlenebilir olmuştur. Nitekim Türkiye genelinde yaklaşık 40.000 işletme ve bu işletmelerde bulunan 
4.350.000 adet arı kolonisi arıcılık kayıt sistemine kaydedilmiştir.

8.1.3 Desteklemeler
Türkiye bal arısı koloni varlığı son elli yılda yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu artışta çeşitli kamu 

kaynaklarından sağlanan desteklerle Türkiye genelinde dağıtılan bedelsiz bal arısı kolonileri önemli 
rol oynamıştır. Antalya ilinde de çeşitli dönemlerde köylülere ücretsiz koloni dağıtımı yapılmıştır. 
Ancak bu uygulamadan arıcılık bilgi ve deneyimi olmayan kişilere de koloni dağıtılması, dağıtılan 
kolonilerin önemli bir bölümünün kısa sürede ölmesi nedeniyle son yıllarda vazgeçilmiştir. 

2000’li yılların başından itibaren genç ana arı kullanımını teşvik etmek amacıyla ana arı 
desteğine başlanmış ancak bu destekte bazı bal arısı yetiştiricisi ve ana arı üretimi yapan kişilerin 
hak etmedikleri halde bu desteği alma çabaları nedeniyle kaldırılmıştır. Bu süreç içinde kısa süreli 
olarak bal desteği de verilmiştir. 

2008 yılından itibaren ise arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip 
arıcılara arılı kovan başına 6 TL destek verilmeye başlanmıştır. Antalya ilinde 2005 yılında arı 
yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan toplam 71 arıcıya 3566 adet ana arı karşılığı 49.305 
TL, 2006 yılında arı yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan toplam 74 arıcıya 3.300 adet ana 
arı karşılığı 48.607 TL, 2007 yılında arı yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan toplam 106 
arıcıya 5.228 adet ana arı karşılığı 76.702 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 2007 yılında süzme bal 
desteğinden Antalya ilinde 22 bal üreticisi yararlanmış ve 114 ton bal karşılığı 68.308 TL destek 
ödemesi yapılmıştır. 2008 yılında Antalya ilinde 331 arıcıya toplam 158.355 TL, 2009 yılında ise 
860 arıcıya toplam 519.156 TL arılı kovan destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca arıcılık makine ve 
ekipmanlarına % 50 hibe ve bal ihracatında da ton başına prim ödemesi yapılmaktadır.

8.1.4. Hedefl er ve stratejiler
Akdeniz ekolojisine uygun, verim özellikleri yüksek arı genotipleri geliştirilmeli ve bu 

genotiplerden ana arı üretimi yapılarak ildeki arıcıların genç ve verimli ana arılarla üretim yapması 
sağlanmalıdır. 

Arıcılık denildiğinde ilk akla gelen ürün baldır. Ancak son yıllarda arı sütü, polen ve propolis 
başta olmak üzere arı ürünlerine olan talepte önemli artışlar olmuştur. Bazı ülkeler eğitim, ekipman 
ve arı genotipi gibi arıcılık altyapısını uygun hale getirerek bu ürünlerin de üretimine yönelmişlerdir. 
İlkim, bitki örtüsü ve koloni varlığı arı ürünleri üretimine son derece uygun olan Antalya ilinde bu 
ürünlerin üretimi teşvik edilmeli ve arıcıların geliri artırılmalıdır. Antalya ilinde faaliyet gösteren 
bombus arısı işletmeleri her yıl 25 ton civarında bal arısı poleni kullanmaktalar. Polen üretimi bu 
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açıdan ildeki arı yetiştiricileri için ek bir gelir kaynağı olacaktır. Bu polen talebinin tamamının il 
içinden karşılanması için arıcılar bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 

Antalya ili ve çevresi bitkisel üretimin çok yoğun ve bitkisel ürün çeşitliliğinin çok fazla 
olduğu bir bölgedir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla hastalık ve zararlılara 
karşı yoğun kimyasal ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar hem doğal faunaya hem de bal arılarına 
zarar vermektedir. 

Sahil kesiminde meyve, sebze ve pamuk üretim alanlarında, yayla kesiminde anason ve 
meyve üretim alanlarında ve çam kese böceğine karşı ormanlık alanlarda yapılan ilaçlamalar 
bal arılarını olumsuz yönde etkilenmekte ve önemli kayıplara yol açabilmektedir. Arı kolonilerin 
zirai mücadele ilaçlarından zarar görmemesi için ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılar mutlaka 
uyarılmalı ve arı kolonilerinin ilaçlamadan en az etkilenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği, üyelerinin arı malzemeleri ve ana arı temini, konaklama, 
nakliye, kalifi ye eleman, pazarlama gibi sorunlarına çözüm getirecek çalışmalara yoğunlaşmalı 
ve özellikle arı hastalık ve zararlıları ile mücadele, ana arı kullanımı, oğul önleme gibi konularda 
teknik bilgi, eğitim ve yayım hizmetleri sunmalıdır. 

Antalya ili iklim ve fl ora özellikleri nedeniyle çok yoğun bal arısı trafi ğinin yaşandığı bir ildir. 
Her yıl binlerce koloni il dışından kışlatma amacıyla getirilmekte ve il içinde de sahil ve yayla 
kesimleri arasında yoğun gezgincilik yapılmaktadır. Bu arı yoğunluğunun iyi planlanmaması ildeki 
arıcılığı verimsiz kılmaktadır. 

Bal verimini arttırmak için sabit arıcılar ve ildeki arıcılara öncelik tanınarak, Antalya ili ve 
ilçelerinin fl ora haritaları ve yerleştirilecek optimum koloni sayıları belirlenmeli ve gezginci arıcıların 
kapasiteye göre kontrollü konaklama yapmaları sağlanmalıdır. 

Antalya’ya özgü narenciye balı üretimi için; narenciye bahçelerinin yoğun olduğu il 
merkezindeki Aşağı Karaman, Duraliler, Bahtılı, Doyran, Gökçam, Karatepe, Çakırlar, Akdamlar, 
Hacısekililer, Hurma Gökdere ve Finike ilçesindeki Hasyurt, Sahilkent, Yeşilyurt bölgelerinde 
narenciye balı üretimine yönelik planlama yapılmalı, koloni kapasiteleri belirlenmeli ve narenciye 
ağaçlarının çiçek açmaya başladığı zaman koloni işçi arı kadrolarının güçlü olması için gerekli 
teknik destek arıcılara verilmelidir. 

Finike, Kaş gibi çam balı üretim alanlarında konaklayacak koloni kapasiteleri belirlenmeli 
ve koloniler kapasiteye uygun şekilde dağıtılmalıdır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında orman alanlarından 
arıcıların daha fazla yararlanması ve yeni kurulacak orman alanlarında ve bozuk orman alanlarının 
yenilenmesinde bal arılarının faydalanacağı bitkilere öncelik verilmesi konusunda imzalanan 
protokol gereğince Afyon, Bursa, Adana, Giresun illerinde bal ormanları projeleri başlatılmıştır. Bu 
çalışmaların sonuçları da izlenerek Antalya ili sınırları içinde yeni orman alanlarının kurulmasında 
ve bozuk orman alanlarının yenilenmesinde bölgeye uygun nektarlı ve polenli bitkilere öncelik 
verilmelidir.

8.2. Bombus Arısı Yetiştiriciliği Master Planı
Yaban arıları içerisinde iri yapılı, tüylü ve göz alıcı renklere sahip olan, dünyada yaklaşık 

250 türü saptanan ve ülkemiz doğasında da yoğun olarak görülen bombus arıları, bal arılarından 
sonra tozlaşma amacıyla kullanılan en önemli grubu oluşturmaktadır. 

Bombus arılarının tozlaştırıcı olarak önemleri 1900’lü yılların başında anlaşılmış ve birçok 
yem bitkisi tohumunun üretiminde bu arılar etkin olarak kullanılmıştır. Ayrıca bahçe ve tarla 
bitkilerinin ıslahı ile ilgili çalışmalarda da bombus arılarından yararlanılmıştır. 

Özellikle Bombus terrestris türünün kitlesel üretiminin başarılmasından ve örtü altı 
yetiştiricilikte verim ve kaliteyi arttırıcı etkilerinin belirlenmesinden sonra, bombus arıları dünyanın 
birçok ülkesinde örtü altı yetiştiricilikte yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Bombus arısı kullanılmasıyla sera ürünlerinin hem toplam ürün miktarı hem de kalitesi 
artmaktadır. Meyve bağlama oranı, meyve iriliği, meyvedeki tohum sayısı ve bir örneklik artmakta 
daha kaliteli ve lezzetli meyveler üretilmektedir.  

Bombus arıları başta domates olmak üzere biber, patlıcan, bakla, sakız kabağı, çilek gibi 
tarla ve sera ürünleri, elma ve sert çekirdekli (kiraz vd.) meyve ağaçları olmak üzere çok sayıda 
kültür bitkisinin tozlanmasında bütün kıtalarda 30’dan fazla ülkede kullanılmaktadır. 

8.2.1. Mevcut Durum
8.2.1.1. Bombus arısı kullanımı 
Dünyada yılda yaklaşık bir milyon adet ticari üretilmiş B. terrestris kolonisi tozlaşma 

amacıyla kullanılmaktadır. Ticari üretilen bombus kolonilerin % 95‘ i dünyada ve Türkiye’de örtü 
altı domates yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 

Sera içi koşullara iyi uyum sağlayan ve domates bitkisinde etkin tozlaşma yapan 
bombus arılarının kullanılması ürün verim ve kalitesi artmakta ayrıca seralarda kullanılan zirai 
ilaçlara sınırlama getirilmekte, hormon olarak bilinen bitki gelişimini düzenleyici (BGD) madde 
kullanımından kaynaklanan kalite ile ilgili sorunlar da ortadan kalkmakta ve daha sağlıklı üretim 
yapılmaktadır. 

Tozlaşma amacıyla satışa sunulan B. terrestris kolonilerde sağlıklı bir ana arı ve 50–60 
adet işçi arı olması yeterli olmaktadır. Bir koloni yetiştirilen bitkiye bağlı olarak 1500–2000 m2 sera 
alanında iki ay süre ile kullanılmaktadır. Bu sürenin sonunda ise erkek ve/veya ana arı üretimi 
başladığı ve koloni ömrünün sonuna yaklaşıldığı için koloni yenilenmektedir.

Türkiye’de ticari olarak üretilen B. terrestris kolonilerinin tozlaşma amacıyla domates 
seralarında kullanımına 1997–1998 sera üretim döneminde başlanmıştır (Çizelge 8.2.1.1.1). 
Özellikle örtü altı yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz sahil bölgesinde B. terrestris 
arılarına olan ilgi yıldan yıla önemli artış göstermiştir. 2008–2009 sera üretim döneminde (Eylül 
2008-Mayıs 2009) yaklaşık 100 000 adet ticari üretilmiş bombus kolonisi 50 000 bin dekar sera 
alanında kullanılmıştır. 

Ülkemiz seralarında çevre denetiminin iyi olmaması, yoğun kimyasal kullanımı, seraların 
küçük ölçekli ve dağınık, üreticilerin de örgütsüz olması nedeniyle bombus arısı kullanımının 
ülkemizde yaygınlaşamayacağı düşünülmekteydi. Ancak üreticiler arı kullanmanın yararlarını kısa 
bir süre içinde anlamışlar ve yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. Bombus arısı kullanımındaki 
bu başarı da seracılık sektörünün yeniliklere açık olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Son yıllarda bombus arısı kullanımına olan talep artışında; domates fi yatlarının yüksek 
seyretmesi, modern seraların artışı, ticari rekabetten dolayı bombus koloni fi yatlarının düşmesi, 
kış aylarında hava koşullarının elverişli olması ve Tarım Bakanlığı tarafından kalite ve kalıntı 
sorunun çözümü için seracılık sektöründe başlatılan uygulamalar etkili olmuştur.

Bombus arıları büyük ölçüde Akdeniz sahil kuşağında kullanılmaktadır. Son yıllarda azda olsa 
Aydın, Denizli, Afyon, Manisa gibi sera üretiminin yaygınlaşmaya başladığı İllere de Antalya’dan 
bombus kolonisi satışı yapılmaktadır. Ayrıca Kiraz, Kayısı gibi bazı meyve bahçelerinde tozlaşma 
amacıyla bombus arısı kullanılmaya başlanmıştır.
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8.2.1.1.1 Türkiye’de Kullanılan Bombus Arısı Koloni Sayısı ve Arı Kullanılan Sera Alanı

Sera Üretim Dönemi Kullanılan Koloni Sayısı 
(adet)

Arı Kullanılan Sera Alanı 
(dekar)

1997 Eylül - 1998 Mayıs 3 500 – 4 000 1 500 – 2 000
1998 Eylül - 1999 Mayıs 7 000 – 8 000 3 500 – 4 000
1999 Eylül - 2000 Mayıs 11 000 – 12 000 5 500 – 6 000
2000 Eylül - 2001 Mayıs 17 000 – 18 000 8 500 – 9 000
2001 Eylül - 2002 Mayıs 20 000 – 24 000 10 000 – 12 000
2002 Eylül - 2003 Mayıs 28 000 – 30 000 14 000 – 15 000
2003 Eylül - 2004 Mayıs 32 000 – 33 000 16 000 – 17 000
2004 Eylül - 2005 Mayıs 36 000 – 38 000 18 000 – 19 000
2005 Eylül - 2006 Mayıs 40 000 – 44 000 20 000 – 22 000
2006 Eylül - 2007 Mayıs 54 000 – 56 000 27 000 – 28 000
2007 Eylül - 2008 Mayıs 65 000 – 70 000 32 500 – 35 000
2008 Eylül - 2009 Mayıs 75 000 – 85 000 37 500 – 42 500
2009 Eylül - 2010 Mayıs  (tahmin) 90 000 –100 000 45 000 – 50 000
2014 Eylül - 2015 Mayıs  (tahmin) 130 000  – 150 000 65 000 – 75 000
2019 Eylül - 2020 Mayıs  (tahmin) 170 000 – 180 000 85 000 – 90 000

8.2.1.2. Bombus arısı üretimi
Bombus arılarının yıl boyu kitlesel üretimleri Hollanda ve Belçika’daki birkaç ticari fi rmanın 

yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda 1987 yılında başarılmıştır. Günümüzde de az sayıda 
ticari fi rma tarafından bombus arıları üretilmekte ve bütün dünyaya satılmaktadır. Tozlaşmada 
kullanmak amacıyla kitlesel üretim için birçok bombus türü denenmesine karsın, ticari olarak beş 
türün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Avrupa’da diğer türlere oranla daha yaygın dağılım 
gösterdiği, kolay elde edilebildiği, daha büyük koloni oluşturduğu ve yıl boyu yetiştiriciliğe (kitlesel 
üretime) daha uygun olduğu için ticari yetiştiricilikte en çok tercih edilen tür Bombus terrestris L. 
türüdür.

Türkiye’de bombus arısı üretim faaliyetlerine yaklaşık 20 yıl önce başlanmıştır. Bu süreç 
içerisinde 8–10 fi rma kurulmuş ancak bu fi rmalardan birçoğu özellikle kitlesel üretimde yaşadıkları 
çeşitli sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur. 

Türkiye’de bir sera üretim döneminde kullanılan yaklaşık 100 000 adet bombus kolonisi 
Antalya’da kurulmuş olan yabancı ortaklı dört fi rma tarafından üretilip satılmaktadır. Firmalar 
ilk yıllarda yalnızca koloni ithalatı yapmışlardır. Tarım Bakanlığı’nın koloni ithalatına sınırlama 
getirmesi, Türkiye’ de bombus arılarına olan talebin sürekli artması ve maliyetlerin yüksekliği 
yabancı ortakların Türkiye’de yatırım yapmasını hızlandırmış ve fi rmalar koloni yerine yurt 
dışındaki ortaklarından ana arı alarak Türkiye’deki işletmelerinde koloni üretmeye başlamışlardır. 
Bazı fi rmalar ana arı üretimini de Türkiye’de yapmak için gerekli yatırımları başlatmışlardır. 

Bu gelişmelere koşut olarak koloni ithalatı 2004 yılına kadar artış gösterirken bu yıldan 
sonra önemli ölçüde düşmüştür. Buna karşın ana arı ithalatı 2000 yılında başlamış ve sürekli 
olarak artmıştır. Firmaların yaptığı ihracatın büyük bölümünü bu fi rmaların Belçika ve Hollanda’daki 
ortaklarına gönderdikleri koloniler oluşturmaktadır. Antalya’dan çok az miktarda Suriye, Libya, 
Polonya ve KKTC ‘ye koloni ihracatı yapılmıştır.

8.2.1.3. Örgütler
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan Bombus Arısı Yönetmenliği Remi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2004 No: 25600) Bu yönetmenlik 
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bombus arılarında; üretim izni, damızlık materyal elde etme ve korunması, ihracat, ithalat ve 
projelendirme ve örtü altı tarımında bombus arısı kullanımını artırıcı tedbirlerin alınması konularını 
kapsamaktadır. Bu yönetmenlikle konunun yasal mevzuatı tamamlanmıştır. 

Bombus arısı üretimi yapan dört fi rma bulunmaktadır. Firma sayısı çok az olduğu için bombus 
arısı üreticilerine yönelik bir örgüt bulunmamaktadır. Her yıl düzenli olarak üretici fi rmalarla ilgili 
kamu kurumları toplanmakta ve sektörle ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

8.2.1.4. Desteklemeler
Türkiye’de bombus arısı üretimi yapan dört fi rma bulunmaktadır ve bu fi rmaların tamamı 

Antalya ilinde faaliyet göstermektedir. Bombus arısı üretimini teşvik etmek için fi rmaların 
kullanabileceği kamusal kaynaklı bir destek bulunmamaktadır. Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
sera ürünlerindeki kalıntı ve kalite sorununun çözümüne katkı sağlaması nedeniyle bombus arısı 
kullanan sera üreticilerine koloni satış fi yatının yaklaşık % 40’ına eşdeğerde koloni başına 50 TL 
teşvik uygulamaktadır. Bu destekte bombus arısı kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamış ve 
dolaylı olarak bombus arısı üretimi yapan fi rmaların satışlarını artırmıştır.  

Çizelge 8.2.1.4.1’de sunulan verilerden de anlaşılacağı üzere 2009 yılında bombus arısı 
kullanımı için yaklaşık 1.5 milyon TL kamudan destek sağlanmış ve satışı yapılan kolonilerin 
yaklaşık % 30 desteklenmiştir. 

Çizelge 8.2.1.4.1. Antalya’da Bombus Arısı Desteklemesi. 

Yıl Üretici Sayısı Koloni Sayısı Destek Miktarı 
(TL)

2007 7.960 28.215 1.410.750
2008 2.415 10.890 490.050
2009 4.294 27.278 1.363.900

8.2.2. Hedefl er ve stratejiler
Seracılık sektöründe bombus arılarına olan talep her geçen gün artmasına karşın arıların 

yıl boyu kitlesel üretimlerinde yabancı fi rmalara bağımlılık devam etmektedir. Kitlesel üretimde 
yaşanan sorunların çözülmesi yerli fi rmaların da sektöre girmesini, koloni fi yatlarının düşmesini 
ve ihracatı olanaklı kılacaktır. Bu nedenle konu ile ilgili bilimsel çalışmalar desteklenmeli, üretim 
teknikleri konusunda deneyimli personel yetiştirilmelidir. 

Bombus arısı üretimi yapacak fi rmalar desteklenerek, Antalya ilinde ziraat mühendisleri 
için yeni iş imkânları yaratılmalıdır. Mevcut 4 fi rmada yaklaşık 50 ‘ye yakın ziraat mühendisi 
çalışmaktadır. Tarım Bakanlığı’nın bombus arısı kullanan sera üreticilerine verdiği koloni satış 
fi yatının yaklaşık % 40‘ı (koloni başına 50 TL) oranındaki destek bombus arısı kullanımının 
yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bu desteğin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi yararlı 
olacaktır.

Tozlaşma amacıyla seralarda kullanılan B. terrestris kolonilerinde üretilen ana ve erkek 
arılar sera dışına çıkabilmekte ve doğal ortamda koloni oluşturabilmektedirler. Son yıllarda ticari 
üretilmiş B. terrestris arılarının bu şekilde yayılmasının besin kaynakları ve yuva yeri için yerel 
tozlaştırıcılarla rekabet, parazit ve patojenlerin taşınması ve yerel genotiplerin melezleşmesi gibi 
bazı sorunlara yol açabileceği tartışılmaktadır. Bu nedenle tozlaşma amacıyla kullanılan bombus 
arılarının ekoloji üzerine olan olası etkileri de incelenmeli ve ticari kolonilerdeki ana ve erkek 
arıların sera dışında yuva kurmalarını engelleyici tedbirler alınmalıdır. 

Son yıllarda bombus arıları ve diğer tozlaştırıcıların populasyon yoğunlukları ve tür 
çeşitlilikleri tüm kıtalarda önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki bombus türlerinin 
saptanmasına yönelik çalışmalar artırılmalı ve yok olma sınırındaki türler korunmalıdır. 

Her yıl Antalya sahil kuşağında yaklaşık 100 000 adet ticari üretilmiş bombus arısı kolonisi 
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kullanılmaktadır. Bombus kolonileri genellikle plastik kutular içinde seracılara satılmakta ve 
koloni ömrü bittikten sonra da bu kutular sera dışına atılmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek için bu 
kutuların geri dönüşümü sağlanmalıdır.

Türkiye’de tozlaşma amacıyla satışa sunulan bombus kolonilerinin yaklaşık % 10 ‘nun da 
kolonilerin tozlaşma etkinliği ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem sera üreticilerine 
hem de bombus arısı üreten fi rmalara önemli ekonomik kayıplar yaşatmaktadır. Bu konuda 
üreticilerden gelen en önemli şikayetler seraya yerleştirilen kovanın çok az çalışması veya kısa 
ömürlü (1-1,5 ay) olmasıdır.  Bir dekardan daha küçük özellikle plastik seralarda, sera üreticilerinin 
ilaçlama kurallarına uymadıkları seralarda ve arıların kolaylıkla sera dışına çıktığı seralarda 
bombus arılarının tozlaşma etkinliği düşmektedir. Hem bombus arısı fi rmalarının hem de sera 
üreticilerinin zarar görmemesi için özellikle bombus arısı fi rma yetkililerinin ve diğer ilgili kurumların 
üreticileri ve satış elemanlarını bu konuda daha iyi bilgilendirmesi sorunların çözülmesine önemli 
katkı sağlayacaktır.

8.3. İpek Böcekçiliği Master Planı
Türkiye’de 1500 yıllık geçmişi olan ipekböcekçiliği, günümüzde yan gelir kaynağı olarak 

varlığını sürdürmeye çabalayan tarımsal bir faaliyettir. Uygun iklimi ve her bölgesinde yaygın 
olarak bulunan dut ağacı varlığı nedeniyle Türkiye, ipekböceği yetiştiriciliği açısından çok uygun 
bir konumdadır. 

Yetiştirme işlerinin büyük ölçüde emeğini diğer tarımsal faaliyetlerde değerlendiremeyen 
aile fertlerince yapılması, önemli bir yatırım gerektirmemesi ve yaklaşık bir aylık yetiştirme süreci 
sonunda ürün bedelinin nakit olarak alınması bu tarımsal uğraşıyı önemli kılmaktadır.  

Türkiye’nin yıllık ipek ipliği ihtiyacı yaklaşık 250 – 300 ton civarındadır ve bu ipek talebinin 
büyük bir kısmı ithalatla karşılanmaktadır. İpek ipliğinin % 80’ni ipek halı dokumacılığında 
kullanılmaktadır. İpek sektörü, ipekböceği yetiştiriciliği, ipek çekimi, büküm, boyama, dokuma 
ve pazarlama gibi değişik emek yoğun faaliyetleri içermekte ve istihdama önemli katkı 
sağlamaktadır. 

Üretilen koza mamul madde haline gelene kadar yaklaşık 14 misli katma değer yaratmaktadır.  
Devlet desteğiyle de olsa söz konusu ticari faaliyetin devamı ile ülkemizin en önemli tarihsel 
hazinelerinden birisi olan ipekli el sanatları yaşatılmaya devam etmekte,  bu kültür genç kuşaklara 
aktarılmakta ve ipekli ürünlerin ihracatıyla önemli miktarda gelir sağlanmaktadır.

8.3.1. Mevcut durum
Türkiye’nin 1900’ lü yılların başlarında 18 000 ton olan yaş koza üretimi 1990 yılında 

2.171 tona kadar düşmüştür.  Türkiye ipekböcekçiliği son yirmi yıl içinde ise çok önemli sorunlar 
yaşamış, 2001 yılında en düşük seviyesi olan 47 tona kadar gerilemiştir ve koza ve ipek üretimi 
bitme noktasına gelmiştir. 2002 yılından itibaren üreticilere ücretsiz ipekböceği tohumu ve dut 
fi danı dağıtımı sayesinde üretimde tekrar artış sağlanabilmiş ve yıllık yaş koza üretimi 125–150 
ton arasında bir değere yükselmiştir (Çizelge 8.3.1.1). 

Yaşanan bu büyük üretim düşüşünde; dünya ipek üretiminin %75–80’ ini sağlayan Çin 
Halk Cumhuriyetinin çok düşük fi yatla dünya piyasasına ipek sunarak ipek fi yatını tek başına 
belirlemesi, yasal ve yasal olmayan yollardan çok ucuz fi yatlarla koza, ipek ve ipekli ürünlerin 
ülkemize girmesi, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve sanayinin gelişmesi sonucu ipekböcekçiliğinin 
rekabet şansının azalması, dut ağaçlarının kesilmesi, kimyasal ilaç kullanımının artması, alternatif 
tarım ürünlerinin getirisinin kozadan fazla olması ve bazı yıllar koza alım fi yatlarının düşük 
seyretmesi gibi sebepler etkili olmuştur.
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Çizelge 8.3.1.1. Türkiye’de Üretilen Yaş Koza Miktarı, Verimi ve Alım Fiyatları 

Yıllar Kutu Sayısı
(Adet)

Yaş Koza 
(Ton)

Verim 
(Kg/ Kutu)

Koza Birlik 
Fiyatı 

(TL/ Kg )

Doğrudan 
Destek 
(TL/ Kg)

Toplam Alım 
Fiyatı (TL/Kg)

2005 5.669 157 27.7 2.50 8.50 11.00
2006 5.698 129 22.6 2.50 9.50 12.00
2007 5.273 127 24.1 3.50 9.50 13.00
2008 5.564 126 22.6 6.00 9.00 15.00

Antalya ilindeki ipekböceği yetiştiriciliği de Türkiye genelindekine benzer bir durum 
göstermiştir. 1990’lı yılların başında 8 ilçesinde yaklaşık 3000–3200 aile tarafından yılda 80–100 
ton çıvarında yaş koza üretilirken, 2000’li yılların başında 3 ilçesinde,  (Alanya, Gazipaşa ve 
Gündoğmuş)  yaklaşık 800 aile tarafından yetiştiricilik yapılmış ve 25–30 ton yaş koza üretilmiştir. 
Son yıllarda ise yalnız Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yetiştiricilik yapılmaktadır.  Ancak Antalya ili 
son yirmi yıl içinde Türkiye genelinde yaşanan düşüşten göreceli olarak en az etkilenen ildir. 
Çizelge 8.3.1.2. Antalya İlinde Üretilen Yaş Koza Miktarı, Verimi ve Alım Fiyatları 

Yıllar
Kutu 

Sayısı
(Adet)

Yaş Koza
(Ton)

Verim
(Kg/Kutu)

Koza 
Birlik
Fiyatı

(TL/Kg)

Doğrudan
Destek
(TL/Kg)

Toplam
Alım
Fiyatı

(TL/Kg)

Üretici
Aile

Sayısı
(Adet)

Aile
Başına
Kutu

Sayısı

2005 895 28.58 31.94 2.50 8.50 11.00 711 1.5

2006 829 26.53 32.00 2.50 9.50 12.00 618 1.5

2007 885 28.78 32.51 3.50 9.50 13.00 597 1.5

2008 905 25.44 28.11 6.00 9.00 15.00 580 2

2009 910 25.91 28.47 4.00 12.00 16.00 551 2

Antalya ili 2000 yılından beri Türkiye’de ipekböceği yetiştiren iller sıralamasında ikinci 
sırayı almış ve ülke yaş koza üretiminin yaklaşık %20’sini sağlamıştır (Çizelge 8.3.1.2). Türkiye 
ipekböceği yetiştiriciliğinde en önemli sorunlarda birisi kutu başına elde edilen koza verimidir. 
Yetiştirme koşulları, iklim, ipekböceği yumurtasının genetik yapısı ve yetiştiricilerin bilgi ve 
deneyimi verimliliği etkileyen en önemli unsurlardır. 

Türkiye’de kutu başına verimlilik 20–25 kg arsında değişirken Antalya ilinde 25–30 kg 
arasındadır. Bu değerde Antalya ilindeki ipekböceği yetiştiriciliğinin önemini ve başarısını 
göstermektedir. Antalya ilindeki diğer önemli bir gelişme de ipekböceği yetiştiriciliği yapan aile 
sayısındaki azalışın son yıllarda da devam etmesine karşın aile başına yetiştirilen kutu sayısının 
artmasıdır. Bu nedenle toplam üretilen yaş koza miktarı fazla düşmemiştir. 

8.3.1.1. Örgütler
Kurulduğu 1940 yılından beri Bursa’da faaliyetlerini sürdüren S.S. Bursa Koza Tarım 

Satış Kooperatifl eri Birliği (Koza Birlik), Bursa, Bilecik, Adapazarı, Eskişehir ve Antalya (Alanya) 
illerindeki 5 kooperatifi  ve toplam 10.936 ortağı ile ipekböcekçiliği sektöründe yer alan tek üretici 
örgütüdür. Ülkemizde üretilen yaş ipek kozasının tamamı Koza Birliğe bağlı kooperatifl er tarafından 
satın alınmakta, elde edilen kuru kozalar iç ve dış piyasalara pazarlanmaktadır. Türkiye’de koza 
üretiminde kullanılacak yumurtaların üretim yetkisi de merkezi Bursa’da bulunan Koza Birliğe 
verilmiştir. Koza Birlik istenilen miktarda kaliteli, verim düzeyi bilinen ipekböceği yumurtasını 
ücretsiz veya çok sembolik fi yatla bütün bölgelere ulaştırmaktadır.
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8.3.1.2. Desteklemeler
1974–1980 yılları arasında devlet destekleme kapsamına alınan yaş koza, 1981 yılından 

itibaren destekleme kapsamından çıkarılarak, ithalata konulan yüksek fonlar ile korunmaya 
çalışılmıştır. Üretim maliyetlerinin artması ve dış piyasalarda kuru koza fi yatlarının çok düşük olması 
nedeniyle, üreticiler 1999 ve 2000 yıllarında prim, 2001 yılında prim ve doğrudan destek, 2002 
yılından bu yana ise doğrudan destek ödemesi yoluyla devlet tarafından tekrar desteklenmiştir. 

Yapılan bu destekler sonucunda, Koza Birlik üreticilerden dünya fi yatlarından ürün alma 
imkânına kavuşmuş ve satın aldığı kozaların tamamını pazarlayabilmiştir. Belirlenen yaş koza 
doğrudan destek ödemeleri ve Koza Birlik alım fi yatları ile üreticilere ücretsiz dağıtılan ipekböceği 
tohumları ve dut fi danları ipekböceği yetiştiriciliğinin tamamen yok olmasını önlemiştir.

8.3.2. Hedefl er ve stratejiler
 ✓ Yakın geçmişte çok sayıda ipekböceği yetiştiriciliği yapan ailelerin bulunduğu Kaş, 
  Gündoğmuş gibi ilçelere öncelik verilerek il genelinde koza üretiminin yeniden 
  canlandırılması için gerekli çaba sarf edilmelidir.
 ✓ Kişi başına gelirin çok düşük olduğu köylerde yeni dut ağacı üretim sahalarının 
  oluşturulması desteklenmeli, ücretsiz dut fi danları dağıtılmalıdır.
 ✓ Yaş koza üretimine halen devlet tarafından sağlanan mali destekler, ürünün kültürel bir 
  değere sahip çok özel bir ürün olması dikkate alınarak, piyasa koşullarına uygun olarak 
  devam ettirilmelidir. 
 ✓ Yaş koza üretiminin artırılması için böcekhane ve ilk yaş besleme evi gibi fi ziksel şartlar 
  üreticilere sağlanmalı, yeterince besleme tablaları ve plastik ondülün koza askıları 
  dağıtılmalıdır.
 ✓ Gerekli yatırımlar yapılarak modern üretim teknikleri kullanılmalı, dolaysıyla kutu başına 
  verimliliğin artışı hedefl enmelidir.
 ✓ Araştırma – geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli, ipekböcekçiliği ve ipekli ürünler ile 
  ilgili kurumlar arasındaki işbirliği artırılmalıdır.
 ✓ Üreticilere yönelik eğitim çalışmalarına önem verilmelidir.
 ✓ El sanatlarına ilişkin envanter çalışmaları tamamlanmalı, ipekli ürünlerin üretimi ve 
  pazarlanması için gerekli organizasyon kurulmalıdır. 
 ✓ İpek halı üretiminde yeni desen ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu 
  amaçla yüksek okullarda yeni bölümler açılmalı ve köylerde uygulamalı halı dokuma 
  kursları düzenlenmelidir.
 ✓ Taklit ürünlerle mücadele edilmeli, ipek halıya belirli standartlar getirilmek suretiyle, 
  sertifi kasız halı satışı önlenmelidir.
 ✓ Bölgenin yüksek turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak ipekli moda – 
  tekstil ürünleri ve turistik eşyalar gibi ürün çeşitliliği teşvik edilerek talep yaratılmalıdır.
 ✓ Tekstil sektörünün en değerli ve en pahalı ham maddesi olan ipekten dayanıklılık, 
  parlaklık ve boyama yatkınlığı gibi özellikleri ile yüksek kalitede ürünler üretilmektedir. 
  İpekböceği dünyada az sayıda ülke tarafından yetiştirilmesine karşın ipekli ürünlere olan 
  talep her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ipekböceği yetiştiriciliği, ipek çekimi ve 
  geleneksel ürünlerin üretimi Avrupalı turistler için çok ilgi çekicidir. İpekböceği yetiştiriciliği 
  ve ipekli ürün üretim ve satışının yapıldığı köyler restore edilerek turistlerin günü birlik 
  ziyaretleri sağlanmalı ve bölgenin turizm geliri artırılmalıdır.
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9. ANTALYA KÜMES HAYVANCILIĞI MASTER PLANI

9.1. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Mevcut Durum 
Tavuk başta olmak üzere, hindi, ördek, kaz, sülün, keklik, bıldırcın, devekuşu vb kanatlı 

hayvanlar ile tavşan ve şinşilla gibi kürk hayvanlarının tümü “Kümes Hayvanları” olarak 
isimlendirilmektedir. 

Antalya ilinde gelişmiş bir ticari kümes hayvancılığı sektöründen söz etmek mümkün 
değildir. Kanatlı hayvancılık daha çok kırsal kesimdeki aile tipi yetiştiricilikten oluşmaktadır. Ticari 
kürk hayvancılığı, geçmişte birkaç girişimci tarafından yapılmıştır ancak istikrarlı bir üretim söz 
konusu olmamıştır. 

Eko-turizm işletmelerinde süs amaçlı tavşan yetiştiriciliğine rastlamak mümkündür. 
2002-2009 yıllarına ait kanatlı hayvan sayıları Çizelge 9.1.1’de sunulmuştur. 

Çizelge 9.1.1. Yıllar İtibariyle Antalya İlindeki Kanatlı Hayvan Sayısı

Yıllar Tavuk (adet) Hindi (adet) Ördek (adet) Kaz (adet) Toplam kanatlı 
(adet)

2002 640.250 28.150 13.200 1.430 683.030
2003 613.980 22.900 10.850 1.690 649.420
2004 578.980 31.210 9.120 1.600 620.910
2005 665.921 54.645 9.627 1.406 731.599
2006 591.863 22.762 8.672 1.542 624.839
2007 541.209 39.253 3.089 1.582 585.133
2008 577.701 5.478 2.636 1.421 587.236
2009 487.81 4.780 1.780 740 495.181

Kanatlı hayvan sayısında hafi f bir azalma olduğu söylenebilir. İldeki tavukçuluğun tamamına 
yakını aile tavukçuluğu şeklinde yapıldığından, şehirleşmeye paralel olarak sayının bir miktar 
gerilemesi normaldir. 

Ayrıca 2001 yılında Elmalı ilçesi sınırları içinde kurulan ticari hindicilik işletmesinin 
kapanması da bunda etkilidir.  Yine Yamansaz mevkiinde bulunan Türkiye’nin başlıca ördek eti 
üreticisinin il dışına taşınması da ördek sayısında azalmaya yol açmıştır. Yine ildeki tek ticari 
tavukçuluk işletmesi olan An-tav, yumurta üretimine son vermiştir. Manavgat il sınırları içinde 
kurulmuş olan işletme, özellikle yüksek yaz sıcaklıklarının maliyeti arttırmasından şikayetçi idi. 

Hâlihazırda ilimizde ruhsatlı 2 adet kanatlı hayvancılık işletmesi faaliyetine devam etmektedir. 
Bunlardan birisi Merkez ilçede bulunan 40.000 bıldırcın kapasiteli işletme aynı zamanda günde 
1.250 bıldırcın kesim kapasiteli kesimhaneyi de bünyesinde bulundurmaktadır. Yine Merkez ilçede 
50.000 kapasiteli keklik üretim işletmesi vardır. Keklik ve bıldırcın üreten iki adet ticari işletmenin 
bulunmasının ilin turistik kapasitesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Çizelge 9.1.2. Antalya İli Kanatlı Hayvan Varlığının Türlere Göre Dağılımı (2008)

İLÇELER Tavuk (adet) Hindi (adet) Ördek (adet) Kaz   (adet) Toplam 
kanatlı (adet)

Finike 13.000 500 200 200 13.900
Demre 15.241 325 0 0 15.566
Kaş 34.300 450 175 100 35.025
Kumluca 20.100 2.510 251 51 22.912
Kemer 21.900 320 350 320 22.890
Manavgat 38.280 195 0 0 38.475
Merkez 77.500 598 605 250 78.953
Serik 92.000 150 450 300 92.900
Alanya 32.000 0 0 0 32.000
Gazipaşa 64.000 150 150 40 64.340
Elmalı 41.200 0 30 0 41.230
Korkuteli 110.000 250 410 140 110.800
Akseki 10.250 0 0 0 10.250
Gündoğmuş 7.190 0 0 0 7.190
İbradı 740 30 15 20 805
İl Toplamı 577.701 5.478 2.636 1.421 587.236
Türkiye 244.280.376 3.230.318 470.158 1.062.887 249.043.739
Antalya’nın Payı (%) 0.23 0.16 0.56 0.13 0.23

Antalya İl Tarım Müdürlüğü verilerine göre, kanatlı hayvan varlığının ilçelere dağılımı 
Çizelge 9.1.2‘de verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği üzere tavuk ve toplam kanatlı sayısının 
en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Korkuteli, Serik ve Merkez ilçedir. En yüksek hindi varlığına 
sahip olan ilçemiz Kumluca iken, ördek ve kaz gibi su kanatlılarının sayısının fazla olduğu ilçeler; 
Merkez, Serik, Korkuteli ve Kemer’dir. Ancak bunların sayısı çok çok sınırlıdır ve tamamına yakını 
köy tipi kanatlı hayvancılık sürülerinde yer almaktadır. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve 
Antalya ili köy tavukçuluğunu incelemeyi hedefl eyen bir projede (Aksoy ve Mutaf, 2002, Proje No: 
21.01.0104.05) Antalya ili kırsal alanını temsil edecek örnek, üç aşamalı kümeli örnekleme sonucu 
belirlenmiştir. Anket yapılan 32 köyün il haritası üzerindeki yerleşimi Grafi k 9.1.1’de sunulmuştur. 

Ankete konu olan 224 ailenin % 88,8’inin köy tipi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 
bunların tamamına yakının tavuk olduğu saptanmıştır. Çok sınırlı sayıda ailenin tavuk dışındaki 
kanatlıları yetiştirdiği ancak bunların da çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Genellikle ailedeki en 
yaşlı hanımın tavuklarla ilgilendiği, aile başına düşen ortalama toplam tavuk sayısının 13,4 adet 
(8,52 tavuk, 1,93 horoz ve 2,95 civciv-piliç/aile) olduğu saptanmıştır. 

Üretim öncelikle ailenin yumurta gereksinmesini karşılamak üzere yapılmaktadır, özellikle 
ileri yaştakiler şehirde yaşayan çocuklarına göndermek için üretim yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Ürettiği yumurtanın bir kısmını satanların oranı %30, hediye edenlerin oranı ise %79’dur. 

İlgili ankete konu olan 224 ailenin 39’unun (% 17,4) hiç arazisi olmadığı, 33 ailenin ise 
(%14,7) arazi işlemediği saptanmıştır, 10 da ve daha az araziye sahip olanların oranı % 51,3, 
işlediği arazi 10 da ve altında olanların oranı da % 52,6 olarak saptanmıştır.  Arazi sahibi olanlarda 
ortalama arazi varlığı 17,7 da/aile, işlenen arazi büyüklüğü ortalaması ise 15,7 da/aile’dir. Ortalama 
parsel sayısı 3,1 parsel/aile olarak bulunmuştur.  

Sadece tarımsal gelirle geçinenlerin oranı % 60,3, hiç tarımsal geliri olmayıp sadece tarım 
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dışı gelirle geçinenlerin oranı da % 14,7’dir, % 23,2’lik kesim hem tarımsal hem de tarım dışı 
gelire sahiptir, % 1,8’lik kesimin ise nakdi geliri bulunmamaktadır. 

Ankete konu olan ve Antalya ilini temsil eden örnekte ailelerin arazi varlıklarının küçük 
ve parçalı olduğunu işlenen arazi miktarının da düşük olduğunu söylemek ve buna dayanarak 
geçimlik tarım uygulamasının yaygın olduğunu ileri sürmek mümkündür. 

Grafi k 9.1.1. Anket Yapılan Köyler

Ankette katılanlardan köy tavuğu yetiştirenlere “gelir düzeyiniz daha yüksek olsa ve köyde 
yaşamaya devam etseniz, köy tavukçuluğunu sürdürür müsünüz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
Yetiştiricilerin %84’ü daha zengin olsa bile köy tavukçuluğuna devam edeceğini bildirmiştir. Bu 
sorunun yanıtlanması sırasında verilen kimi dikkat çekici yanıtlar şöyle sıralanabilir; “tavuksuz 
ev olur mu?”, “köy yerinde tavuk yetiştirmeyip de sinemaya mı gideceğim?”, “kendi ürettiğimiz 
buğday varken niye tavuk bakmayayım?”, “tavuk olmazsa evi yılan, fare, böcek basar”, “verecek 
yemim bile olmasa bunlar evin kırıntısı ile beslenir”, “kendim yemesem şehirdeki çocuklarıma 
gönderirim”, “şehirdeki torunlarım geldiğinde köy yumurtası yemezse mutsuz oluyor”. Bu yanıtlar 
ve devamlılık isteği, bu tarz üretimin köylerde kırsal yaşamın bir parçası olarak kabullenildiğini 
göstermektedir. 

Köy tavukçuluğu yapanların % 15’inin tavuklar için yapılmış küçük derme-çatma bir 
kümesi bulunurken, kalan % 85’inin özel kümesi yoktur. Üreticilerin % 18’i tavukları tamamen 
serbest bıraktığını, % 67’si gündüz serbest bırakıp geceleri kapattığını, % 12’si günde sadece 
1-2 saat serbest bıraktığını, % 3’ü ise tamamen kapalı yetiştiricilik yaptığını bildirmiştir. Aşılama 
yaptıran birkaç üreticiye rastlanmıştır, bunlar da birkaç yıl ara ile Yalancı veba (New castle) aşısı 
yaptırmışlardır, şimdiye dek tavuk yetiştiriciliği ve sağlık koruma konusunda hiç tarımsal yayım 
desteği almadıkları saptanmıştır. İlaç kullanımı konusunda genellikle serbest çalışan veteriner 
hekimlere ve eczacılara danıştıklarını bildirmişlerdir, ayrıca kümesi tarım ilacı ile dezenfekte eden 
ve sağlık koruma ve tedavi amaçlı olarak kanatlıların vücuduna mazot süren ve/veya içiren birkaç 
üreticiye rastlanmıştır.  

Yetiştiricilik yapanların % 66’sı aile gereksinmesi için dışarıdan hiç yumurta almadığını 
bildirmiştir, kalanlar ise aile üretimi yetmediği zamanlarda yumurta aldıklarını belirtmişlerdir. 
Dışarıdan hiç tavuk eti satın almayanların oranı ise sadece % 16’dır ve bunlar genellikle 
yaşlılardır, kalan büyük çoğunluk tavuk eti ihtiyacını karşılamak üzere pişirmeye hazır tavuk 
eti satın almaktadır. Özellikle gençlerin köy tavuğunun lezzetini tercih etmediklerini ancak köy 
yumurtasının tüm aile bireyleri tarafından çok beğenildiği ifade edilmiştir. İlgili kurumlarca destek 
sağlanması durumunda aile gereksinmesini karşılamak ve/veya satmak üzere üretimi arttırmaya 
hazır olanların oranı % 38 olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak Antalya iline bağlı köyleri temsil eden örnekte köy tavukçuluğunun çok yaygın 
şekilde yapıldığını, bu tarz üretimin kırsal yaşamın bir parçası olarak algılandığını, ailenin ve yakın 
akrabaların yumurta gereksinmesinin karşılanmasının temel amaç olduğu, en önemli sorunun 
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hastalıklar ve tarımsal yayım desteğinin verilmemesi oluğunu söyleyebiliriz. Bu anket çalışması 
Kuş gribi (Avian infl uenza) vakaları görülmeden önce yapıldığı için 2009 yılında ankete konu olan 
aileler tarafımızca telefonla aranmış ve köy tavukçuluğuna devam edip etmedikleri sorulmuştur. 
Bu esnada yetiştiricilik yapanların yaklaşık % 70’ine ulaşılmıştır ve tamamına yakının devam ettiği 
saptanmıştır. Kuş gribi dolayısıyla bilgilendirilmişler ancak başka tarımsal yayım faaliyetinden 
yararlanmamışlardır. 

İbradı ilçesi sınırları içinde yer alan Eynif ovasında yer alan mer’alık alan fas çekirgesi 
başta olmak üzere pek çok çekirge türünün çoğalma alanıdır ve çekirgeler 5-6 yıllık aralıklarla 
sürü fazına geçerek bitkisel üretime ciddi boyutta zarar vermektedir. Bu sakıncanın ortadan 
kaldırılması için yapılan ilaçlamalar da ciddi boyutta çevre kirliliğine yol açmaktadır. Çekirge 
populasyonunu azaltmak üzere mer’alık alanda hindi otlatılması yoluna başvurulmuştur. Bu 
amaçla Tarım İl Müdürlüğü tarafından mer’alık alan çevresindeki köylerden belirli sayıda gönüllü 
üreticiye hindi palazı ve yem dağıtılmış ve teknik destek sağlanmıştır. Ancak kesim yaşına gelen 
hindilerin pazarlanmasında ciddi sorunlar yaşanmıştır ve ne yazık ki bu üretim modeli sürekli hale 
getirilememiştir. 

Antalya ili turizm kapasitesi ve yaşam koşulları nedeniyle gelir düzeyi yüksek büyük bir 
emekli populasyonuna sahiptir. Bu kesim insanlarımız hobi faaliyetleri gerekli vakte ve maddi 
imkânlara sahiptirler. Denizli Tarım İl Müdürlüğü ile yaptığımız kişisel görüşmede, ellerinde bulunan 
saf Denizli ırkı tavuklara en büyük talebin ilimizden geldiğini bildirmişlerdir. Pek çok saf ırka sahip 
meraklı üreticiler olduğu tarafımızca da gözlenmektedir, ancak bunların Batı ülkelerinde olduğu 
gibi örgütlü olduklarını ve yarışmalar düzenlediklerini söylemek mümkün değildir. Ayrıca tavuk 
başta olmak üzere pek çok kanatlı hayvan türü hem eti için hem de süs hayvanı olarak eko-turizm 
işletmeleri tarafından da talep edilmektedir. 

9.2 Antalya İlinde Kanatlı Hayvancılık Sektörüne İlişkin Öngörüler
Antalya ili ticari tavukçuluğun geliştiği ve odaklandığı illerimizden değildir. Çevre illerden 

özellikle Afyon, yumurta tavukçuluğunun en önemli merkezlerinden biridir. İlimizin sahil bandında,  
yüksek yaz sıcaklıkları ticari tavukçuluk ve hindicilik için dezavantajdır. Ancak orta ve iç kesimler 
iklim açısından son derece elverişlidir. Ayrıca bu kesim, tavukçuluk sektörünün geliştiği Afyon ve 
Konya illerine yakın olması bakımından da avantajlıdır. 

Antalya ili 956.000 merkez il nüfusu, 965.000 kırsal nüfusu ile büyük bir tüketim merkezidir. 
Yılda 10 milyon adet yabancı turistin yanı sıra çok sayıda yerli turisti de ağırlamaktadır. Bu nedenle 
ilimizin kanatlı eti ve yumurtası bakımından büyük bir pazar olduğunu söylemek mümkündür. 
Büyük bir pazara yakınlık, üretici fi rmalar açısından her zaman önemli bir avantajdır. Kanımızca 
yeni işletmelerin kurulması teşvik edilmeli ancak bunların turizmin yoğun olduğu sahil bandı yerine 
daha iç kısımlara yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu uygulama yüksek yaz sıcaklıkları nedeni ile 
oluşacak serinletme masrafl arını azaltmak açısından da önemlidir. Bölgenin turizm potansiyeli göz 
önüne alınarak kurulan işletmelerin çevreyi kirletmemeleri konusuna azami önem gösterilmelidir. 
Ancak ilimiz tavukçuluk ile ilgili desteklerin verileceği iller arasında yer almamaktadır. 

Köy tavukçuluğu, özellikle pek çok Afrika, Güney Amerika, Doğu ve Güney Asya ülkesinde 
yaygın olarak yapılmaktadır ve gelir düzeyi düşük kırsal kesimin gıda güvenliğini sağlamada 
ve küçük miktarlarda gelir elde etmesinde önemli rol oynamaktadır. Az sayıda tavuk ve diğer 
türlerden oluşan aile sürüleri genellikle gün boyu köyde serbest olarak dolaşmakta ve besin 
madde gereksinmesinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Akşamları yapılan ek yemleme verimi 
arttırmaktadır. Bu tarz üretim gıda güvenliğine katkı yapmanın yanı sıra ekolojik denge açısından 
da önemlidir, aileler düşük kaliteli tarımsal üretim atıklarını değerlendirirler ve evlerinin çevresindeki 
pek çok zararlı ile de mücadele etmiş olurlar. Köy tavukçuluğunda başlıca sorunlar hastalıklar 
ve yırtıcı hayvanlar nedeni ile yüksek ölüm oranı ve ailelerin tavuk yetiştirme ve sağlık koruma 
konusunda yeterince bilgiye sahip olmaması ve bu bilgilere kolaylıkla ulaşamamasıdır. Bu nedenle 
tarımsal yayım çok önem taşımaktadır. Artık günümüzde köy tavukçuluğu bağımsız bir bilim dalı 
olarak kabul edilmektedir, çok başarılı projeler ve uygulamalar vardır, bu örneklerden yararlanılarak 
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köy tavukçuluğumuz iyileştirilebilir ve bu şekilde özellikle kırsal kesimin nitelikli hayvansal protein 
tüketimi arttırılabilir. Köy tavukçuluğumuzun mevcut yapısı ile çok sayıda tüketiciye makul fi yatla 
et ve yumurta üretmesi beklenemez. Fakat bazı iyileştirmeler ile köylümüzün daha iyi beslenmesi 
gibi bir kazanım elde edileceği göz ardı edilmemelidir. 

Köy tavuklarında ölümler yol açan başlıca hastalık Yalancı vebadır (New Castle), Avustralya 
başta olmak üzere kimi batılı ülkelerden araştırmacılar, sosyal sorumluluk çerçevesinde 
gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda,  köy tavukçuluğuna uygun özellikte soğuk zincir 
gerektirmeyen, içme suyuna ve yeme karıştırılabilir Yalancı veba aşısı geliştirmişlerdir. Bu aşılar 
çok basit tesislerde yerli suşlar kullanılarak çok ucuza mal edilebilmektedir. Tarımsal yayım 
uygulamaları ile birlikte yapılan aşılamalar ailelerin üretimini olumlu yönde etkilemektedir. İlimiz 
köy tavukçuluğu için aşı üretiminde yakında bulunan veteriner fakültelerimizden yararlanılabilir ve 
böyle bir uygulama ile ülkemiz geneline örnek olunabilir. 

Kuş gribi hastalığının ülkemizde köy tavuklarında görülmesi bu konuyu ülkenin gündemine 
taşımıştır. Köy tavukçulu açısından yapılması gereken en önemli husus köylülerimizin eğitimidir, 
belirli aralıklarla kuş gribi hakkında eğitim programları tekrarlanmalı ve bu amaçla özellikle ilk ve 
orta öğretim çağındaki çocuklara da ulaşılmalıdır. 

Tavukçuluğun geliştiği ülkelerde standart ticari üretimin yanı sıra etçi ve yumurtacı 
tavukların yaşamlarının bir kısmını açık ve otla kaplı alanlarda geçirdiği “Alternatif sistemler” 
olarak adlandırılan üretim uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Organik tavukçuluk alternatif 
sistemlerin en gelişmiş şeklidir, kontrollü ve sertifi kalı şekilde üretilen organik yumurta ve kanatlı 
eti çevre koruma, hayvan refahı, sağlıklı ve özel lezzete sahip ürünler konusunda duyarlı tüketiciler 
tarafından daha yüksek fi yatlar karşılığında satın alınmaktadır. Ürünleri yüksek fi yatla satılabildiği 
ve daha küçük işletmelerce yapıldığı için alternatif kanatlı hayvancılık önemli bir kırsal kalkınma 
aracı olarak da kullanılmaktadır.  Bu tarz üretim ve ürünler eko-turizmin de önemli bir parçasıdır. 
Çok sayıda küçük üreticinin örgütlenmesiyle alternatif ürünler büyük satış merkezlerinin rafl arında 
yerini alabileceği gibi polikültür tarım yapan işletmeler çiftlikte satış yapma seçeneğini de göz ardı 
etmemelidir. Otlatmalı tavukçuluk açık alanda yapıldığından hastalıklar açısından daha risklidir, 
özellikle otlatmalı tavukçuluk işletmeleri çok sayıda ticari işletmenin bulunduğu bölgelerde 
kurulursa bu risk katlanarak artmaktadır. İlimizde yoğun ticari üretim olmadığı için serbest otlatmalı 
sistemler için elverişli bir ortam söz konusudur. Daha yüksek fi yatlı ürünleri tüketmek bakımından, 
ilimizin büyük ve zengin şehir nüfusu da avantajdır. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından gerçekleştirilen bir projede 
(Aksoy ve ark., 2009, TÜBİTAK Proje No: 105 O 432) hızlı ve yavaş gelişen etçi piliçler serbest 
otlatmalı sistemlerde besiye alınmışlardır. Organik üretime benzerlik gösteren bu sistemlerin 
uygulanabilir nitelikte olduğu, üretim maliyetlerinde çok büyük artışlara yol açmadığı ve bir grup 
tüketici tarafından çok beğenildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kanımızca ilimizin iç kesimlerinde 
alternatif tavukçuluk sistemleri geliştirilebilir. 

Yıllardır doğal seleksiyona tabii tutulan köy tavuğu sürüleri hastalıklara karşı son derece 
dayanıklıdırlar ve aslında bir gen bankası görevi yapmaktadırlar. Zengin batı ülkelerinde köy 
tavukçuluğu yerini hobi tavukçuluğuna bırakmıştır, bu ülkelerde köylerde serbestçe dolaşan 
köy tavuklarına rastlamak mümkün değildir. Söz konusu ülkelerde hobi tavukçuluğu yapanların 
oluşturduğu örgütler her yıl yarışmalar düzenlemekte ve saf ırkların en iyi temsilcilerine ödüller 
verilmektedir. Batılı ülkeler bu yolla gen kaynaklarını korumaktadır, ilgili kamu kuruluşları ve özel 
fi rmalar da bu etkinliklere ciddi mali destek sağlamaktadır. İlimizde hobi tavukçuluğu yapanlar 
ile düzenli olarak bir araya gelinmesini ve haberleşmeyi sağlayacak bir örgütlenme yoluyla hem 
onlara teknik bilgi ve sağlık koruma önlemleri hakkında bilgi aktarılabilir hem de yarışmalar yolu 
ile saf hatların oluşturulması ve korunması konusunda yol alınabilir. Böyle bir uygulama diğer 
illerimize de örnek olacaktır.   
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9.3 Kümes Hayvancılığına Yönelik Yayım ve Geliştirilmesi
Antalya ili kanatlı hayvan varlığı (Çizelge 9.1.1.) dikkate alındığında 2002-2008 yılları 

arasında tavuk sayısı %10, 2002-2009 yılları arasında hindi sayısı %83, ördek sayısı %86,5 ve 
kaz sayısı % 48 azalmıştır. Toplam kanatlı sayısında ise %27,5 düşüş olmuştur. Toplam kanatlılar 
içinde tavukçuluğun payı 2008 yılı itibari ile %98,4’tür. Ticari üretim yapan ihtisaslaşmış işletme 
varlığı sınırlı sayıdadır. Aksoy ve Mutaf (2002) tarafından yapılan bir çalışmada ailelerin %89’unun 
köy tipi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve tamamına yakınının tavuk olduğu saptanmıştır. 
Üretim öncelikli olarak öz tüketime yöneliktir. Ailelerin yumurta ihtiyacı veya kentteki aile 
bireylerine göndermek üzere üretim söz konusudur. Üretilen yumurtanın bir bölümünü satanların 
oranı  %30’dur. Dolayısıyla Antalya ilinde kanatlı yetiştiriciliği köy tavukçuluğu özelliğindedir ve 
endüstriyel faaliyet olarak yapılmamaktadır. Üreticilerin yalnızca %15’i ilkel kümese sahipken 
%85’inin kümesi bulunmamaktadır. Sadece %3’ü kapalı yetiştiricilik yapmaktadır.

Üreticilerin hastalıklara karşı yaptıkları işlemler sınırlıdır. Aşılama dâhil olmak üzere hemen 
hemen hiçbir sağlık korunma vb önlem almamaktadırlar ve bu konularda hiç tarımsal yayım 
hizmeti almamışlardır. İlaç kullanımı konularında serbest veteriner hekimler ve eczacılar danışılan 
bilgi kaynaklarıdır. Ancak yanlış uygulama yapan çok sayıda üretici bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi kanatlı yetiştiriciliği geleneksel köy tavukçuluğu şeklinde yapılmakta 
ve üreticilerin ana geçim kaynağı olma özelliğini taşımamaktadır. Bu nedenle uzman bilgi 
kaynaklarından ve sağlık koruma vb önlemleri almak yönünde duyarlılık bulunmamaktadır. Oysaki 
köy tavukçuluğu da olsa hijyen, sağlık koruma ve barınak bakımı gibi konularda uzman bilgiden 
yararlanmak gerekmektedir.

Bu kapsamda Tarım İl Müdürlüğünün tavuk yetiştiriciliği ve diğer kanatlılarla ilgili olarak 
yürüttüğü yayım çalışmalarının yoğunluğuna bakmak ta önemlidir. Antalya’da, Tarım İl Müdürlüğü 
verilerine göre köy tavukçuluğuna yönelik olarak yayım hizmetleri ve endüstriyel tavukçuluk 
faaliyeti de bulunmamaktadır. Özellikle belirtilen nitelikte büyük ölçekli işletme olmaması 
yayım konusunda kamu ve özel yayımın faaliyet gösterememesine yol açmaktadır. Ancak son 
yıllarda oldukça güncel olan kuş gribi gibi köy tavukçuluğunu tehdit eden konularda, Tarım İl 
Müdürlüğü’nün bilgilendirme toplantıları ve yayım amaçlı faaliyetleri bulunmaktadır. Bugün için bu 
durumda üreticilerin tamamen kendi deneyimleriyle yetiştiricilik yaptıklarını ve bu faaliyet ile aile 
öztüketimini karşılamayı amaç edindikleri söylenebilir. 

Özellikle bu sektörde işletme ölçeklerinin büyümesiyle ihtiyaç duyulan yayım çalışmalarına 
ve danışmanlık hizmetlerine olan talebin artması beklenebilir. Ayrıca köy tavukçuluğunun 
geliştirilerek ekonomik kazanç sağlayıcı bir üretim kolu haline getirilmesiyle bu alanda özel ve 
kamu yayımının geliştiğini görmek beklenilebilir. 
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10. ANTALYA EV VE SÜS HAYVANCILIĞI MASTER PLANI
İnsanlar ve hayvanlar arası, evcilleştirme ile başlayan ilişkiler zamanla insanların yanlış 

tutum ve uygulamaları sonucu yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre kavramı için sorun oluşturmaya 
başlamıştır.

Yıllardır yapılan hatalı uygulamaların temelinde konunun önemsenmemesi yer almaktadır. 
Dolayısıyla bu konuda bir devlet politikası geliştirilmesi mümkün olmamıştır. Yapılan araştırmaların 
ve kazanılmış deneyimlerin değerlendirilmesi sonucu yerel düzeyde gerçekleştirilecek ve ülkesel 
boyutta da uygulanabilirliği olan, çevre bilimi temelinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu’nun 
öncelikli olduğu düşünülmektedir.

Master planının hazırlanması sırasında belirlenen sorunlar ışığında, ağırlıklı olarak sokak 
hayvanlarına ve özellikle köpeklere yönelik acil önlem alınmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Diğer taraftan çizilmeye çalışılan geniş çerçevede uygulama aşamaları hayata geçirildiğinde, 
ilimizdeki tüm hayvanlara ilişkin sorunların çözümlenmesi mümkün olacaktır. 

Sorunun kaynağı, çevre bilimi kavramının anlaşılmaması ve bu doğrultuda gereken bilincin 
geliştirilmemiş olmasıdır. Bu konuda bilincin kazanılması ve sorumlulukların yerine getirilmesi 
için eğitim önceliklidir. Doğru ve yeterli bilgilendirmenin yapılmamış olması bugüne kadar artarak 
gelen sokak hayvanı sorununun temelidir. Dünyanın pek çok ülkesinde bu sorunun çözümünde 
değişik yollar izlenmiştir. Bazı uygulayıcılar, köpeklerin kısırlaştırılmasını tek ve etkin çözüm olarak 
görmüş, bazıları ise dönem dönem gerçekleştirilecek toplu itlafl arın çözüm olduğunu savunmuş 
hatta uygulamıştır. Ancak bu iki yöntemin de istenen sonuca ulaşmakta yeterli olmadığı denenerek 
görülmüştür. 

Bilgi toplama yolu ile, konuyla ilgili tüm kurumlara iletilmiş şikayetler, köpek nüfusu, 
köpeklerin yerleşim bölgeleri ve insan kaynakları değerlendirilmiştir.

10.1 Hayvan Nüfusuna Dayalı Şikâyetler
Şikayetlerin sahipli ya da sahipsiz hayvanlar için ortak olduğu görülmektedir. Bunlar; 

saldırgan davranış gösterme, ısırma, tırmalama, gürültü, çevre kirliliği, yaralı yada ölü hayvan, 
sürü halinde gezmeler, hayvana kötü bakım ve davranma, hayvanın öldürülmesi, hayvanın zor 
durumda kalması, tasmasız gezdirilmesi olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra konunun ilgilileri 
olan kişilerin yanlış ya da eksik uygulamaları da şikayet konusu olmaktadır. Bu kişiler; veteriner 
hekimler, hayvan severler ve sorunun farklı boyutlarında yetkilendirilmiş kamu görevlileridir.

İlimizde sahipsiz hayvanların yerleşim bölgeleri öncelik sırasına göre; çöplükler, 
kesimhaneler, endüstriyel siteler, terk edilmiş yerler, pazar yerleri, yol kenarındaki ve diğer 
restoranlardır. Bu konu ile ilgili insan kaynakları ise; veteriner hekimler ve halk sağlığı kuruluşları, 
dini ve kültürel kuruluşlar, ilgili meslek grupları, bölgesel gruplar (hayvan koruma dernekleri vb.) 
endüstriyel siteler, özel etkileri olan kişilerdir (basın mensupları, yöneticiler, politikacılar vb.)

10.2 Sınırlarımız İçindeki Hayvan Nüfusuna Dayalı Sorunun Çözümü
10.2.1 Sahipli hayvanların kontrolü
Hedef kitle:
Hayvan sahipleri ve yakın çevreleri, ev ve süs hayvanı satış yerleri sahipleri ve çalışanları, 

muhtarlar, yerel yönetimlerin yetkilileri, serbest çalışan veteriner hekimler, kolluk kuvvetleri, ilgili 
kurumların kamu personeli, sivil toplum kuruluşları

Katılımcı ve paydaşlar:
Tarım İl Müdürlüğü, Merkez İlçe Tarım Müdürlükleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kolluk 

kuvvetleri, Gümrük Müdürlüğü, Maliye, Yerel Yönetimlerin Veteriner İşleri Müdürlüğü, Muhtarlar, 
Veteriner Hekimler Odası, Yerel hayvan koruma gönüllüleri, Ev ve süs hayvanı satış yerleri.
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Hayvan İthali, Kente Hayvan Girişi, Hayvan Nakilleri:
Bu konu üzerindeki yetersiz denetim mekanizması ilimizdeki hayvan sayısının belirlenmesi 

başta olmak üzere hayvan hastalıklarının ve zoonozların sağlıklı veriler olarak sunulmasına engel 
olmaktadır. Kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün eşgüdümü içinde yürütülecek çalışmaların 
önemi yetkililerce vurgulanmalıdır.

Sahipli hayvanların yurt dışına çıkarılması sırasında istenen belgelere ilişkin duyurular 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya İl Tarım Müdürlüğü tarafından ilgililere duyurulmaktadır. Aynı 
uygulamalar yurt içi girişlerde de uygulanmalıdır. İl Gümrük Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü 
çalışanlarının konuya hassasiyetleri önem arz etmektedir.

Sokak hayvanlarının yarattığı sorunların zaman içinde azaltılarak ortadan kaldırılması için 
sahipli hayvanların kente girişinden ölümüne kadar olan zincirde kritik noktalardaki denetimlerin, 
denetim yapacak kişilerin ve bununla ilgili ekip ve ekipmanların standartlarının belirlenmesi son 
derece önemlidir.

İl Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekiplerince şehir girişlerinde yapılan kontrollerde menşei 
Şahadetnamesiz olduğu tespit edilen kedi ve köpekler, İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimince 
masrafl arı sahibince karşılanmak üzere 21 gün müşahade altına alınır. Müşahade yeri olarak 
Geçici Bakımevleri kullanılmalıdır.

Sahipli köpeklerin halka açık alanlarda tasmasız dolaştırılması yasak olduğundan, 
belediyelerce bu köpeklere tasmasız rahatça koşup oynayabilecekleri köpek oyun parkları 
yapılması şarttır.

Hayvan Sahiplenmeye İlişkin Standartlar:
Sahipli köpeklerin kayıt altına alınması ve izlenmesi,  köpek sahiplerinin üremenin 

kontrolü ve önemi hakkında bilgilendirilmesi, üreme kontrolü takibinin denetlenmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.

Hayvan sahiplenme konusunda kılavuz taslağı:
 • Hayvanların refahı ve muhafazası için temel kurallar
 • Ev hayvanı edinme kuralları
 • Ev hayvanlarını muhafaza kuralları
 • Ev hayvanı dışarıda dolaştırılırken uyulması gerekenler
 • Eğitim, ticari üretim ve barındırma, 
 • Hayvan bakımevleri

Sahipli hayvanlara yönelik denetimler:
Bu denetimler iki ayrı başlıkta değerlendirilmelidir
1- Ev ve süs hayvanları üretim ve satış yerleri: Özellikle mikroçipsiz ve üretim çiftliklerinden 

alınmamış kayıtdışı satışların engellenmesi için idari para cezası uygulanması, hayvan refahı ve 
hijyen gibi hususlara daha çok önem verilmesi ve cezalandırılması.    

2- Sahipli hayvan şikayetleri
Denetim ekipleri: 
İl Tarım Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim, Kolluk Kuvvetleri (zabıta), Maliye, İlgili bölge yerel 

hayvan koruma görevlisi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personeli. Merkez İlçe Tarım Müdürlükleri 
yetki devri ile edindikleri bu görevde ilgili mevzuat hükümlerince ve kendi programları dahilinde 
denetimleri sıklaştırmalıdır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına 
Dair Uygulama Yönetmeliği gereğince ilgililere idari para cezaları uygulanmalıdır.
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İşleyiş:
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından Valilik oluru ile 

düzenlenmiş aylık çizelge ile belirlenmelidir.

10.2.2 Alo 189 hattı, hayvan toplama ve denetim birimi
Sahipsiz hayvan nakillerinde ekip, araçlar ve donanımın standartları:
Ekip:
Bir şoför ile gerekli eğitimi almış ve nakil işini gerçekleştirecek bir yakalama elemanı ve 

bir ekip liderinden oluşacaktır. Ekip lideri laptop ve mobil modem sayesinde sahipsiz hayvanların 
güncel bilgilerine kulak küpe numaralarından ulaşabilecek ve eğer zamanı gelmişse aşılarını 
tekrarlayacaktır. Bu araçların başka amaçlarla kullanılmaması, hayvan sağlığı, refahı ve hayvan 
hakları evrensel kurallarına uygun çalışması amacıyla trafi kten hayvan nakil aracı olarak tescil 
edilmesi sağlanmalıdır.

Nakil, toplama vb. araçlarla, gereç ve malzemelerin standartları:
Hayvanların nakledilmesi ve toplanması amaçlarıyla özel araçlar tahsis edilmelidir. Bu 

araçların belli standartları taşıması gerekmektedir. Buna göre araç tasarımında iki farklı model 
önerilmiştir.

Araçların genel özellikleri:
Her modelde kafeslerin dışında kalan alanlar; taşınabilir kafeslerin ve kapanların konması 

için kullanılmaktadır. Bunun dışında depo amaçlı oluşturulan bölmede ise acil müdahale için sedye, 
ilk yardım malzemeleri, yetkililer dışında kimsenin ulaşmaması gereken yakalama aparatları ve 
tabancaları, ilaçları vb. ekipmanın saklanması mümkündür.

Kafesler kolay temizlenebilir malzemeden, alt ızgaraları, dışkı ve idrarın uzaklaştırılmasına 
uygun eğimde ve kolay temizlenir özelliktedir. Arka kısmın aydınlatması yeterli olmalıdır. Siren 
sistemi kurulabilir. El lambaları, yangın söndürücüler bulunmalıdır. Havalandırma klimalar 
yardımıyla sağlıklı olarak sağlanmalıdır. Kafes kapılarının tek elle açılıp kapanabilir olması gerekir. 
İndirme-bindirme amaçlı uygun basamaklarla hayvanların yaralanmasını önleyici önlemler 
alınmalıdır.

Hedef kitle:
Halkın ilgili kesimleri
Katılımcı ve paydaşlar:
 • Yerel Yönetimler
 • İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Alay Komutanlığı
 • Yurt dışı kuruluşlar
 • Bu konuda eğitim sertifi kası almış kişilerin çalıştığı kurumlar
Bu organizasyonda hayvanlarla ilgili tüm şikâyetler ALO 189 ve Büyükşehir Belediyesi 

Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan toplama ve denetim birimi yönlendirmesi ile alınacak ve yapılan 
değerlendirme sonrası şikâyetin içeriğine göre ilgililer yönlendirilecektir. Sahipli hayvanlardan 
kaynaklanan şikâyetler İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ya da İlçe Tarım Müdürlükleri ile Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığının ilgili denetim ekibine 
iletilecektir. Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü şikâyet için birimin aracı ve ekibi yönlendirilecektir. 
Ekip tarafından alınan hayvanlar bakımevine ulaştırılacaktır.
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Sahipsiz hayvanlar çevre il ve ilçelerden topluca şehrimize nakledilmekte, şehir giriş ve 
çıkışlarında kontrol mekanizması çalışmadığından ve gerekli ihbarlar yapılmadığından, bu durum 
sürekli rahatsızlıklara ve kontrolsüz üremeye sebebiyet vermektedir.

Bu organizasyonun telefonla şikâyetlerin alınması ve ilgililere yönlendirilmesi kısmı mevcut 
ALO 189 sistemi içerisinde şekillendirilirse sağlıklı bir başlangıç yapılmış olacaktır. ALO 189 
mantığı ve sistemi ile oluşturulacak çalışma düzeni için yetkililerin gerekli çalışmaları bir an önce 
yapması gerekmektedir.

10.3  Bakımevleri Ve Hayvan Mezarlıkları
Bakımevleri:
Antalya ili köpek nüfusu yönetim programının bu aşamasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi 

mücavir alan içerisinde hayvan bakımevlerinin acilen yaşama geçirilmesi yer almaktadır. Bu 
doğrultuda aşağıdaki planlama yapılmıştır:

1.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gönüllüleri Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı, 
Doğal Yaşam Parkı ve içerisinde kurulacak bakımevi projesinin gerçekleştirilmesi

2.Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait mevcut geçici bakımevi şartlarının düzeltilmesi
3.Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan geçici bakımevinin faaliyete geçirilmesi
4.Muratpaşa Belediyesi tarafından geçici bakımevi yapılması 
5.Kepez Belediyesi tarafından geçici bakımevi yapılması 
6.Aksu Belediyesi tarafından geçici bakımevi yapılması 
7.Döşemealtı Belediyesi tarafından geçici bakımevi yapılması 
Kurulacak hayvan bakımevleri ALO 189 hayvan toplama ekibi ile iletişim içinde olacak ve 

gerekli desteği sağlayacaktır.  (Gezici Ambulansta ilave edilebilir)
Mevcut Hayvan Bakımevleri Kapasiteleri ve Bulunan Hayvan Sayıları (2009-2010):
 ❏ Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi:
   Kapasite: 220 köpek/80 kedi
   Hayvan sayısı: 250 köpek/80 kedi
 ❏ Konyaaltı Belediyesi Hayvan Bakımevi:
   Kapasite: 160 köpek Hayvan sayısı: 0
   Bakımevinde bulunması gerekli azami birimler:
 a) Her hayvan için en az 3 m2  kapalı ve en az 4 m2 açık bölmeler,
 b) Karantina odası,
 c) Hasta bakım odası,
 d) Yavru odası,
 e) Hayvan müşahede odası,
 f) Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü bulunmalıdır.
  Ayrıca;
 a) Muayene odası,
 b) Ameliyat odası,
 c) İşçi odası,
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 d) Duş, depo, tuvalet,
 e) Veteriner hekim odası,
 f) İdare odası hayvanların bulunduğu bölümden ayrı bir birim olarak inşa edilmeli, 24 

saat personel sağlanacaksa personel konutu yapılmalıdır.
Bakımevlerinin yerlerinin belirlenmesi Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Milli Emlak ilgililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilmelidir.
Mezarlıklar:
Bakımevlerinin yapılanması sırasında önemli bir gereksinim olan hayvan mezarlıkları 

konusu da planlanmalıdır. Bu konuda Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde bir yapılanmaya gitmek 
gereklidir. Ortak yaşam alanımız olan bu topraklarda yeri ve uzaklığının önemsiz olduğu, onların 
da ziyaret edilebilecekleri daimi mekânlara ihtiyaçları olduğu kesindir.

10.4 Habitat Kontrolü
Halkın bilgilendirilmesi ile ilgili kurumların başıboş köpeklerin beslenmesi amacıyla en sık 

görüldüğü bölgelere yönelik çalışma yürütmesi gerekmektedir. Bu da başta çöp konteynırları ve 
çevresinin temiz tutulmasının yanında terk edilmiş yerlerin kontrolü ile mümkündür.

İnsanlar olmaması gereken bölgelerde ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde köpekleri 
beslememeli ve bunun önlemi yetkililerce alınmalıdır.

Habitat kontrolü konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, sahipli hayvanların 
yoğun olduğu semt park ve caddelerindeki direklerde yer alacak dışkı toplama poşetlerinin olduğu 
kutular yaptırılmalıdır. 

10.5 Üreme Kontrolü
Büyüyen her hayvanın sorumlu bir sahip bulabilmesi için köpeklerin doğum oranını 

azaltmayı amaçlamaktadır.
Doğurgan dişi köpek oranının düşürülmesi: 
Bu konu Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mesleki etik 

ve deontoloji kuralları çerçevesinde düzenlenmelidir.
Dişilerin üremelerinin kontrolü: 
Damızlıkların belirlenmesi, bu kapsamda tutulan hayvanların kısırlaştırma dışındaki üreme 

kontrolü yöntemlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 
belirlenerek uygulamaların düzenlenmesi gerekmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeler ortaklaşa ve belirli bir program 
dahilinde sahipsiz hayvanlara yönelik yoğunlaştırılmış kısırlaştırma çalışması yürütmelidir. Şehrin 
periferinde yer alan yerleşim yerlerinde yaşayan gelir düzeyi düşük ailelerin beslediği kedi ve 
köpeklerin özel veteriner hekimlere gidemediği bilinmektedir. Dolayısı ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile 
Mücadele Genelgesinde yer alan Kuduz Hastalığı ile mücadelede kontrolsüz üremenin önlenmesi 
için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerince belediyelere kısırlaştırmalarda destek verilmesi istenmiştir. 

Hayvan sever sivil toplum kuruluşları da kısırlaştırma ve eğitim çalışmaları ile sahipsiz 
hayvanların sahiplendirilmeleri için her türlü çabayı göstermelidir.  

Üreme kontrolü kapsamında incelenen diğer raporlarda; Hayatta Kalma Şansı Kontrolü, 
İdare dışındaki köpeklerin ortadan kaldırılması ve ötenazi stratejilerinin de yer aldığı görülmüştür. 
Ancak, ön görülen programın aynı anda ve etkin bir şekilde tüm katılımcılarla yürütülmesi 
durumunda bu stratejilere gerek duyulmayacaktır
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Antalya Bölgesi Veteriner Hekimler Odası; hayvan sağlığı, refahı ve haklarının korunması 
ve üstün standartlara taşınması için Veteriner tıp ve meslek deontolojisi temelinde yaptığı 
değerlendirmede; Antalya İli Hayvan Nüfus Kontrol Programına  “üremenin kontrolü”  ile “kayıt 
ve izlenebilirlik” bölümlerine görev verildiği takdirde aşağıdaki standartlarda katılmayı uygun 
görmektedir.

1. Özel muayenehane, poliklinik ya da hayvan hastanelerince sahipsiz hayvanlara yapılacak 
her kısırlaştırma operasyonu öncesi Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden 
köpekler için küpe talebinde bulunulması,

2. Köpeklere operasyon esnasında küpe takılarak küpe numarası üzerinden, kediler için 
sol kulak ucuna çentik atılarak Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden alınan kayıt 
numarası üzerinden ANTALYAVET’e kayıtlarının yapılması,

3. Operasyon yapılan her hayvanın fotoğrafı çekilerek ve salındığı mahalle ismi 
ANTALYAVET’e kaydedilerek sahiplendirilmesi için fırsat verilmesi sağlanacaktır. 

10.6 Kayıt ve İzlenebilirlik
AB direktifl eri doğrultusunda ve planladığımız köpek nüfusu yönetim programının amacına 

ulaşması için tüm hayvanların kayıt altına alınması ve izlenebilmesi ve bunun da il bazında tek 
merkezden yönlendirilmesi esastır.

Antalya Veteriner Hekimler Odasınca il genelinde kimlik ve chip ücretlendirme konularının 
standardize edilmesi gerekmektedir.

Mikroçip uygulamasında kayıtların tutulacağı merkez Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner 
İşleri Şube Müdürlüğü olacaktır. Sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin; merkez ilçe belediyeleri, 
özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastaneleri tarafından ANTALYAVET isimli 
hayvan kayıt ve takip sistemine mikroçip numarası veya kulak küpe numarası üzerinden kayıtları 
girilecektir. Yine bu hayvanlarla ilgili ölüm, nakil, kayıp yada çalıntı durumları da bu veritabanı 
üzerinden hekimince işaretlenerek veri düşümü sağlanacaktır. Sahipsiz hayvanların ölümü halinde 
ise kulak küpe numaraları belediye veteriner müdürlüklerine bildirimi halinde gerekli veri düşümü 
yapılacaktır. Sahipsiz hayvanlarla ilgili veriler toplama ekiplerince sürekli güncellenecektir.

Antalya İl Tarım Müdürlüğü tarafından genelge gereği bastırılan AB standartlarındaki seri 
numaralı pet pasaportlarının tüm belediyeler, ilçe tarım müdürlükleri ve özel veteriner hekimlerce 
kullanılması tek örneklilik ve izlenebilirlik açısından önemlidir.

Hayvan Toplama Ekiplerince bulunan her hayvana mikroçip kontrolü yapılmalıdır. Mikroçipi 
var ise internet ortamında kayıtları araştırılarak herhangi bir kayıp ya da çalıntı bildirimi yapılmış ise 
sahibine teslim edilir. Kayıp, çalıntı bildirimi yapılmamışsa terk edildiği anlaşılır ve sahibine cezai 
işlem yapılması için ilgili İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verilir. Hayvan yeniden sahiplendirilmesi için 
Geçici Bakımevine götürülür. 

10.7 Eğitim
Planlanan çalışmaların sağlıklı olması ve sürdürülebilir kılınması için konunun tüm ilgililerinin 

doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu da farklı gruplara yönelik ve özel olarak hazırlanacak 
eğitim programlarının eş zamanlı ve düzenli aralıklarla uygulanması ile olacaktır. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün okullarda yapılacak eğitimlere destek vermesi yönünden büyük sorumluluk 
düşmektedir.

10.7.1 Halkın bilgilendirilmesine yönelik eğitim
Hedef kitle:
İlköğretim öğrencileri başta olmak üzere, diğer eğitim aşamalarındaki öğrenciler, anaokulu 

yöneticileri, konunun ilgilisi olan kurumlardaki yetkililer (Yerel yönetimlerin halk sağlığı, çevre sağlığı 
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vb. konularda çalışan personeli, diğer kamu kurumlarındaki 5199 sayılı kanunla görevlendirilmiş 
personel), yerel hayvan koruma gönüllüleri, apartman yöneticileri, muhtarlar, hayvan seven ve 
koruyan derneklerin yetkilileri

Katılımcı ve paydaşlar:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ( Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Kuduz Tedavi 

Merkezi ), Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İl Tarım Müdürlüğü, İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü,       ORKÖY), Sivil 
Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yerel Yönetimler (Temizlik 
İşleri Müdürlükleri, Veteriner İşleri Müdürlükleri)

10.7.2 Petshop sahibi ve çalışanlarının eğitimi
5199 sayılı Kanun uyarınca “Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması” kapsamında; 

“Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel 
yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifi ka almakla yükümlüdürler.”   
ve  “Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve ahiplenme şartları, hayvan bakımı 
konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye 
verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm 
sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

Bu kapsamda yerel yönetimler İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ev ve süs hayvanı 
satış yerleri sahipleri ve çalışanlarına yönelik sertifi ka programı açmalıdırlar.

10.7.3 Hayvan sahiplerinin sorumlulukları konusunda eğitimi
Tüm dünyada başıboş hayvan sayısının artışında en önemli nedenin sahipli hayvanların 

kontrolsüz üremesi olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle hayvan sahiplenme aşamasından 
başlayarak eğitim konusu aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınmalıdır.

Hayvan sahiplenme aşamalarına ilişkin düzenlemeler ve bu konudaki eğitim çalışmaları: 
Bu konu sahipli hayvanların kontrolü başlığında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Sahipli Hayvanların Temel İtaat Eğitimi: 
Sahipli köpeklerin çevre, insan sağlığı ve güvenliği açısından asgari temel itaat eğitimi 

alması zorunlu olmalıdır.
Köpek Eğiticilerinin Eğitimi: 
Tarım Bakanlığınca eğitim ve sertifi kasyon çalışması acilen yapılmalıdır. Sertifi kasız kişilerin 

hayvan eğitimi yapmasına izin verilmemelidir.

10.7.4 Yerel hayvan koruma görevlileri eğitimi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca; “Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz 

hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu 
üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu görevliler, hayvan koruma 
dernek ve vakıfl arına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan 
koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında 
belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri 
tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir.”

Bu konuda da sertifi ka programı İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yerel yönetimlerle işbirliği 
içinde uygulanacaktır.
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10.7.5 Habitat kontrolünde eğitim
Habitat kontrolü köpek nüfusu yönetiminde başarıya ulaşmak için bir zorunluluktur. Bu 

konunun doğru anlaşılması ve il genelindeki uygulamaların halkın bilgilendirilmesi çalışmaları ile 
başlatılması gerekmektedir.

Yapılacak çalışmalarda esas olan sokakta yaşayan hayvanların çevre sağlığı ve halk 
sağlığını tehdit eden tarzda beslenmemeleri gereğinin vurgulanmasıdır.

Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için önce ilgili kurumların yetkili personelinin eğitimi 
gerçekleştirilmelidir. Çalışmaların AB direktifl eri doğrultusunda başlatılmış olan katı atıkların 
ayrıştırılması projesi ile de uyum içinde yürütülmesi mümkündür.

10.7.6 Alo 189 personeli-sağlık zabıtası personeli eğitimi
Bir yakalama ekibinde,  bir ekip lideri,  bir yakalayıcı,  bir şoför vardır. 
Ekip lideri; Çevre güvenliğinden, yakalama personelinin yakalama aparatlarını doğru 

kullanmasından, yakalama personelinin güvenliğinden, yakalanacak hayvanın zarar görmeden 
yakalanmasından sorumludur. Ekip lideri ilgili mevzuatı iyi bilecek, toplumdan gelebilecek tepkileri 
asgariye düşürecek, sakin olacaktır. Gerektiğinde kullanmak için ilk yardım uygulamasını bilecektir. 
Yaralı olup Veteriner Hekim müdahalesi gerektiren durumlarda, ilk müdahale sonrasında ilgili 
veteriner hekime müracaat edecektir.

Yakalama elemanı; Kullanılması gereken aletleri iyi tanıyacak, silah kullanma eğitimi 
alacak, sakin olacak, saldırgan hayvana yaklaşımı bilecek, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak 
davranışlardan kaçınacak ve ekip liderine uyacaktır.

Şoför; Gerektiğinde yakalama elemanı olarak çalışacaktır.
Bu konularla ilgili eğitim programlarından eğitim alınacak, eğitim 6 ayda bir 

tekrarlanacaktır.

10.8 Sonuç
Master planın hazırlanma sürecinde yapılan literatür taramalarında;
Sokak köpeği veya başıboş hayvan kavramlarının yaban hayatını kapsadığı, yoğun 

yerleşim merkezlerinde sokak hayvanı kavramının olmadığı; Sokakta kontrolsüz hayvan 
beslenmesine yönelik uygulamaların toplum, çevre ve hayvan sağlığını olumsuz etkilediği; Tek 
başına kısırlaştırmanın veya toplu itlafl arın sorunun çözümüne katkısı olmadığı görülmüştür.
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11. SWOT ANALİZLERİ

11.1 Büyükbaş Hayvancılık Swot Analizi
Çizelge 11.1.1.  Antalya İli Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Bilinçli üreticilerin 
varlığı
-En yüksek katma değer 
oluşturan ve en düşük 
maliyetle istihdam 
imkânı sağlayan bir 
sektör olması
- Hayvancılık  
örgütlerinin kurulu 
olması 
-Hayvancılıkta kayıt 
sisteminin bulunması
-Serbest veteriner 
hekimlerin faaliyet 
gösteriyor olması
-Et , Süt sanayi tesisleri 
ve yerel mandıraların 
var olması.
-Sütün pazarlama 
organizasyonunun 
yaygın olması.

-Hayvancılık 
işletmelerinin küçük 
ölçekli olması, 
-İşletmelerin bilgi 
kullanım düzeylerinin 
düşük olması
-Hayvancılığın  ek 
gelir kaynağı olarak 
yapılması.
-Kaliteli kaba yem 
üretiminin yetersizliği, 
kesif yem ve diğer girdi 
maliyetlerinin yüksek 
olması
-Üretici örgütlenmesinin 
yetersizliği
-Damızlık hayvan 
temininde güçlükler
-Verim kontrollerinin 
yapılamaması
-Kişi başına tüketimin 
gelişmiş ülkelere göre 
düşük olması
-Fiyatlardaki istikrarsızlık 

-Üreticilerin kaba yem 
üretimine yönelerek 
yem girdi maliyetlerini 
azaltmaya başlamaları.
-Kültür ırkı hayvan 
sayısında ve 
verimlilikteki artış.
-Hayvancılığın her yönü 
ile destekleniyor olması, 
AB Tarafından Sağlanan 
Hibe Destekler
-Mera Kanununun 
varlığı ve Çayır Mera 
Islah çalışmalarının 
yapılması
-AB’ne Üyelik Sürecinin 
Başlaması
-Tarım Kanunu 
Kapsamında, 
Destekleme 
Politikalarının Yeniden 
Belirlenmesi 
-Teknolojik Gelişmeler

-Kaçak hayvan 
hareketlerinin yeterince 
kontrol edilememesi 
dolayısıyla salgın ve 
bulaşıcı hastalıkların 
yayılması riski
-Et ve süt ithalatının 
açılma olasılığı
-AB tam üyelik  
sürecindeki kota 
sisteminin getireceği 
kısıtlamalar 
-Islah çalışmalarıyla 
birlikte yetiştiricilikte 
kültür ırklarının 
tercih edilmesi ve 
desteklenmesi, 
özellikle çalışılan suni 
tohumlama uygulamaları 
yerli ırklarımızın giderek 
azalmasına neden 
olup, yok oluş sürecini 
hızlandırmaktadır
-Sektörün 
Boşluklarından 
Beslenen Fırsatçılar ve 
Aracılar
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11.2 Küçükbaş Hayvancılık Swot Analizi
Çizelge 11.2.1. Antalya İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Geleneksel yetiştiricilik 
kültürünün var olması
-İşgücü varlığının 
fazlalığı 
-Pazara yakınlık
-Üretici örgütünün varlığı
-Et, Süt sanayi tesisleri 
ve yerel mandıraların 
var olması.

-Sermayesi yetersiz, 
düşük kapasiteli aile 
işletmelerinin çokluğu
-Veri eksikliği-Kayıt 
dışılık 
-Üreticilerin teknik bilgi 
eksikliği 
-Kaliteli kaba yem 
üretiminin yetersizliği, 
kesif yem ve diğer girdi 
maliyetlerinin yüksek 
olması
-Damızlık hayvan 
temininde güçlükler
-Islah 
çalışmalarının
yetersizliği,
-Erken kesim

-AB’ne üyelik sürecinin 
başlaması
-Yatırımcı özel sektör 
için hayvancılığın 
yatırıma aç fırsat alanı 
olması
-Artan nüfus ile talep 
artışının beklenmesi
-Hayvancılığın 
destekleniyor olması
-Mera Kanununun 
varlığı ve Çayır Mera 
Islah çalışmalarının 
yapılması

-Geleneksel üretim 
yöntemleri nedeniyle 
verim, hijyen ve kalite 
düşüklüğü
-Kontrolsüz hayvan 
hareketlerinin 
engellenememesi 
sonucu salgın hayvan 
hastalıklarının görülmesi
-Canlı hayvan ve et 
ithalatının açılması
-Orman alanlarının 
yasaklanması

11.3 Arıcılık ve İpekböcekciliği Swot Analizi
11.3.1 Bal arısı yetiştiriciliği swot analizi 

Çizelge 11.3.1.1. Antalya İli Bal Arısı Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-İklimi, coğrafi k 
yapısı, bitkisel ürün 
çeşitliliği ve ekolojisi arı 
yetiştiriciliğine uygun 
olması
-Tüm ilçelerinde arı 
yetiştiriciliğinin yaygın 
olarak yapılması
-İlde 1000 nin üzerinde 
arıcı ve 100 000 
den fazla arılı kovan 
bulunması
-İldeki arıcıların 
tamamına yakınının 
kayıt altına alınması ve 
birliğe üye olması
-Türkiye ‘de en erken 
ilkbahar mevsiminde 
ana arı ve bal, polen arı 
sütü gibi arı ürünlerinin 
üretilebilmesi 

-Yüksek verimli damızlık 
ana arı kullanımının az 
olması
-İşletme başına koloni 
sayılarının düşük olması
-Kovan başına bal 
veriminin düşük oluşu
-İl dışından çok sayıda 
ve kontrolsüz arı 
kolonilerinin gelmesi 
-İl ve ilçelerin fl ora 
haritalarının ve 
koloni kapasitelerinin 
belirlenmemiş olması

-Bombus arısı üretim 
işletmelerinin yıllık 
yaklaşık 25 ton yaş 
polen talebi
-Yıl içinde 3–4 kez bal 
hasadı yapma olanağı 
(narenciye balı, çam 
balı, yayla balı vb.)
-Orman alanlarının 
nektar ve polenli 
bitkilerle oluşturulma 
potansiyeli  
-İldeki yoğun turizm 
hareketliliği arı ürünleri 
için önemli bir pazar 
oluşturması

-Özellikle sahil 
kesiminde bal arısı 
fl ora alanlarının giderek 
azalması
-Yayla kesiminde 
yaşanan kuraklık
-Bitkisel üretimde 
kimyasal ilaç 
kullanımının fazla 
olması
-İl içinde arı trafi ğinin 
yoğun olmasından 
dolayı bal arısı hastalık 
ve zararlıların yayılma 
riski
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11.3.2 Bombus arısı yetiştiriciliği swot analizi
Çizelge 11.3.2.1. Antalya İli Bombus Arısı Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Bombus arısı 
kullanımının sera 
üreticileri tarafından 
benimsenmiş olması
-Bombus arısı 
yönetmenliğinin 
hazırlanmış olması
-Bombus arılarının 
ülke içinde üretiminin 
sağlanmış olması
-Bombus arısı 
kullanımın teşviki için 
koloni başına destek 
verilmesi
-Ürün verim ve kalitesini 
arttırması ve kimyasal 
ilaç kullanımını 
azaltması

-Az sayıda fi rma 
tarafından üretilmesi
-Firmaların yabancı 
ortaklı oluşu ve dışarıya 
bağımlı-lığının sürmesi
-Kitlesel üretimle ilgili 
teknik bilgi ve yetişmiş 
eleman sayısının az 
olması
-Kış aylarındaki iklim 
koşulları talebi doğrudan 
etkilemesi

-Bombus arısı üretimi 
için iyi bir pazarın 
oluşmuş olması 
-Bombus arısı ile 
tozlaşan ürünlerin iç 
ve diş piyasada daha 
yüksek fi yatla satılması
-Bombus arısı 
kullanımının diğer yararlı 
böceklerin kullanımına 
katkı sağlaması
-Çok sayıda ziraat 
mühendisi istihdam 
edilmesi
-Koloni satış fi yatının 
yüksek oluşu

-Serada kullanılan 
kolonilerin çok sayıda 
ana ve erkek arı 
üretmesi ve bunların 
doğal ortamda 
yuva kurarak yerel 
tozlaştırıcılarla 
rekabet, parazit ve 
patojenlerin taşınması 
ve yerel genotiplerin 
melezleşmesi gibi bazı 
sorunlara yol açabilecek 
olması
-Seralarda kullanılan 
bombus arısı kutularının 
zaman içinde çevre 
kirliliğine yol açması

11.3.3 İpekböceği Yetiştiriciliği Swot Analizi
Çizelge 11.3.3.1. Antalya İli İpekböceği Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Köklü bir ipekböceği 
yetiştiriciliği kültürü 
olması
-Yakın geçmişte tüm 
ilçelerinde ipekböceği 
yetiştiriciliğinin yapılması
-İklimin dut ağacı ve 
ipekböceği yetiştiriciliği 
için uygun olması
-Fazla işgücü ve 
ekipman gerektirmemesi
-Kısa sürede ürün 
bedelinin peşin olarak 
ödenmesi

-Kutu başına verimin 
düşük oluşu
-Yetiştirme teknikleri 
konusunda bilgi eksikliği
-Kamuya ait araştırma 
ve yayım hizmetlerinin 
az olması
-Yasal ve yasal olmayan 
yollardan çok ucuz 
fi yatlarla koza, ipek ve 
ipekli ürünlerin ülkeye 
girmesi

-Türkiye ham ipek 
ihtiyacının büyük ölçüde 
ithalatla karşılanması 
-Kozabirlik tarafından 
ürün alım garantisi 
ve destekleme fi yatı 
uygulanması
-İpekböceği yetiştiriciliği, 
ipek çekimi, büküm, 
boyama, dokuma ve 
pazarlama gibi değişik 
emek yoğun faaliyetleri 
içermesi
-Üretilen kozanın mamul 
madde haline gelene 
kadar yaklaşık 14 misli 
katma değer yaratması
-İldeki turizmin ipekli 
ürünler için önemli bir 
pazar oluşturması

-Dut ağaçlarının 
kuruması ve sökülmesi
-Köylerdeki genç 
nüfusun turizm 
sektöründe çalışma 
isteği
-İşletme başına 
yetiştirilen kutu sayısının 
düşük oluşu ve elde 
edilen gelirin günümüz 
koşul-larında cazip 
olmaması 
-Kimyasal ilaç kullanımı 
sonucunda dut 
yaprakları ile beslenen 
ipek-böceklerinin 
olumsuz etkilenmesi
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11.4 Kümes Hayvancılığı Swot Analizi
Çizelge 11.4.1. Antalya İli Kanatlı Yetiştiriciliği Swot Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

-Geleneksel Yetiştiricilik 
Kültürünün Var Olması
-İşgücü Varlığının 
Fazlalığı 
-Pazara Yakınlık
-Tavuk etinin, ikame 
ürünlere göre ucuz 
olması

-Sermayesi Yetersiz, 
Düşük Kapasiteli Aile 
İşletmelerinin Çokluğu
-Veri Eksikliği-Kayıt 
Dışılık 
-Üreticilerin Teknik Bilgi 
Eksikliği 
-Üreticilerin 
Örgütsüzlüğü 
-Ruhsatlı Kesimhane 
Yokluğundan Dolayı 
Pazarlama Sorunu 
-Sahil Kesiminde 
Bölgenin Sıcak Olması
 -Damızlık, ilaç, 
serum ve yem katkı 
maddelerinde dışa 
bağımlılık

-AB’ne Üyelik 
Sürecinin Başlaması
-Yatırımcı Özel Sektör 
İçin Hayvancılığın 
Yatırıma Aç Fırsat Alanı 
Olması
-Artan Nüfus ve 
Halkın Gelir Düzeyinin 
Yükselmesi ile Talep 
Artışının Beklenmesi

-Sektörel entansif 
Kanatlı Yetiştiriciliğine 
İlin iklim şartlarının 
uygun olmaması 
-Geleneksel Üretim 
Yöntemleri Nedeniyle 
Verim, Hijyen ve Kalite 
Düşüklüğü
-Hayvan Sağlığı 
ve Hastalıklarla 
Mücadelede Yetersiz 
Kalınması
-Kuş gribi v.b 
Hastalıkların  
yayılmasının kolay 
olması ile iç ve dış 
ticaretin olumsuz 
etkilenmesi.
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12. SONUÇ 
Bu Master planında Antalya ilinin; temel özellikleri, üretim değerleri olarak tarım ve 

hayvancılıktaki mevcut durumu, hayvancılık örgütleri, olması gerekenler ve önümüzdeki on yıllık 
süre içerisinde neler yapılması gerektiğine yönelik hedefl er ve stratejiler ortaya konulmuştur. 
Hayvancılık Master planı; beş ayrı başlık altında incelenmiş, her bir konu başlığı için bir çalışma 
grubu oluşturulmuş, ve bu çalışma gruplarının çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele konularına da ayrıca değinilmiştir.

Hayvancılık master planı bir bütün olarak incelendiğinde; 
 ✓ İşletme kapasitelerinin ekonomik boyuta ulaştırılması için küçük aile işletmelerinin 
  kapasitelerinin arttırılması ve birim başına verimin artırılması veya küçük işletmeleri bir 
  araya getirerek rantabl üretim yapabilecek işletmelerin kurulması,
 ✓ Yem bitkisi ekiliş alanlarının arttırılması ve yem bitkisi ekilişine sağlanan desteklerin 
  sürmesi, 
 ✓ İşletmelerde maliyeti düşürücü çalışmalar yapılması, 
 ✓ Sürü idaresi, döl verimi ve hayvan ıslahı konularında çalışmalar yapılması ve bu 
  konularda denetimler yapılması, 
 ✓ Yetiştiricilerin çalışma alanındaki yerel veya bölgesel örgütlere üyeliğini sağlanması, 
 ✓ Üretici örgütleri ile tarımsal sanayicinin birlikte çalışmasını sağlayacak tedbirler 
  alınması,
 ✓ Üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan ve sürekli sağlanabilmesi amacıyla 
  işletmelerin teknik hizmet satın almalarının teşvik edilmesi, 
 ✓ Tarım danışmanlığının daha etkin hale getirilmesi, 
 ✓ Gıda güvenliği konusunda yetiştiricinin teşvik ve eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi 
 ✓ Kayıt sistemi ve veri tabanının tüm türleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve aynı türler 
  için de tek bir kayıt sisteminin kullanılması,
 ✓ Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik laboratuarların oluşturulması ve laboratuar 
  hizmetlerinin geliştirilmesi,
 ✓ Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, 
 ✓ Salgın hastalıkların kontrolü, konularının tüm konu başlıklarında yer aldığı 
  görülmektedir. 

Hayvancılık Master Planı alt konuları ayrı olarak ele alındığında; özet olarak aşağıda yer 
alan proje önerileri, öngörüler ve hedefl erin ön plana çıktığı görülmektedir.
 ✓ Sığırcılıkta başarıyı arttırıcı konularla ilgili her yıl kısa süreli uygulamalı kurs programı 
  hazırlanacak; yetiştiricilerin, teknik elemanların ve diğer çalışanların bu kurslara katılarak 
  sertifi ka almasının sağlanması, 
 ✓ Türkiye geneline hitap eden ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından işletilen veya 
  desteklenen iki veri tabanından Turkvet ve E-Islah sistemleri arasında bütünlük 
  sağlanması, birleştirilmesi,
 ✓ Hayvan refahını, sağlığını ve biyolojik isteklerini gözeten, yapımı kolay ve basit 
  barınakların sayısı arttırılacaktır. Yaygın olan kapalı-bağlı ahırların süreç içerisinde yarı-
  açık serbest duraklı ahırlara dönüştürülmesi, 
 ✓ Koruyucu veteriner hekimlik hizmeti temel alınacaktır. Bu amaçla, İl Tarım Müdürlüğü, 
  Veteriner Hekimler Odası ve üretici örgütleri işbirliğiyle bir uygulama planı hazırlanarak, 
  uygulanması,
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 ✓ Kesif yemde standartları güvence altına almak amacıyla, piyasadaki farklı üreticilerin 
  ürünlerinden örnekler alınarak, kesif yem üreticilerinin de onayladığı tarafsız bir 
  laboratuarda analiz yapılacak ve sonuçlar yetiştiricilere duyurulacaktır. Böylece, 
  piyasadaki haksız rekabet önlenmiş olacak, yetiştiricilerin güvenli biçimde kesif yem 
  kullanması sağlanacak, gereksiz maliyet artışı önlenmiş olacaktır.
 ✓ Örgütlerin mevzuatı gözden geçirilerek, AB mevzuatına uyumlu, görev ve yetki alanları, 
  birbirleriyle çakışmayacak ve çelişmeyecek şekilde tanımlanacaktır. 
 ✓ 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na göre, sığır ırklarında ıslah programı planlama 
  ve yürütme yetki ve sorumluluğu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne aittir. İl Tarım 
  Müdürlüğü sadece denetleme ve destekleme görev ve yetkilerine sahiptir. Damızlık 
  Sığır Yetiştiricileri Birliği, ıslah hedefl erini ve bu hedefl eri esas alan ıslah programını, en 
  az 5 yıllık uygulama programıyla birlikte, İl Tarım Müdürlüğü’nün onayına sunacak ve 
  diğer üretici örgütlerine tanıtacaktır. 
 ✓ Süt sanayi, İl Tarım Müdürlüğü ve üretici örgütleri sütün kalitesini belirleyecek tarafsız 
  bir laboratuarın kurulmasına ve işletilmesine birlikte karar verecektir.  Söz konusu 
  laboratuarın akredite olması sağlanacak, masrafl arı sanayici, üretici ve kamu tarafından 
  karşılanacaktır.
 ✓ Karkas ve et kalitesini yükseltmek amacıyla kullanma melezlemesi çalışmaları 
  yapılmalıdır. Bu çalışmalar, öncelikle üretici örgütlerinin yetki ve sorumluluğunda 
  yürütülecek, İl Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenecektir.
 ✓ Küçük aile işletmelerinin orta ve büyük ölçekli aile işletmelerine dönüşmesi, yani 40-100 
  baş inek yetiştiren işletmelerin arttırılması yönünde çalışmalar sürdürülecek, teşviklerin 
  bu yöne kaydırılmasına çaba harcanacaktır.
 ✓ Akdeniz ekolojisine uygun, verim özellikleri yüksek arı genotipleri geliştirilmeli, arı sütü, 
  polen ve propolis konusunda eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
 ✓ Antalya ili ve ilçelerinin fl ora haritaları ve yerleştirilecek optimum koloni sayıları 
  belirlenmeli ve gezginci arıcıların kapasiteye göre kontrollü konaklama yapmaları 
  sağlanmalıdır.
 ✓ Tozlaşma amacıyla kullanılan bombus arılarının ekoloji üzerine olan olası etkileri de 
  incelenmeli ve ticari kolonilerdeki ana ve erkek arıların sera dışında yuva kurmalarını 
  engelleyici tedbirler alınmalıdır. 
 ✓ Bombus arısı konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.
 ✓ Yakın geçmişte çok sayıda ipekböceği yetiştiriciliği yapan ailelerin bulunduğu Kaş, 
  Gündoğmuş gibi ilçelere öncelik verilerek il genelinde koza üretiminin yeniden 
  canlandırılması için gerekli çaba sarf edilmelidir. Ücretsiz dut fi danları dağıtılmalıdır.
 ✓ Araştırma – geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli, ipekböcekçiliği ve ipekli ürünler ile 
  ilgili kurumlar arasındaki işbirliği artırılmalıdır.
 ✓ Organik Tavukçuluk konusunda çalışmalar yapılmalı.
 ✓ Yerli tavuk ırklarının korunması amacıyla yarışmalar düzenlenmeli.
 ✓ Kedi Köpeklere yönelik kayıt sistemi oluşturulmalı.
 ✓ Ev ve süs hayvanı beslemenin standartlarının oluşturulması bu standartlara uymayanlara 
  idari para cezalarının verilmesi.
 ✓ Her belediyenin hayvan barınağı kurması sağlanmalı.
 ✓ Koyun ve keçi ırklarının ıslahı, yerli gen kaynaklarının korunması (honamlı keçisi vb.) 
  çalışmalarına hız verilmelidir.
 ✓ Mevcut meralarımızın ıslahına hız ve önem verilmelidir.
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1. SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

1.1. Giriş 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğine dayalı olarak Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenlemeye yönelik çıkartılan tebliğde 
belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler kapsamında, uygulamaların etkinlikle yürütülmesi 
sağlanmaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik ve sürekli yararlanmak, üretimini ve 
ihracatını artırmak, su ürünleri stoklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, suların 
kirlenmesini önlemek ve sektörün plan hedefl erine uygun olarak gelişmesi amaçlanmaktadır. 

1.2. Avcılıktan Sağlanan Üretim
1.2.1. Ülkemizde Avcılıktan Sağlanan Üretim
2008 yılında toplam 646.310 bin tonluk üretimle Dünya su ürünleri üretiminin % 0,7’sinin 

karşılandığı ülkemizde, 2008 yılı üretiminin % 61,2’i deniz balıklarından, %8,9’u diğer deniz 
ürünlerinden, %6,3’ü içsu ürünlerinden ve %23,6’sı da yetiştiricilikten elde edilmiştir.

Ekolojik özellikleri farklı olan denizlerimizde, bu farklı özelliklere uyum sağlamış, ekonomik 
değeri yüksek türler barınmaktadır. Deniz ve içsularımızda yaşadığı belirtilen yaklaşık 4000 
hayvansal türün ve 1000 kadar deniz bitkisinin tamamı ekonomik olarak kullanılmamaktadır. 
Bunlardan ticari olarak avcılığı yapılan türlerin başında balıklar gelmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından veri toplanan canlılar listesine göre, 56 tür balık, 
8 tür kabuklu, 4 tür çift kabuklu yumuşakça, 3 tür kafadanbacaklı yumuşakça, 1 tür denizanası 
ve süngerler ile deniz salyangozları olmak üzere toplam 100 civarında tür değerlendirilebilen su 
ürünleridir. Bunların denizlere göre dağılımı Çizelge 1.1. verilmektedir.

Çizelge 1.1. Türkiye Denizlerinin Barındırdığı Tür Sayısı 

Deniz Kıyı Uzunluğu* (km) Tür Sayısı

Karadeniz 1 695 250
Marmara Denizi 927 200
Ege Denizi 3 805 300
Akdeniz 1 577 500
Toplam 8 004

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu,*: Adalar hariç

Bu türlerin ancak 100 kadarı ekonomik yönden önemli olup ülke balıkçılığımıza girdi 
sağlamaktadır. Yararlanılan türler uzun kıyısal kuşakta yaşayan yöre halkının beslenmesine, 
istihdamına ve ekonomisine canlılık kazandırmaktadır.

TÜİK verilerine göre 2008 yılı toplam su ürünleri üretimi 646 310 ton olup bunun 453 113 
ton’u deniz ve 41 011 ton’u da içsulardan avcılık yoluyla elde edilmiştir (Çizelge 1.2.). Ülkemizde 
su ürünleri yetiştiriciliği hızla gelişmekte olup, buna rağmen avcılıktan sağlanan üretimin 
payının %71,1 gibi yüksek bir düzeyde kalması dikkat çekicidir. Bu durum büyük ölçüde deniz 
kaynaklarından avcılığa bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

628

aAntaAA

Çizelge 1.2. Ülkemiz Su Ürünleri Üretimi (1999-2008)

Yıllar
Avcılık Yetiştiricilik 

Genel Toplam
Deniz (%) İçsu (%) Miktarı (%)

1999 523 634 82,2 50 190 7,9 63 000 9,9 636 824
2000 460 521 79,1 42 824 7,4 79 031 13,6 582 376
2001 484 410 81,4 43 323 7,3 67 244 11,3 594 977
2002 522 744 83,3 43 938 7,0 61 165 9,7 627 847
2003 463 074 78,8 44 698 7,6 79 943 13,6 587 715
2004 504 897 78,3 45 585 7,1 94 010 14,6 644 492
2005 380 381 69,8 46 115 8,5 118 277 21,7 544 773
2006 488 966 73,9 44 082 6,7 128 943 19,5 661 991
2007 589 129 76,3 43 321 5,6 139 873 18,1 772 323
2008 453113 70,1 41 011 6,3 152 186 23,5 646 310

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Ülkemiz deniz ürünleri üretiminin %64,3’dan fazlası Doğu Karadeniz’de gerçekleşmekte ve 
bunu %13,7’lik payla Batı Karadeniz bölgesi izlemektedir. Bu bölgeleri sonra Marmara %8,8, Ege 
% 8,1 ve Akdeniz % 4,6’lık üretim payları ile izlemektedirler  (Çizelge 1.3.).
Çizelge 1.3. Bölgelere Göre, 2008 Yılı Su Ürünleri Üretimi (Ton),
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Deniz Balıkları 283 991 23 123 - 38 402 32 870 17 274 - - - 395 660
Diğer Deniz 
Ürünleri 9 126 39 038 - 2 175 3 748 3 366 - - - 57 453

İçsu Ürünleri - - 1 801 5 774 1 934 5 403 9 861 14 967 1 271 41 011
Yetiştiricilik - - 13 370 5 690 101 189 14 357 8 317 7 111 2 152 152 186
Toplam 293 117 62 161 15 171 52 041 139 741 40 400 18 178 22 078 3 423 646 310

Kaynak: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı*: Alt bölgelere ayrılmaksızın

Denizden avlanan ürünlerin önemli kısmı, büyük sürüler oluşturan hamsi, istavrit, sardalya 
ve palamut gibi pelajik balıklardan elde edilmektedir. Aynı anda çok miktarda avlanabilen bu 
balıklardan yalnızca hamsinin deniz ürünleri içindeki payı yaklaşık olarak %64’dür. Bu nedenle 
Karadeniz’de yapılan avcılıkta en fazla paya sahip olan hamsi üretiminde görülen azalmalar, 
toplam üretimde de çok önemli düşüşlere yol açmaktadır.

Denizlerimizde balıklar dışında diğer canlılar da avlanmakta, bazıları sadece dış pazarlara 
yönelik olarak değerlendirilmektedir. 2008 yılında toplam 57.453 ton olarak gerçekleştirilen diğer 
deniz ürünlerinin başında, özellikle AB pazarları için önemi olan Beyaz Kum Midyesi ile Japonya’ya 
ihraç edilen deniz salyangozu gelmektedir.

Ülkemizde 2008 yılında içsulardan avcılıkla elde edilen üretim 41.011 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Toplam üretimdeki payı %6,3 civarındadır. İçsularda avcılığın payı, son 4 yıldır 
Van Gölünde üreme dönemi olan yaz aylarında inci kefalinin avcılığın yasaklanmasıyla %10 
seviyesinden %7 seviyesine düşmüştür. İçsu balıkları avcılığında 11 758 bin tonla inci kefali önde 
gelmekte, bunu 11.625 bin tonu aşan üretimle sazan ve 6.630 ton ile Gümüş balığı izlemektedir. 

Baraj göllerindeki balıklandırma çalışmalarının da tamamlanmasıyla sazan balığı ve diğer 
sazangiller üretiminde önemli artışlar sağlanacağı bir gerçektir.
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1.2.2. Antalya İlinde Avcılıktan Sağlanan Üretim
Antalya İli, Eşen Çayından başlayıp Kaledran çayına kadar uzanan 640 Km ‘lik bir sahil 

şeridine sahip olup, önemli bir su ürünleri üretim potansiyelini oluşturmaktadır. Toplam 7.366 
tonluk üretimle, Ülkemiz su ürünleri üretiminin % 0,1’sinin karşılandığı İlimizde, 2008 yılı toplam 
su ürünleri üretiminin % 0,6’sı avcılıktan ve % 0,4’ü yetiştiricilikten elde edilmiştir (Çizelge 1.4.).

Çizelge 1.4. Türkiye Avcılık Üretim Miktarları ve Antalya’nın Payı (Ton),  (2008)

Su Ürünleri Türkiye
(ton / yıl)

Antalya
(ton / yıl)

Türkiye içindeki 
Antalya’nın payı ( %)

Avcılık 494 124 4 350 % 0,9
Yetiştiricilik 152 186 3 016 % 2,1
Toplam 646 310 7 366 % 1

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Antalya’da su ürünleri avcılığından elde edilen ürün miktarı yaklaşık 4 350 ton olup bunun 
4 214 tonu denizdeki avcılıktan 125 tonu diğer deniz ürünlerinden ve 11 tonu ise avcılık yoluyla iç 
kaynaklarından avlanan su ürünlerinden oluşmaktadır  (Çizelge 1.5.) 

Çizelge 1.5. Antalya İlinde, Su Ürünleri Üretimi 2008 (Ton)

Deniz Balığı Diğer Deniz 
Ürünleri Tatlı Su Balığı Toplam

Avcılık 4 214 125 11 4 350
Yetiştiricilik 1 730 --- 1 286 3 016
Toplam 5 944 125 1 297 7 366

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İl genelinde yapılan 4214 ton deniz balıkları avcılığının yaklaşık %50’si il merkezine yakın 
avlak sahalarında yapılmaktadır (Çizelge 1.6.). Bunu %20’lık oranla ilk sırada Gazipaşa ilçesi avlak 
sahası olmak üzere Alanya, Finike ve Kumluca ilçelerinde yapılan avcılık miktarı izlemektedir.

Çizelge 1.6. İlçelere Göre, Su Ürünleri Üretimi 2008 (kg)

İlçeler

Deniz 
Balıkları
(Avcılık)

Diğer Deniz 
Ürünleri
(Avcılık)

Tatlısu
(Avcılık)

Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Toplam

Deniz Tatlısu
Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar

Merkez 2 113 110 91 960 0 571 000 135 000 2 931 070
Akseki 0 0 0 0 69 800 69 800
Alanya 555 607 1 853 0 0 50 185 607 645
Elmalı 0 0 0 0 11 000 11 000
Finike 293 600 2 510 0 64 400 96 940 457 450
Gazipaşa 846 658 0 0 840 678 0 1 687 336
Gündoğmuş 0 0 0 0 194 650 212 650
İbradı 0 0 0 0 68 000 68 000
Kale 10 825 0 0 0 0 10 825
Kaş 1 518 0 0 22 540 12 600 36 658
Kemer 25 360 1 335 0 90 130 174 568 311 393
Korkuteli 0 0 3 550 0 222 500 246 050
Kumluca 198 970 0 0 142 000 52 100 393 070
Manavgat 69 800 1 650 0 0 140 300 231 750
Serik 98.452 25 570 7 685 0 58 990 190 697
Toplam 4 214 000 125 000 11 000 1 730 000 1 286 000 7 366 000

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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İlimizde su ürünleri avcılığı yıllara göre büyük oranda değişmemekle birlikte avlanan 
ürünlerin % 60-80’i pelajik balıklardan oluşmaktadır. Özellikle üretim miktarı olarak en büyük paya 
sahip olanlar kupes, kolyoz, istavrit, sardalye, izmarit, tirsi, akya ve barbunya balıkları ön sırada 
yer almaktadır (Çizelge 1.7.).

Çizelge 1.7. Antalya İlinde, Tür Bazında Su Ürünleri Avcılığı, 2008 (kg) 

Türü Miktarı Türü Miktarı Türü Miktarı
Akya 88 235 Kefal 55 813 Sarpa 19 090
Avcı 15 850 Keler 3 000 Sinagrit 13 766
Bakalyara 40 224 Kılıç 26 539 Tekir 31 757
Barbunya 74 427 Kırlangıç 14 830 Tirsi 176 950
Çipura 20 477 Kolyoz 599 615 Trança 3 202
Dil-pisi 39 160 Köpek 20 575 Torik 47 610
Dülger 8 550 Kupez 619 390 Turna 11 992
Fangri 16 125 Levrek 21 775 Zargana 3 669
Gümüş 1 250 Lipsöz 8 140 Zurna 270
Akd. Hamsisi 12 000 Melanurya 21 930 T o p l a m 4 214 000
Hani 8 790 Mercan 65 460
İskarmoz 62 235 Mezgit 18 373 Diğerleri 125 000
İskorpit 6 720 Mırmır 65 010
İsparoz 10 170 Minekop 8 070 İçsu Balıkları
İstavrit-kr 52 615 Orfoz 25 671 Tatlı su Kefali 5 650
İstavrit-ka 152 725 Orkinoz 90 205 Sazan 3 725
İşkine 1 330 Palamut 185 765 Tatlı su levreği 1 626
İzmarit 140 170 Sardalya 639 060 T o p l a m 11 000
Karagöz 16 475 Sarıağız 4 399
Kayabalığı 16 665 Sarıgöz 12 984 Genel Toplam 4 350 000

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Su ürünleri avcılığından parasal olarak 39 110 910 TL yetiştiriciliğinden ise 36 673 650 TL 
olmak üzere toplam 75 784 564 TL milli ekonomiye katkı sağlanmıştır.

1.3. Av Filosu ve Donanımı
1.3.1. Av Filosu
Ülkemiz denizlerde avcılık yapmak üzere ruhsatlı yaklaşık 18.000 adet balıkçı gemisi 

mevcuttur Ayrıca bunun dışında, iç sularda 3.000 civarında ruhsatlı balıkçı avcılık faaliyetinde 
bulunmaktadır.  Antalya İlinde ise toplam 690 adet balıkçı gemisi ve yaklaşık 3.000 adet su ürünleri 
avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı bulunmaktadır (Çizelge 1.8.).  

Bu büyümenin stoklar üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, avcılıkta sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacı ile fi loya yeni balıkçı gemilerinin katılmasına izin verilmemektedir. Ancak, 
balıkçı gemileri ancak % 20 oranında modernizasyon amacıyla boy artırımına gidebilmektedirler. 
İlimizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlı gemi kayıtlarından elde edilen bu verilere göre 
teknelerin % 97 ‘si 12 m’nin altındaki küçük deniz araçlarıdır (Çizelge 1.8.). 
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Çizelge 1.8. Balıkçı Gemilerinin Boylarına (M) Ve İlçelere Göre Dağılımı, (2010)

İlçeler 1-11,9 12> Toplam

Merkez 215 12 217
Alanya 99 3 102
Kaş 63 4 67
Manavgat 62 - 62
Demre 50 - 50
Finike 45 2 47
Serik 71 - 71
Gazipaşa 25 - 25
Kumluca 25 - 25
Kemer 24 - 24
Toplam 669 21 690

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İlimizde kullanılan trol ve gırgır teknelerinin büyük bir çoğunluğu daha çok 12- 20 m. 
arasında değişmektedir. Balıkçılığımızın temelini oluşturan fi loya ait tekneler kıyı ve yakın kıyı 
karakterini taşımakta ve uzak mesafe balıkçılığı için fi lo kapasitesi oldukça sınırlıdır. Balıkçı 
gemileri, avcılık şekilleri bakımından gırgır, trol, çift amaçlı, taşıyıcı ve diğerleri olmak üzere 5 
grupta toplanmaktadır. Teknelerin çoğu günübirlik tek yönlü avcılığa uygundur. Her şeyden önce, 
av gemilerinde uluslararası sularda çalışabilecek ehliyet ve deneyim sahibi, iletişim yapabilecek 
alt yapıya sahip kaptan ve diğer yardımcı seyir elemanları bulunmamaktadır.

Teknelerimizde genellikle soğuk depolama ve dondurma üniteleri ve işleme olanakları 
bulunmamaktadır. Ancak, su ürünlerinin elde edilmesinden ilk satışa sunulmasına kadar olan 
süreçte su ürünleri avcılığı yapacak 8 metreden büyük balıkçı gemileri “Su Ürünleri Alanında 
Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde” belirtilen şartlara uygun olarak 
su ürünlerinin muhafazasını sağlayacak depo, tank veya konteynır bulundurma zorunluluğu 
getirilmiş olup 2011 yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Av gücünün hesaplanmasında en önemli ölçütler arasında yer alan teknelerin boy, tonaj, 
motor güçleri ve tayfa sayıları irdelendiğinde genellikle 8 – 12 metre boy sınıfında yer almaktadır. 
Beygir gücü büyük motora sahip teknelerde dikkate değer bir değişiklik olmazken, 10-49,9 BG 
sınıfında önemli artışlar söz konusudur. Veriler, tayfa sayısında da artış olduğunu göstermektedir. 
Genel anlamda da balıkçılıkla geçimini temin eden birey ve aile sayısının arttığı dikkat çekmektedir. 
Küçük teknelerin av gücü olarak balıkçılığa etkilerini tahmin etmek de mümkün olmamaktadır.

Balıkçı gemi ruhsatı sınırlamasına rağmen fi lo orta boy tabir edilebilecek büyüklük sınıfında 
gelişmekte, fakat bu gelişme açık deniz ya da uzak mesafe balıkçılığını destekleyecek yönde 
olmamaktadır. Kıyı suları balıkçılığımız için önemini korumaya devam etmektedir.

1.3.2. Balık Ağları 
Balıkçılıkta rol oynayan en önemli öğelerden biri de balık ağlarıdır. Günümüzde sentetik 

lifl erin kullanılmasıyla amaca uygun, kaliteli, her türlü av yöntemi ve deniz kafesleri için gerekli 
ham ağlar Türkiye’de üretilebilmektedir. 1962 yılından itibaren faaliyete geçen ağ sanayinde 
alınan özendirici tedbirler sonucu, gerek kalite ve gerekse kapasite artışı ile üretim miktarında 
önemli artışlar sağlanmıştır. Pelajik balıkların avcılığında gırgır olmak üzere çevirme ve uzatma 
ağları, demersal balıkların avcılığında ise dip trolü ve dip uzatma ağları kullanılmaktadır. Denizde 
yaşayan diğer canlılarının avlanmasında paraketa ve pinterler kullanılmaktadır. 

1.3.3. Balık Bulucular, Seyir Cihazları ve Av Donanımları
Avlama teknolojisi ve denizcilik alanındaki gelişmeler, balıkçılığa da yansımış ve eko-
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sounder, sonar gibi balık bulucular, radar, telsiz gibi seyir güvenliğini arttıran unsurlar ile ağ ve 
balık toplama makinaları gibi yardımcı gereçlerde önemli artışlar olmuştur. 

Balık üretiminde verimliliği artıran diğer donanımlar, özellikle hamsi ve istavrit gibi pelajik 
göçmen balıkların avcılığında önemli fonksiyonlara sahip olan hidrolik gırgır makarası ve avlanan 
balıkların ağdan hızla başka bir ortama aktarılmasını sağlayan balık pompalarıdır. Balıkçılığımızda 
etkin olan 12 m. den büyük teknelerde son yapılan değerlendirmelere göre jeneratör, GPS uydu 
sistemi ve sonar kullanan gemilerin sayısı 20-30 civarındadır.  

1.4.  Su Ürünleri Kontrol Sistemleri
Su ürünleri stoklarımızdan en iyi şekilde süreklilikle yararlanmak ve üretiminin devamlılığını 

sağlamak, üretimin bilinçli yapılması ile mümkündür. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ise öncelikle 
su ürünleri stoklarının korunmasını gerekli kılmaktadır. 1971 yılında yürürlüğe giren 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunu’nun kapsamı da bu doğrultuda su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolü 
olarak belirlenmiştir.

Amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılıkları için ayrı ayrı olarak hazırlanan tebliğlerde 
su ürünleri istihsal sahaları ve avcılıkta kullanılacak av araç gereçleri ile ilgili düzenlemeler 
bulunmaktadır. 

Su ürünleri mevzuatı ile ilgili getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolünün kimler tarafından 
yapılacağı Su Ürünleri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Mensupları, Emniyet ve Jandarma Kuvvetleri, Gümrük, Sahil ve Orman Muhafaza 
Teşkilatı Mensupları, Belediye Zabıtası Amir ve Mensupları, Kamu Tüzel Kişiliğine Bağlı Muhafız, 
Bekçi ve Korucular, Gümrük, Belediye, Hükümet Veteriner ve Doktorları, Köy Muhtar ve İhtiyar 
Heyeti Üyeleri (Emniyet ve Jandarma Teşkilatının Bulunmadığı Yerlerde) Su Ürünleri Kanunu ve 
bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt 
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını zaptetmek ve bunları adli mercilere teslim 
etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünce, su ürünleri ile ilgili yasak ve sınırlamaların takip ve kontrolü 
ile denizde ve iç sularda, ürünün karaya çıkış noktalarında, su ürünleri işleme ve değerlendirme 
tesislerinde, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, toptan ve perakende satış yapılan yerlerde, 
soğuk ve donmuş muhafaza depolarında, tüketim merkezlerinde ve ihraç kapılarında su ürünleri 
kontrolleri yapılmaktadır.

Denizlerde yapılan kontroller 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun vermiş 
olduğu yetki ve görev çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılmaktadır. Denizlerde 
balıkçı gemilerini su ürünleri mevzuatı ve Denizde Can ve Mal Emniyetini Koruma Kanununda 
belirtilen esaslar çerçevesinde kontrol etmektedir. Ayrıca; iç sularda ise Jandarma teşkilatınca 
kontrol ve denetimler yapılmaktadır. 

1.5. Uluslararası Balıkçılık İlişkileri
ICCAT kapsamındaki türlerden olan mavi yüzgeçli orkinosların (Thunnus thynnus) 

avcılığı yıllık ulusal kotalara göre yapılmaktadır. ICCAT sözleşmesi ve kuralları gereği bu tür için 
ülkemiz 2010 yılı kotası 420 ton olarak belirlemiştir. Komisyon’un giderek azalan kotaya yönelik 
bu kararın değiştirilmesi için gayret gösterilmiş, ancak kararın yeni olması gerekçesi ile sonuç 
alınamamıştır.

Ülkemize verilen ulusal kota her geçen yıl azaltılmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 
orkinos yetiştiricilerince yetersiz ve her yıl azalan kotalar nedeniyle geçmiş dönemlerden bugüne 
Libya, Tunus, Malta ve Fransa’dan canlı orkinos ithalatı gerçekleştirilmekte, avlanan balıklarla 
birlikte ülkemizde 3 adedi ilimizde olmak üzere toplam kurulu 7 adet çiftlikte besiye alınmaktadır. 
Orkinosların semirtilmesinde dondurulmuş olarak ithal edilen balıklar yem olarak kullanılmaktadır. 
Semirtilen orkinosların tamamına yakını Japonya’ya ihraç edilmektedir.
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1.6. Dünya ve AB Ülkelerinde Avcılık
Dünya su ürünleri üretimi (su bitkileri hariç), 2007 yılında 90 milyon tonu avcılıkla, 50 

milyon ton’u yetiştiricilikle olmak üzere toplam üretim 140 milyon ton olmuş ve 2006 yılına oranla 
avcılıkla yapılan üretim miktarı  %2 oranında, yetiştiricilikle yapılan üretim miktarı ise %2,5 
oranında düşmüştür. 2007 yılı Dünya su ürünleri üretiminin % 81’i insan tüketimi, % 19’u ise 
diğer değerlendirmelerde kullanılmıştır. Dünya da kişi başı su ürünleri tüketimi 16,3 kg/yıl olarak 
gerçekleşmiş olup, bu oran gelişmiş ülkelerde 23,8 kg/yıl  iken gelişmekte olan ülkelerde 14,3 kg/
yıl dır. Türkiye’de ise bu tüketim oranı 8,5 kg/yıl olarak gerçekleşmiştir.  Dünya’daki Su ürünleri 
tüketiminin % 48’i taze, %26’sı ise dondurulmuş, % 15’ i ise konserve olarak tüketilmektedir. 

Dünya’da 2007 yılında avlanan su ürünleri üretiminde sırasıyla; Çin, Peru, Endonezya, ABD, 
Japonya, Hindistan ve Şili gelmekte olup, Türkiye dünya su ürünleri avcılığında 27. sırada yer 
almaktadır. Dünya üretiminin % 11’i iç su avcılığı, % 89’u ise deniz avcılığından elde edilmektedir. 
Çin tek başına dünya’da avlanan su ürünlerinin % 16’ sını, Türkiye ise %0,70’ ini üretmektedir. 
2007 yılında dünya’da 15 milyon ton su bitkisi yetiştirilmiş olup, bunun % 66’sını Çin tek başına 
üretmiştir. Daha sonra sırasıyla Endonezya, Filipinler,  Kore ve Japonya gelmektedir.   

Dünya su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde sırasıyla; Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, 
Tayland, Bangladeş ve Norveç gelmekte olup, Çin tek başına dünya’da yetiştirilen su ürünlerinin 
% 62’sini üretmektedir. Dünya’daki yetiştiricilik üretiminin %62’si içsularda, % 38’i ise denizlerde 
yapılmaktadır. Ülkemiz ise 26. sırada bulunmakta olup, dünya yetiştiricilik üretiminin  % 0,27’sini 
yetiştirmektedir. 

Avrupa Birliğindeki (AB) su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde; sırasıyla İspanya, Fransa, 
İtalya ve İngiltere gelmektedir. Dünya su ürünleri yetiştiriciliğinin %2,6’sı Avrupa Birliği ülkelerinde 
yetiştirilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında ise Türkiye yetiştiricilik üretiminde 
5.sırada yer almaktadır.  Akdeniz’e komşu ülkelerde ise su ürünleri yetiştiriciliğinde; sırasıyla 
Mısır, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye gelmektedir. Dünya su ürünleri yetiştiricilik üretiminin   
%3,3’ü Akdeniz ‘de yetiştirilmektedir. 

Dünya su ürünleri ticaretinde en önemli ithalatçı ülkeler; ABD, Japonya, İspanya, Fransa 
ve İtalya’dır.. En önemli ihracatçı ülkeler ise; Çin, Norveç, Taylan, ABD ve Danimarka dır. Türkiye 
ise ihracatçı ülkeler arasındadır.

1.7. Plan Döneminde Sektörde Beklenen Gelişmeler
AB ile üyelik görüşmeleri kapsamında yapılacak çalışmalar plan dönemine damgasını 

vuracak en önemli etki olacaktır. Uyum çalışmaları kapsamında tekne kayıt sistemi, balıkçı 
gemilerinin uzaktan algılama yöntemi ile izlenmesi, ürün muhafaza hijyen kuralları, avcılık 
kayıtları, avlanılan ürünlerin karaya çıkış noktasından itibaren, satış aşamasına kadar takibi gibi 
başlıca konular mevcut sistemimizde geniş çaplı değişikliklere yol açacaktır. İlimizdeki av fi losu 
yanı sıra diğer illerden gelen av fi losunda büyüme söz konusudur. Bunun yanında, teknik olarak 
av gücünü arttıracak donanımların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle artan av gücünün 
değerlendirileceği yeni av sahalarına ihtiyaç vardır.

Bugüne kadar, hazırlanan plan raporlarında hedef olarak konmuş olan açık deniz balıkçılığına 
ilişkin bir gelişme sağlanamamıştır. Av fi lomuzda açık denizlerde faaliyet yapabilecek özellikte 
teknelerin olmayışı nedeni ile bu plan döneminde de bir gelişme olması beklenmemelidir. 

Üretim yapımız ve av gücümüz dikkate alınarak, avcılık politikaları üretimin artırılması 
yönünde değil, sürdürülebilirliği yönünde oluşturulmalı, su ürünleri kaynaklarımızın korunmasına 
gereken önem verilmelidir. Bu amaçla, balıkçılık istatistiklerinin ıslah edilmesi ile stok tespiti 
çalışmaları, güdümlü proje olarak kısa sürede hayata geçirilmelidir. Avın büyük bir kısmının 
insan gıdası olarak kullanımı için gerekli adımlar atılmalıdır. Ürün ve fi lo büyüklüğü arasında 
sürdürülebilir bir denge oluşturulmalı, balıkçılığın kıyısal özelliği dikkate alınarak fi loda 
optimizasyona gidilmelidir.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

634

aAntaAA

Milli gelirin hesaplanmasında, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek plan ve yıllık 
programların hazırlanmasında, balıkçılık sektörünün ulusal ekonomiye katkısının arttırılmasına 
olanak sağlayacak önlemlerin alınmasında, Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde AB’deki uygulamalara 
ve standartlara uygun olarak sağlıklı ve güvenilir istatistikî bilginin aylık, hatta gerekli hallerde 
günlük olarak derlenmesi ve değerlendirilmesi balıkçılık istatistiklerinde ulaşılmak istenen ana 
hedeftir.

Balıkçılık kaynaklarımızın, mevcut ürün ve üretim özellik ve potansiyelinin belirlenmesini 
sağlayacak istatistikleri elde etme yöntemlerinin standardizasyonunun sağlanması, belirlenen 
standartlar çerçevesinde etkin bir balıkçılık veri toplama, derleme, saklama ve değerlendirme 
sisteminin, sektörel güç odakları arasında eşgüdüm içerisinde kullanılır hale gelmesi, üniversite-
özel sektör-kamu kurumları üçgeninin balıkçılık kaynakları yönetiminde eşgüdüm ve etkinlik 
içerisinde faaliyet göstermelerinin sağlanması, ve son olarak, coğrafi  bilgi sistemlerine bağlı, 
kaliteli ve kapsamlı veri setlerinin kullanımı ile tüm doğal kaynaklar gibi balıkçılık kaynaklarının 
da sosyal, ekonomik ve ekolojik analizlerinin ihtiyaç duyulan zaman ve alanda hızla yapılabilmesi 
mümkün olacaktır. 

Su ürünleri stokları üzerinde sürdürülen avcılığın çevre etkileri ile olan ilişkisini göz önünde 
bulundurarak kıyıların yapılarının değiştirilmemesi, çöp başta olmak üzere katı ve sanayi atıklarının 
sulara boşaltılmaması ve su kaynaklarının biyolojik, kimyasal vb. gibi özelliklerinde istenilmeyen 
değişikliklerin meydana gelmesini önlemek için ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde sürekli ve 
sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda özellikle Tarım Bakanlığı ile Çevre 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vs. gibi kuruluşlar arasında, yetki ve sorumluluk 
kargaşasına mahal vermeden sağlıklı ilişkilerin kurulması sağlanmalıdır.

1.8. Plan Dönemi İçin Önerilen Strateji, Öncelik ve Tedbirler 
1.8.1. Temel Sektörel Vizyon ve Strateji
Ulusal balıkçılık mevzuatının öncelikle balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal 

konularda AB mevzuatına uyumlaştırılması gerekmektedir. Daha sonra, sektörde balıkçılık 
sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması hedefl enmelidir.

Ülkemizde balık tüketimi kişi başına 9,8 kg’a kadar çıkmıştır. Türkiye balık tüketiminin 
ortalama 22 kg/yıl olan Avrupa ülkeleri düzeyine çıkarılması için üretim artışının üç katına 
çıkarılması gerekmektedir. 

Bu hedefe ulaşılması, bilinçli bir kaynak yönetimi ile mümkündür. İlimiz su ürünleri potansiyeli 
bakımından önem arz etmektedir ancak, üretimde avcılıktan elde edilen avcılık baskısının 
azaltılması amacıyla açık deniz avcılığı teşvik edilerek kıyısal balıkçılık da desteklenmelidir. 

Bunun için, özellikle açık deniz avcılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Av gemisi gücüne 
baktığımız zaman 4.000 ton’luk avcılık üretiminin önümüzdeki orta vade döneminde 6.000 tona, 
uzun vadede ise 10.000 ton yıla çıkarılması hedefl enmektedir.

1.8.2. Devlet Sübvansiyonları
Mevcut durumda doğrudan ve dolaylı sübvansiyonlar; ulusal gemi siciline kayıtlı ticari, 

hizmet ve balıkçı teknelerine her bir geminin teknik özelliklerine göre belirlenerek ÖTV’siz motorin 
desteği, yetiştiricilikte girdi destekleri, çeşitliliği artırmak için yeni türlerin yetiştirilmesine verilen 
teşvik destekleri, kuluçkahane ve yavru üretimi için verilen desteklerdir.

Balıkçılığı kayıt altına alabilmek için, ÖTV’siz yakıt desteğinin küçük ölçekli balıkçıları da 
kapsayacak şekilde genişletilmesi, ancak desteğin motor gücüne göre değil, avlayıp yetkilendirilmiş 
limana çıkarılan ve satışı gerçekleştirilen miktar üzerinden verilmesi düşünülmelidir. Bu uygulama 
kayıt dışı satışları asgariye indirecektir.
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1.9. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
1.9.1.  Sorunlar

 ✓ Bölgemizde su ürünleri stoklarının büyüklükleri tam olarak belirlenmediğinden avcılığın 
  planlanmasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Tüm ekonomik türler aşırı avcılık 
  tehdidi altındadır. 
  Avlanan ve pazarlanan balık miktarını ortaya koyacak bir sistem getirilememiştir. Bu 
  nedenle av istatistikleri ve pazarlanan su ürünleri miktarlarının doğruluğu konusunda 
  verilerine güvensizlik duyulmaktadır. 
  Av araçlarının birçoğunda seçicilik sorunları yaşanmaktadır. Bu da hedef dışı türlerin 
  ve üreme olgunluğuna erişmemiş bireylerin avlanmasına neden olmaktadır. Yapılan 
  seçicilik araştırmalarının uygulamaya geçirilme oranı yok denecek kadar azdır.
  Bazı türlerin üreme zamanları ve üreme bölgeleri tam olarak bilinmediğinden koruma 
  güçlüğü yaşanmaktadır.
  Balıkçılarımız açık deniz balıkçılığına yönelmeleri sağlanmadığından mevcut av 
  sahalarımızdan yeterli avcılık yapamamaktadırlar.
  Sulama ve kullanma amaçlı akarsulardan su alımı sırasında balık zayiatları 
  oluşmaktadır.
  Kaynakların ve ekosistemlerin korunmasında genellikle balıkçılar ve balıkçı kitlesinin 
  dışındaki toplumlarda çevre korunmasının öneminin kavranılmadığı görülmektedir.
  Balıkçıları destekleyen bir kuruluş olmaması, kooperatif ve birliklerin güçsüz olmaları 
  nedeniyle balıkçılar kabzımallarla ön anlaşmalara girmekte, borçlanmakta ve gerçekçi 
  fi yat oluşumu engellenmektedir.
  Balık satış yerleri ile ilgili standartları içeren yönetmelik henüz uygulamaya 
  geçirilememiştir. İlimizde hal ve satış yerleri yoktur. Bu da sağlıksız ve kayıt dışı 
  pazarlamaya yol açmaktadır.
  Su ürünlerinin korunmasına yönelik hazırlanan sirkülerdeki yasakların takibinde 
  sorunlar yaşanmaktadır. Deniz kontrolleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 
  yürütülse de kıyı suları ve içsularda koruma kontrol hizmetleri yeterince yapılamamakta, 
  alınan yasak kararları izlenememektedir.
  Kontrol ve denetimlerde İlçe birimlerinde bu konuda istihdam edilmiş personel sayısının 
  azlığı veya yokluğu nedeniyle hizmet ve denetimler büyük ölçüde aksamaktadır.

1.9.2. Çözüm Önerileri 
  İlimizde gerek içsularda gerekse denizlerimizde bulunan su ürünlerinin stokları 
  belirlenmeli, bireysel ve tekne için verilen avcılık ruhsatları tür ve av sahası belirtilerek 
  yerel balıkçılar korunmalıdır.
  Balıkçılıkla ilgili olarak yaşanan sorunların ve dağınıklığın önlenebilmesi için kooperatif, 
  birlik ve üst kuruluşları güçlendirilmeli, güçlenmeleri için desteklenmeli, karar 
  mekanizmalarına aktif katılımları sağlanmalıdır.
  Balıkçılık yönetimi tüm boyutları ile ele alınmalı, doğal kaynakların kullanımında 
  sürdürülebilirlik prensipleri yanında sosyal ve ekonomik boyut da göz önünde tutularak 
  alınan kararlara tüm tarafl arın katılımı sağlanmalıdır.
  Su ürünleri konusunda yürütülen çalışmalar izlenmeli, istenmeli ve uygulamaya 
  konmalıdır.
  Kullanılmakta olan av araçlarına gerek stokların korunmasına katkı sağlayacak ve 
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  gerekse avlanması tamamen yasak olan koruma altındaki türlerin avlanmasını önleyecek 
  birtakım yeni donanımlar eklenmesi zorunlu tutulmalı ve bu konuda destek 
  sağlanmalıdır.
  Üreme sahası olarak bilinen yerler hassas alanlar olarak avcılığa tamamen kapatılmalı, 
  avcılık için belirli balıkçılık kooperatifl erine tahsis edilmesi uygulamasına geçilmelidir.
  İlimizde doğal göller ve baraj gölleri için yönetim planları hazırlanmalı ve balıkçılık 
  faaliyetlerinin kontrol altına alınarak balıkçıların sıkı bir şekilde denetlenmesi 
  gerekmektedir. 
  Kiralanan göllerde ekolojik dengeyi bozabilecek balıklandırma faaliyetlerinin engellenmesi 
  zorunludur. Bu amaçla bilimsel bir kurul oluşturulmalı, uygun türler seçilmesi durumunda 
  göl ve baraj göllerinin taşıma kapasiteleri dikkate alınarak balıklandırma yapılmalıdır.
  İçsulardan sulama ya da kullanma amacıyla su alınmak üzere kurulan pompaj 
  istasyonlarından su alımından kaynaklanacak yavru balık zayiatının önlenmesi için su 
  alım noktalarında koruyucu sistemler mutlaka yapılmalıdır.
  Yeni baraj projelerinde balık geçitlerine mutlaka yer verilmeli, eski yatırımlar için bu 
  konuda ilave yatırımlara geçilmelidir.
  Kooperatifçilik ve işleyişi ile balıkçılık konusunda uygulamalı eğitim çalışmaları 
  yapılmalıdır.
  Koruma kontrol hizmetleri ile görevli ve yetkili kılınanlar arasında koordinasyon 
  sağlanarak, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
  Kaynakların ve ekosistemlerin korunması açısından tüketicilerin de duyarlılığını 
  arttıracak faaliyetlere önem verilmeli ve bilinçli bir tüketim toplumu oluşturulmalıdır.
  Sektörle ilgili eğitim veren Fakülte mezunlarının mevcut idari yapıda ve gelecekte 
  oluşturulması planlanan organizasyondaki ilgili birimlerde istihdam edilmelerine öncelik 
  verilmelidir.
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2. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.1. Dünyada ve Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Avcılık, insanoğlunun ilk kazandığı becerilerden biridir. Bu beceri günümüzde de halen 

geçerliliğini korumakta ve doğal kaynakların büyük bir kısmı bu yolla tüketilmektedir. Bugün 
avcılığın en yaygın yapıldığı alanlar su kaynaklarıdır. Su kaynaklarının tahrip edilmesi, kirletilmesi 
ve aşırı avcılık bu kaynaklardaki biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. 

Su ürünleri avcılığındaki teknolojik gelişmeler ve av gücündeki artış su kaynaklarında 
bulunan ve insan gıdası olarak değerlendirilebilecek kaynakların tüketimini hızlandırmış ve bu 
kaynaklarda telafi si zor tahribatlara neden olmuştur. İnsanoğlu bu azalmalar ve tahribata karşı 
su ürünleri yetiştiriciliğini bir alternatif olarak görmüştür. FAO kaynaklarına göre; dünyada en 
hızlı gelişen gıda üretim sektörü, su ürünleri sektörüdür. Bunun nedeni, balığın insan beslenmesi 
için mükemmel bir gıda olması, üretiminin daha ucuz ve birim alandan daha iyi yararlanılması, 
balığın verilen yemi daha iyi ete çevirmesi, karasal alanın daha rasyonel kullanımı, tarıma uygun 
olmayan arazilerin balık yetiştiriciliği ile daha iyi değerlendirilmesi, her zaman üretilen ürünün 
pazar potansiyelinin bulunmasıdır. 

Sürdürülebilir bir balıkçılık için avlanabilecek balık miktarlarında en üst seviyelere 
ulaşılmıştır. Avcılık miktarında daha fazla artışın doğal balık stoklarının sürdürülebilirliğine zarar 
vereceği bildirilmektedir. Devletlerin su ürünleri yetiştiriciliğine sağladıkları destek ve izledikleri 
politikalar dünya su ürünleri toplam üretimi içerisinde yetiştiricilik yoluyla elde edilen oranın her 
geçen gün artmasına neden olmuştur. 

Grafi k 2.1. Dünya Su Ürünleri Üretimi (1.000.000 ton) 1955-2007

Kaynak: FAO, 2010

FAO (2006) istatistiklerine göre dünya toplam su ürünleri içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği 
oranı 1984 yılında % 8 iken, 2007 yılında  % 37’ye ulaşmıştır. Bu oranın 2030 yılında % 50 
seviyelerine çıkacağı ve üretim miktarının da 80 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Grafi k  
2.1.’deki şekil incelendiğinde, avcılık miktarlarında azalma ve yetiştiricilik miktarlarında da artış 
olduğu görülmektedir.

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğine 1970’li yıllarda başlanmıştır. Bu sektördeki ilerlemeler 
başlangıçta ağır seyretmiş ve daha sonraki yıllarda hızlı bir ivme göstermiştir. Grafi k 2.2. 
incelendiğinde 2003-2008 yılları arasındaki su ürünleri üretim miktarımız 550.000 ile 750.000 
ton arasında değiştiği görülmektedir. Toplam su ürünleri üretimimizdeki görülen bu iniş ve 
çıkışlar avcılıktan elde edilen su ürünleri miktarlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. 
Yine Grafi k 2.2’de görüldüğü gibi toplam üretimimiz içinde yetiştiricilikten elde edilen su ürünleri 
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miktarımız istikrarlı bir artış göstermiştir. Yetiştiricilik yoluyla 2003 yılında elde edilen su ürünleri 
miktarı 79.943 ton iken bu miktar yıllara bağlı olarak artış göstermiş ve 2008 yılında 152 186 ton 
seviyelerine ulaşmıştır (Grafi k 2.2.). Aynı şekilde yıllara göre, 2003 yılı itibarıyla toplam su ürünleri 
üretimimiz içinde yetiştiriciliğin payı %13 iken bu değer 2008 yılında % 23,5’e kadar yükselmiştir.

Grafi k 2.2. Türkiye’de Avcılık ve Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Üretim Miktarları

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de su ürünleri yetiştiriciliği hızlı bir gelişim göstermiş ve 
son 10 yılda üretim miktarımız yaklaşık % 250 artışla toplam su ürünleri üretimindeki payını % 
35’lere yükseltmiştir. Ülkemizde 2009 verilerine göre tatlı su balığı üretimi yapan 1.457 adet, 
denizde üretim yapan 350 adet olmak üzere toplamda 1.807 adet işletme faaliyet göstermektedir. 
Bu işletmelerde yapılan yetiştiricilikle üretimimiz 199.000 ton seviyelerine ulaşmıştır (TÜGEM, 
2009) . 

2.2. Antalya İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Potansiyeli 
Antalya ilinde su ürünleri yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi incelendiğinde 1981 yılında 

bir adet tesisle başlayan kültür balıkçılığı, 1986 yılında dört, 2010 yılı ocak ayı itibarıyla 90 
adet projeye ulaşmıştır. Antalya için 640 km’lik bir kıyı şeridi ve zengin sayılabilecek bir iç su 
kaynaklarının varlığı için bu değer çok düşük kalmaktadır. Sektörün bölgemizdeki ağır gelişiminde 
birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörlerden en önemlileri turizm ve çevre koruma alanlarının 
varlığıdır. Antalya il sınırlarında bu alanların hem sayısı hem de genişliği fazladır. Ülke menfaatleri 
göz önüne alınarak bölgemizdeki potansiyel incelendiği zaman kaynakların en rasyonel şekilde 
kullanılması zorunludur. 

Ancak, Antalya’ya bu açıdan bakıldığında kaynakların tek yönlü olarak turizme yönlendirildiği 
görülmektedir. Kaynakların tek yönlü kullanımı sakıncalı olabileceği gibi rasyonel kullanımı da 
engellemektedir. Diğer yandan bölgemizdeki doğal çevrenin bozulmasında turizmin etkisinin 
büyük olduğu bir gerçektir.   

Diğer kurum ve sektör temsilcilerinin bilinçlendirilebildiği ölçüde hem iç su hem de denizde 
yeni yatırımlara imkân bulunmaktadır. Bu konuda Antalya’da Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri 
Araştırma Enstitüsü’nün varlığı ve Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde sektörün gelişimi için çalışan 
teknik elemanların bulunması sektörün gelişmesine oldukça fazla katkı sağlayabilir.

Antalya’da 2008 yılı sonu itibariyle toplam su ürünleri üretimi 7.366 ton/yıl’ olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 4.350 ton’u avcılık, 3.016 ton’u ise yetiştiricilik yoluyla elde edilmiştir. Türkiye 
toplam su ürünleri üretimi (646.310 ton) içinde bu değer yaklaşık %1,13’lük payı oluşturmaktadır 
(Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1. Türkiye Su Ürünleri Üretim Miktarları ve Antalya’nın Payı 

Yıllar İstihsal Türkiye 
(ton/yıl)

Antalya 
(ton/yıl)

Antalya 
(%)

2005
Avcılık 426 496 2 769 0,64
Yetiştiricilik 118 277 2 889 2,44
Toplam 544 773 5 658 1,03

2006
Avcılık 533 048 2 574 0,48
Yetiştiricilik 128 943 4 582 3,55
Toplam 661 991 7 156 1,08

2007
Avcılık 632 450 2 786 0,44
Yetiştiricilik 139 873 1 880 1,34
Toplam 772 323 4 666 0,60

2008
Avcılık 494 124 4 350 0,88
Yetiştiricilik 152 186 3 016 1,98
Toplam 646 310 7 366 1,13

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Antalya İl Müdürlüğü

Antalya ilinin toplam 7.366 ton’u bulan yıllık su ürünleri üretimi içinde, yetiştiricilik miktarı 
3.016 ton/yıl’a ve toplam üretimdeki oranı da %41 seviyelerine erişmiş durumdadır Tüm 
zorluklarına rağmen Antalya’da yetiştiricilik yoluyla ülkemize kazandırılan katma değer girdisi 
önemli seviyededir. Gelecekte bu katma değerin daha da artması beklenmektedir.

Antalya için tatlı su ve denizde yapılan su ürünleri yetiştiriciliği kıyasladığında denizden 
tatlı sular kadar yararlanamadığımız ortadadır. Bu durum (Çizelge 2.2.)’de daha net olarak 
görülmektedir. 

Çizelge 2.2. Türkiye Yetiştiricilik Üretim Miktarları ve Antalya’nın Payı

Yıllar Yetiştiricilik Türkiye 
(ton/yıl)

Antalya 
(ton/yıl)

Antalya 
(%)

2005
İç su 48 604 730 1,50
Deniz 69 673 2 153 3,09
Toplam 118 277 2 883 2,43

2006
İç su 56 694 702 1,23
Deniz 72 249 3 880 5,37
Toplam 128 943 4 582 3,55

2007
İç su 59.033 846 1,43
Deniz 80 840 1 034 1,27
Toplam 139 873 1 880 1,34

2008
İç su 66 557 1 286 1,93
Deniz 85 629 1 730 2,02
Toplam 152 186 3 016 1,98

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Antalya İl Müdürlüğü

Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde, Antalya ili 2003 yılında %5.09’lik bir paya sahipken, bu 
oran 2008 yılında 3.016 ton üretimle yaklaşık  %1.98’lere gerilemiştir. Bu gerilemenin ana nedeni,  
yetiştiricilik yatırım taleplerde kurumlar arası eşgüdümün sağlanamaması ve bir mutabakatın 
sağlanamamasıdır. Bu duruma örnek, 640 km’lik sahil şeridi bulunan Antalya’da su ürünleri üretim 
alanlarının henüz belirlenememesi gösterilebilir. Bu nedenlerden dolayı yine mevcut kurulu olan 
çipura ve levrek tesisleri Çevre ve Orman Bakanlığı tebliği çerçevesinde kriterleri sağlamadığı 
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gerekçesiyle kaldırılmak durumunda kalmıştır. 
Diğer yandan ICCAT’ın ülkemize vermiş olduğu düşük kota sebebiyle 2002–2003 yıllarında 

Antalya İl sınırları içinde kurulan orkinos yetiştiriciliği tesisleri kapasitelerini küçülmek durumunda 
kalmıştır.

2.2.1 Antalya ili Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri
Antalya’da 2009 yılı Aralık ayı itibari ile projesi onaylı 90 adet su ürünleri yetiştiricilik projesi 

bulunmaktadır. Bunlardan 79’u alabalık, 3’ü orkinos, 4’ü çipura – levrek ve 3’ü sazan balığı olmak 
üzere 1 adedi de tıbbi sülük yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. (Çizelge 2.3. ve 2.4.). İlde tüm 
projeler tam kapasite ile üretime geçtiğinde yıllık 2 486 ton alabalık, 2 700 ton orkinos, 395 ton 
çipura- levrek, 41 ton sazan ve 300 kg sülük olmak üzere toplam 5 622 ton su ürünleri üretimi ve 
9 510 615 adet alabalık yavru üretimi gerçekleşmesi mümkün görülmektedir.

İlimizde 2010 yılı için 800 ton/yıl üretim ve 10 000 000 adet/yıl yavru kapasiteli yeni 
müracaat bulunmaktadır. Gerekli kurum izinleri tamamlanıp bu projeler onaylanınca toplamda 
üretim miktarımız 6 422 ton sofralık ve 19 510 000 adet alabalık yavru üretimi gerçekleşecektir. 

Çizelge 2.3. Antalya İlinde Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri, (2010)

Yetiştirilen 
Ürünler

Tesis üretim 
Kapasitesi 

(ton)

Projeli 
Tesis 
Sayısı

Faal olan 
Tesis 
Sayısı

Faal 
olmayan  

Tesis 
Sayısı

Toplam  
Tesis 
Sayısı

Alabalık 2 486 79 67 12 79
Çipura-Levrek 395 4 2 2 4
Orkinos 2 700 3 2 1 3
Sazan 41 3 2 1 3
Sülük 0,3 1 1 - 1
Toplam 5 622 90 74 16 90

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 2.4. 2010 Yılı İtibarıyla Antalya İlinde Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesis Bilgileri 

Sıra 
No İlçesi Tesisi adı

Yavru 
kapasitesi
(Ad./Yavru)

Üretim 
kapasitesi
(Ton/Yıl)

Türü Köyü

1
Aksu

Karaöz 250,000 15 Alabalık Ortaköy
2 Yeşil dere 25 Alabalık Ortaköy
3

Akseki
Karadere 1.000.000 28 Alabalık Karadere

4 Sinan hoca 250,000 30 Alabalık Sinanhoca
5 Gümüş damla 150,000 7 Alabalık Gümüşdamla
6

Alanya

Kadıpınarı 10 Alabalık Değirmendere 
7 Açıkalın 11,5 Alabalık Oba beldesi
8 Yıldız 7 Alabalık Akçatı
9 Pınarbaşı 7,5 Alabalık Akçatı

10 Taşatan 750,000 15 Alabalık Obaalacami
11 Herkür 5 Alabalık Çamlıça
12 Küçükgenç 60,000 10 Alabalık Obaalacami
13 Yüksel 3 Alabalık Fakırçalı
14 Demir 5 Alabalık Dim çayı
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15

Korkuteli

Hacıoğlu 3.000.000 15 Alabalık Osman kalfalar
16 Karateke 1.500.000 20 Alabalık Başpınar
17 Yayla 6 Alabalık Küçükköy 
18 Aldemir 3 Alabalık Sülekler
19 Erdem 8 Alabalık Sülekler
20 Antalya 75 Alabalık Başpınar
21 Yıldırım 10 Alabalık Başpınar
22 Nebioğlu 500,000 0 Yavru Başpınar
23 Değirmen 100,000 10 Alabalık Başpınar
24 Gencer 7,5 Alabalık Başpınar
25 Nur alabalık 55 Alabalık Başpınar
26 Çoban 6 Alabalık Başpınar
27 Nur 25 Alabalık Korkuteli baraj.
28 Özdemir 29 Alabalık Korkuteli baraj.
29 Elmalı Baladır 250,000 10 Alabalık Özdemir köyü
30

Finike

Çoban 10 Alabalık Arif
31 Badıl 2.500.000 12 Alabalık Arif
32 Altın 15 Alabalık Arif
33 Özçoban 7 Alabalık Arif
34 Şentürkler 1 500 000 100 Alabalık Arif
35 Urtepe 4 Alabalık Yalnız
36 Elçi 7 Alabalık İskele mah.
37 Finike 125 Levrek Gökliman
38

Gündoğmuş
Türkyımaz 750 000 15 Alabalık Kayabükü

39 Taşlar 1 000 000 100 Alabalık Kayabükü
40 Kayabükü 20 Alabalık Kayabükü
41

Gazipaşa
Dardanel 700 Orkinos Gödütepesi açığı

42 Başaranlar 1 000 Orkinos Korudağı arkası
43

İbradı
Üzümdere 250 000 30 Alabalık Üzümdere

44 Özdemir 12 Alabalık Üzümdere
45 Üzümdere 29 Alabalık Üzümdere
46

Kaş

Gömbe 250 000 20 Alabalık Yayladirgenler
47 Ustalı 15 Alabalık İslamlar
48 İnal-çayboğazı 60 Alabalık Çayboğazı barajı
49 Kayhan 60 Alabalık Çayboğazı barajı
50 Ulutaş 100 000 10 Alabalık Aklar köyü
51 Derya 30 Çipura Bayındır koyu
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52

Kemer

Taşlar 1 500 000 80 Alabalık Ulupınar
53 Akkelle 15 Alabalık Ulupınar
54 Narlı 4 Alabalık Beycik
55 Köylüoğlu 17 Alabalık Ulupınar
56 Şahan 11 Alabalık Ovacık
57 Doğan 16 Alabalık Ulupınar
58 Yeşilvadi 6 Alabalık Ulupınar
59 Soneks 90 Çipra Madenkoyu
60 Sak 4,5 Alabalık Ulupınar
61

Kumluca

Çepel 950 Alabalık Alakır barajı
62 Altınyaka 120 000 20 Alabalık Altınyaka
63 Karataç 6 Alabalık Mavi kent
64 Yavuz 3 000 000 29 Alabalık Altınyaka 
65 Özer 3 Alabalık Altınyaka 
66 Sazak 150 Çipra Sazak koyu
67

Manavgat

Yılmazlar 25 Alabalık Manavgat ırmağı
68 Yıldırım 40 Alabalık Manavgat ırmağı
69 Irmak 12 Alabalık Manavgat ırmağı
70 Çelik 25 Alabalık Manavgat ırmağı
71 Sönmez 18 Alabalık Manavgat ırmağı
72 Çoraman 10 Alabalık Manavgat ırmağı
73 Yeşilbağ 150 000 6 Alabalık Yeşilbağ köyü
74 Bağcı 100 000 6 Alabalık Yeşilbağ köyü
75 Hıp-notıcs 25 Sazan Çakış köyü
76 Ulukapı 28 Alabalık Ulukapı
77

Serik

Yıldırım 125 000 25 Alabalık Hasdümen
78 Çetinçe 100 000 10 Alabalık Hasdümen
79 Çoban 7,5 Alabalık Yumaklar
80 Değirmen 17 Alabalık Haskızılören
81 Pınar 60 000 14 Alabalık Haskızılören
82

Konyaaltı
Sagun orkinos  1 000 Orkinos Akyaralar tüneli

83 Geyik bayırı 500 000 30 Alabalık Akdamlar
84 Yeşil vadi 300 000 20 Alabalık Akdamlar
85

Döşemealtı
Ayalar 40 Alabalık Düzler çamı

86 Trans nature 10 Sazan Ekşili beldesi
87

Kepez
Arkadaş 6 Alabalık Düden şelalesi

88 Karasu 0,3 Sülük Ünsal mahallesi
89 Toklu 5 Alabalık Duraliler mah.
90 Muratpaşa Özen 6 Sazan Güzeloluk mah.
90 Toplam 9 510 615 5 622

Kaynak: Antalya Tarım İl Müdürlüğü
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2.2.2 Antalya İli Su Ürünleri Potansiyeli
Antalya ili, 365 milyon m³’ü yeraltı suyu olmak üzere toplam 16,2 milyar m³/yıl’lık su 

potansiyeli ile Türkiye su potansiyelinin % 9’unu teşkil etmektedir. Türkiye ölçeğinde Antalya’nın 
su ürünleri potansiyeli değerlendirildiğinde iyi bir potansiyelin varlığı ortadadır.

2.2.2.1. Baraj ve Göletler
Antalya ilinde tarımsal sulama ve kullanma amacıyla inşa edilen ve su ürünleri üretimine 

açılan 3 adet baraj gölü ile birlikte bunun yanı sıra tarımsal sulama ve kullanım amacıyla inşa 
edilen 9 adette gölet bulunmaktadır. 

Çizelge 2.5.  Antalya İlinde Bulunan Baraj Gölü ve Göletler, (2010)

Rezervuar Adı
Minimum Maksimum

Kot 
(m)

Alan 
(ha)

Toplam Su 
(hm3) Kot (m) Alan  

(ha)
Toplam Su 

(hm3)

Alakır Barajı 109,00 130,00 5,918 138,50 452,50 91,750
Korkuteli Barajı 1040,50 49,00 1,235 1069,49 266,00 42,740
Çay boğazı Barajı 1189,90 17,80 0,495 1244,50 226,00 54,950
Ekşili Göleti 290,30 1,60 0,029 307,00 45,30 1,664
Kozağacı Göleti 1442,40 7,40 0,123 1455,00 38,00 3,087
Dikenli Göleti 1674,00 2,40 0,065 1685,00 14,40 0,929
Yelten Göleti 1080,80 5,10 0,280 1095,00 14,70 1,666
Hatipler Göleti 189,10 2,00 0,067 209,00 15,80 1,623
Yeşil yayla Göleti 1025,30 6,50 0,050 1050,50 24,50 3,549
Osmankalfalar Göl. 1428,00 37,60 0,746 1444,93 72,00 9,100
Doyran Göleti 102,27 - 0,100 120,70 17,80 1868
Hacıbekar  Göleti 998,40 9,00 0,398 1007,70 30,00 2,232

 Kaynak: Devlet Su işleri 13. Bölge Müdürlüğü

İlimizdeki baraj ve göletlerin minimum seviyedeki alanları dikkate alındığında mevcut olan 
80 dekarlık su yüzey alanı bulunmaktadır. Bu alanları üretimde kullanılabilirsek yaklaşık 4.000–
6.000 ton gibi bir üretim potansiyelimiz ortaya çıkmaktadır.

2.2.2.2. Akarsular
Antalya’da Toros Dağları kıyıya yakın ve paralel seyretmesi, denizden gelen nemli havanın 

bu dağlar üzerinde tekrar nemini bırakması nedeniyle kısa mesafe akan irili ufaklı birçok akarsu 
oluşturmuştur. Bu akarsular büyük ölçüde yer altı kaynak sularıyla da beslendikleri için düzensizlik 
kat sayıları düşük ve kararlı suları oluştururlar. 

Grafi k 2.3. Alabalık Yetiştiricilik Tesisi
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İlimizde bulunan ve sayıları 16 adet olan bu akarsuların çok büyük miktarda debileri 
mevcuttur (Çizelge 2.6.). Bu akarsuların en büyük dezavantajı ise kısa mesafeli akışlarla denize 
ulaşmalarıdır.

Çizelge 2.6.  Antalya İlinde Bulunan Akarsular ( hm3/yıl )

Kaynak ismi Yıllık Ortalama Akışı 
(hm3/Yıl)

Eşen Karaçay 454,12
Demre Deresi 163,89
Finike Daraçay 162,00
Finike Tekke Pınarı (Aykırıçay) 211,61
Kumluca Alakır Çayı 181,87
Kırkgözler Çayı 370,67
Düden Çayı 669,04
Aksu Çayı 900,00
Köprü Çay 3 065,00
Manavgat Çayı 4 226,00
Karpuz Çayı 143,71
Alara Çayı 971,31
Karğı Çayı 228,85
Dim Çayı 470,35
Serde Çayı 87,89
Bıçkıcı Çayı 158,01
Toplam 12 464,32

Kaynak: Devlet Su işleri 13. Bölge Müdürlüğü 
Antalya ilinde bulunan akarsuların debi toplamları dikkate alındığında ortalama olarak 

12.465 hm3/yıl bir debi karşımıza çıkmaktadır. Bölgede farklı türlerde su ürünleri üretimine uygun 
alanların bulunması nedeniyle mevcut bu akarsuların yeterince kullanıldığı takdirde yaklaşık 
15.000 tonluk iç su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelinin bulunduğu hesaplanabilir.

2.2.2.3. Denizel Alanlar
Antalya kıyılarında su ürünleri yetiştiriciliği için alan belirlemesi yapılmıştır. Bu belirlemede 

diğer sektörlerle çakışması az olan, Finike limanı ile Gök liman arasında 200 000 m2 lik, Akyarlar 
Tüneli açıklarında 200 000 m2 ve Gazipaşa ilçesi Koru Dağı ile Zeytinada köyü açıklarında 
5 000 000 m2 bir alan belirlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın getirdiği kıstasa uygun olan 
ve toplamı 5 400 000 m2 lik olan bu alanların % 40’lık kısmının bile kullanılması halinde yaklaşık 
10 000 ile 12 000 ton/yıl kapasiteli deniz balığı üretimi yapabileceğimiz ortadadır.

Grafi k 2.4. Çipura-Levrek Balığı Yetiştiricilik Tesisi
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Antalya ili sınırları içinde bulunan iç su ve denizlerde bulunan potansiyeller dikkate alındığında 
toplamda yaklaşık 25.000 - 30.000 ton’luk üretime ulaşılması mümkün görülmektedir.

2.3. İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği
Antalya’da ilk defa iç su ürünleri yetiştiriciliğine 1981 yılında, o dönemindeki adı, Su 

Ürünleri Bölge Müdürlüğü olan şimdiki adıyla, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Bu teşkilat; su ürünleri yetiştiriciliği konularında 
halkın eğitilmesi ve örnek bir model olmasının yanı sıra su kaynaklarının balıklandırılması 
amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de toplam alabalık üretiminin 200 ton civarında olduğu dönemde, 
ülkemizde örnek model olmak, üreticilere damızlık ve yavru sağlamak, bilgi ve eğitim gerekliliklerini 
karşılamak için alabalık yetiştiriciliğine başlamıştır. Antalya’da ilk özel su ürünleri çiftliği ise 1981 
yılında onay alarak alabalık üretimine başlamıştır. Bu yıldan sonra yeni tesisler kurulmaya devam 
edilmiş ve günümüzde 79 adet alabalık ve 3 adet sazan balığı ile birlikte 1 adet sülük yetiştiriciliği 
tesisi bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan alabalık işletmelerin yaklaşık %30’u 10 ton yıl ve daha 
düşük üretim kapasitesi ile çalışmaktadır. 

2.3.1. Alternatif İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
İlimizin su kaynakları, iklimi ve ulaşımı göz önüne alındığında farklı türler için iyi bir 

üretim potansiyelinin olduğu görülmektedir. Yine dünyada üretilen balık türleri ve ticari değerleri 
incelendiğinde, Antalya’da tarımın diğer alanlarındaki gibi, su ürünleri açısından da önemli bir 
potansiyelin varlığı ortadadır. Halen yetiştirilen türlere alternatif olarak, yayın balığı, dağalası, 
yılan balığı, süs balıkları ve mersin balığı yanı sıra kurbağa ve sülük yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi 
önem arz etmektedir.

2.3.1.1. Yayın Balığı
Yayın balıkları Siluridae familyasından olup, tüm dünyada catfi sh olarak tanınmaktadır. 

Sıcak suyu seven, etleri lezzetli, en büyük tatlı su balıkları olarak bilinirler. Dünyada S. glanis ve 
S. aristotelis olmak üzere bilinen iki türü vardır. Yassı ve geniş kafası, geniş ağzı, dudaklarından 
sarkan iki uzun anteni ve çenesinden sarkan daha kısa dört anteni, kuyruğuna kadar uzanan 
alt-yüzgeci ve kafasının yakınında bulunan daha küçük bir sırt-yüzgeci vardır (Grafi k 2.5.). Yayın 
balığı çok iyi duyma kabiliyetine sahiptir. Seksen yaşına kadar yaşayabilir (Çelikkale, 1994; Emre, 
2004).

Grafi k 2.5. Yayın Balığı

 S .glanis in yaygın olarak bulunduğu yerler, Orta ve kuzey batı Avrupa, Rusya’nın Don 
ve Gaspian havzaları ile Türkiye’dir. S. aristotelis ise Güneydoğu Avrupa’nın Ionien havzasında 
yaşar. Ülkemizin birçok göl ve akarsularında doğal olarak bulunur. En çok bulunduğu yerler ise 
Sapanca, İznik, Apolyont, Mogan, Eymir ve Çıldır gölleri ile Meriç, Sakarya, Porsuk çayı, Büyük ve 
küçük Menderes, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Aras nehirleridir (Grafi k 2.6). Bulundukları 
suyun kısmen durgun ve ılık yerlerinde yaşarlar. En büyük tatlısu balıklarıdır (Çelikkale, 1994; 
Emre, 2004). 200 kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedirler.
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Grafi k 2.6 Yayın Balığının Ülkemizdeki Dağılımı  

 Kaynak: Anonim, 1 

Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde yoğun olarak üretilmekte ve 
Avrupa’nın ihtiyacı daha çok Doğu Asya ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizde henüz 
üretimi yapılmamakta olup, yakalama yoluyla elde edilmektedir. Eti sevilerek tüketilmekte ve 
tatlı su balık türleri içinde en değerli balıklar arasında yer almaktadır. Sazan balığı yetiştirilme 
potansiyeli olan tüm alanlarda kolaylıkla yetiştirilebilmesi mümkündür. 

Dünyada üretimi 2008 yılında 2 500 000 ton’a ve ekonomik değerleri de 3 500 000 000 
Doların üzerine çıktığı görülmektedir (Grafi k 2.7).

Grafi k 2.7 Dünyada Catfi sh Üretimi Ve Ekonomik Değerleri

Kaynak: FAO, 2010

2.3.1.2. Süs balıkları
Antalya akvaryum balığı yetiştiriciliği için birçok avantajlara sahiptir. Bunlar kısmen tropik 

iklim kuşağında yer alması, su kaynaklarınca zengin olması, havuz yapımı için uygun arazilere 
sahip olması, Avrupa pazarlarına yakın olması ve yurt dışı ihracatları için havaalanın varlığı olarak 
sayılabilir. 

Süs balıkları göze hoş gelen ve yüzlerce tür ile varyeteyi kapsayan (Grafi k 2.8), çok geniş 
bir tür grubunu içine alır. Sofralık balık türlerine nazaran birim alandan daha fazla ürün, daha az 
su kullanımı, daha az bir çevresel etki, düşük yem tüketimi, zayıf bir doğal afet riski, daha az bir iş 
gücü ve yatırımın paraya dönme süresinin kısa olması gibi üstün yanları bulunmaktadır. 

Bölgemizde ise akvaryum balığı yetiştiriciliğine ilk defa 1990’lı yıllarda Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde başlanmıştır. Genel durum incelendiğinde 
ise amatör üreticilerin özellikle cichlid grubu balık üzerinde yoğunlaştıkları ve üretimlerinden iyi 
netice aldıkları söylenebilir. Süs balığı üretimi sırasında kullanılan enerji ve yem giderleri diğer 
balık türleriyle karşılaştırıldığında son derece azdır. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

647

Planı

Grafi k 2.8. Bazı Süs Balığı Türleri

Alabalık, Levrek ve Çipura üretiminde toplam giderlerin % 70’e kadarını yem giderleri 
oluşturmaktayken, süs balıkları küçük boylarda yavru denebilecek boylarda satıldığı için, yem 
maliyeti düşük kalmaktadır. Ayrıca mevsimlere bağlı olarak yıl içinde aynı havuzu minimum 2 defa, 
bazı durumlarda 3 defa serada yapılırsa 3-4 defa kullanma imkânı olduğundan birim alandan elde 
edilen ürün sayısı oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır.

Çizelge 2.7. Süs Balığı İthalatı Yapılan Ülkeler ve Miktarı 

Ülke Miktar (Adet)

Singapur 18 965 922
Tayland 1 859 687
Suriye 1 810 000
Almanya 3 739
Çin 4 641
Mısır 4 200
ABD 756 990
Endonezya 577
İngiltere 102 319
Kolombiya 404
Çek Cumhuriyeti 181 791
Toplam 23 690 270

Kaynak: (Anonim 7)

Süs balıkları dünyada yoğun olarak Doğu Asya ülkeleri ile Amerika Kıtası’nda 
yetiştirilmektedir. Afrika’da ise yetiştiriciliğin yanı sıra doğadan da toplanarak pazarlanmaktadır. 
Dünya verileri incelendiğinde en büyük dağıtıcının Singapur olduğu gözlenmektedir. Ülkemize 
2009 yılında Tarım İl Müdürlüklerinden alınan verilere göre, farklı ülkelerden ithalatı yapılan balık 
miktarları Çizelge 2.7.’de verilmiştir. Buna göre ithalatı yapılan ülkelerden Singapur, Tayland, 
Suriye, ve ABD ülkeleri ilk sırada yer almaktadır.

Süs balığı yetiştiriciliği az su ve yem kullanması nedeniyle çevreye olumsuz etkisi minimum 
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düzeyde kalmaktadır. Tarımın diğer dallarında oldukça gelişmiş olan ilimiz, konumunun ve ikliminin 
verdiği avantajın kullanılması için, süs balığı üretiminin desteklenmesi ithalat yoluyla karşılanan 
talebin yerli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir. 

2.3.1.3. Yılan Balığı 
Denizle bağlantılı tatlısu kaynaklarımızda bulunan yılan balığı Anguillidae familyasına dahil 

ve Avrupa yılan balığı olarak bilinen Anguilla anguilla’dır. Katadrom bir özeliğe sahip olan bu balık 
üremek üzere Meksika Körfezi’ne göç yapmaktadır. 

Yaşamları boyunca bir kez üreme özelliğine sahip olan balıklardır. Yumurtadan çıkan 
yavrular normal yılan balığı şeklinde olmayıp söğüt yaprağına benzerler. Bir müddet okyanus 
akıntılarıyla (Golf stream) göç eden bu balıklar Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girerler. 
Bu göçleri süresince bu yavrulara cam balık (glass eel) ismi de verilmektedir. Yaklaşık 2-3 yılda 
tamamlanan göçten sonra uygun su sıcaklığında elverler tatlı sulara girer ve yaklaşık 8-10 yıllık 
tatlısu yaşamlarını buralarda geçirirler. Besinlerini tatlısularda bulunan balıklar, solucanlar, kurtlar, 
salyangozlar oluşturur. Cinsel olgunluk yaşına ulaşan yılan balıkları tekrar ebebeynleri gibi Meksika 
Körfezi’ne göç ederek üreme işlemini tamamlarlar ve yumurtlama işlemini gerçekleştirdikten sonra 
enerjisiz kalarak ölürler. 

Ülkemiz sularına yılan balığı elverlerinin giriş dönemi net olarak henüz bilinmemektedir. Bu 
nedenle ülkemizde de yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Yüksek bir yetiştiricilik potansiyeli bulunan 
bu balığın Antalya’da yetiştiriciliği yapılmalıdır.

2.3.1.4.  Kurbağa
Ülkemiz sularında Discoglossidae (Disk Dilliler), Pelobatidae (Çamura Dalanlar),  

Pelodytidae, Bufonidae (Kara Kurbağaları), Hylidae (Ağaç Kurbağaları), Ranidae (Su Kurbağaları) 
olmak üzere 6 familyaya ait 16 tür bulunmaktadır. Bu türler içerisinde Ranidae familyasının 
bazı türlerinin yetiştiriciliği yapılabilir. Kurbağa kültürü dünyada giderek artış göstermektedir.  
Özellikle Avrupa ülkelerinde talep edilen su ürünleri içerisinde yer almakta ve pazar sıkıntısı da 
bulunmamaktadır. Yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve ülkemizin bu pazarda yer alması zorunluluğu 
bulunmaktadır.

2.3.1.5. Sülük
Sülükle tedavi eski çağlardan beri yapılmakta ve alternatif tıp alanında sülükler 

kullanılmaktadır. Sülükler insanları tedavi edici özelliği yanında omurgalı ve omurgasız canlılarda 
parazit olarak da tanınmaktadır. Çok eski zamanlardan beri tıbbi sülük, Hirudo medicinalis 
kan basıncını düşürmek için insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bugün sülüklerin çeşitli 
türleri üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülmekte ve bunlardan modern tıbta kullanılan ilaçlar 
elde edilmektedir. Ülkemizde de H. medicinalis’in ticareti yapılmakta ve doğadan toplanarak 
yurt dışına ihraç edilmektedir. Şu anda dünyada en önemli sülük ihraç eden ülkelerden birisi 
Türkiye’dir. Ancak modern tıpta aşırı kullanımı nedeniyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan H. medicinalis CITES sözleşmesiyle koruma altına alınmıştır. CITES sözleşmesi 
kapsamında ülkeler H. medicinalis’in toplanması ve ihracatı konusunda kotalar koyulmasına 
karar vermişlerdir. Türkiye’nin, 1996 yılında 10 ton olan H. medicinalis ihraç kotası, 1997 yılında 
7 tona düşürülmüştür. Yine ülkemiz tatlı sularında H. medicinalis’in avlanma yasağı, 15 Nisan-15 
Haziran tarihleri arasındayken, bu yasak 1 Mart – 1 Temmuz olarak değiştirilerek 2 aydan 4 aya 
çıkarılmıştır.

Dünyada tıbbi sülüğe olan talebin giderek artması sülük yetiştiriciliğini teşvik etmektedir. 
Ülkemizde ve özellikle ilimizde de tıbbi sülük bulunmaktadır. Bu canlının kültürünün yapılması 
hem ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinde çeşitliliğin arttıracak hem de bu pazarda söz sahibi 
olmamıza olanak sağlayacaktır. 
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2.4. Deniz Balıkları
Ülkemizde yaygın olarak kültürü yapılan deniz balıkları çipura (Sparus aurata) ve 

levrek (Dicentrarchus labrax)’ balıklarıdır. Başlangıçta doğadan toplanan çipura yavrularının 
kafes ortamında büyütülmesiyle deniz balığı yetiştiriciliğimize başlanmıştır. Sonraki yıllarda 
doğadan yavru toplanmasının yasaklanmasıyla birlikte her iki türün yumurtadan itibaren üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Ege denizi kıyılarında uygun koyların bulunması nedeniyle deniz balığı 
yetiştiriciliğimiz bu bölgede yoğunlaşmıştır. Ancak Antalya kıyı şeridinde bu sektörün gelişimi 
oldukça yavaş seyretmiştir. Antalya kıyılarında levrek ve çipura yetiştiriciliği yapan 4 adet işletme 
bulunmaktadır. Bu işletmelerin toplam kapasiteleri 395 ton’dur. Bu işletmeler halen Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın getirdiği kriterleri sağlayamadıkları için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmışlardır. 

Antalya kıyı şeridinde 3 adet orkinos besiciliği yapan işletme bulunmaktadır. Bilindiği üzere 
orkinos işletmeleri yumurtlamak üzere göç eden orkinosları canlı olarak yakalayarak kafeslere 
alınmakta ve kafes ortamında taze yem ile büyümesi sağlanarak satışı yapılmaktadır. Bu türlerin 
dışında ilimizde yetiştiriciliği yapılan başka bir deniz balığı türü bulunmamaktadır.    

İlimiz Demre İlçesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait deniz balığı kuluçkahanesi bulunmakta ve bölgemizde 
yapılacak üretim ve araştırmalar için bu kuluçkahane son derece önemlidir.

2.4.1 Alternatif Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
Antalya’da yetiştiriciliği yapılan çipura, levrek ve orkinos’a ilaveten alternatif türlerin de 

yetiştiriciliğinin yapılması hem pazar potansiyelimizi arttıracak hem de üretici kuluçkahanelerini 
daha rantabl kılacaktır. Ayrıca orkinos balıklarına ICCAT’ın getirdiği kota, bu balıkların yumurtadan 
itibaren üretimlerini zorunlu hale getirmektedir. Bunun için yumurtadan itibaren kültür çalışmaları 
desteklenmeli ve bu konudaki çalışmalara hız verilmelidir. Diğer yandan yine önceleri bölgemizde 
çok miktarlarda yakalanan ancak son zamanlarda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 
Lut balığı (A. regius)’nın yetiştiricilik çalışmaları yapılmalıdır. Bu balıkların yanında, Fangri (Pagrus 
pagrus), Sinarit (Dentex dentex), Zebra fangri (Pagrus auriga), Kuzu veya Akya (Seriola dumerili), 
Logos balıkları (Epinephelus sp.), Karakulak (Umbrina cirrosa), Sargoz (Diplodus sargus) Here 
sargoz (Diplodus vulgaris), Mırmır (L. mormyrus), Lambuka (C. hippurus), Çıplak (Lichia amia), 
kefal (Mugil cephalus) gibi balık türleri, karides (Penaeus japonicus ve Penaeus semisulcatus), 
deniz yosunları ve inci istiridyesi (Pinctada radiata) gibi türlerin yetiştiriciliği desteklenmelidir.

2.5. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Teknoloji Kullanımı
Teknolojinin diğer alanlarındaki ilerlemeye paralel olarak, su ürünlerinde de ilerlemeler 

olmaktadır. Özellikle çevresel su ürünleri yetiştiriciliği ve yetiştiricilikte maliyetlerin düşürülmesi ve 
daha fazla ürün alınması odaklı önemli gelişmeler olmaktadır. 

Ülkemizde her ne kadar üretim bilinen model ve yöntemlerle yapılsa da, ileride yaşanacak 
gelişmelere uyum sağlamak ve şimdiden geleceği yönlendirmek adına söz konusu uygulamaları 
bilerek işletmelerde hayata geçirilmesi hususunda yönlendirmeler ve teşvikler uygulanmalıdır.

2.5.1.Kapalı Devre Sistemler
Balık metabolizma ürünleri, karbondioksit, amonyak nitrojeni ve partiküle olmuş ve çözünmüş 

dışkısal katı maddeleri içerir.  Bu atıkların ortamdan uzaklaştırılması sürdürülebilir yetiştiricilik 
için oldukça önemlidir. Küresel ısınmanın etkisiyle susuzluk sorununun baş göstermesi ve artan 
yetiştiriciliğe bağlı taşıma kapasitesinin aşılmasıyla kirlilik büyük tehdit haline gelmiştir. 

Kapalı devre sistemlerde suyun arıtılarak tekrar kullanılmasıyla söz konusu olumsuz 
etkilerin minimize edilmesi mümkün hale gelmektedir. Sistemin özü, suyun üretim sisteminden 
pompalanarak özel fi ltreler yoluyla arıtılması, oksijenlendirilmesi veya havalandırılması esasına 
dayanır. Bütün bu olumlu yanlarına rağmen işletme ve yatırım maliyetinin bilinen yöntemlere göre 
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fazla olması kapalı devre sistemlerin en büyük dezavantajıdır. 
Ülkemiz için yeni gibi görülse de kapalı devre sistemlerle ilgili araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yaklaşık 40 yıl öncesine kadar gitmektedir. Sistemin bütün kısımları için birbirine 
alternatif birçok seçenek bulunup, yetiştiriciliği yapılacak balık türünün biyolojik özelliklerine göre 
sistem seçeneklerinde değişim göstermektedir. 

2.5.2. Su Ürünleri yetiştiriciliğinde Biyoteknoloji Uygulamaları
 Su ürünleri yetiştiriciliğinde istenen sonucun elde edilmesi, yetiştiriciliği yapılan türün 

tüm üretim döngüsünün kontrol edilebilmesi, anaç bireylerin iyi bir genetik yapıya sahip olması, 
hastalıkların etkili bir şekilde kontrolü ve bulaşmanın önlenmesi, büyüme ve gelişme için optimal 
fi zyolojik, çevresel, beslenme koşullarının bilinmesi, üretimin yapıldığı ortama kaliteli ve yeterli su 
temin edilmesi, yenilikçi yönetim tekniklerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu faktörlerin geliştirilmesi ve 
uygulanması sayesinde su ürünleri yetiştiriciliği son yıllarda oldukça iyi bir gelişme kaydetmiştir.

 Tarımın diğer sektörlerinde olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde de ana amaç, 
mümkün olan en kısa zamanda, en verimli şekilde, daha büyük ve sağlıklı ürün elde etmektir. 
Bu sonucu elde etmede; daha iyi yem ve büyüme hormonları kullanma, sağlık koşullarına özen 
gösterme, üreme teknolojisi ve genetik mühendislik uygulamalarından yararlanılır. Su ürünleri 
yetiştiriciliğinde biyoteknoloji birçok farklı noktada daha fazla ürün elde etmeye katkı sağlar; cinsel 
olgunlaşma yaşını düşürür, organizmaların büyüme hızını, yumurta verimini ve larval safhadaki 
yaşama oranını artırır. Genetik mühendislik; kültürü yapılan canlının hastalıklara direncini, yemin 
ete dönüşüm etkinliğini ve etin kalitesini yükseltir.

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde ilk biyoteknolojik uygulama, 1980’li yılların ortasında, sentetik 
büyüme hormonları kullanılması ile başlamıştır. Bu ilk uygulamada büyüme hormonu verilen 
balıklar normal balıklardan iki kat daha fazla ağırlık artışı gösterdiler. Sonraki uygulama doğal 
büyüme hormonu üretmek için genlerin balık yumurtası içerisine enjekte edilmesi şeklindedir. 
Su ürünleri yetiştiriciliğinde büyüme hormonu kullanımı ile birim üniteden alınan ürün miktarında 
önemli oranda artış ve üretim periyodunda da kısalma olmuştur.

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknoloji kullanımının bir başka yaygın şekli, hibridizasyon, 
monosex ve steril (triploid) balık üretmede kullanılan genetik manipulasyonlardır. Monosex 
populasyonun yetiştiricilikte tercih edilen bazı avantajları vardır: Kültürü yapılan birçok türde dişi 
bireyler erkeklerden daha hızlı büyür ve daha az saldırgandırlar. Bu nedenle dişi populasyon daha 
az stresli, dolayısıyla daha sağlıklı ve hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Bu özelliklerinden ötürü 
birçok türün yetiştiriciliğinde tüm dişi populasyonlar tercih edilir. Ancak tüm dişi populasyonların 
seksüel olgunlaşma sürecinde aldıkları enerjinin büyük bölümünü gonad gelişimine harcaması 
et veriminde azalmaya yol açar. Bireyler steril hale getirilerek enerjinin üreme faaliyetlerine 
harcanması önlenmiş olur.

 Biyoteknolojik uygulamalardan sadece erkek gametlerde kullanılan soğuk muhafaza 
(cryopreservation) teknolojisinin gelişmesi gametlerin uzun süre muhafaza edilmesine imkân 
verir. Dondurulmuş gametler su ürünleri yetiştiricilerine, özellikle üreme sezonunun kısa veya 
erkek bireylerin az olması koşullarında, hareket esnekliği sağlar.

 Bilindiği gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde salgın hastalıklar kârlılığı önemli ölçüde düşürür. 
Bu tür salgınları önlemek için uzun süre antibiyotik kullanımı ise ortamda dirençli bakterilerin 
gelişmesine ve üründe kalıntı problemine yol açar. Hastalıkları önlemede genetik biyoteknoloji, 
dayanıklı bireylerin geliştirilmesinde geleneksel seleksiyon ve patojenlerin özelliklerinin 
tanımlanmada moleküler biyolojiden yaralanmaktadır. Aynı zamanda genetik olarak geliştirilmiş 
aşılar da balıkları hastalıklara karşı korumada kullanılmaktadır. Geliştirilen son derece hassas 
yeni moleküler teknikler, hastalığın herhangi bir klinik belirtisi olmadan viral, fungal ve bakteriyel 
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patojenleri ortaya çıkarabilmektedir

2.6. Hedefl er
Su ürünler üretimini olumsuz etkileyen faktörler çözüldüğü takdirde, kültür balıkçılığı 

üretiminde, Antalya ili için 2020 yılında yaklaşık olarak 19.000 ton iç su balıkları üretimi, 12.000 
ton deniz balığı üretimi olmak üzere 25.000 - 30.000 ton’luk bir üretim hedefl enebilir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yarı kapalı ve kapalı devre sistemlerinin yaygınlaştırılması ve 
su kaynaklarının kullanım dışı kirletilmesi önlenmeli ve su kaynaklarının verimli kullanımı ve milli 
ekonomiye kazandırılması sağlanmalıdır. 

2.7. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
2.7.1. Sorunlar

  Su kaynaklarının kullanım dışı kirletilmesi ve hızlı kentleşme,
  Su kiralarında kiralama prosedürü, ücret yüksekliği ve ülkemiz ortalamasının çok 
  üstünde bir fi yat uygulanması,
  Kiralama ücretlerinin yüksek olmasından dolayı diğer illerdeki üreticilerle rekabet 
  edilememesi,
  Çevre yasası,
  Kurum izinleri aşamasında bürokratik işlemlerin uzunluğu, 
  Kıyıyı kullanan sektörler arasındaki çatışma, 
  Önyargılı yaklaşımlar,
  Yeni yatırımcılar için alan tahsisi yapılamaması,
  Yetersiz örgütlenme ve yetersiz lobi,
  İmar yasası nedeniyle su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin mevzi imar kapsamı içinde 
  değerlendirilmesi en önemli sorunlardandır.

2.7.2. Çözüm önerileri
  Sektör temsilcileri, akademisyenler ve araştırma kuruluşları ile birlikte ilgili kamu 
  kurumları arasında eşgüdümün sağlanması,
  Entegre kıyı yönetimi planlarının oluşturulması, 
  Çevre izleme modelinin geliştirilmesi, 
  Yetiştiricilik ve balıklandırma amaçlı farklı türlerin üretimi, 
  İç ve dış pazarın geliştirilmesi, 
  Organik balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, 
  Nesli tehlikede olan türlerin korunmasına yönelik üretim faaliyetlerinin yapılması, 
  Balık çiftlikleri için veri tabanının geliştirilmesi, 
  Örgütlenmeye önem verilmesi,
  Su kirleticileri için tedbirlerin alınması gereklidir.
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3. BALIKÇILIK ALT YAPILARI 

3.1. Giriş
Ülkemiz, denizleri ve iç su kaynakları ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. 

Bu potansiyelden, kaynaklarımızı tahrip etmeden, koruma ve kontrol önlemlerini etkin kılarak, 
sürdürülebilir bir şekilde faydalanmak ve su ürünleri üretimini arttırmak belli başlı amaçlardandır.

Su ürünleri üretimine katkıda bulunan en önemli altyapıların başında ise ürünün karaya 
çıkış noktası ve satış yerlerinin geldiği bilinmektedir. Ülkemizde su ürünleri, balıkçı barınaklarında, 
balık hallerinde, sabit yada seyyar satış merkezlerinde, bazen de doğrudan işleme değerlendirme 
tesislerine ulaştırılarak halka sunulmaktadır.  

Bu nedenle Toptancı halleri,  balıkçı barınakları ve sabit perakende satış yerleri, gerek 
balıkçılık ve gerekse Tarım Bakanlığı faaliyetlerinin yerine getirilmesi açısından oldukça büyük 
öneme sahiptir. 

3.2.  Balıkçılık Alt yapıları ve Su Ürünleri Satış Yerleri
3.2.1. Balıkçı Barınakları 
Her boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek için mendireklerle korunmuş, 

barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, 
bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve 
çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma ve çekek 
yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarına balıkçı barınağı denilmektedir (Anonim, 1996).

Balıkçı barınakları balıkçı teknelerinin korunma, barınma ve bakım-onarım amaçlı 
ihtiyaçlarının karşılandığı yerler olduğu gibi, balıkçı tekneleri tarafından avlanılan avcılık ürünlerinin 
karaya çıkış noktaları olarak ta hizmet vermektedirler. 

Balıkçı Barınakları, tarım sektöründen ayrılan ödenekle Ulaştırma Bakanlığınca inşa 
edilmekte iken,  yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda işletilmekte olup, yer tespitinde, yapımında, 
alt ve üst yapının oluşturulması vb. konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak zorundadırlar. 
Ancak, balıkçı barınaklarında üst yapı tesisleri, işletilmesi, idaresi ile her türlü belge ve kayıtların 
kontrolü yine Tarım Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Aynı zamanda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak çıkarılan Balıkçı Barınakları 
Yönetmeliğine göre bir kısım su ürünleri, buralardan ilgili pazarlara ulaştırılmaktadır (Anonim, 
1996).

Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce 
yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve 
kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı, yapılabilir teknik özellikleri, dolgu alan arkasında 
yer alan kullanım alanı uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca uygun görülenleri fi zibilite raporu ile birlikte Ulaştırma 
Bakanlığına intikal ettirilip, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan etüt, proje, plan ve programlar, 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan 
bir komisyon tarafından incelenir. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifl eri, fi zibilite 
etütleri ve ÇED olumlu belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına 
sunulur. DPT Müsteşarlığınca yapımı onaylanan balıkçı barınağı projelerine yatırım programının 
tarım sektörü kısmında yer verilir ve inşaatları, yıllık yatırım programlarında sağlanan ödeneklerle 
gerçekleştirilir (DPT, 2001).

Balıkçı Barınaklarının yer seçimi, kiralanması, işletmesinde uygulanacak esaslar Balıkçı 
Barınakları Yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsamında yürütülmektedir. Su Ürünleri Kanunu 
ve bu kanuna dayalı olarak yayımlanan Balıkçı Barınakları yönetmeliği kapsamında, balıkçı 
barınakları öncelikle su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale 
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Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilmektedir (Anonim, 1983).  Ayrıca, 6237 
sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde mevcut barınakların bir bölümünün kullanım 
hakkı, Bakanlar Kurulu Kararıyla bir kısmı ise geçici olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, İl 
Özel İdarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişilikleri ve benzeri kuruluşlara devredilebilir (Anonim, 
1954). 

Balıkçı barınakları, balıkçı barınakları 13/12/96 tarihli 22846 sayılı Resmi gazetede 
yayınlanan balıkçı barınakları yönetmeliği 4. maddesine göre sağladıkları imkanlara, barındırdığı 
gemi sayısı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde sınıfl andırılır (Anonim, 1996): 

Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı 
ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana 
sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, 
idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek 
yeri bulunan kıyı yapılarıdır.

Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava şartlarında 
barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra 
yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya 
bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı 
yapısıdır.

Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirlerde 
balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, 
teçhizatı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar 
kumsal veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.

3.2.2. Balık Halleri
Ülkemizde halihazırda yaklaşık 11 ilde,  1580 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde (15.

maddenin 58.bendine istinaden) su ürünleri, belediyeler tarafından kurulan balık hallerinde bir 
satış sistemi ile organize veya disipline edilmektedir (Anonim,1960). Söz konusu kanuna göre; 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım ve satımının su ürünleri 
halinde veya su ürünleri toptan satış merkezinde yapılması zorunludur. İhraç edilmek veya 
işlendikten sonra iç tüketime arz edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri 
sanayine yapılacak satışlar hariç, su ürünleri hali veya toptan satış merkezi dışında su ürünlerinin 
toptan satışı yapılamaz. Ancak, müzayede alanlarından tamamen bağımsız olarak oluşturulmuş 
alanlarda perakende satış yapılabilmektedir. 

Deniz ve iç sulardan yetiştiricilik ya da avcılık yoluyla elde edilen ürünlerin karaya çıkarıldığı 
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde toptan satış yeri yoksa bu ürünlerin perakendecilere 
toptan satışı, menşei belgesi ya da satış belgesi ile yapılıyor iken, ihracata konu olan su ürünleri 
bu madde hükümlerine tâbi değildir. Bu amaçla satın alınan ürünlerin fi ilen ihraç edilmemesi 
durumunda ise, ilgili madde hükümleri söz konusu ürünler hakkında da uygulanır. 

Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere balık halleri, su ürünlerinin açık artırma ile toptan 
satışının, muhafazasının, kalite, hijyen ve sağlık kontrolünün ve dağıtımının yapıldığı toptan satış 
yerler olup, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, balık hallerinin belediyelerin yanı sıra, gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından kurulmasına imkan sağlamaktadır (Anonim, 1971). 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği” ülkemizde, güvenilir su 
ürünlerinin tüketimine yönelik olarak Avrupa Birliği standartlarına eşdeğer bir mevzuatır. (Anonim, 
2002). Bu yönetmelikle su ürünlerinin toptan ve perakende satışlarının disipline edilmesi, daha 
sağlıklı ve kaliteli su ürünleri tüketiminin sağlanması, hammaddeden yani üretimden başlayarak, 
tüketime kadar her aşamadaki satış şartlarının kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Söz konusu 
yönetmelikte; su ürünleri hallerinde bulunması gereken üniteler, uyulması gereken asgari genel 
teknik, hijyenik, fi ziksel ve altyapı şartları ile bu yerlerin kurulma, çalışma, yönetim ve işleyişine 
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yönelik hususlar ve düzenlemeler yer almaktadır.
Her ne kadar halen Ülkemizde 11 adet Su Ürünleri Toptancı Hali bulunmakta ise de su 

ürünlerinin pazarlanması ve korunması için önemli işlevleri olan balık halleri yeterli düzeyde 
değerlendirilememektedir (KKGM; 2009). Bu durumun en büyük sebeplerinden biri elbetteki 3288 
sayılı kanun (1380 sayılı kanunu tadil eden kanun) ile toptancı hali dışında su ürünleri satışının 
serbest bırakılmasıdır (Anonim, 2007). Çünkü böylece istenilen noktadan, istenilen miktarda 
kontrolsüz satışlar yapılabilmektedir. Bunun ötesinde hiçbir sağlık ve temizlik şartına uyulmadan 
pazarlanan su ürünleri artık insan sağlığını tehdit eder boyutlara gelmiştir. Bu nedenlerle öncelikle 
kıyı sistemlerinin entegre sistemlere dönüştürülmesi ve su ürünlerinin sıkı bir denetim altında 
sağlıklı, kaliteli güvenilir bir ürün haline dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bundan başka 2004 yılında toptancı haller dışında satış yapılmasını engelleyen,  hallerin ve 
satış malzemelerinin altyapı standartları ile hijyen koşullarını düzenleyen yönetmelik hazırlanmış 
olmasına rağmen halen yürürlüğe girememiştir.

Ülkemizde Belediye Başkanlıklarınca modern su ürünleri hallerinin kurulmasına yönelik yeni 
haller planlanmakta, mevcutlar ıslah edilmeye çalışılmakta ise de, gelişmeler istenilen düzeyde 
değildir. Balıkçı hallerin bir an önce sağlıklı, fi ziki ve teknik şartları yüksek ortamlara dönüşüp, 
tüketicilerin taze, sağlıklı ve güvenilir ürün alabilmesi için toptan satışın yapıldığı balık hallerindeki 
koşulların en kısa sürede iyileştirilmesi gerekmektedir.

3.2.3. Perakende Satış Yerleri
Bilindiği üzere,  Su Ürünleri Toptancı halinin bulunmadığı yerlerde 3288 Sayılı Kanun (1380 

sayılı kanunu tadil eden kanun) ile balıkhane dışında balık satışı serbest bırakılmıştır (Anonim, 
1971). Su ürünleri, sabit perakende satış yerlerinde satılabildiği gibi seyyar satış yerlerinde de 
satılabilmektedir.  

Son yıllarda Ülkemiz su ürünleri perakendeciliği çok yönlü zincirler sayesinde aktivitelerini 
giderek artırmaktadır. Nitekim halen nüfusun bir kısmı, marketlerden söz konusu ürünleri satın 
alabilmektedir. Gelecekte ise perakende satışların yerel tüketimde büyük önem kazanacağı 
şimdiden bellidir. 

Ülkemizdeki sabit perakende satış yerleri sayısı 2008 itibariyle 2631 e ulaşmış ise de söz 
konusu satış yerlerinde yönetmeliğe uyum açısından birçok sorun bulunmaktadır. Halen kayıt 
altına alınan su ürünleri perakende satış yerlerinin Tarım Bakanlığınca saptanan yönetmeliğe 
göre uyum durumu pek iç açıcı değildir. Bu nedenle Tarım Bakanlığı tarafından yapılan su ürünleri 
koruma-kontrol hizmetlerine yönelik denetimler, yoğun olarak bu noktalarda yapılmaktadır (KKGM, 
2008). 

Su ürünlerinin kalite ve sağlık kontrollerinde, 4/4/1971 tarihli 13799 sayılı Resmi gazetede 
yayınlanan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri geçerliyse de perakende satış yerleri 09/01/2006 tarihinde 26048 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan yenilenen yönetmelik hükümlerine tabiidir (Anonim, 2006). İlgili yönetmeliğe 
göre kontrol amacıyla gerektiğinde numune alınıp, analizler yapılmakta ya da yaptırılmakta, 
alınan numune için bir bedel alınmamaktadır. Denetim ve kontrolü yapılan yerin işletmecisi veya 
sorumlusu ise kontrolör ve denetimle görevli personele her türlü kolaylığı göstermekle, istenilen 
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Yine yönetmeliğe göre, özellikle semt pazarlarında su ürünleri satışları, çevre şartlarından 
etkilenmeyecek, korunaklı, ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini 
düzgün alanlarda yapılmalıdır. Satışı yapılacak taze su ürünleri, soğutuculu ya da buzlu, yarı 
kapalı ve 0 0C ile 4 0C arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda satışa sunulmalıdır. Dondurulmuş 
ve işlenmiş ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda 
sergilenmelidir. Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz temin 
edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve 
kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır. Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde ürünün 
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adını ve fi yatını belirten bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı, yanıltıcı, 
ibare ve hüküm olmamalıdır.

Ancak ne kadar kontrol altına alınmaya çalışılsa da perakende satış yerlerinde halen, 
denetimlerin aksatılması, etkin kontrollerin yapılamaması ve cezai işlem uygulanmaması, denetim 
sonuçlarının zamanında gönderilmemesi, semt pazarlarındaki sağlıksız satışlar ve ruhsatsız satış 
yerleri nedeniyle birçok sorun yaşanmaktadır.  

Söz konusu satış yerlerinin denetimleri halen Tarım Bakanlığı tarafından periyodik 
olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda önemli değişimler de Tarım İl Müdürlükleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda eski perakende satış tezgahlarında çürüyebilir, korozyona 
uğrayabilen, temizliği zor, bakteri üreyen, soğutmasız, ürünü koruyamayan, dış etkilere açık 
kırmızı boyalı ahşap tablalara rastlanırken, artık çoğu perakende satış yerlerinde ürünlerin 
camekanlı, soğutuculu paslanmaz dolaplar yada tezgahlar içerisinde buzlanarak satışı, her satış 
yerinde soğuk hava deposunun oluşturulması ve bu depolarda sağlıklı ürün ve buz depolanması, 
temiz su ve buz kullanımı, sıcak-soğuk su tertibatlı lavabolar bulunması sağlanmıştır.

Tüm bu gelişmelere rağmen su ürünleri sabit perakende satış yerleri, Bakanlık Kontrolörleri, 
Sağlık Bakanlığı Denetçileri veya Belediye Yetkili Personeli tarafından; sabit olmayan su ürünleri 
perakende satış yerleri ve seyyar yöntemlerle yapılacak satışlar ise denetim ve kontrollerle ilgili 
Belediye Başkanlıklarınca daha sık denetlenmelidir. 

3.2.4. Tekne Yapımı ve Tersaneler
Balıkçı gemilerinin av fi lolarına yeni katılımlarına izin verilmemesi nedeniyle bu konuda 

balıkçı gemi yapım sanayine paralel olarak tersanelerde metal işleme, makine üretimi, elektrik 
aksamı üretimi, üst bina ve donanımları ve denizde can ve mal güvenliği ile ilgili üretimler gibi 
gemi yapım yan sanayisi de gelişmiş durumda değildir. Genellikle yerleşim birimlerinde küçük 
tersanelerde bölgeye özgü 6-12 m boya kadar gemiler üretilmektedir. 

Küçük tersaneler ise, balıkçı gemisi planlama ve yapım aşamasında mühendislik hizmetlerini 
alamamakta ya da maddi yükü nedeniyle almamaktadırlar. Oysa küçük tersanelerin güç birliği 
yaparak bu hizmeti almalarında büyük yarar vardır.

 Ülkemiz balıkçılık konusunda son yıllarda en gelişmiş (hidrolik gırgır makarası, mekanik ve 
hidrolik vinçler, soğuk oda, klima ve benzeri, elektrik donanım ve aksam vb.) teknik donanım ve 
teknolojiyi sağlayabilecek ve üretebilecek düzeydedir. Burada önemli olan, neyin hangi çerçeve 
ve ölçüde kullanılmasının doğru olduğunun dikkate alınmasıdır.

3.3. Antalya İlinde Mevcut Su Ürünleri Alt Yapıları
Antalya, Eşen Çayından başlayıp Kaledran Çayına kadar uzanan 640 Km ‘lik bir sahil 

şeridine sahip olup, önemli bir su ürünleri üretim potansiyelini oluşturmaktadır. İl sınırları içerisinde 
toplam 690 adet balıkçı gemisi ve yaklaşık 2.400 adet su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 
balıkçı bulunmaktadır. İl merkezinde ise 218 adet balıkçı gemisi ve 672 adet su ürünleri avcılığı 
faaliyetinde bulunan balıkçı mevcuttur. 

Antalya, balıkçı barınakları sayısı bakımından diğer il ve bölgelere göre iyi konumda 
olmakla birlikte, nitelik açısından istenilen düzeyde değildir. Antalya ili genelinde balıkçı barınak 
alt yapısına ek olarak, balıkçıların ihtiyaçlarını giderebilecekleri idari bina, ön soğutma deposu, 
avın en az %10’ unun satışının yapabileceği toptancı hal benzeri balık satış yeri, ağ tamir yeri, 
motor tamir atölyeleri, kapalı depo, akaryakıt pompası, ilk yardım imkanı ve yangın söndürme 
sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Antalya ili balıkçı barınağı proje yatırım aşamasında olan, 
Antalya Merkez ve Alanya-Gazipaşa balıkçı barınaklarının ödenekler çerçevesinde bir an önce 
tamamlanarak hizmete açılması amaçlanmaktadır. 

Antalya’da su ürünleri üretimine önemli katkıda bulunan ve ekonomik gelişmeyi sağlayan 
alt yapıların başında yer alan barınaklar, balıkçı gemilerinin avladıkları ürünleri karaya çıkardıkları 
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kıyı yapıları olup, aynı zamanda kontrol noktaları olarak da önem taşımaktadırlar.
İlde mevcut balıkçı barınağı olarak inşa edilen Alanya, Kaş ve Kalkan Balıkçı barınakları 

bulunmakta ve ayrıca, Finike barınma yeri ve turizm yat limanı inşaatı kapsamında tamamlanan 
ve belirli bir bölümü balıkçı gemilerinin kullanımına tahsis edilen balıkçı barınağı kapsamındaki 
bölüm su ürünleri kooperatifl erince işletilmektedir  (Çizelge 3.1.). 

Çizelge 3.1.  Balıkçı Gemilerinin Kullanımına Tahsisli Kıyı Yapıları

Balıkçı Barınağı
Mendirek  
Uzunluğu 

(m)

Askari-Azami 
Derinliği 

(m)

Tekne Kabul 
Kapasitesi 

(Adet)

Alanya Balıkçı Barınağı 120* 3 40
Finike Balıkçı Barınağı 250 3 70
Kaş Balıkçı Barınağı 143 3 50
Kalkan Balıkçı Barınağı 120 3 40

Kaynak: TKB (a), 2010.
*ilave olarak 120 m uzunluğunda mendirek yapım inşası devam etmektedir.

Söz konusu balıkçı barınakların ilçe yerleşim merkezlerinde kalması ve aynı zamanda 
turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgelerde balıkçı barınaklarının rantabıl kullanımı açısından 
balıkçı gemilerinin kullanım ihtiyacı dışındaki alanlar ise bölge belediyelerinde rekreasyon, turizm 
ve ticari yatçılık kapsamında işletilmekte olduğundan barınakların kullanımında atıl kapasite 
oluşturmamakla birlikte av sezonuna bağlı olarak bu barınaklar yetersiz kalmakta ve üst yapıları 
olmaması nedeniyle yeterince yararlanılamamaktadır (Çizelge 3.2, 3.3., 3.4. ve 3.5.).  

Çizelge 3.2. Alanya Balıkçı Barınağı Genel Özellikleri

İlçesi Alanya

Barınağı yapan kuruluş Ulaştırma Bakanlığı 
İnşa Tarihi Ana İnşaat 1974 – 1976
İl merkezine uzaklığı 137 km
İlçe merkezine uzaklığı Merkez
En yakın balıkçı barınağının adı Finike Balıkçı Barınağı
Ana mendirek boyu (m) 550
Tali mendirek boyu (m) 240
Balıkçı gemilerine ayrılan mendirek 
uzunluğu (m) 120 (ilave mendirek uzatımı yapılmaktadır)

Bulunduğu üst yapı Ağ tamir yeri
Elektrik ve su imkanı Eletrik (var)  Su (yok)

Yasal durum Tadilat nedeniyle geçici olarak 2012 yılına kadar 
Alanya Belediyesine devri yapılmıştır.

Barınaktan yararlanan balıkçı gemi sayısı 75
Kaynak: TKB(a), 2010.
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Çizelge 3.3. Finike Balıkçı Barınağı Genel Özellikleri

İlçesi Finike 

Barınağı yapan kuruluş
Ulaştırma Bakanlığı (tarım sektöründen ayrılan 
ödenekle) ilave olarak turizm sektöründen 
ayrılan ödenekle bir bölümü yat limanına 
dönüştürülmüştür.

İnşa tarihi 1966 – 1997
İl merkezine uzaklığı 111 km
İlçe merkezine uzaklığı Merkez
En yakın balıkçı barınağının adı Kaş 
Balıkçı gemilerine ayrılan 
mendirek uzunluğu (m) 250

Ana mendirek boyu (m) 470
Tali mendirek boyu (m) 500
Bulunduğu üst yapı Ağ tamir yeri, akaryakıt pompası
Elektrik ve su imkanı Eletrik (var)  Su (var)

Yasal durum S.S. Finike Su Ürünleri Kooperatifi  tarafından 
kiralanmıştır. 

Barınaktan yararlanan balıkçı gemi 
sayısı 85

Kaynak: TKB(a), 2010.

Çizelge 3.4. Kaş Balıkçı Barınağı Genel Özellikleri

İlçesi Kaş 

Barınağı yapan kuruluş Ulaştırma Bakanlığı (tarım sektöründen 
ayrılan ödenekle)

İnşa tarihi 1971 – 1992
İl merkezine uzaklığı 189 km
İlçe merkezine uzaklığı Merkez
En yakın balıkçı barınağının adı Kalkan
Balıkçı gemilerine ayrılan mendirek 
uzunluğu (m) 143

Ana mendirek boyu (m) 315
Tali mendirek boyu (m) 30
Bulunduğu üst yapı -
Elektrik ve su imkanı Elektrik (var)  Su (var)

Yasal durum S.S. Kaş Su Ürünleri Kooperatifi  
tarafından kiralanmıştır.

Barınaktan yararlanan balıkçı gemi sayısı 109
Kaynak: TKB(a), 2010.
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Çizelge 3.5. Kalkan Balıkçı Barınağı Genel Özellikleri

İlçesi Kalkan

Barınağı yapan kuruluş Ulaştırma Bakanlığı
İnşa tarihi Ana İnşaat 1976-1988
İl merkezine uzaklığı 215 km
İlçe merkezine uzaklığı Merkez
En yakın balıkçı barınağının adı Kaş
Balıkçı gemilerine ayrılan mendirek 
uzunluğu (m) 120 

Ana mendirek boyu (m) 235
Tali mendirek boyu (m) 26
Bulunduğu üst yapı Ağ tamir yeri,
Elektrik ve su imkanı Elektrik (var)  Su (var)

Yasal durum Maliye Bakanlığınca kiralama işlemleri 
sürdürülmektedir.

Barınaktan yararlanan balıkçı gemi sayısı 85
Kaynak: TKB(a), 2010.

İlimizde yapımı planlanan ve imar izin aşamasında olan Antalya İli Konyaaltı İlçesi, Sıçan 
adası mevkiinde ve ayrıca, Alanya ilçesi ile Gazipaşa sınırında bulunan Uğrak Köyü sınırları 
dahilinde yapımı planlanan balıkçı limanlarının kısa vadede yapılması ve ayrıca, Manavgat, Serik, 
Kemer, Kumluca ve Demre İlçelerinde ise daha küçük çaplı balıkçı gemisi barınma yerlerinin 
belirlenerek orta ve uzun vadede inşasının planlanması için çalışmalar başlatılmıştır. 

İl merkezinde balıkçı barınağı bulunmadığından balıkçıların bir bölümü Kaleiçi Yat Limanında 
ve büyük bir kısmı da Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. fi rması tarafından işletilmekte 
olan Antalya Limanı içerisinde geçici olarak ayrılan sahada barınmaktadırlar. Kale İçi Yat Limanı 
genellikle turizm amaçlı teknelere hizmet verdiğinden balıkçı ve turizm amaçlı teknelerin bir arada 
bulunması çeşitli sorunlar yaratmakta, limanın yeterli verimlilikte kullanılmasını engellemektedir. 
Ayrıca; yat limanı içerisinde balıkçılık faaliyetlerine uygun üst yapı tesisleri bulunmamaktadır. 
Antalya Limanı içerisinde ise balıkçı gemilerine geçici olarak tahsis edilen alanın yeterli olmaması 
nedeniyle mevcut balıkçı gemi sayısı ve av sezonunda diğer illerden gelen gemilerin artışı ile 
birlikte sorunlar yaşanmaktadır.

Merkez ilçe balıkçı barınağı yer tespitinde bölgenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı 
ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı, 
yapılabilir teknik özellikleri, dolgu alan arkasında yer alan kullanım alanı uygunluğu dikkate 
alınarak Konyaaltı ilçesi, Sarısu-Beldibi Kıyı bandı Sıçan Adası karşısı ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri kapsamında uygun bulunarak planlama bölgesi olarak seçilmiştir.

Balıkçı barınağına ilişkin planlama kriterleri belirlenirken, balıkçılık faaliyetlerinin yanı 
sıra nüfus artışından doğacak ihtiyaçları da hesaplayarak kapasite belirlenmiş olup, gelecekte 
Antalya merkezindeki kıyılarda balıkçı barınağı için fazla alternatif olmadığı gerçeği göz önünde 
bulundurulmuştur.

Hali hazırda tüm kurumlarca uygun bulunan alan, I. derecede Doğal Sit Alanı içerisinde 
kaldığından Antalya Koruma Bölge Kurulunun 29.01.2007 tarih ve 1388 sayılı kararı ile söz 
konusu yer ilke olarak uygun bulunmuştur. Ancak, balıkçı barınağı yapılması talep edilen alanın 
I. Derecede Doğal Sit Alanı olarak, aynı zamanda I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olan Sıçan 
Adasına çok yakın bir noktada bulunması ve Milli Park ilan edilen alan içinde kalması halen 
hassasiyet arz etmektedir (TKB(b), 2010) .

Yatırım planlama çalışmaları devam etmekte olan Antalya balıkçı barınağında, ürün çıkış 
ve gemi bağlama alanı olarak kullanılacak rıhtım alanı,  366 adet ve karada bakım ve onarımın 
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yapılacağı 220 adet balıkçı teknesi hizmet verecektir. Planlanan barınak, 893 metre ana mendirek 
ve 310 metre tali mendirekle korunan 11,17 hektar su alanı ve 5,65 hektar dolgu ile kazanılan geri 
saha alanından oluşmaktadır. Bu kapsamda, 160 metre uzunluğunda, 4 metre eninde minimum 
4 metre derinliğinde 4 adet yüzer iskele, 3 metre derinliğinde 300 metre, 4 metre derinliğinde 300 
metre ve 5 metre derinliğinde 130 metre rıhtım ile birlikte 30 metre genişliğinde 1/10 eğimli 49 
metre boyunda meyilli çekek yeri bulunmaktadır.

Barınak inşasında, barınağın  balıkçı Limanı kapsamında olması nedeniyle asgari vasıf 
ve şartlara ilave olarak, denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli 
ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri 
bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlanmayı sağlayacak elektrik direkleri 
ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanları,  
barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten 
faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince 
kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az % 10’ unun satışını 
yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ 
tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt 
pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi 
için kullanılacak balıkçılık idari binasının bulunması planlanmaktadır.

İlimizde su ürünleri toptancı hali bulunmamaktadır. İlimizde balık halinin bulunmaması ise 
su ürünlerinin kontrolsüz satışının yapılmasına imkan verdiği gibi, avlanan ve pazarlanan miktarın 
tam olarak bilinememesine de neden olmaktadır.  Diğer taraftan, Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü 2008 verilerine göre Ülkemiz su ürünleri sabit perakende satış yerlerinin yaklaşık 
% 13’ü Akdeniz Bölgesinde bulunmakta ve bu bölgedeki satış yeri sayısının  % 24’ ü ise Antalya 
ilinde bulunmakta ve sabit perakende satış yerleri açısından oldukça iyi bir konumdadır (KKGM, 
2008).  

Ancak belediyelerin denetimi alanında bulunan semt pazarlarında bu uyumdan bahsetmek 
mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu satış yerlerinin standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.

3.4. Dünyada ve AB Ülkelerindeki Durum
Gıda üretimi, her ülke için stratejik öneme sahiptir. Ancak, günümüzde küresel bazda 

ciddi gıda üretimi açığının olması, bu stratejik önemi uluslararası ölçeğe taşımıştır. Bunun en 
somut örneği, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) özellikle 
1960’lı yıllardan günümüze gittikçe güçlenen bir balıkçılık birimi oluşturmasıdır. Günümüzde 
bu birim, dünya balıkçılık kaynakları hakkında en kapsamlı ve düzenli, veri ve bilgi toplayan ve 
değerlendirilen kurum haline gelmiştir. Sözkonusu, kurum, uluslararası uzmanlardan en etkin 
şekilde yararlanarak Fisheries Information, Data and Statistics Unit-FIDI adıyla, Balıkçılık Bilgi, 
Veri ve İstatistik Birimi oluşturmuştur ( FAO, 2006).

Günümüzde balıkçılık ve yetiştiricilik, Avrupa Birliği’nde önemli ekonomik faaliyetler 
arasında yer almaktadır. Temel ilkeleri belirlenmiş olan Ortak Balıkçılık Politikası (OBP)’ nda, tüm 
üye ülkelerin mevcut istatistik sistemlerinin AB genelinde entegrasyonu özel bir öneme sahiptir. 
Gemi kayıtları ve fi lo kaydı, OBP’nın yapısal, kontrol ve koruma politikalarının uygulamasında da 
esastır. Filo kayıt sisteminin önemli bir yönü de Komisyon’un yasadışı, yönetilmeyen ve kayıt dışı 
avcılıkla mücadelesini desteklemesidir. AB üyesi ülkeler kendi bünyelerinde, etkin bir yönetim 
yapısı oluşturmuş ve bu yapıyı besleyecek bilgi, veri ve istatistik birimlerini kurmuşlardır. Ülkemizin 
bu düzeye gelebilmesi, mevcut temel eksikler dikkate alındığında zorlu bir çaba gerektirmektedir 
( BTO,2007).

Bu nedenle ülkemiz balıkçılığı AB uyum süreci ile birlikte bir reform sürecine girmiş, fakat 
yapısal eylemler ve alt yapısal dönüşüm istenildiği düzeyde yapılmadığından, bu reformları tam 
manası ile gerçekleştirebilecek idari mekanizma mevcut olmadığından, uyum süreci aksamakta 
ve AB ile rekabet edebileceğimiz önemli sektörlerden birisi olan su ürünleri sektöründe yeterince 
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büyüme görülmemektedir. Nitekim Türkiye ilerleme raporunun AB müktesebatına uyumu 
değerlendirildiğinde; Balıkçılık başlığı altında Su Ürünleri Kanunu; kaynak ve fi lo yönetimi; 
denetleme ve kontrol; piyasa politikası alanında pazara müdahale sistemi; devlet yardımları ve 
uluslararası anlaşmalar konularında ve yapısal eylemler alanında, müktesebatın uygulanmasında 
pek bir ilerleme kaydedilemediği, hatta uyum için gerekli ön koşullar ile temel reformların 
müktesebat doğrultusunda gerçekleştiremediği ortaya çıkmaktadır (Yılmaz and Yılmaz, 2009).

Bu dönemde sektör açısından yaşanan olumlu gelişme ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından OBP’sı için AB’ye uyum amacıyla bir projenin başlatılması olayıdır. AB desteği ile 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek bu proje kapsamında, 2006 yılı 
sonu itibariyle, balıkçılık sektörünün altyapı ve mevzuat olarak AB’ye uyumunun sağlanması 
hedefl enmiştir. AB’nin 6.2 milyon euro destek sağladığı proje, 10 Ocak 2005 tarihi itibariyle 
başlatılmış olup, proje çerçevesindeki ilk aşamada mevzuat uyumu öngörülmektedir.

3.5. Plan Dönemi İçin Önerilen Strateji, Öncelik ve Tedbirler 
3.5.1 Temel Sektörel Vizyon ve Strateji
2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde de ifade edildiği gibi, ülke balıkçılığının AB Ortak 

Balıkçılık Politikasına uyumu ilkesi çerçevesinde; ulusal balıkçılık mevzuatının öncelikle balıkçılık 
yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal konularda AB mevzuatına uyumlaştırılması gerekmektedir. 
Daha sonra, sektörde Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu bir balıkçılık sisteminin geliştirilmesi ve 
uygulanması hedefl enmelidir (DPT, 2007).

3.5.2. Balıkçılık Altyapıları
Balıkçı barınaklarının su ürünleri kooperatif veya birliklerince kiralanması sağlanmalı, 

barınakların balıkçılık faaliyetleri dışı kullanımına yönelik gelen yoğun talepler karşısında sektörün 
tüm kesimlerince gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

AB’ye uyum çalışmaları da göz önünde bulundurularak, önemli oranda fi ziki gerçekleşme 
sağlanmış projelerin tamamlanabilmesi için bütçe imkanları artırılmalı ve çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. İşletmeci konumundaki su ürünleri kooperatif ve birliklerinin profesyonel 
anlamda bir yönetim anlayışı kazanmaları teşvik edilmelidir (DPT, 2007).

3.5.3. Tedbirler
Bu kapsamda Ülkemizde en iddialı olması gereken sektörlerden olan su ürünlerinin yeniden 

canlandırılması için yeni bir su ürünleri çerçeve kanunu taslağı hazırlanıp, buna bağlı olarak çok 
sayıda yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığının idari kapasitesi özellikle kontroller ve denetimler açısından güçlendirilmeli, balıkçı 
tekne kaydı ve tekne izleme sistemi oluşturulmalı ve balık stoklarının belirlenmesi çalışmalarına 
çok kısa bir sürede başlanmalıdır. 

İlimizin balık ve balıkçılık ürünleri için genel pazarlama sistemini de geliştirmesi 
gerekmektedir. Henüz balık hallerinde ve balıkçı barınaklarında avlanan ve pazarlanan balık 
miktarını ortaya koyacak bir sistem getirilememiştir. Güvensiz veriler nedeniyle yapılan idari 
tasarrufl ar ve yatırımlar da amaçlarına ulaşamamaktadır. 

Su ürünleri avcılığın kontrolü, kaynakların sürdürülebilir kullanımına bağlı olduğundan, söz 
konusu politikalar uygulandığı takdirde Ülkemizde avcılık daha etkin olarak kontrol altına alınmış 
olacak ve su ürünleri stoklarımız balıkçılıkla ilgili bilgiler ve fi lolar kayıt altına alınabilecektir. 
Ancak, ülke düzeyinde organize olmuş pazarlama stratejileri ve pazarlama organizasyonları 
olmadığından, bu alanda önemli kayıplar mevcuttur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan, 
haksız rekabetin önlenebildiği ve üreticilere tek fi yat uygulamasının verildiği balık borsalarının 
benzerlerine ihtiyaç vardır.  

İlimizde bulunan balıkçı barınaklarının altyapı ve birçoğunun ise üstyapı eksiklikleri 
bulunmaktadır. Söz konusu çalışmanın en kısa sürede başlatılarak, balıkçı barınaklarının mevcut 
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durumlarının tespiti ile gelecek yıllarda ihtiyaçları da dikkate alınarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri, 
yatırım öncelikleri ve zamanlaması belirlenmelidir. 

Yatırımları planlanan barınakların tamamlanarak en kısa sürede ekonomiye kazandırılması 
sağlanmalı ve balıkçı barınaklarında bakım-onarım ve tarama çalışmalarına önem verilmelidir. 
Barınakların yıllık kira bedelleri belirlenirken su ürünleri kooperatif ve birliklerinin ödeme güçlükleri 
dikkate alınmalıdır.

Su ürünleri karaya çıkış noktası olarak belirlenen barınakların, istenilen özellik ve şartlara 
sahip olmaları sağlanmalıdır. Balıkçı barınaklarında insan sağlığını doğrudan etkileyen çabuk 
bozulabilen ürünlerin karaya çıkarıldığı ve kontrollerinin yapıldığı noktalar olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.. 

Bölgedeki kooperatif veya birliklere kiralanan barınaklarda özellikle üst yapılar içinde yer 
alan gemiler için akaryakıt istasyonu, tamirhane, buz imalathanesi, soğuk muhafaza ve dondurma, 
balıkçıların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birimlerin açılmasında ve kooperatifl erce 
işletilmesi sağlanmalıdır. 

3.6. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
3.6.1. Sorunlar

  Antalya’da bir su ürünleri toptancı halinin bulunmaması,  
  İlde halen standartlara uygun bir balıkçı barınağı bulunmaması,
  Antalya Limanı içerisinde küçük bir alanın balıkçılara geçici kullanım yoluyla tahsis 
  edilmesi ve bu alanın özellikle kapasite yönünden yetersizliği, 
  Mevcut balıkçı barınaklarının alt yapı ve üst yapı yönünden, balıkçılık faaliyetlerine 
  uygun olmaması,
  Avlanma bölgeleri ve karaya çıkış noktalarında balıkçı barınaklarının bulunmaması,
  Uygulamada kullanılan balıkçı barınaklarının halen alt yapı çalışmalarını tamamlamamış 
  olması,
  Balıkçı barınakları planlamalarında kurumlar arası iletişimde yaşanan sıkıntılar,
  Kiralamalarda işlem süreçlerinin uzaması, 
  Toptan ürün satışı olarak kullanılan alanlarda modern bir halde bulunması gereken 
  birimlerin yapılmasına olanak verecek alanların olmaması,
  Belediyelerin yeni hal veya ıslah çalışmalarına ayıracak bütçelerinin olmaması veya 
  sınırlı bütçe olanakları,
  Su ürünleri alt yapı çalışmalarında yetkili tek bir otoritenin ve balıkçılık organizasyonlarının 
  oluşturulamaması,
  Mevcut ürün satış yerlerinde sağlıklı ürün muhafaza ve satış altyapılarının olmaması 
  özellikle seyyar satışta karşılaşılan en önemli sorunlardandır.

3.6.2. Çözüm önerileri
  Avlanma bölgelerinde balıkçı barınaklarının yer seçimlerinde uzun vadeli strateji ve 
  politikaların izlenmesi,
  Mevcut balıkçı barınaklarının alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi (hijyenik koşullarda 
  toptan ve perakende satışın yapılması, yeterli kapasitede soğuk depolara sahip 
  olunması, nitelikli personelin çalıştırılması ve olabildiğince su ürünleri mühendislerinin 
  istihdam edilmesi, arıtma ünitesi inşa edilmesi vb.)
  Su ürünleri toptan satışına yönelik balık halli ve satış yerlerinin kurulması, 
  Mevcut ürün satış yerlerinin alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesi,
  Ürünün karaya çıkış yerlerinde su ürünleri idari binalarının kurulması, 
  Seyyar satış yerlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
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4. SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA

4.1. Giriş
Dünyada içsu ve deniz ortamlarından olduğu kadar bu ortamlarda yaşayan canlı 

kaynaklardan, beslenme ve diğer amaçlar yönünde faydalanma, çağımızda giderek önem 
kazanmaktadır. Dünyada bir bölgede gereksinimi bulunan su ürünleri talebinin bir başka bölge 
üretiminden karşılanması, o bölgede yabancı yatırımların artışı, ekonomik gelişmeleri sağlayacağı 
için ulusal amaçlar yanında, uluslararası gelişmelerin de takibi gerekmektedir.

2020 yılında, dünyada ortalama su ürünleri tüketiminin kişi başına 15,7 kg olacağı tahmin 
edilmektedir. 2025 yılında, kişi başına tüketimin sabit kalacağı düşünülerek toplam su ürünleri 
üretiminin en az yaklaşık 150 milyon tona ulaşması gerekmekte olup 40-50 milyon ton ilave 
üretimin yetiştiricilikle sağlanması beklenmektedir.

Su ürünleri sanayi; avcılık, yetiştiricilik, işleme ve pazarlaması ile bir bütündür. Bir başka 
ifade ile avcılık, yetiştiricilik, işleme, pazarlama ve yan sanayi de gerek bir bütün ve gerekse de 
ayrı ayrı sanayi kollarıdır. Su ürünleri sektörünün, ulaştırma, turizm, çevre, sağlık, gıda, imalat gibi 
sektörlerle direkt veya indirekt ilişkisi bulunmaktadır. 

İşleme sanayinde halen, dondurulmuş içsu ve deniz ürünü, ön pişirilmiş kerevit, ton, hamsi, 
sardalya, istavrit konservesi, tuzlanmış, salamura edilmiş hamsi, sudak fi letosu, tütsülenmiş 
alabalık, yılan balığı, somon balığı gibi çeşitli ürünler, çeşitli soslar da kullanılarak üretilmektedir.

4.2. Su Ürünleri Sanayi
4.2.1. Türkiye’deki Mevcut Durum
Ülkemizde su ürünleri işleyen ve değerlendiren tesis sayısı giderek artmakta ve bu 

tesislerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve AB Direktif şartlarının 
yerine getiren ve getirilmesi yönünde uyum çalışmaları yürüten tesisler giderek artmaktadır.

Bu kapsamda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, onaylanan tesislerin, üretilen ürün 
bazında genel dağılımı Çizelge 4.1’de verilmiştir. Bu çizelgede gösterilen tesislerin 104 tanesi AB 
tarafından onaylanmış tesislerdir. AB ve AB dışı üretim yapan tesislerin toplamı 132 tanedir.

Ülkemizdeki su ürünleri işleme değerlendirme fi rmalarının % 64,7’si iç piyasa ve ihracata 
yönelik, yüzde 23,5’i sadece ihracata yönelik, geri kalan yüzde 11,8’ise sadece iç piyasaya yönelik 
üretim yapmaktadır. Bu durum üreticilerin üretip iç pazara satmakla yetinmeyip, aynı zamanda 
pazarlama olanaklarını araştırıp dışa açıldığını göstermektedir.

Çizelge 4.1. Ülkemizde Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Bölgelere Göre Dağılımı (2009) 

Bölgeler AB Onay 
Numaralı

AB Dışı 
İhracat İzni

Çalışma  
İzni Toplam

Marmara Bölgesi 41 12 28 81
Ege Bölgesi 31 2 7 40
Akdeniz Bölgesi 13 12 5 30
Karadeniz Bölgesi 12 2 12 26
İç Anadolu Bölgesi 7 0 6 13
Doğu Anadolu Bölgesi 0 0 2 2
Toplam 104 28 60 192

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Firmaların büyük çoğunluğu ürün çeşitlemesinde ithalatçı fi rma isteklerini dikkate almakta ve 
tüketici isteklerini ön planda tutmaktadırlar. Yine aynı oranda, hammadde temininde ve işleyişinde 
kolaylık, üretim tercihini belirleyen bir faktördür. Ulaşım olanakları, hammadde ve dağıtım yerine 
yakınlık vb. açısından önemli bir kriter olan fabrika yerinin seçimi önem arz etmektedir. 
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Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri alt yapı, sağlık/temizlik ve ürün kalitesi 
açısından büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bazı eksikliklerine rağmen su ürünleri işleme ve 
değerlendirme tesisleri, benzer diğer sektörler açısından oldukça iyi durumdadır. Bu tesisler, 
yakaladıkları ivmeyi korumak ve iyileştirmek için hem iç hem de dış pazara sağlıklı ve kaliteli 
ürünleri vermek zorundadırlar.

Ülkemizdeki su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin büyük bir bölümü küçük ve 
orta ölçekli işletmeler sınıfına girmektedir. Faal işletmelerin 2008 yılı itibari ile yaptıkları ihracatın 
büyük çoğunluğunu taze/soğutulmuş su ürünleri oluşturmuştur. 

4.2.2. Antalya İlindeki Mevcut Durum
İlimizde su ürünleri sanayi kapsamında faaliyet gösteren 2’ si AB ülkelerine ihracat onaylı, 

2 si AB dışı ülkelere ihracata yetkili ve 1 i de yurt içi tüketim amaçlı olmak üzere toplam 5 adet su 
ürünleri işleme değerlendirme tesisi mevcuttur (Çizelge 4.2). 

İşletmelerde maliyeti etkileyen giderler hammadde, soğuk depo, su ve enerjidir. Ülkemiz 
su ürünleri işletmelerinin işledikleri ürün çeşitlerine göre kurulu kapasitelerinin ancak %50’sini 
fi ili olarak kullanılabildikleri görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri; döviz kurundaki düşüklük, 
hammadde fi yatının yüksekliği ile teminindeki sıkıntılar, istikrarsızlık, ithalatta vergilerin yüksekliği 
ve bürokrasidir. Ayrıca, hammaddenin pahalılığı da kapasite düşüklüğünün nedenlerinden biridir. 
Buradan işleyicilerin hammaddelerini ikinci veya üçüncü el aracılardan satın aldıkları, bu el 
değiştirmenin de fi yat artışlarına neden olduğu ortaya çıkmaktadır. Kayıt gerekliliği bu nedenle 
ortaya çıkmaktadır. 

Çizelge 4.2. Antalya İlinde Bulunan Su Ürünleri Tesis Sayısı (2006-2009)

Antalya ilindeki tesis durumu 2006 2007 2008 2009

AB Ülkelerine İhracat Yapabilir Onaylı Tesisler 2 2 2 2
AB Dışı Ülkelere İhracat Yapabilir Onaylı Tesisler 2 2 2 2
Yurt İçi Üretim İzinli Tesisler - 1 1 1
Toplam Tesis Sayısı 4 5 5 5

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

4.3. Su Ürünleri Pazarı
Günümüzde sadece üretmek değil, aynı zamanda ürünlerin kaliteli olması, yeterli miktarda 

ve düşük maliyette üretilmesi ve tüketiciye optimum tatmini sağlayacak şekilde ulaştırılması 
önemlidir. 

Pazarlama, ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan aşamaların tümünü 
içeren bir sistemdir.   Pazarlama, tüketici istek ve gereksinimlerinin karşılanması için yapılan 
işletmecilik faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem içinde gerçekleştirilen 
pazarlama hizmetleri; hasat, toplama, işleme, dağıtım derim, dereceleme, standardizasyon, kalite 
kontrolü, ambalajlama ve etiketleme, fi yat oluşumu, satış, talep yaratma, riskin göze alınması 
(kredi, sigorta gibi) ve kayıt tutulması olarak sınıfl andırılmaktadır (Güneş 1996).

 İhracatçılara yönelik devlet destekleri de (yurtdışında ofi s-mağaza açma, işletme ve marka 
tanıtım desteği; pazar araştırma desteği; yurtdışındaki fuarlara katılım desteği; Türk ürünlerinin 
yurtdışında markalaşması ve Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyet desteği gibi) dış 
pazarlarda talep yaratmada önemli işlevleri olan düzenlemelerdir. 

 Günümüzde marka yaratmanın önemi dikkate alındığında, ürün standartları hazırlanarak, 
bu ürünlerin markalaşması için ilk adım atılmalı ve ciddi programlar uygulanmalıdır. Üretimde 
verim ve kalitenin artırılması kadar, üretilen ürünlerin sağlıklı ve talep doğrultusunda pazarlanması 
da zorunludur. 
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 Günümüzde kalite ve gıda güvenliği bilincinin arttığı ve yasal düzenlemelerle desteklenen 
bu unsurlar, bir rekabet unsuru olarak görülmektedir. Bu bağlamda, pazarlama karması 
unsurları olan ürün, fi yat, dağıtım ve promosyona yönelik kararların-stratejilerin doğru zamanda 
alınması ve uygulanması önem taşımaktadır. Nitekim ürün ne kadar kaliteli olursa olsun, iyi bir 
şekilde pazarlanamazsa fi rma hedefl erine ulaşamayabilir. Üretime karar vermeden önce pazar 
araştırmalarının, daha sonraki dönemlerde ise pazarlama araştırmaları ile gelişmelerin izlenmesi 
doğru ve güçlü bir pazarlama sistemi ile gerçekleşebilir. 

4.3.1. Dış Ticaret 
4.3.1.1. İthalat
Türkiye’nin su ürünleri ithalatında her yıl bir önceki yıla göre önemli bir artış olduğu 

görülmektedir (Çizelge 4.3).  2008 yılı ithalatımız toplam 63.222 ton olup bunun Büyük çoğunluğu 
Norveç,  ABD, Gürcistan ve  Fas’tan gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 4.3. Türkiye’nin Su Ürünleri İthalatı, 2004-2008

Yıllar Miktar 
(ton)

Değeri
(TL)

Değeri
($)

2004 57.694 77.423.079 54.240.304
2005 47.676 92.425.248 68.558.341
2006 53.563 120.592.605 83.409.842
2007 58.022 126.432.371 96.632.063
2008 63.222 154.343.337 119.768.842

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Hollanda, Moritanya, Gana ve Şeysel Adaları 2008 yılındaki diğer önemli tedarikçi ülkeler 
arasında yer almışlardır (Çizelge 4.4).

Çizelge 4.4. Türkiye’nin En Çok Su Ürünleri İthalatı Yaptığı On Ülke (2008) 

Ülke Adı Miktar (ton) Değeri ($)

Norveç 20 124 51 483 093
Fransa 2 702 6 897 522
Hindistan 3 832 7 360 898
ABD 8 797 7 043 539
Fas 5 552 6 396 480
Gürcistan 6 869 3 981 456
Yeni Zelanda 2 182 3 786 119
Yunanistan 329 3 024 644
Özbekistan 520 2 629 656
Libya 536 2 616 387

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Ülkemizde 2008–2009 yılları arasındaki ithalat değerlendirildiğinde ağırlıklı ürün grubunu 
dondurulmuş balıklar, yarı işlenmiş ürünler ile canlı orkinos’un oluşturduğu, bunu yumuşakçaların 
ve balık fi letolarının izlediği görülmektedir (Çizelge 4.5). 

Ürün grubu olarak, Türkiye’nin su ürünleri ithalatından en yüksek payı dondurulmuş balıklar 
ile canlı orkinos almış ve bunu yumuşakçalar ve balık fi letoları izlemiştir.
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Çizelge 4.5. Türkiye’nin Ürün Bazında Su Ürünleri İthalatı, (2009)

GTİP numarası Miktarı 
(kg)

Değeri 
($)

0301 (canlı balıklar) 2.688.070 18.738.522
0302 (taze soğutulmuş balıklar) 10.002.890 20.509.335
0303 (dondurulmuş balıklar) 41.140.571 56.411.725
0304 (balık fi letoları veya diğer balık etleri) 4.608.798 14.905.436
0305 ( balık fi letoları- kurutulmuş, tuzlanmış v.s.) 142.428 1.790.651
0306 (kabuklular) 1.013.241 2.083.919
0307 (yumuşakçalar) 3.625.847 5.329.254
Toplam 63.221.845 119.768.842

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Ülkemiz su ürünleri ithalatı 2002-2008 yılları itibariyle miktar ve değer olarak işlenmiş 
ürünlerin toplam ithalat içindeki payı yıllar itibariyle giderek artmaktadır. Balık ithalatı Avrupa 
Birliği ülkelerinden özellikle Norveç, bazı Afrika ülkeleri ve Uzakdoğu ülkelerinden yapılmaktadır 
(Çizelge 4.6.). 

Çizelge 4.6. Antalya İli İthalat Değerleri, (2009)

Cinsi Miktarı
(kg)

Değer
($)

Canlı Orkinos 377.420110 2.658.968,72
Somon (Dondurulmuş) 18.889.90 142.656,47
Seıthe Fleto 54.037,35 165.185,18
Diğer Balık Çeşitleri (Dondurulmuş) 182.583 727.959,03
Yemlik Balık (Orkinos besi yemi) 25.200 25.841,04
Süs Balığı - 9.884,09
Toplam 658.130,25 3.704.653,49

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

İthalatımızdaki ikinci büyük kalem olarak yumuşakça ve kabuklular grubu görülmektedir. 
Bu ithalat daha çok AB ve Uzakdoğu ülkelerinden işlenmiş ürünler olarak yapılmaktadır.                         
(Çizelge 4.7.). 

Çizelge 4.7. Antalya İli Su Ürünleri İthalatı, (2006 – 2009).

Yılı  Miktarı 
(kg) 

Değer 
($)  

2006 9.753.359,50 10.920.675,00
2007 3.379.110,00 2.296.421,00
2008 929.060,00 5.368.637,00
2009 658.130,25 3.704.653,49

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Gelir seviyesinin yükselmesi ile insanların tercihlerinde meydana gelen değişimler sonucu 
süs balığı ithalatına da yansımış ve canlı balık ithalatımızın esasını oluşturmuştur.

4.3.1.2. İhracat
Ülkemizin su ürünleri sektörü ihracatının her geçen yıl biraz daha artış gösterdiği Çizelge 

4.8.’da görülmektedir.
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Çizelge 4.8. Türkiye’nin Su Ürünleri İhracatı 

Yıllar Miktar 
(ton)

Değeri 
(TL)

Değeri 
($)

2004 32.804 258.987.885 180.513.989
2005 37.655 277.963.150 206.039.936
2006 41.973 336.723.477 233.385.315
2007 47.214 356.723.408 273.077.508
2008 54.526   505.55.565 383.297.348

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye’nin su ürünleri ihracatının büyük bir bölümünü taze-soğutulmuş balıkların 
oluşturduğu görülmektedir. 2008 ihracatımızda Çizelge 4.9.’da de görüleceği gibi taze soğutulmuş 
balıklar 101.068.078 dolar ile başta olmak üzere sektörün ülke ekonomisine katkısı her gecen 
gün artmaktadır. 

Çizelge 4.9. Türkiye’nin AB Üyesi Ülkelere İhracatı (miktarı - değeri) (2008)

GTİP numarası Miktar
(ton)

Değeri
($)

0301 (canlı balıklar) 74.134 3.700.206
0302 (taze soğutulmuş balıklar) 19.806.158 101.068.078
0303 (dondurulmuş balıklar) 9.600.591 28.189.357
0304 (balık fi letoları veya diğer balık etleri) 4.828.687 49.563.496
0305 ( balık fi letoları- kurutulmuş, tuzlanmış 
veya salamura edilmiş fakat tütsülenemiş) 2.125.426 19.685.929

0306 (kabuklular) 983.823 13.335.704
0307 (yumuşakçalar) 4.273.422 23.746.237
Toplam 41.692.241 239.289.007

Kaynak: TÜİK verileri

2008 yılı da en çok ihracat yaptığımız 10 ülkeye baktığımızda Japonya’ya yapılan ihracatın 
değerinin yüksek olduğu görülür.  İtalya ise miktarca en çok ihracat yapılan ülkeler olmuştur. 
Japonya’yı değer olarak Hollanda, Yunanistan, İtalya izlemiştir (Çizelge 4.10). AB ülkelerine olan 
toplam ihracatımızda İtalya %30, İspanya % 20, Yunanistan ise %17 oranında paya sahiptirler. 
Avrupa Birliğine olan ihracatımızın % 67’si bu üç pazara yoğunlaşmış durumdadır.

Çizelge 4.10. Türkiye’nin En Çok Su Ürünleri İhracatı Yaptığı On Ülke ( 2008) 

Ülke Adı Miktar (ton) Değeri ($)

Japonya 5 409 111 889 991
Hollanda 8 088 57 201 484
Yunanistan 8 143 50 658 544
İtalya 9 953 46 056 787
İspanya 6 415 37 655 887
Almanya 5 450 28 549 288
Lübnan 3 372   9 965 395
Fransa 1 422   7 636 154
Güney Kore    728   5 676 289
ABD     571   4 731 661

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Su ürünleri ihracatı her ne kadar AB ağırlıklı ise de dünyanın her bölgesine ihracat 
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gerçekleştirilmektedir. 2008 yılı verilerine göre, Japonya, Güney Kore, Lübnan, ABD, Kuzey Kıbrıs 
ihracatımızda önde gelen pazarlardır. Dış Pazar olanaklarının daha da iyi değerlendirilmesiyle bu 
pazarlardaki payın artırılabileceği düşünülmektedir.

Ülkemizde az tüketilen, deniz salyangozu, kum midyesi, kara midye, karides, istiridye, 
ahtapot, kerevit ve mürekkep balığı ihracat potansiyeli bakımından önemli ürünlerimiz arasında 
olup gelecek yıllarda ülkemize daha önemli boyutlarda döviz girdisi sağlanacaktır. Türkiye’nin taze 
ve işlenmiş su ürünleri çeşitlerine göre ihracatta en fazla gelir, taze soğutulmuş balık ihracatından 
elde edilmiştir.

Antalya’dan yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak %55’ini alabalık oluşturmaktadır. İhraç 
edilen ürünlerin büyük oranda Hollanda ve Almanya’ya satılmıştır  (Çizelge 4.11. ve 4.12.).

Çizelge 4.11. Antalya İli Su Ürünleri İhracatı, (2006 – 2009)

Yılı Miktarı 
(kg)

Değer 
($)

2006 3 960 391 48 942 719
2007 1 743 527 19 090 649
2008 2 884 190 37 724 955
2009 3 054 169 20 462 147

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Çizelge 4.12. Antalya’dan Ülke Bazında Su Ürünleri İhracatı, (2009) 

Ülke Ürün Miktar (Kg) Toplam (Kg) Değer ($) Toplam Değer ($)

Japonya Orkinos 783 696,60 783 696,60 10 338 536,66 10 338 536,66

U.S.A.
Orkinos 20 697,56

22 317,56
350 764,66

357 991,86Çipura 170 747,8
Levrek 1 450,00 6 479,41

İtalya Kerevit 1 100,00 1 100,00 5 835,00 5 835,00
İsviçre  Sudak 200 200 2 700,00 2 700,00
Fransa Patlakgöz 250 250 1 474,03 1 474,03

K.K.T.C
Çipura 2 000,00

2 800,00
9 188,35

12 907,10
Levrek 800 3 718,75

Rusya
Çipura 500 500 1 776,22 1 776,22
Levrek 400 400 1 420,98 1 420,98

İngiltere Çipura 72 800,00 72 800,00 371 620,75 371 620,75

Belçika
Alabalık 1 600,00

3 200,00
5 824,42

14 425,85Çipura 920 4 867,07
Levrek 680 3 734,35

Hollanda

Alabalık 1 159 
288,00

1 218 024,00

4 271 758,02

4 608 008,60Çipura 45 268,00 250 130,08
Levrek 13 068,00 81 435,50
Yılan balığı 400 4 685,00

Almanya

Pangasus 10 240,00

948 881,40

105 000,96

4 745 450,56
Alabalık 485 837,40 1 992 914,86
Çipura 401 954,00 2 345 887,41
Levrek 50 850,00 301 647,33
Genel toplam 3 054 169,56  20 462 147,60

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Antalya’dan 2009 yılında toplam 3 054 169 ton ürünün ihracatı  yapılmış ve 20.462.147,6 
USA doları milli ekonomiye katkı sağlanmıştır (Çizelge 4.12)

4.3.2. Yurt İçi Ticaret
Balığın sağlıklı beslenme açısından olumlu yanlarına rağmen, kişi başına tüketimi ülkemizde 

hala çok düşüktür. Kişi başına tüketim AB ülkeleri ile kıyaslandığında üretim yönünden 7. sırada 
bulunmamıza rağmen tüketimde son sırada yer aldığımızı görmekteyiz. Kişi başına balık tüketimi 
9,8 kg civarındadır. 16 kg olan dünya ve 25 kg olan AB ortalaması ile karşılaştırıldığında bu oranın 
daha da arttırılması, insanlarımızın sağlıklı beslenmeleri açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Ülkemizde, halen denizden ve içsulardan avlanan veya yetiştirilen ürünler taze olarak 
tüketilmektedir. İşlenmiş ürünlerin tüketimi, taze ürünlere göre oldukça düşük düzeylerde 
gerçekleşmektedir. Bu olgu üretilen işlenmiş ürünlerin dış pazarlara satış zorunluluğunu ortaya 
çıkarmakta, dış pazarlarda oluşacak olumsuz gelişmeler sektörün direkt olarak korunmasız 
durumda kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, avcılık yolu ile elde edilen taze su ürünlerinin 
pazarlama zincirinin yetersizliği nedeni ile, tüketici taze ürünlerden yeterince faydalanamamaktadır. 
Ayrıca, su ürünleri arz-talep dengesinin sağlanmasında kilit rol oynayan yetiştiricilik ürünlerinin 
üretim koşullarındaki belirsizlik ve dağıtım kanallarının sınırlılığı, tüketiciye bu ürünlerin 
ulaştırılmasında olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır.

4.3.3. Hedef Pazarlar
Su ürünleri ihracatını ağırlıklı olarak AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemiz ihracatçıları 370 

Milyonluk AB tüketici pazarına ulaşmak için bazı engelleri aşmak durumundadır.
Hijyenik koşullara çok önem veren AB otorite ve tüketicileri ürünleri satın alırken bu koşulların 

sağlanmış olmasına dikkat etmektedirler. Sadece belli koşulları sağlamış ürünlerin pazara girmesine 
izin verilmekte ve giren ürünler de sık sık denetime tabi tutulmaktadır. Ülkemiz tüketicilerinde de 
bilinç artmış ve belli koşulları sağlamış, hijyenik koşullarda üretilmiş ürünleri talep eder olmuştur.

Avrupa Birliği ülkelerin tüketicileri; yüksek gelir seviyesine ve belirli bir yaşam standardına 
sahip olup gıdaların güvenliği ve kalitesine yönelik beklentileri yüksektir. Yasaları bu yönde 
düzenlenmiş ve ilgili ülke otoriteleri, tüketicilerini korumaya yönelik çeşitli tedbirleri almışlardır. 
Üye ülkelerin kendi yasalarıyla uyumlaştırmayı taahhüt ettikleri A.B. direktifl eri bu açıdan üçüncü 
ülkeler için önem taşımaktadır.

Dünyadaki en büyük üç ithalat pazarı olan ABD, AB ve Japonya arasında ham ve işlenmiş 
ürünler için en yüksek korumayı uygulayan AB ‘dir. 

 Örneğin dondurulmuş morina balığı için gümrük vergisi %12, dondurulmuş morina balığı 
fi letosu ve kaplanmış morina balığı fi letosu için gümrük vergisi %13,5 ve bu balığa ait diğer ürünler 
için (kroket vb. ürünler) bu oran %20’dir. 

ABD ve Japonya’da uygulanan gümrük vergileri daha düşük olup, bu oranların önümüzdeki 
yıllarda daha da düşmesi beklenmektedir. ABD’ye dondurulmuş balığın büyük bir kısmı gümrüksüz 
olarak girmektedir. Japonya, dondurulmuş balık ürünleri için %5-7 arasında bir gümrük oranı 
uygulamaktadır.

ABD ve AB gibi başlıca ithalatçı ülkeler tarafından aranan kalite kontrole ilişkin yeni 
düzenlemeler uyumlaştırılmıştır. HACCP (Hazard Analyses Critical Control P-Kritik Kontrol 
Noktaları Tehlike Analizi)  uygulamasına dayanan yeni düzenlemeler işleme anında kalite kontrol 
prosedürlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. 

Su ürünleri tüketimi açısından, dünyada birinci sırada olan Japonya, Türk ihracatçıları için 
oldukça geniş bir pazar oluşturmaktadır. Japon tüketicilerinin tercihinin geniş bir ürün yelpazesine 
yayılmış olması, Türk ihracatçıları açısından bir avantaj arz etmektedir.

Dünyada en büyük ekonomiye sahip 2. ülke olan Japonya’da, son yıllarda görülen sosyo-
ekonomik güçlerdeki değişim, ulusallaşma, Japon yeninin değer kazanması ve süregelen 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

669

Planı

ekonomik durgunluk gibi faktörler üreticiler arasındaki ilişkileri etkileyerek perakende pazarında 
önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bunun sonucu, tüketicinin taleplerini daha düşük fi yatlarla 
karşılamak amacıyla bir fi yat rekabeti başlamıştır. Firmalar, ayakta kalabilmek için maliyetlerini 
kısmış ve düşük fi yatlı kalemlerin üretimine geçmişlerdir.

İthal ettiği ürünleri satışa sunan büyük marketler ise, yüksek yenin de etkisiyle, doğrudan 
ithalata yönelmişlerdir. Böylece, çeşitli dış ticaret fi rmaları ve toptancılar aradan çıkarılmış ve 
fi yat avantajı elde edilmiştir. Dağıtım şirketleri ve büyük toptancılar artık tercih edilmediğinden Türk 
ihracatçılarının Japonya’da kendi bürolarını kurmaları gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bir başka potansiyel arz eden ürün grubu da kabuklulardır. Gıda sanayi düzenli olarak 
karides ve istakoz talep etmekte olup, bu talep üretimin yeterli olmaması nedeniyle ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. Karideslerde Japon tüketicilerinin tercihlerini belirleyen en önemli unsur açık 
kırmızı renkleridir. Büyük boyutların da bir tercih nedeni olduğu Japonya’da ürünlerin boyutlarına 
göre ayrılmış ve belli bir standartta olmaları önemlidir.

Avrupa Birliği’nin ortasında yer alan Belçika, tüketicilerin çeşitliliği ile iyi bir su ürünleri 
pazarlama alanı oluşturmaktadır. Belçika pazarına girmek isteyen ihracatçılar için yeni fırsatlar 
gün geçtikçe artmaktadır. Toplam ithalatının %58’i su ürünlerinden oluşan Belçika, bu yüzden 
bir hedef pazar olarak düşünülmelidir. Su ürünleri tüketim oranı kişi başına yıllık 19,7 kg’a ulaşan 
Belçika’da su ürünleri tüketmek sağlıklı yaşamanın ilk şartlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Belçika’da su ürünleri tüketim oranları ; %30 taze balık, %25 dondurulmuş balık, %20 
kabuklu ve yumuşakçalar ve %25 işlenmiş balık, hazır yemek ve konserve balık şeklindedir.

Belçika’nın yerel üretimi talebin ancak %4’ünü karşılayabildiğinden, kabukluların neredeyse 
tamamı, ithal edilmek durumundadır. Belçika tarafından ithal edilen ürünlerin üçte biri tekrar 
Avrupa’ya satılmaktadır.

Hollanda’da su ürünleri tüketimi yıldan yıla artmakta olup yılda kişi başına tüketim miktarı 
13,5 kg’dır. Ancak, bu rakamın et ürünleri ile karşılaştırıldığında (42 kg/kişi-yıl) çok düşük düzeyde 
kaldığı ifade edilmektedir. Hollanda pazarındaki en popüler ürünler uskumru, istavrit, dil balığı gibi 
yassı balıklar, karides ve midyedir.

Taze su ürünleri ithalatında başlıca ürünler levrek, yılan balığı, canlı kerevit ve böcektir. 
İthal edilen başlıca ürünler barbunya ve levrek, istakoz kuyrukları ve karidestir. Son zamanlarda 
hava yolu vasıtasıyla nakledilen taze ürünlere yönelik talep artmaktadır. Re-export pazarı oldukça 
gelişmiş olan Hollanda da karides, dondurulmuş ton balığı, ahtapot, kalamar ve konserve balık 
tekrar ihraç edilmek üzere ithal edilmektedir.

Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında stok kontrolü nedeniyle avlanan balık miktarı sınırlı 
kalmıştır. Hammadde sıkıntısı arz ve talep arasında büyük bir uçurum yaratmış, fi yatların ve 
ithalatın artması sonuçlarını doğurmuştur. Fiyatının daha uygun olmasından dolayı somon balığı 
özellikle değer kazanmıştır. Şu anda su ürünleri pazarında üçüncü konumda bulunan somon balığı 
pazarının önümüzdeki yıllarda daha da genişleyeceği düşünülmektedir.

4.4. Dünya ve AB Ülkelerindeki Durum
Ülkemizde işleme sanayinde çok sınırlı bir üretim ve ürün yelpazesi söz konusuyken başta 

AB ülkelerinde olmak üzere dünyada avlanan balıkların işlenmiş şekilde pazarlanması esastır. 
Taze tüketim daha az, dondurulmuş, fi leto, konserve, salamura ve tütsülenmiş olmak üzere 
işlenmiş ürün pazarlaması çok daha fazla yaygındır. Böylelikle tüketimin yıla ve tüm bölgelere 
yayılması mümkün olabilmektedir.

AB üyesi ülkelerin balık işleme sektörü, balıkçılığa bağımlı bölgelerde, çok sayıda 
insanın çalıştığı önemli bir ekonomik faaliyettir. Sanayi, AB genelinde yaklaşık 135 bin kişiye iş 
sağlamaktadır. Bunların çoğu 20’den az çalışanın bulunduğu iş yerleridir. Balık işleme sanayinde 
önemli ürün çeşitleri hazır gıda ve konserve balık olup bunu taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
tütsülenmiş ya da kurutulmuş balık takip etmektedir.
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4.5. Sektörün Rekabet Gücü
Yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlere herhangi bir ihracatı teşvik desteği bulunmamaktadır. 

AB ve gelişmiş ülkelerde ihracat teşviklerinin verilmesi nedeniyle Türkiye’nin dış pazarlardaki 
rekabeti olumsuz etkilenmektedir. İhracatımızın büyük bir çoğunluğunun yapıldığı AB pazarlarına 
kültür balığı ihracatının rekabet gücü zayıftır.

Çipura ve levreğin taze, alabalığın taze veya tütsülenmiş olarak ihracatının % 90’ı AB 
ülkelerine yapılmaktadır. Ayrıca Yunanistan’da çipura ve levreğin üretim maliyetleri Türkiye’de 
ki üretim maliyetinden düşük olması nedeniyle Yunanistan’ın kar payının yüksek olması rekabet 
gücünü olumsuz etkilemekte, buna birde Yunanistan’ın AB’den aldığı destekte eklenince 
Yunanistan daha da avantajlı duruma geçmektedir. 

İşlenmiş alabalık ürünlerinde yurtdışından gelen yoğun taleplere karşın gerek döviz 
kurlarındaki değişimler, gerekse rekabet halinde bulunan ülkelerdeki destekler nedeniyle işlenmiş 
ürünler konusunda pazar oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması şansı azalmaktadır. Bu nedenle 
ülkemiz kaynaklarının akılcı ve planlı kullanılması uluslararası rekabette güçlü olmamıza da katkı 
sağlayacaktır.

Günümüzde işleme tesisleri birçok üründe gelişmiş ülke pazarları ile yarışabilecek 
bilgi ve teknolojiye sahip bulunmaktadır. Yakın gelecekte bunun olumlu sonuçlarının alınması 
beklenmelidir. Geçmiş yıllarda sektörde yapılan kalitesiz ürün teslimleri saygınlık kaybına neden 
olmuş ise de günümüzde olumsuzluklar giderilmiştir. Bu gibi olumsuzlukların tekrar yaşanmaması 
için işletmelerin kalite anlayışından ödün verilmeden çalışmaları ve oluşturdukları kendi oto-kontrol 
sistemlerinin sürekliliğini devam ettirmeleri zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta. Bu çerçevede 
üniversitelerle ortak çalışma, işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde akredite laboratuarlardan 
yararlanma olanakları dikkate alınmalıdır.

Dış satımı artırmak için ise üründe çeşitlilik ile sürekli arz önem kazanmaktadır. Ayrıca, 
AB Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında yürütülen, pazarın ortak organizasyonu çalışmalarında 
önemli bir araç olarak kullanılan fi yat destekleme sistemi ya da telafi  mekanizması şeklinde su 
ürünleri pazarına müdahale mekanizmasının ülkemiz su ürünleri pazarı için de oluşturulması 
gerekmektedir.

Su ürünlerinin ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmesi için sektörün süratle 
gelişmesini sağlamak üzere krediler ve teşvikler arttırılmalıdır.

 4.6. Hedefl er
Üretimin milli ekonomiye katkısını arttırmak için pazarlama çok önemli bir araçtır. Ürünün 

derimden başlayarak tüketiciye kadar uzanan aşamalarında kayıpların en aza indirilmesi, 
kalitenin korunması ve uzun bir zamana yayılarak tüketicinin bundan her mevsim yararlanması 
pazarlamanın hedefl erindendir. 

Ayrıca iç ve dış pazarlarda talep edilen çeşit, kalite ve miktarda üretim ile üreticilerimizin 
AB ve gelişmiş ülke normlarına entegrasyonu mutlaka etkin bir pazarlama sistemi içerisinde 
gerçekleştirilir. Bu nedenle, işletmelerin ölçek ekonomisine ulaşması ve uluslararası piyasalarda 
rekabet gücü kazanması için pazarlama politikaları son derece önemlidir.

4.7. Sorunlar ve Öneriler 
4.7.1. Sorunlar 

  Ülke tanıtımı ve markalaşma yeterli düzeyde değildir,
  Su ürünleri pazarlanması konusunda yeterli bilgi birikimi yoktur,
  İhracatla ilgili devlet yardımları hakkında ihracatçının bilgisi eksiktir,
  Dünya üretim ve tüketim trendleri yeterince takip edilememektedir,
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  Türkiye’de Su ürünlerine yönelik çok çeşitli talep yaratma çalışmaları yapılırken, dış 
  pazarlarda-ihracatta karşılaşılan sıkıntılar devam etmektedir, 
  Ülkemizde üretimi yapılan ürün ve çeşitlerinin uluslararası pazarlarda tam olarak tanıtımı 
  yapılamamakta, sektör itibari ile uluslararası fuarlara yeterince katılım 
  sağlanamamaktadır,
  Uluslararası pazarlarda kaliteli ürün imajını yaratacak tescil edilmiş markalı ürün 
  ihracatı gerçekleştirilememekte, olumlu ürün imajının yaratılamaması sonucu pazarda 
  fi yat odaklı rekabete girilmekte, bu durum Türk fi rmalarının kendileri arasında bir rekabet 
  ortamı doğmasına neden olmaktadır,
  Ülkemizde su ürünleri ihracatçıları daha çok küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 
  Bu nedenle, fi rmalar az sayıda personel ile üretim ve pazarlama işlemleri gerçekleştirmek 
  zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda uluslararası pazar bilgisi eksikliği meydana 
  gelmekte hangi pazara, ne zaman, hangi ürünle girileceği önceden kestirilemediğinden 
  pazar kayıpları meydana gelmektedir,
  İşletme sermayesi ve diğer fi nansman kaynaklarının yetersizliği,
  Hammadde ve diğer girdilerin yeterli miktarlarda ve uygun fi yattan, kaliteli ve standart 
  olarak tedarik edilememesi, kurulu kapasiteden yeterince yararlanılamaması,
  Kalite ve standart ölçütleri ile sanayi ve ticari maliyetleri uygun olan üretimlerin yeterli 
  miktarlarda ve zamanında yapılamaması ve sürekliliğinin sağlanamaması,
  Pazar talep özelliklerine ve rekabet şartlarına uyum gösterilmemesi ve ihraç potansiyelinin 
  yaratılamamasıdır.
  Su ürünleri stoklarından elde edilen hammaddenin kesintilere uğrayarak sektörün yılın 
  çeşitli dönemlerde çalışmayıp atıl kalması,
  Sektöre uluslararası rekabet şartlarına uygun teşvik ve ucuz kredilerin sağlanamaması,
  Sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere laboratuarların alet ve ekipman yönünden 
  güçlendirilememesi, yapılan analizlerin sürelerini kısaltacak alt yapının 
  oluşturulamaması,
  Karaya çıkışın sağlandığı yerlerde ürünlerin muhafaza, depolanma ve soğuk zincirin 
  hijyenik şartlarla oluşmaması,

4.7.2. Öneriler
  Toplum, taze tüketim alışkanlığından katma değeri yüksek işlenmiş ürünlerin 
  tüketilmesine doğru yönlendirilmeli, iç ve dış pazara işlenmiş ürün arzı artırılmalıdır, 
  İşlenmiş ve ham ürünün sürekliliğini yıl boyunca sağlayabilmek için uzak mesafe 
  balıkçılığına geçilmesi için gerekli adımlar atılmalı, organizasyon oluşturulmalıdır,
  AR-GE çalışmaları için gerek kamu gerekse de işletmeler önemli oranlarda kaynak 
  ayırmalı ve bu kaynaklar araştırma kurumlarıyla yapılacak ortak çalışmalarda 
  kullanılmalıdır, 
  İşletmelerin yurt dışında bilinen bir marka oluşturması için gerekli bilgi ve kaynak 
  eksiklikleri gidilmelidir,
  Devlet dış pazar araştırmalarını daha düzenli yürütmeli, gelişmeler işletmelere devamlı 
  aktarılmalı ve bu bilgi akışının sonuçları izlenmelidir,
  Ulusal laboratuarların uluslararası akreditesine hız ve destek verilmeli mümkünse 
  işletmelerin de katkısıyla yalnız su ürünlerine yönelik faaliyette bulunan bölgesel 
  laboratuarların kurulması sağlanmalıdır, 
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  İşletmelerinin dış pazarlarda tanıtımının sağlanması açısından internetin gücünü 
  daha iyi kullanmasına önem ve destek olunmalı, işletmelerin kendilerine ait tanıtım 
  sitelerinin oluşturulması sağlanmalıdır, 
  Avlanan balıklarının kaydının ilk tutulduğu yerler balık halleridir. Hallerin yetersizlikleri 
  sağlık ve temizlik eksiklikleri giderilmeli çalışma düzeni uluslararası standartlara uygun 
  hale getirilmelidir. Balıkların taşınma ve dağıtımında kasaların balıkların kalitesini 
  bozmayacak tek tip ve modern malzemeden olması hızla sağlanmalı ve 
  sonuçlandırılmalıdır, 
  Su ürünlerinin soğuk zincir kırılmadan taşınması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır, 
  İhracat yapmak isteyen şirketlerin pazar araştırması yapmakta karşılaştıkları 
  güçlüklerin giderilmesine çalışılmalıdır. Uluslararası pazarlarda oluşan/oluşacak olan 
  eğilimin belirlenmesinde tüm kanallar kullanılmalı, yurt dışındaki tarım ve ticaret 
  müşavirlikleri bu yönde görevlendirilmelidir,
  Sektörün ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı desteklenmeli, yeni kurulan işletmelerin 
  kendilerini tanıtabilmeleri cazip hale getirilmelidir. Turizmdeki hızlı yükseliş balığa olan 
  talebi artırmaktadır. Talebin yıl boyunca karşılanması için gerekli tedbirler ile yeni 
  yatırımcıların sektöre kazanılmasına çalışılmalı, sektörün çekiciliği artırılmalıdır,
  AB standartlarında üretim ve pazarlamanın sürdürülmesi için işleme sektörü 
  bilinçlendirilmeli ve eksiklerinin belirlenmesi ve giderilmesinde eğitim ve araştırma 
  kurumlarından destek alınmalıdır.
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5. SU ÜRÜNLERİ VE ÇEVRE 

5.1. Giriş
Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği gıda sektörünün hızla gelişen bir alanıdır. Su Ürünleri 

yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması bu alanda talebin karşılanmasına yönelik doğal 
stoklar üzerindeki baskının azaltılmasını sağlamaktadır. Her kullanım gibi su ürünleri yetiştiriciliği 
de çevresel etki yaratmakta, aynı zamanda çevresel faktörlerden etkilenmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı deniz ve içsular doğal ve sınırlı kaynakları 
oluşturmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği açısından bu su kaynaklarının su kalite değerlerinin 
yüksek olması ve bu değerlerin takibi büyük önem taşımaktadır. İçme, sulama ve rekreasyon 
amaçlı kullanılan, çevresel etkilere karşı duyarlı ekosistemleri barındıran bu doğal kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılması kaçınılmazdır. 

Bu bölümde su ürünleri ve çevre etkileşimi kapsamında deniz ve içsu kaynakları alıcı ortam 
olarak değerlendirilmiştir. 

5.2. Mevcut Durum 
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince ülkemizde balıkçılık sektörünün yönetimi Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)’nın sorumluluğundadır. İç sular ve denizlerdeki su ürünleri üreme 
ve istihsaline olumsuz etkenlerin düzenlenmesi  bu kanunun 7. ve 20. Maddelerinde belirtilen 
hükümler kapsamında yürütülmektedir.  

Antalya İl Tarım Müdürlüğü tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın su kirliliği izleme 
programı kapsamında alıcı ortamlarda (deniz ve içsular) belirlenen istasyonlardan üç ayda bir su 
kalitesini belirlemeye yönelik analizler yapılmaktadır (5.1.) 

Çizelge 5.1. Aylara Göre Numune Alım Dönemleri 

Dönem Aylar Aylar Aylar

I Ocak Şubat Mart
II Nisan Mayıs Haziran
III Temmuz Ağustos Eylül
IV Ekim Kasım Aralık

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

Bu analiz sonuçları 1380 sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği Ek-5 kısmında verilen alıcı ortama 
ait kabul edilebilir değerler (Çizelge 5.2.) dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Çizelge 5.2. Alıcı Ortama Ait Kabul Edilebilir Değerler

Parametreler Değerler

PH 6.5 – 8.5
Amonyum ( mg/l) 0,02
Nitrit ( mg/l) 10
Nitrat ( mg/l) 4,2
Potasyum ( mg/l) 50
Bakır ( mg/l) 0,01
Klor (Serbest) 
(mg/l) 0,01
Sülfat ( mg/l)   90
Demir ( mg/l)   0,7
Fosfat ( mg/l)    15
Çinko ( mg/l) 0,003
Sülfi t ( mg/l) 0,5

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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5.3. Denizel Alıcı Ortamlar
Antalya Körfezi’ne kıyısı olan ve hızla kentleşen Antalya İli, bir turizm ve tarım şehridir. 

Antalya Körfezi deniz suyu kalitesi, denize deşarj edilen atık suların, akarsularla gelen girdilerin 
baskısı altında gün geçtikçe düşmektedir. Antalya Körfezi’ne 28 adet merkezi arıtma tesisinden 
deşarj yapılmaktadır. Turizme yönelik alanların genişlemesi, göç ve hızlı kentleşme, nüfusun 
sürekli artmasının nedenlerini oluşturmaktadır. Buna paralel olarak körfezin kirlilik yükü de 
artmaktadır. Bu durumun, körfezde yaşayan canlı sistemlerin taşıma kapasiteleri üzerine etkileri ve 
bu sistemlerde oluşturacağı tahribatlar kaçınılmazdır. Antalya Körfezini etkileyen kirlilik kaynakları 
aşağıda açıklanmıştır.

5.3.1. Akarsular
Akarsular evsel, tarım ve sanayi kaynaklı organik ve kimyasal maddeleri Antalya Körfezi’ne 

taşıdığı ve dönem dönem taşınan bu maddeler tolere edilebilir değerlerin üzerine çıkarak 
bulundukları su kaynaklarında kirlilik meydana getirdikleri tespit edilmiştir. 

5.3.2. Artıma Tesisleri
Antalya Körfezi’ne deşarj yapan 28 adet merkezi arıtma tesisi bulunmaktadır. Turizm 

sezonunda kapasiteleri katlanan bu tesislerden deşarj edilen atık sular Antalya Körfezi’nde kirlilik 
baskısı oluşturmaktadır. Özellikle turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz aylarında ve hava 
sıcaklığının artması kirliliğin etkisini arttırmaktadır. 

Arıtma tesislerinde zaman zaman azot formları ve koliform miktarları kabul edilebilir 
değerlerin çok üzerine çıkmaktadır. Bunun üzerine söz konusu tesislerde deşarj işleminden önce 
atık sulara Cl takviyesi yapılarak koliform değerlerinin düşürülmesi sağlanmıştır. Aynı durum diğer 
arıtma tesisleri için de zaman zaman geçerli olabilmekte ve bölgelerde zaman zaman toplu balık 
ölümleri oluşmaktadır.

10 Mart 2010 tarih ve 27517 sayılı Resmi Gazete’de Su Ürünleri Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklik ile bu tarihten sonra atık su deşarjı yapılan yerlerin denetim ve kontrolü İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.

5.3.3. Deniz Ulaşım Araçları
Deniz ulaşım faaliyetlerinden kaynaklı deniz kirliliği deniz canlılarına zarar vermekte, 

insan sağlığını dolaylı olarak etkilemekte, denizlerin çeşitli amaçlar için kullanım olanaklarını 
sınırlamaktadır. Tekne kullanımının çevresel etkileri üç ana başlıkta toplanabilir;

5.3.3.1. Atık ve Sintine Suları 
Teknelerden hiçbir arıtmaya tabii tutulmadan bırakılan atık ve sintine suları denizlerin kirlilik 

yükünü arttırmaktadır. Bu durumu önlemek için teknelerde bu suların depolanacağı sistemler 
kurulmalıdır. Depolanan bu atık ve sintine suları balıkçı barınakları/limanlarda bulunan atık kabul 
tesislerine veya atık alma gemilerine boşaltılmalıdır.  

Bu konuda alınabilecek diğer bir önlem teknelere ön arıtma tesisinin kurulmasıdır. Ancak bu 
yöntem yüksek maliyetler getireceği ve her teknenin bu sistemin kurulabilmesine olanak verecek 
kapasiteye sahip olamayacağı için tercih edilmemektedir. 

5.3.3.2. Antifouling Boyalar
Biyofoulinge karşı teknelerin su ile temas eden yüzeylerine sürülen tributiltin, bakır, 

krom, çinko, kalay içeren antifouling boyalar zamanla su ortamına geçerek kimyasal kirliliği 
oluşturmaktadırlar. Bu kimyasallardan ağır metaller özellikle sesil ve sedenter organizmaların 
dokularında akümüle olmakta ve besin zinciri yoluyla diğer yüksek organizasyonlu canlılara ve 
hatta insanlara kadar aktarılmaktadır. 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

675

Planı

5.3.3.3. Demirleme
Demirleme denizel ortamda önemli habitat tahribatlarına yol açmaktadır. Özellikle deniz 

çayırları demirlemeden en çok etkilenen habitatlardır. Teknelerin demirleri ve zincirleri gerek 
tutunma gerekse tarama esnasında zayıf rizom yapıları olan deniz çayırlarını (Posidonia oceanica 
(L.) Delile) substratumdan uzaklaştırmaktadır. 

P. oceanica yatakları 0,2- 40 m derinlikler arasında, genellikle dip yapısına adapte olmuş, 
yerleşik olmayan canlıların yaşadığı kumlu ve çamurlu alanlarda dağılım gösterir. Denizel yaşam 
için uygun olmayan oynak zeminli bu alanları stabil bir yapıya dönüştürür. Bu zemin üzerinde 
var olabilen en sağlam biyolojik ve ekolojik yapıya sahip komunite olan P. oceanica diğer türler 
için habitat oluşturur. Bu özellikleri ile deniz çayırlarının ekolojik ve ekonomik rolleri göz ardı 
edilemeyecek kadar büyüktür. Bu ortamların tahribi, sadece su ortamına sağladıkları katkıların 
sona ermesine değil, bütün ekosistemin doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenmesine neden 
olacaktır.  

P. oceanica yatakları kumluk ve çamurlu zemin üzerinde rizomlar ile uzanarak aynı kökten 
çıkan onlarca bireyden oluşan topluluklardan meydana gelir. Yatay ve dikey gelişen rizomların 
oluşturduğu ağ benzeri bu yoğun doku ve kökleriyle kumu tutarak zeminin yapısını sabitler, 
sağlamlaştırır. Bu sayede denizaltı toprak erozyonu engellenmiş olur. Ayrıca bu yapısıyla, 
sudaki askı yükleri ve sedimantasyonu tutup, zemin hareketini düzenlemekte ve kıyı çizgisinin 
korunmasını sağlamaktadır. 

P. oceanica çayırları askıdaki organik madde miktarını en düşük seviyede tutmaktadır. 
Çayırların tahribi sonrasında, ortamda bulunan organik maddelerin, sediment ve suda dağılım 
oranlarının dengesi bozulacaktır ve su kolonunun tamamı bundan etkilenecektir. Su kolonunda 
artan askıda katı madde miktarı, dolayısıyla turbitite güneş ışığının derinlere nüfuz etmesini 
engelleyeceğinden P. oceanica fotosentez için gereksinim duyduğu ışığı alamayacak ve gelişimi 
yavaşlayacaktır. Sonuç olarak tüm zemindeki yaşam tahrip olacak ve ciddi oranlarda habitat ve 
biyotop kayıpları oluşacaktır.

5.3.4. Tarım
Antalya İli temel gelir kaynakları turizm ve tarım kökenlidir. Bu nedenle Körfeze yük oluşturan 

kirlilik yükünün önemli bir kısmı akarsularla taşınan tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. 

5.3.5. Yabancı Organizma Göçü
Dünya’da deniz biyoçeşitliliğini en çok tehdit eden etkenlerden bir tanesi yabancı türlerin 

taşınımıdır. Türlerin doğal dağılım ve göçleri insan aktiviteleri ile dramatik bir şekilde bozuluma 
uğramakta ve göç alan bölgelerin yerel komunite bireyleri tehdit altında kalmaktadır. 1800’lü yılların 
sonuna doğru Süveyş Kanalı’nın açılmasını takiben “Lesepsiyen Göçmen” olarak adlandırılan 
canlı türleri Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz üzerinden Akdeniz’e girerek dağılım alanlarını hızla 
genişletmeye başlamışlardır. Uzmanlar bu hızla devam ederse yirmi birinci asrın ortalarında, 
Akdeniz’de dağılım gösteren yabancı deniz bitki türlerinin sayısının yerli türleri geçeceği endişesini 
taşımaktadır. 

Tropikal kökenli egzotik türlerin yeni bir ortama girişi bazı ekolojistler tarafından “biyolojik 
işgal” veya “biyolojik kirlenme” olarak nitelendirilmektedir ve bu olay asrımızda ekolojistlerin en 
çok ilgilendikleri konuların başında gelmektedir (Cirik ve Akçalı, 2002). İstilacı alg türleri ile bentik 
habitat ve biotik kommunite yapılarının değişimine gösterilebilecek en iyi iki örnek Akdeniz’de 
alarm durumuna neden olan  tropikal kökenli Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh ve Balon 
balığı türleridir.     

5.4. İçsu Alıcı Ortamlar
5.4.1. Su ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri
Antalya bölgesinde 14 farklı akarsu üzerinde 51 su ürünleri üretim tesisi bulunmaktadır 
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(Çizelge 5.3.).  Yetiştiricilik yapılan içsular kaynak ve akarsular ile birlikte göl, baraj gölü ve 
göletlerden oluşturmaktadır. 

Çizelge 5.3. Antalya ilinde Akarsular Üzerinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri Tesisleri

Akarsu Adı İşletme Sayısı
(Ad)

Yetiştirilen 
Tür İlçesi

Aksu çayı 2 Alabalık Aksu
Üzümdere çayı 2 Alabalık Akseki
Obaçayı 3 Alabalık Alanya
Dim çayı 2 Alabalık Alanya
Geyve çayı (Göksu) 1 Alabalık Alanya
Sülekler deresi (Korkuteli barajı) 10 Alabalık Korkuteli
Ak çay deresi 4 Alabalık Finike
Alara çayı 3 Alabalık Gündoğmuş
Üzümdere çayı 3 Alabalık İbradı
Uçan su deresi 1 Alabalık Kaş
Ulupınar çayı 6 Alabalık Kemer
Alakır çayı 2 Alabalık Kumluca
Manavgat ırmağı 7 Alabalık Manavgat
Boğa çayı 2 Alabalık Konyaaltı
Düden çayı 2 Alabalık Kepez
Düden çayı 1 Sazan Muratpaşa
Toplam 51  

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü

5.4.2. Tarım
Tarımsal mücadele amacıyla kullanılan kimyasal maddeler ve suni/doğal gübreler yer altı ve 

yüzey sularına taşınmakta ve su kalite değerini düşürmektedir. Aşırı gübre kullanımı neticesinde 
su kaynaklarına taşınan besin elementleri yüzey sularında ötrofi kasyon oluşumuna neden 
olabilmektedir. Aşırı alg çoğalması, su kalitesinin bozulmasına  ve su kanallarının tıkanmasına 
neden olmaktadır. 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’nde Hassas Alanlar; 
50 mg/l fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı taktir de bu değere ulaşabilecek potansiyele 
sahip tüm yüzey suları ve yer altı suları olarak tanımlanmıştır. Buna göre 2008-2009 yıllarında 
yapılan çalışmalar  sonucunda, 50 mg/l den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde 
bu değere ulaşacağı öngörülen bölgeler Altınova Mah. (Merkez), Eminceler (Serik), Karadayı 
(Serik), Mavikent (Kumluca), Çavdır (Kaş), İmrahor (Korkuteli) ve Alakent (Demre) bölgelerinden 
oluşmaktadır.

5.4.3. Kum Çakıl Ocakları
Antalya Özel İdare’si verilerine göre 1(a) grubu ve ham madde üretim izni verilen 45 adet kum 

çakıl ocağı bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğu dereler üzerinde faaliyet göstermektedir. 
Söz konusu tesisler zaman zaman doğrudan akarsu içerisinden su rejimini bozacak şekilde 

malzeme alımı, doğal akarsu yatağının değiştirilmesi, malzeme alım derinliğinin arttırılması, ocak 
sahasının dışından malzeme temini ve kum yıkama sularının çökeltme havuzlarında bekletilmeden 
akarsuya bırakılması gibi ruhsat şartlarına aykırı uygulamalarda bulunabilmektedirler. Bu olumsuz 
uygulamalar akarsu ekosistemleri üzerinde tahribata neden olmakta ve dolayısıyla su ürünleri 
istihsalini olumsuz yönde etkilemektedir.  
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5.4.4.  Nehir Tipi Barajlar
Alternatif enerji kaynaklarından biri de nehir tipi hidro elektrik santralleridir. Bu tesislerde, 

su alımı esnasında bu bölgede bulunan ekosistemlere ait canlıların yaşamlarını devam 
ettirebilecekleri kadar yeterli miktarda su bırakılacak şekilde dereden su çekilmekte ve tekrar 
belli bir mesafeden sonra akarsu yatağına bırakılmaktadır. Ancak alınan su geri bırakılmasına 
rağmen, tesisin bulunduğu bölgelerde suyun debisindeki değişim ve dere yatağındaki bozulmalar 
burada yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etkiye neden olabilmektedir.

5.4.5.  Turizm Faaliyetleri
Akarsularda uygulana rafting faaliyetleri sonucu bölgede yoğun olarak aktivitelerin 

artmasıyla ortam üzerine olumsuz etkenlere neden olabilmektedir.

5.5. Su Ürünleri Sektörü ve Çevre
5.5.1. Balıkçılık Alt Yapıları Çevre Etkileşimi
Balıkçılık alt yapılarını oluşturan bölgelerde sınırlı alanlarda balıkçı gemilerinin bağlama, 

bakım onarım ve ürün çıkışı gibi farklı uygulamaları içeren çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle 
bu bölgelerde farklı özelliklere sahip atık ve artıklar oluşmaktadır. 

5.5.1.1. Balıkçı Liman ve Barınakları
Antalya’da Alanya, Finike, Kalkan ve Kaş ilçelerinde olmak üzere dört adet balıkçı barınağı 

bulunmaktadır. Bunun dışında başka bir yerde resmi olarak balıkçı barınağı olmadığı için 
gereksinim duyulan ihtiyaçlar karaya çıkış noktası olarak belirlenen  yerlerden sağlanmaktadır. 
Yeterli altyapıya sahip olmayan bu yapılar balıkçı barınağı olarak kullanılmaktadır. Bu durum 
çevresel sorunları beraberinde getirmektedir. 

Balıkçı liman ve barınaklarında, balıkçı teknelerinde seyir esnasında depolanan katı atık, 
sintine ve atık sularının toplanacağı sistemler kurulmalıdır. Ayrıca bu tesislerde açığa çıkan atık 
ve artıklar özelliklerine göre çöp ve atık depolama alanlarda su geçirmez, paslanmaz kolay 
temizlenebilir atık depolama kaplarında toplanmalı ve işlenmek ya da depolanmak üzere artıma 
tesislerine, geri dönüşüm tesislerine ya da katı atık depolama alanlarına taşınmalıdır. 

5.5.1.2. Balık Halleri
İlimiz genelinde balık hali ve toptan satış yeri bulunmamakla birlikte mezat işlemleri 

merkez büyük liman olmak üzere Alanya, Finike, Kalkan ve Kaş ilçelerinde balıkçı barınaklarında 
gerçekleştirilmektedir. Bu bölgelerde yaşanan hareketlilik sucul ortamda kirlilik yoğunluğu 
oluşturmaktadır. Atık depolama alanlarının kurulması ve alt yapının güçlendirilmesi bu soruna 
çözüm getirecektir.

5.5.1.3. Av Araçlarının Çevresel Etkileri 
Başta trol olmak üzere kullanılan av araçları deniz ekosistemlerine zarar verebilmektedirler. 

Hedef dışı türlerin avlanması, deniz zeminine zarar verilmesi ve diğer türlerin yaşam alanlarının 
tahrip edilmesi bunlardan bazılarıdır. Kıyı sürütme ağlarından trata deniz çayırlarının tahrip 
olmasına neden olurken, gırgır ağlarının sığ sularda kullanılması, kurşun yakasının zemine 
değmesi nedeniyle zemine yakın ve zeminde yaşayan canlılara zarar verebilmektedir. 

Av araçlarının deniz ekosistemine verdiği etkileri azaltmak/gidermek için seçici ve biyolojik 
çeşitliliği koruyucu av araçları geliştirilmelidir. Deniz dibinde kayalara takıldığı için geri alınamayan, 
fırtınada kaybolan, yasak avlanma esnasında terkedilen ve hayalet ağlar olarak adlandırılan 
kontrolsüz ağlar avlama işlemlerine parçalanana kadar devam etmekte ve denizel ekosisteme 
çok ciddi zararlar verebilmektedir. Aynı zaman da katı atık olarak geniş alanlar kaplamaktadır. 
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5.5.2. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri
Antalya Körfezi’nde toplam 5 adet balık çiftliği faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin 

gerek düşük kapasitede çalışması ve gerekse bölgenin açık deniz olmasından dolayı su 
ürünleri yetiştiriciliğinden kaynaklanan çevresel kirlilik oluşmamakla birlikte olası su ürünlerinden 
kaynaklanabilecek kirletici unsurlar temel olarak 7 başlık altında incelenebilir.

5.5.2.1. Katı ve Çözünebilir Atıklar
Denizel ortama yerleştirilmiş kafeslerde oluşan atıklar direkt olarak denize bırakılmaktadır. 

Bunlar balıklar tarafından tüketilmeyen yemler ile balıkların dışkılarından oluşurlar ve bir kısmı 
pelajik ortamda hemen çözünürken bir kısmı da bentik bölgeye ulaşarak orada bakteriler tarafından 
parçalanırlar. Bu atıklar kafes ünitelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde nütrient kaynağının 
büyük bir kısmını oluştururlar (Boran ve diğ., 2005).

Kafeslerden atılan organik maddeler bentik ortama etki etmektedir. Birkaç yıl bu atıkların 
bırakılması zeminin tamamen kaplanmasına, bentik canlıların yaşam alanlarının bozulmasına ve 
çözünmüş oksijen miktarının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum kafes atıklarının denizel 
ortamda direkt etkilerinden biri olarak değerlendirilebilir (Boran ve diğ., 2005).

Bu konunun oluşturacağı çevresel etkiyi azaltmak ve kullanılan kimyasalların etkisini 
ortadan kaldırmak için kapalı sistem yetiştiricilik tesisleri geliştirmiştir. Ancak, pahalı olması 
nedeniyle bu sistem üreticiler tarafından benimsenmemiştir. Kirliliği nispeten azaltmak amacıyla 
kafeslerin altına atık ve artık toplama sistemleri oluşturulmalıdır.

5.5.2.2. Kafeslerden Kaçan Balıklar
Kafeslerden kaçan kültür balıkları doğal ortamda yaşayan diğer balık popülasyonlarını 

(doğal balık stoklarını) olumsuz yönde etkilerler.  Bu kaçak balıklar yem bulmada rekabeti arttırırılar, 
hibridleşme nedeniyle genetik kirlenmeye, parazitlerin ve enfeksiyonal hastalıkların doğal ortama 
aktarılmasına ve hızla yayılmasına neden olabilirler (Boran ve diğ., 2005).

5.5.2.3. Hastalıklar ve Parazitler
Enfeksiyon hastalıkları balık yetiştiriciliğinde en büyük problemlerinden biridir. Kafes 

ünitelerinde hastalıkların kolayca yayılmasının başlıca nedenlerinden biri balıkların yoğun olarak 
stoklanmasıdır. Bu durum kafes içerisinde hastalıkların çok çabuk yayılmasına neden olmaktadır. 
Kafes ünitelerinde gelişen bu hastalıklar çeşitli yollarla doğal popülasyonu oluşturan balıklara 
bulaşmaktadır. Bundan dolayı hem kafes ünitelerinde hem de doğal ortamda yaşayan balıkların 
hastalıklara karşı dirençlerini artırmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapılmaktadır (Boran ve diğ., 
2005).

Bu konuda alınabilecek önlemlerin basında düşük yoğunlukta üretim yapmak ve balık 
sayısını optimumun üzerine çıkartmamaktır.

5.5.2.4. Kullanılan Kimyasallar
Kafes balıkçılığında hastalıkların kontrolü amacıyla ve parazitlere karşı birçok kimyasal 

madde kullanılmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan bu kimyasal maddeler çevre ve halk 
sağlığını (tüketici güvenliğini) olumsuz  yönde etkileyebilmektedirler (Boran ve diğ., 2005). 

Kafeslerde bazı hastalıklara karşı kullanılan kimyasal maddeler kafes içersinde ve doğal 
çevrede bulunan balıkların vücudunda biyolojik birikime uğrayabilmektedir (Boran ve diğ., 2005). 

Bu nedenle su ürünleri sektöründe kullanılacak ilaçlar/kimyasallar, balık sağlığı, çevresel 
etkileri ve insan sağlığı dikkate alınarak belirlenmeli ve ilan edilmelidir. Kullanım sırasında ilaçların 
etkin maddelerinin yanında, dozları ve etki süreleri de dikkate alınmalıdır. Kullanılan ilaçların ve 
antibiyotiklerin ithali, ruhsatlandırılması ve kullanımı konusunda bir düzenleme getirmeli, üretici 
bilinçlendirilmeli ve bu konuda kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.
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5.5.2.5. Kullanılan Yemler
Su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkların beslenmesinde kullanılan yemler (balık unu ve yağı) 

doğal balıklardan elde edilmektedir. Bu durum doğal stoklar üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. 
(Boran ve diğ., 2005). 

Kullanılan yemin bir kısmı tüketilmeden tabana çökmektedir. Kolay sindirilebilir ve 
çözünebilir özelliğe sahip yemlerin kullanılması bu konuda çözüm olarak görülmektedir. Üretim 
çiftliklerinin görece açık suya yönlendirilmesi, otomatik yemleme sistemlerinin kullanılması yakın 
kıyısal kirliliği bu anlamda azaltıcı önlemlerdir. 

5.5.2.6. Anaç Balık ve Yavru Balık Toplanması
Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel girdilerinden birisi de yavru ve damızlık olarak stoklanacak 

balıktır. Sektörün ihtiyacı olan balık yavrusunun yetiştirilmesi konusunda kuluçkahaneler teşvik 
edilerek, yavru üretim miktarı ve kalitesinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde doğadan yavru 
toplanması yasaklanmıştır. 

5.5.2.7. Organik Yetiştiricilik
Ülkemizde organik su ürünleri yetiştiriciliğine henüz yaygınlaşmamıştır. Bu konudaki 

mevzuatın öngördüğü bürokrasinin çok fazla olması ve sistemin karmaşıklığı caydırıcı bir unsur 
olarak değerlendirilmektedir. 

5.6. Hedefl er ve Tedbirler
5.6.1. Hedefl er
Önümüzdeki 10 yıl içinde su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, 

kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 
havza koruma planları yapılmalıdır ve bu koruma planı dahilinde uzun vadeli bir koruma programı 
ve koruma tedbirleri alınmalıdır.  

Su ürünleri üretiminin doğal çevreye zarar vermemesi için sürdürülebilir gelişim ilkesiyle, 
çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar 
yapılmalıdır.

5.6.2. Tedbirler
Su Ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde kurulacak alanlarda atıkların oluşturacağı organik 

yükün olumsuz etkisini en alt düzeyde tutmak üzere “Ortamın Taşıma Kapasitesi” dikkate 
alınarak işletme sayısı ve toplam kapasite belirlenmeli, taşıma kapasitesini aşan yatırımlara izin 
verilmemelidir. 

Kıyı kirliliğini azaltmada birinci faktör yer seçimi olup akıntı ve su hareketleri dikkate 
alınmalıdır. Kültürü yapılan türlerin doğal ortama karışması ile ortaya çıkacak çevresel endişeleri 
yok etmek için yetiştiricilikte doğal türlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca suyun 
kaynağından işletmeye gelinceye kadar olan mesafede suyun özelliklerini olumsuz yönde 
değiştirecek(renk, bulanıklık, sıcaklık değişimi, oksijen yetersizliği vb) faktörler için gerekli tedbirler 
alınmalı, işletmede yetiştirilen su ürünleri için sudaki oksijen miktarının düşmesi önlenerek 
işletmelerde istenmeyen kayıpların önüne geçilmelidir. 

Su ürünleri açısından kesinlikle dere yataklarından kum ve çakıl çıkarılmasına izin 
verilmemelidir. Hem su ürünlerinin hem de çevrenin tahrip edilmesine vesile olmaktadır. 
Ayrıca deniz kenarı ve kıyılarda bulunan otel, motel, konaklama yerleri vb yerlerde denetimler 
sıklaştırılmalıdır.

Balık çiftliklerinde genel görünümü ve estetiği bozma, ulaşımı etkileme, doğal balık 
popülasyonlarını etkileme (hastalık taşıma ve genetik etki) ve hastalıklara karşı kullanılan 
antibiyotiklerin çevresel etkileri görülebilmektedir. Su kolonunda ötröfi kasyon, toksik alg patlaması 
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olasılığı doğal su sirkülâsyonunu değiştirme ve su kalitesini bozma, dipte sedimantasyon oranında 
artış ve organik zenginleşme gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir. 

Ancak daha büyük kirletici unsurlarını görmezden gelerek kültür balıkçılığının doğa katili 
bir sektör olarak tanıtılması, hedef gösterilmesi, denizlerdeki kirlenmenin günah keçisi haline 
getirilmesi son derece yanlıştır. Bu açıdan yetiştiricilik yapılacak potansiyel alan çalışmalarının 
en kısa zamanda bitirilmesi ve böylece gelişen teknoloji ve artan pazar taleplerinin sektörü 
büyümeye yöneltmesi, artan kapasite ihtiyacı için uygun alanların kültür balıkçılığına tahsis 
edilmesi sağlanmalıdır. Sağlıklı su ürünleri üretimi ve tüketimi için kültür balıkçılığı önündeki 
engellerin kaldırılması gerekmektedir.

5.7. Sorunlar ve Çözüm Önerileri
5.7.1. Sorunlar

  Antalya Körfezi’ne deşarj yapan arıtma tesislerinin kapasitesinin zamam zaman yetersiz 
  kalması,
  Antalya Körfezi’ne deşarj yapan arıtma tesislerinden deşarj yapılan atık suda zamam 
  zaman azot formları ve koliform sonuçlarının yüksek çıkması,
  Tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı sezonlarda su kaynaklarında özellikle azot 
  formlarının yüksek çıkması,
  Antalya Körfezi’nde seyreden turistik ve balıkçı tekne sahiplerinin çevre konusunda 
  yeterince bilinçli olmaması nedeniyle atık ve sintine sularını denize bırakılması,  
  Balon balığı türleri gibi yabancı istilacı canlıların hızla çoğalması,
  Kum çakıl ocakları işletmelerinde zaman zaman ruhsat şartlarına ugun olmayan 
  uygulamalarda bulunulması,
  Göç, üreme ve yavru beslenmesi açısından büyük önem taşıyan Antalya sahillerinin 
  turizm aktivitelerinden kaynaklanan yoğun gürültü vs. çok faktörlü çevresel etkileşime 
  maruz kalması,
  Farklı alan veya ortamlardaki yetiştiricilik faaliyetlerinin potansiyel çevresel etkileri ile 
  ilgili geniş kapsamlı çalışmaların eksikliği,
  Üreticilerin ilaç kullanımı konusunda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olmaması 
  nedeniyle uygun olmayan yetiştiricilik uygulamalarında (örneğin aşırı yemleme ve
  kimyasal/antibiyotik kullanımı) bulunulması en önemli sorunlardandır.

5.7.2. Çözüm Önerileri
  Mevcut arıtma tesislerinin kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi,
  Arıtma tesislerindeki koliform değerlerinin düşürülmesine yönelik önlemlerin alınması,
  Tarım uygulamalarını yapan kişilerin tarımsal mücadele amacıyla kullanılan kimyasal 
  maddeler ve suni/doğal gübrelerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi,
  Antalya Körfezi’nde seyreden turistik ve balıkçı tekne sahiplerinin çevre konusunda 
  bilinçlendirilmesi, atık ve sintine sularının denize bırakılmasının önlenmesi, 
  Limanlar ve balıkçı barınaklarında sintine boşaltma tanklarının bulundurulması ve 
  kapasitelerinin arttırılması,  
  Tekne demirlemelerinden kaynaklanan dip tahribatının önlenebilmesi ya da azaltılabilmesi 
  için mümkün olan yerlere tonoz yapılması,
  Kum çakıl ocakları işletmecilerinin doğru uygulama konusunda bilinçlendirilmesi,
  Yetiştiricilerin üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda bilinçlendirilmesi,
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  Deniz ve içsularda su ürünleri açısından kritik öneme sahip alanların “özel su ürünleri 
  koruma alanı” olarak belirlenmesi,
  Aşırı ve kaçak avcılık, hedef dışı av ve av araçlarının neden olduğu habitat tahribatlarının 
  önlenmesi ile ilgili olarak özellikle FAO Sorumlu Balıkçılık Uygulama kodları esas 
  alınarak yönetici ve balıkçıların eğitilmesi ve koruma-kontrol uygulamaları 
  etkinleştirilmesi,
  Su ürünleri yetiştiriciliği açısından kritik bölgelerde pilot izleme programları oluşturulmalı, 
  mevcut ve potansiyel etkiler değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması 
  sağlanmalıdır,
  Yerel türlerin yetiştiriciliği teşvik edilmeli, yabancı türlerin yetiştirilmesi durumunda doğal 
  ortama kaçışı önleyecek ilave tedbirler alınması sağlanmalıdır,
  Balık çiftliklerinde kaliteli ve sindirilme oranı yüksek yem kullanımı teşvik edilmesi,
  Halen üretim yapılan balık çiftliklerinde ortamın taşıma kapasiteleri periyodik olarak 
  kontrol edilmeli ve gerektiğinde çiftliklerin yerinin değiştirilmesi sağlanmalıdır. Yeni 
  verilecek projelerde üretim kapasitesine bağlı olarak ortamın taşıma kapasitesinin 
  belirlenmesi esas olmalıdır,
  Çevreyle uyumlu sistemlerin kullanımı ve kaliteli ürün elde etme şartı ile yetiştiriciliğin 
  her aşamasında (yavru temini, besi, yem temini, üretilen ürünlerin işlenmesi ve 
  pazarlanması) yetiştiriciler desteklenmelidir,
  Karasal işletmelerde, katı atıkların çökeltilmesi amacıyla öngörülen havuzların etkin 
  kullanımı sağlanmalı, entegre sistemler geliştirilip kullanımları teşvik edilmelidir,
  Deniz ekosistemlerinin güçlendirilmesine yönelik yapay resif alanlarının oluşturulması 
  gereklidir.
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6. ÖRGÜTLENME EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

6.1. Giriş
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve buna bağlı Genel Müdürlükler, Orman Bakanlığı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bunların bağlı kuruluşları su ürünleri ile ilgili politikaların 
belirlenmesinde ve uygulamalarında değişik ölçüde etkili olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de su 
ürünlerinin örgütlenmesi deyince tek bir kuruluş akla gelmemektedir. Hizmetler değişik ölçülerde 
ve konularda, değişik bakanlıklar arasında dağılmış durumdadır. Bunlar arasında yeterli 
koordinasyonun olmaması sebebiyle, politikalar bir bütünlük içinde oluşturulamamakta ve bunun 
sıkıntıları da örgütlenme eksikliği şeklinde görülmektedir.

Su ürünleri ile ilgili olarak; koruma ve kontrol, su kirliliği, su ürünleri sağlığı, yetiştiricilik, avcılık 
ile üretim, su ürünleri sanayii, gıda kontrolü ve su ürünlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve araştırma 
gibi pek çok konuda çözüm bekleyen sorunlar mevcut olup, bu sorunların çözümlenebilmesi için 
su ürünlerinde etkin bir örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir.

Su ürünleri ile ilgili hizmetler taşrada yürütülen hizmetler olduğundan, ağırlığın buralara 
verilmesi gerekir. Su ürünleri ile ilgili merkez örgütü ise daha çok planlayan, koordine eden bir 
merkez örgütü olarak düşünülmelidir. Merkez ve taşra kuruluşları arasında dikey koordinasyon, 
taşranın kendi kuruluşları arasında yatay koordinasyon önem kazanmalıdır.

Su kaynakları, su ürünleri kaynaklarının işletilmesi, korunması, yetiştiricilik, avcılık, 
balıkçı barınakları, su kirliliği ve su ürünleri sağlığı, sektör teşvikleri, üreticilerin örgütlenmesi, 
su ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, pazarlanması, eğitim, kalite kontrolü ve üretim-
satış zincirinde denetim gibi hizmet dalları ve disiplinlerini entegre eden bir yönetim yapısının 
oluşturulması beklenilen amaçların gerçekleştirilmesi için zorunludur. Multidisipliner bir alan olan 
su ürünlerinde etkili bir kamu yönetimi ancak hizmetlerin bütünlükçü bir anlayışla ele alınması ile 
mümkün olabilecektir.

6.2. Kamu Örgütlenmesi
6.2.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

  Su ürünleri ile ilgili görevlerden bir çoğu 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Tarım ve 
  Köyişleri Bakanlığına (TKB) verilmiştir. Su ürünleri kanununun TKB’na verdiği 
  görevler üretim alanları ve üreticilerle ilgilidir. Bu görevler TKB’nın Genel Müdürlüklerince 
  yerine getirilmektedir. Genel Müdürlükler, Bakanlığın diğer görevleri ile beraber su 
  ürünleri ile ilgili görevlerini de yürütmektedirler. Bu görevler taşrada ise, genel 
  müdürlüklerin taşra teşkilatı bulunmadığından, il ve ilçe müdürlüklerince yerine 
  getirilmektedir. Bu kapsamdaki başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:
  1380 ve 3288 Sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri yürütmek ve yetiştiricilik dahil temel 
  su ürünleri politikalarını tanımlamak ve uygulamak,
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Balıkçılık sektörü için kredi sağlamak ve yönetmek,
  Balıkçılık ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına göre avlanmasını, işlenmesini, 
  saklanmasını, pazarlanmasını ve işletilmesini sağlamak ve düzenlemek için gerekli 
  kalite kontrol sistem ve organizasyonlarını kurmak ve uygulamak,
  Sektörlerle ilgili araştırma faaliyetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek, yapmak, 
  yaptırmak ve isteyen özel sektöre teknik destek sağlamak,
  Sektöre ve balıkçılara mesleki eğitim ve yayın programları hazırlamak ve uygulamak,
  Üretimi arttırmak, doğal stokları korumak ve su ürünlerini çevresel tehlikelerden 
  sakınmak amacıyla özel kuruluşlar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve uluslararası 
  kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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6.2.1.1.Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
Su ürünleri üretim alanlarının en iyi ve en verimli şekilde kullanılması için projeler hazırlamak, 

bu amaçla tesisler kurmak ve kurulması için teşvik etmek görevlerini yerine getirmektedir. Onbir 
daire başkanlığı bulunan TÜGEM’de, üç şube müdürlüğünden oluşan Su Ürünleri Daire Başkanlığı 
bulunmaktadır.

6.2.1.2.Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)
Bu Genel Müdürlükçe su ürünleri avcılığının esaslarının belirlenmesi, stokların korunması, 

su ürünleri istihsal ruhsatları verilmesi, kirlilik ve su ürünleri ve yaşadıkları ortama olabilecek 
zararların önlenmesi ile su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin hijyen ve sağlık açışından 
denetimi ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Onbir daire başkanlığı bulunan KKGM’de, üç şube 
müdürlüğünden oluşan Su Ürünleri Daire Başkanlığı bulunmaktadır.

6.2.1.3.Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Bu Genel Müdürlük su ürünleri üretimini kalkınma plan ve programlarında belirtilen ilke 

ve hedefl er doğrultusunda artırmayı sağlamak üzere, öncelikle su ürünleri kaynaklarının mevcut 
durumlarını belirlemek, bunların verim ve devamlılıklarını muhafaza edecek şekilde üretimde 
kullanılmasını sağlamak ve su ürünleri konusunda süreklilikle her türlü araştırmayı yapmayı 
amaçlamaktadır. Sekiz daire başkanlığı bulunan TAGEM’de iki farklı daire başkanlığı içinde su 
ürünleri ile ilgili birer şube müdürlüğü bulunmaktadır.

6.2.1.4.Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM)
Bu Genel Müdürlüğün görevi, kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif 

ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, 
kooperatife ait tesislerin işletilmesine yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, 
gerektiğinde ilgili kooperatifl eri idari, mali ve hukuki yönden kontrolörler aracılığı ile denetlemektir. 
Bu Genel Müdürlüğün su ürünleri ile ilgili doğrudan bir görevi bulunmamaktadır. Kooperatifl erle 
ilgili yapılan çalışmalar su ürünleri kooperatif ve birliklerini de kapsamaktadır.

6.2.1.5. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Bu birim AB ile ülkemiz arasında tarımla ilgili uyum çalışmaları kapsamında su ürünleri ile 

mevzuat uyum çalışmalarını da yerine getirmektedir.

6.2.2. Su Ürünleri ile İlgili Diğer Kuruluşlar
6.2.2.1. Çevre ve Orman Bakanlığı
Su ürünleri alanını ilgilendiren görevler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından yerine getirilmektedir. Başlıca görev alanlarını; orman içi su kaynaklarında yaban hayatı 
koruma, kullanım esasları ve koruma tedbirlerini ile ilgili uluslararası sözleşme yükümlülüklerini 
yerine getirmek oluşturmaktadır.

Su ürünleri ile ilgili görevlerini Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ile yerine getirmektedir. Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile müştereken 
su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olan alanların belirlendiği Çevre Düzeni Planlarını yapmak ve 
yaptırmak görevleri ile su ürünlerini ilgilendirecek faaliyetlerde bulunmaktadır.

6.2.2.2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
DSİ’nin su ürünleri ile ilgili faaliyetleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, 

Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan su ürünleri ünitelerince yürütülmektedir. DSİ 
tarafından yapılan çalışmaları; temel (limnolojik) etütler, balık üretimi ve beslenmesi, balıklandırma 
ve kontrolü, stok tespiti ve değerlendirme ve üretim kontrolü çalışmalarını yürütmek ve ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak şeklinde sıralamak mümkündür.
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6.2.2.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
Su Ürünleri ve Sahil Güvenlik Kanunu uyarınca yasalara aykırı eylemleri önlemek, izlemek, 

suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak (zapt, zabıt vb), yakalanan kişi ve suç vasıtalarını 
yetkili makamlara teslim etmek, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevleri 
arasında sayılmıştır. Bu doğrultuda denizlerde balık stoklarının korunması amacıyla avcılığa ilişkin 
kontrol ve denetim görevleri yürütülmektedir.

6.2.2.4. Jandarma Genel Komutanlığı
Su Ürünleri Kanunu’na aykırı suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal 

vasıtalarını zapt etmek ve bunları adli mercilere teslim etmek Jandarma’nın görevleri arasındadır. 
Jandarma il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerde 
bu görevi yerine getirmektedir.

6.2.2.5. Denizcilik Müsteşarlığı
Deniz ve içsularda yapılacak su ürünleri üretim tesislerinin yapımına izin verilmeden 

önce, ulaşım bakımından engel teşkil edip etmedikleri hususunda Denizcilik Müsteşarlığı’nın 
değerlendirilmesi alınmaktadır. Ayrıca su ürünleri istihsalinde bulunan balıkçı gemilerinin ve gemi 
adamlarının deniz mevzuatı açısından yeterliliklerine ilişkin hizmetler yürütülmektedir.

6.2.2.6. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Sektörle ilgili olup plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri toplamak, derlemek ve 

yaymak TÜİK’in başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Su ürünleri istatistikleri; 
deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığı (yetiştiricilik) ve iç su (tatlı su) ürünlerinden oluşmaktadır. Deniz 
balıkçılığı verileri denize kıyısı olan 28 ilde TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan anketlerle yıllık 
olarak derlenmektedir.

6.2.2.7. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Balıkçılık ve Balık Yetiştirme katalog grubu içinde, deniz kabukluları ve diğer su ürünlerinin 

yetiştirilmesi ve toplanması, su memelileri ile sürüngenlerin avlanmasına ait standartlar ile tatlı 
su ve deniz balıklarına ait standartlar ve işleme değerlendirme, kalite standartlarını belirlemek 
TSE’nin görevleri arasında bulunmaktadır.

6.2.2.8.  Kültür ve Turizm Bakanlığı
Su ürünleri tesislerinin, tarihi ve SIT alanı olan yerler ile turizm alanlarını olumsuz 

etkilememesi amacı ile bu tesislerin kuruluşları öncesinde; devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin ve kaynakların il özel idareleri tarafından kiralanmasında görüş vermektedir.

6.2.2.9.  Maliye Bakanlığı
Balıkçı barınaklarının kiralanması işlemleri bakanlık bünyesindeki Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

6.2.2.10. İl Özel İdareleri
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ve kaynakların kiralanması ile ilgili görevler 

19 Temmuz 2003 tarih ve 4916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile İl Özel İdarelerine 
verilmiştir.

6.2.2.11. Bankalar
T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından banka, mevzuatına uygun kullandırılan, avcılık 

için ihtiyaç duyulan araç ve gerecin (deniz motorları, balıkçı tekneleri, ağlar, balık bulucu cihazlar, 
balık adam takımı, v.b. donanımlar) edindirilmesi, tesislerin işletme giderleri (akaryakıt, yağ, 
kumanya ve avans, ile bakım-onarım v.b.) ile ürünün pazarlanması için ihtiyaç duyulan (sandık, 
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buz, kağıt, nakliye v.s.) gibi her türlü giderin karşılanması, süs balıkçılığı haricindeki her türlü 
balık yetiştiriciliği için kredi açmaktadır. Açılan kredilerde %50’den az olmamak kaydıyla özkaynak 
katkısı aranmaktadır.

6.2.2.12. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolu, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) 
Genel Müdürlüğü

Balıkçı barınaklarının yapımı DPT Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonca, talepler değerlendirilerek, tarım sektöründen ayrılan 
ödenekle Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce inşa edilmektedir.

6.2.3. Dünya Ülkelerinde Su Ürünleri ile İlgili Kamu Örgütlenmesi
Dünya ülkelerindeki su ürünleri teşkilatları balıkçılık teşkilatları adı altında örgütlenmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri alanındaki örgütlenme genelde üst düzeydedir. AB’ye üye 
ülkeler arasında diğer birçok konuda olduğu gibi, su ürünleri konusunda mevzuat uyum çalışmaları 
yapılmış olup, üye ülkeler ortak bir politika izlemektedir. 

Su ürünleri alanındaki kamusal örgütlenmeler ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Su 
ürünleri faaliyetleri Tarım Bakanlığı veya tarımla ilgili görevlerden sorumlu bir kuruluş içerisinde yer 
alabildiği gibi, Fransa gibi kimi ülkelerde de Tarım Bakanlığı dışındaki başka bir kuruluş içerisinde 
yer alabilmektedir. Su ürünleri ile ilgili görevler tarıma dahil edildiğinde, değişik düzenlemeler 
görülmesine karşın, genelde iç su ve denizler aynı merkezi yönetimin sorumluluğuna girmektedir. 
Tarıma dahil edilmediğinde ise, içsular ve denizlerdeki su ürünleri faaliyetleri, farklı düzenlemeler 
ile iki çok farklı bakanlık sorumluluğuna bölünmektedir. Bu bölünmelerde her zaman denizlerdeki 
su ürünleri faaliyetlerinin ayrı bir yönetim sorumluluğuna verilmesi ile sonuçlanmamaktadır. 

Yunanistan’da su ürünleri ile ilgili bütün görevler Tarım Bakanlığı Balıkçılık bölümünün 
kontrolü altındadır. Fakat Ekonomi Bakanlığı yasa hükümleri doğrultusunda yeni çiftlikler kurmak 
için ana ulusal ürün planlaması ve yatırımları konusundan sorumludur. Ayrıca Kültür Bakanlığı, 
Savunma, Çevre, Bölgesel Planlama, Kamu Refahı Bakanlıkları yeni su ürünleri projeleri için 
yönetimsel anlaşma sürecinde rol oynarlar. Aynı zamanda yerel yönetimler, su ürünleri kaynakları 
kısmen Ulusal Eğitim Bakanlığı (Üniversite Laboratuarları için), Endüstri, Enerji ve Teknoloji 
Bakanlıklarının da yetki alanına girmektedir. Ayrıca Ulusal Savunma Bakanlığı da deniz ürünleri 
üretim alanlarında etkilidir.

Fransa’da içsu ürünleri ile ilgili sorumluluk Tarım Bakanlığı’na aittir. Deniz ürünleri ile ilgili 
konular, geleneksel midye ve istiridye yetiştiriciliği çiftlikleri, sığınma koyları ve kıyı lagünleri 
Denizcilik Bakanlığının yetki alanına girmektedir. Yönetim ve geliştirme ile ilgili net bir ayırım 
bulunmamaktadır. Ayrıca Ulusal Savunma Bakanlığı da deniz ürünleri üretim alanlarında etkilidir. 
Deniz ürünleri ile ilgili konular, geleneksel midye ve istiridye yetiştiriciliği çiftlikleri, sığınma koyları 
kıyı lagünleri Denizcilik Bakanlığının yetki alanına girmektedir. Yönetim ve geliştirme ile ilgili 
sorumluluk ve araştırmalar Deniz İşletmeleri Kuruluşu “IFREMER” tarafından yerine getirilmektedir. 
Fakat kıyılarda kurulu deniz işletmeleri ve lagünlerde yapılan su ürünleri faaliyetleri konusunda 
her iki Bakanlığın sorumluluk alanı ile ilgili net bir ayrım bulunmamaktadır. 

Ayrıca, diğer Bakanlıklar, bölgesel ve yerel kuruluşlar bazı projelerin uygulanmasında, 
fi nansmanında sorumluluk sahibidir ve sürece dahil olmaktadırlar. Su ürünleri alanındaki 
sorumlulukları açığa kavuşturmak için 1970’lerde yapılan çalışmalar sonucu, Fransa hükümeti 
1980’lerin başlarında Denizcilik Bakanlığı Su Ürünleri ulusal delegasyonunu kurmuştur. Bu 
delegasyon bölgelerin tarımsal yapısına bağlı olarak tarım yada deniz ofi slerinde bölgesel 
delegelere sahip olmuştur. Bu delegeler tarımcı ya da aday tarımcılarla ilişki içerisindedirler. 

Görüldüğü gibi her ülke sektörün önemi ve boyutları ölçüsünde kendi yapısına uygun 
örgütlenmiştir.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

686

aAntaAA

6.2.4. Özel Sektör Örgütlenmesi
6.2.4.1. Balıkçılık Kooperatifl eri
Su ürünleri kooperatifl eri, balıkçılık endüstrisinin gelişimi ve balıkçıların refah seviyesinin 

iyileştirilmesine odaklanmış, gelir artışı, yaşam standardının arttırılması ve üretimin arttırılması 
gibi hedefl er taşıyan, sektördeki avcılık, işleme, yetiştiricilik veya pazarlama faaliyetlerini yürüten 
ilgililerin bir araya getirdiği bir örgütlenme biçimidir. Balıkçı kooperatifl eri deniz balıkçılığı, içsu 
balıkçılığı ve yetiştiricilik  sektöründe olmak üzere dünyanın hemen her tarafında bulunmaktadır. 
Bu kooperatifl er daha ziyade geleneksel balıkçılık ağırlıklıdır (ICA 1995).  

Kooperatifl erin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin 
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle rasyonel 
bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmekten ibarettir (TKB 2005).  

Balıkçılık kooperatifl erinin kuruluş amacı; her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiştiriciliği, 
avcılığı, işleme, depolama, pazarlama, konularında ortaklarına hizmet vermek ve gerektiğinde bu 
konularla ilgili tesisleri kurmak ve işletmektir. Bundan başka, piyasaya sevk işlerinde su ürünlerinin 
istenen ve ihtiyaca uygun şekilde hazırlanmasını, muhafaza edilmesini ve naklini sağlamaktır. 
Kooperatif kuruluşu için 7 ortak gereklidir. Ortakların kooperatifi n faaliyet sahasında yerleşmiş 
olmaları ve balık üretimi ya da avlanmasını meslek edindiğini belgelemeleri gerekmektedir. Öz 
olarak, 7 üretici bir kooperatif, 7 kooperatif bir bölge birliği, 7 bölge birliği bir merkez birliğini 
oluşturabilir.

Günümüzde, balıkçılık alanında faaliyet gösteren 461 adet kooperatif olup, üye sayısı 24 
495 tir. Birlik sayısı 11, üye kooperatif sayısı 160 olup Su Ürünleri Merkez Birliğine üye 8 birlik 
bulunmaktadır. Merkez birliğine üye kooperatif ortak sayısı ise 137’dir.

6.2.4.2. Antalya Balıkçılık Kooperatifl eri
İlimizde, balıkçılık alanında faaliyet gösteren 14 adet kooperatif olup, üye sayısı 600 

balıkçıdan oluşmaktadır (Çizelge 6.1). Deniz ürünleri avcılık faaliyetinde bulunan 13 adet 
kooperatif de bölge birliğe üyedir. Ancak, bölge kooperatif birliğimizin Su Ürünleri Merkez Birliğine 
üyelikleri bulunmamaktadır.
Çizelge 6.1. İlimizde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri Kooperatifl eri, (2010) 

Kooperatifi n Adı İlçesi Çalışma 
Bölgesi

Ortak 
Sayısı Çalışma Konusu

Yeşil Antalya su ürünleri koop. Muratpaşa Antalya merkez 115 Deniz ürünleri avcılığı
Yeni liman Su ürünleri koop. Konyaaltı Yeni liman 111 Deniz ürünleri avcılığı
Alanya su ürünleri kooperatifi Alanya Alanya ilçesi 43 Deniz ürünleri avcılığı
Finike Su ürünleri kooperatifi Finike Finike ilçesi 52 Deniz ürünleri avcılığı
Gazipaşa su ürünleri kooperatifi Gazipaşa Gazipaşa ilçesi 21 Deniz ürünleri avcılığı
Kale su ürünleri kooperatifi Demre Kale ilçesi 88 Deniz ürünleri avcılığı
Kaş su ürünleri kooperatifi Kaş Kaş ilçesi 28 Deniz ürünleri avcılığı
Kalkan su ürünleri kooperatifi Kaş Kalkan beldesi 13 Deniz ürünleri avcılığı
Korkuteli su ürünleri kooperatifi Korkuteli Korkuteli barajı 24 İç su ürünleri avcılığı
Kumluca su ürünleri kooperatifi Kumluca Kumluca ilçesi 17 Deniz ürünleri avcılığı
Denizyaka su ürünleri kooperatifi Manavgat Denizyaka 19 Deniz ürünleri avcılığı
Merkez su ürünleri kooperatifi Manavgat Manavgat ilçesi 45 Deniz ürünleri avcılığı
Side su ürünleri kooperatifi Manavgat Side beldesi 12 Deniz ürünleri avcılığı
Belek su ürünleri kooperatifi Serik Belek beldesi 12 Deniz ürünleri avcılığı
Toplam 14 600

Kaynak: Antalya İl Tarım Müdürlüğü
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Kooperatifl erin esas amacı; yeteri derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin 
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle rasyonel 
bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmekten ibarettir (TKB 2005).  

1163 sayılı Kooperatif Kanunu, su ürünleri kooperatifl erinin amacını; her türlü su ürünlerinin 
istihsal, işleme, depolama ve pazarlama konularında ortaklarına hizmet vermek ve ortaklarının 
ihtiyacı olan av araç, gereçlerini ve donatımlarını temin etmek şeklinde belirtse de, su ürünleri 
kooperatifl erinin potansiyel amaç ve faydaları şu şekilde sıralanabilir: 
  Kooperatif ortağı balıkçılara en yüksek risturn dağıtmak, 
  Sermaye birikimi oluşturmak; öz sermayesi güçlü bir su ürünleri kooperatifi  üyelerine 
  kredi olanağı ve ucuz girdi sağlayabilmektedir, 
  Balıkçılar için en iyi fi yata ulaşmak; kooperatifl er aracıyı ortadan kaldırmak suretiyle 
  balığı üyesi için en uygun fi yattan satabilmektedir, 
  En yüksek ciroya ulaşmak, 
  Üyelerine eğitim hizmeti vermek; kooperatifl er üniversite, araştırma enstitüleri, ilgili 
  sivil toplum örgütleri ve bakanlığın ilgili kurumlarıyla işbirliğini geliştirmek suretiyle 
  üyelerini sürdürülebilir balıkçılık konusunda eğitebilir ancak bu tür faaliyetlerin Türkiye’de 
  pek yaygın olduğu söylenemez. Bununla birlikte, hemen tüm kooperatifl er üyelerini, 
  balıkçılıkla ilgili kanun ve düzenlemeler konusunda bilgilendirmektedir, 
  Ürününü en iyi koşullarda pazarlamak ve aracıyı ortadan kaldırmak; Arısoy (1974a), 
  küçük ölçekli balıkçılıkta elde edilen üretimin kişilerin geçimini zor sağladığını 
  bildirmektedir. Yazara göre, ilk üretim-avcılık böyledir ama kendinden sonraki aşamalarda 
  kar ve verim daha çok görülmektedir. Çünkü tutulan balığın pazarlamasını, 
  değerlendirilmesini, özetle katma değer yaratan diğer hizmetleri ellerinde tutmaktadırlar. 
  Bu tüm dünyada böyledir. Ayrıcalık gösteren örnek bulunamaz ama, balıkçılıkta ilk 
  halkadan son tüketim halkasına dek tüm hizmetler kooperatif bünyesinde tutulduğunda 
  elde edilen katma değerler kooperatif içinde kalabilecek ve bu da balıkçıya 
  yansıyabilecektir.   
  Üyeleri adına ilgili girişimlerde bulunmak, gerekli durumlarda onları temsil etmek; 
  kooperatifi n tek vücut olması ve gerektiğinde ilgili platformlara balıkçıların sorunlarını tek 
  ses olarak ortaya koyabilmesi çok önemli bir avantaj olmakla birlikte, birçok su ürünleri 
  kooperatifi  kendilerini ilgilendiren çok önemli konuların tartışıldığı, kararların alındığı 
  toplantılara duyarsız kalmayı sürdürmektedir, 
  Üyelerin ekonomik ve mesleki haklarını korumak, problemlerini demokratik yollardan 
  çözme olanağı yaratmak, 
  Öz sermayesini güçlendirmek suretiyle üyelerine kredi ve ucuz girdi olanakları yaratmak, 
  tefeci bağımlılığını ortadan kaldırmak, 
  Güven problemini ortadan kaldırmak (üreten ve pazarlayan aynı oluşum içindedir), 
  Üyelerinin saygınlığını arttırmak, 
  Sübvansiyon olanaklarından yararlanmak.

Su ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar kontrollü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla halen mevcut olan kooperatifl erin; 1163 sayılı Kanun doğrultusunda kooperatifl er, bölge 
birliği, merkez birliği ve ulusal kooperatifl er birliği şeklinde dikey örgütlenmesinin sağlanması 
ileriye dönük olarak AB içindeki benzer örgütlerin yapısına uyum sağlaması açısından faydalı 
görülmektedir.
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6.2.4.3. Yetiştiriciler Birliği
Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası kapsamında 4 balıkçılık üretici birliği (Muğla Bodrum Su 

Ürünleri Yetiştiriciliği, Muğla Merkez Alabalık yetiştiriciliği, İzmir Merkez Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve 
Denizli Çameli Alabalık Yetiştiricileri) kurulmuştur. Üretici örgütlenmesi teşvik edilmesi gereken bir 
konu olup, AB balıkçılık sistemi içinde balıkçı organizasyonları büyük rol oynamaktadır. Balıkçılık 
politikalarının tayininde, destekleme uygulamalarında, pazar ve fi yat teşekkülünde bu kuruluşların 
rolü bulunmaktadır. Benzer örgütlenme biçiminin, Türkiye’nin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 
yapısına uygun olarak tesis edilmesi sağlanmalıdır.

Dünya ölçeğinde kooperatif örgütlenmesinde Avrupa ilk sırayı almaktadır. Diğer bir 
deyişle, avcılık faaliyetleri altyapı, girdi kullanımı, avcılık, dışsatım olarak öncelikle kooperatifl er 
tarafından yürütülmektedir. AB ile uyum sürecinde, kooperatif örgütlenmenin üretici birliklerine 
dönüştürülebilmesi alternatifi  üzerinde durulmalıdır.

Üreticilerin mesleki olarak örgütlenmesi seslerinin ilgili mercilere duyurulması ve karar 
mekanizmasında söz sahibi olma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu örgütlenme su ürünleri 
yetiştiricileri odaları ve odalar birliği şeklinde olabilir. Üreticilerin dünya pazarlarına girebilmesi 
piyasalardaki gelişmeleri takip edebilmeleri piyasa koşullarına anında uyum sağlayabilmeleri 
ve fi yat istikrarı sağlayabilmeleri açısından pazarlamaya yönelik örgütlenme de hayati önem 
taşımaktadır. 

Türkiye Su Ürünleri Dayanışma Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfının kurulması 
örgütlenmeye yönelik en önemli adımdır. Bundan başka İstanbul’da kurulmuş olan Türkiye 
Balıkçılık Su Ürünleri Araştırma Geliştirme Kalkındırma Vakfı bulunmaktadır. Mesleki örgütlerin 
yayım ve eğitici faaliyetlerde bulunmaları işletmelerin verimliliğinin arttırılması yönünden de önem 
taşımaktadır.

Daha önce değinilen 5200 sayılı yasaya istinaden su ürünleri sektöründe de üretici birliklerinin 
kurulabilmesi olanağı sağlanmıştır. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliğin ikinci bölümü 7. maddesinde de “Denizler, doğal göller, baraj gölleri, göletler, 
akarsular, dalyanlar, lagünler ve karada çeşitli sistemler kullanarak su ürünleri yetiştiriciliği ve 
avcılık yaparak elde ettikleri su ürünlerini pazara sunmayı taahhüt edenler birlik kurabilir. Bu ürün 
veya ürün grubunda birlik kuracak su ürünleri yetiştiricilerinin, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, su 
ürünleri avcılarının su ürünleri ruhsat teskeresine sahip olmaları şartı aranmaktadır. 
  Üretici birliklerinin görevleri ise 25514 sayılı resmi gazete de 06.07.2004 tarihinde 
  yayınlanan kanunun 5. maddesinde şöyle belirtilmiştir (Anonim, 2004):  
  Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, 
  Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek, 
  Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek 
  sağlamak, 
  Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak, İç pazara ihracata uygun 
  çeşitlerin üretilmesini sağlamak,  Eğitim, yayım ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
  Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak, ürün standartlarını uygulamak, 
  Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak, belge 
  düzenlemek, 
  Paket ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak, Çevreyle uyumlu üretim 
  tekniklerini yaygınlaştırmak, 
  Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına 
  yardımcı olmak, 
  Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, 
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  T.C.’nin kabul ettiği uluslar arası ürün ya da ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin 
  gerektirdiği görevleri yürütmek, 
  Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve 
  bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek şeklindedir. 

Ülkemizde kanunla ilgili yönetmeliğin yayınlanmasından hemen sonra ilk olarak ilçe bazında 
üretici birlikleri kurulmaya başlanmıştır. Merkez Birliği oluşturma süreçleri de tamamlanmış 
bulunmaktadır. Ülkemizde bilinen tescilli 12 adet su ürünleri yetiştiricileri birliği var iken yeni 
kurulanlarla beraber bu sayı bugün itibariyle 19’a yükselmiştir (Anonim, 2009b). 

Mevcut 12 üretici birliğinin ortak sayısı 16 ile 22 kişi arasında değişmekte olup, bu sayıların 
bir örgüt için çok küçük olduğu açıktır. Üretici birliklerinin toplam ortak sayısı ise 214’tür. 

Antalya’da da 27 yetiştiricinin üye olduğu “Antalya İçsu Balıkları Yetiştiriciler Birliği” kurularak 
bu kapsamda faaliyetlerini yürütmektedirler.

Antalya’daki balıkçılar, kendilerinden beklenen örgütlenme hareketindeki ivmeyi 
gösterememişlerdir. Başarıya ulaşabilmeleri büyük oranda; üyelerin aidatlarını zamanında ve tam 
olarak ödemelerine, birliklerin yetkilerinin artırılmasına ve üyelerin düzenli eğitime tabi tutulmasına 
bağlıdır.

6.3. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
6.3.1. Su Ürünleri Eğitimi
6.3.1.1.  Dünyada Su Ürünleri (Balıkçılık) Eğitimi
Dünyada Japonya hariç tüm ülkelerde lisans ve lisansüstü düzeyde balıkçılık eğitimi 

üniversite veya fakülte bünyelerinde geliştirilen biyoloji, balıkçılık biyolojisi, balıkçılık, hidrobiyoloji, 
limnoloji, oşinografi , deniz bilimleri, deniz biyolojisi, tatlı su biyolojisi, balık yetiştiriciliği gibi değişik 
bölümler tarafından yapılmaktadır. Bu gruptaki ülkelerde Balıkçılık (Su Ürünleri) fakülteleri (Faculty 
of Fishery) mevcut değildir. Fakat Japonya’da Balıkçılık Üniversiteleri ve Balıkçılık Fakülteleri 
bulunmaktadır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin değişik statüde öğretim birimlerinde su ürünleri (balıkçılık) 
eğitimi gören ve bu birimlerden mezun olanlara Biyolog, Balıkçılık Biyologu, Balıkçılık Uzmanı, 
Hidrobiyolog, Oşinograf, Deniz Bilimci, Limnolog, İhtiyolog, Balık Yetiştiricilik Uzmanı gibi adlar 
verilmektedir.

Bu ünvana sahip olanlar ülkelerinde içsu ve deniz balıkçılığı, balıkçılık yönetimi, balık 
stoklarının korunması ve avcılığının düzenlenmesi, içsu ve denizlerin ekolojisi, kirliliği ve 
çevresel etkenlerden korunması, yumuşakçalar, kabuklular ve balık yetiştiriciliği gibi alanlarda 
çalışmaktadırlar. Çeşitli çevresel etkenlere ve yapılan avcılığa bağlı olarak dünyanın çeşitli içsu ve 
denizlerinde kirlilik, ekolojik değişiklik, balık stoklarının azalması ve balıkçılık kaynaklarının tahribi 
şeklinde ortaya çıkan sosyo-ekonomik problemler, balıkçılık kaynaklarının korunması ve verimli 
işletilmesine yönelik çalışmaların ve bu alandaki elemanların önemini giderek artırmaktadır.

6.3.1.2.  Türkiye’de Su Ürünleri Eğitiminin Durumu
Türkiye’de su ürünleri ile ilgili eğitim, 1983 yılına kadar çeşitli üniversitelerin fen fakülteleri 

biyoloji bölümleri, ziraat fakülteleri “su ürünleri bölümü” ile veteriner fakültelerinde oluşturulan “su 
ürünleri kürsülerinde” su ürünleri konularında bazı dersler ile yürütülmüş ve yapılmıştır.

Ülkemizde çeşitli üniversitelerine bağlı olarak 22 adet su ürünleri fakülteleri ile 18 adet yıllık 
meslek yüksek okulları su ürünleri bölümlerinin açılışı ile birlikte ön lisans, lisans ve lisansüstü 
düzeyindeki su ürünleri eğitimi bu öğretim kuruluşları tarafından verilmeye başlanılmıştır. 

Su ürünleri fakültelerinin bazılarında birbirine benzer eğitim programları uygulanmakta, 
bazılarında ise öğretim elemanı ve altyapı yetersizliği nedeni ile uygulanan ders programları 
arasında az çok farklılıklar bulunmaktadır. Genel olarak su ürünleri eğitiminde balık taksonomisi, 
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balık anatomisi ve fi zyolojisi, balık biyolojisi ve ekolojisi, balıkçılık biyolojisi ve dinamiği, su ürünleri 
avcılığı ve işleme teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, balık hastalıkları, balık stoklarının korunması 
ve avcılığının düzenlenmesi, deniz ve içsuların plankton, zoobentoz ve ekolojisi ile kirliliği gibi 
dersler verilmektedir.

Teorik ve pratik bilgileri kapsayan bu dersler dikkate alındığında Su Ürünleri Fakültelerinden 
mezun olan öğrencilerin; Deniz ve içsu balıkçılık işletmeciliği, Su ürünleri yetiştiriciliği, Deniz ve 
içsuların biyolojik, ekolojik özelliklerinin, biyolojik zenginliklerinin, kirliliğin ve çevresel etkenlerin 
belirlenmesi, izlenmesi gibi konularda, kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilecekleri 
açık olarak anlaşılmaktadır.

Su ürünleri mühendisleri belirtilen kamu kuruluşlarının dışında su ürünleri yetiştiricilik ve 
işleme tesislerinde çalışma imkanı bulmaktadır. fakat kamu ve özel kuruluşların su ürünleri ve su 
kaynaklarının korunması geliştirilmesi ve işletilmesi konularında mevcut istihdam politikalarının 
yetersizliği nedeni ile su ürünleri fakültelerinden mezun olan su ürünleri mühendislerinin büyük 
çoğunluğu meslekleri ile ilgili iş bulamamaktadırlar.

6.3.2.  Araştırma ve Geliştirme
Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde su ürünleri ile ilgili olarak balık stokları, türlerin biyolojisi 

ve ekolojisi, balık göçleri, balık genetiği, avlama teknolojisi, işleme teknolojisi, yetiştiriciliği gibi su 
ürünleri üretimini arttırıcı konular ile su ürünleri kaynaklarının, suların ortamlarının kirliliği, kirliliğin 
su ürünleri üzerine etkileri, çevresel etkenlerden korunması ve ıslahı, su ve canlı kaynakların 
yönetimi konularında temel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle su 
ürünleri stokları ve stokların verimliliğini, büyüklüğünü etkileyen biyolojik ve ekolojik etkenler ile 
su ve canlı kaynaklarda kirlilik ve bu kaynakların kirlilikten korunması konularında izlemeye dayalı 
periyodik olarak devamlı ve sürekli çalışmalar az da olsa yapılmaktadır.

Söz konusu değişik konularda çalışma ve araştırmalar, ülkelerin bilimsel ve araştırma 
kurumları tarafından yapılmakta olup, bu amaçla birçok ülkede limnoloji, oşinografi , su ürünleri 
yetiştiriciliği gibi araştırma merkezleri geliştirilmiştir. Belirtilen bu konularda yapılan temel ve 
uygulamalı araştırmalar araştırıcı kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının, balıkçıların işbirliği ve desteği 
ile yürütülmektedir.

Dünyada son 20 yıl içinde ülkeler tarafından en çok desteklenen ve en çok araştırma 
yapılan konular, canlı kaynakların durumu ve ortamları ile ilgilidir. Özellikle deniz ve içsularda 
ortaya çıkan kirlilik ve ekolojik problemler, bazı türlerin azalması ve ortadan kalkmasının 
incelenmesine, su kaynaklarının biyolojik, ekolojik olarak izlenmesine ve korunmasına son olarak 
da canlı kaynaklarının biyoteknolojik geliştirilmesine yöneliktir.

Ülkemizde su ürünleri ile ilgili çeşitli konulardaki araştırmalar mevcut su ürünleri fakülteleri, 
ziraat fakülteleri su ürünleri bölümleri ve yüksekokulları  ile üniversitelere bağlı 3 adet deniz 
bilimleri araştırma enstitülerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Antalya, Trabzon, Elazığ 
ve Isparta illerinde olmak üzere 4 adet su ürünleri araştırma enstitüsü ile Marmara Hayvancılık 
Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan “su ürünleri bölümü” tarafından yapılmaktadır.

Antalya ilinde bulunan “Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü” deniz 
balıkları üretimi ve lagün yönetimi, uygulamaları ile çeşitli araştırma projelerinin sürdürüldüğü 
Beymelek ve tatlı su balıkları üretimi ile çeşitli araştırma projelerinin yürütüldüğü Kepez 
birimlerinden oluşmaktadır. Sorumluluk alanı olarak ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarıyla beraber 
Marmara bölgesinden Bursa’ya kadar olan alanı kapsamaktadır.

Enstitü, deniz ve iç sular konusunda araştırma, üretim ve eğitim faaliyetlerini bir arada 
yürütmeyi amaçlayan bir kuruluş olup bu amaç doğrultusunda;
  Deniz ve iç su kaynaklarının izlenmesi ve yönetimi için araştırma ile geliştirme çalışmaları 
  yapmak, 
  Yüzey sularında ekolojik çalışmaları yürütmek, su kaynakları ve tür çeşitliliği ile ilgili 
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  veri tabanları ve yönetim modelleri oluşturmak, su ürünleri stoklarını belirlemek, 
  popülasyonları zenginleştirmek, kaynakları rehabilite etmek, stoklarının sürdürülebilir 
  kullanımı için yönetim planları oluşturmak, 
  Stokların korunması ve desteklenmesi için iç suları balıklandırmak, 
  Avlama, işleme ile değerlendirme teknolojileri ve metotlarını geliştirmek, 
  Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin koşullarının iyileştirilmesine yönelik araştırmalar 
  yapmak, teknolojiler ve metotlar geliştirmek, 
  Yeni türlerin kültüre alınma olanaklarını araştırmak, 
  Deniz ve tatlı su ürünleri yetiştiriciliğini yaparak sektörün yavru balık ihtiyacını karşılamaya 
  katkıda bulunarak, 
  Balıkçıların sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, 
  Balık yem hammaddelerine ve alternatif hammaddelerine yönelik çalışmalar yapmak, 
  Yerli yem hammaddelerinin balık yemlerinde kullanım potansiyelleri konusunda 
  çalışmaları uygulamaya aktarmak, 
  Yetiştiriciliği yapılan balık türlerinin büyüme performansları, gıda özellikleri ile çevre 
  dostu yem ve yemleme tekniklerini geliştirilmek, 
  Alternatif türlerin besin madde gereksinimlerini belirlemek, 
  Akvaryum balıklarının nitel ve nicel özelliklerini geliştirilmesine yönelik yem 
  formulasyonları ve yemleme tekniklerini geliştirmek 
  Sorumluluk bölgesindeki su sistemlerinde mevcut farklı sucul canlıların besin madde 
  kompozisyonlarını belirlemek 
  Sorumluluk bölgesinde ve Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen üretim faaliyetlerinde 
  balık sağlığına yönelik araştırma çalışmaları yapmak,  
  Su Ürünleri Sektörü ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası ekosistem sorunlarına 
  yönelik araştırma projelerini gerçekleştirmek, 
  Ulusal ve uluslar arası su ürünleri faaliyetleri yürüten kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
  Su ürünleri alanında üretici, öğrenci, bakanlık ve uluslararası uzman personelin eğitimine 
  katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 

Enstitü kurulmadan önceki kurumlarda (Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Antalya Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi ile Kepez Su ürünleri Üretme istasyonu) 
başlatılıp, yürütülen ve/veya AKSAM’da sonuçlandırılan ve devam eden ekolojik, yetiştiricilik, 
balıkçılık, hastalık ve sosyo-ekonomi üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası destekli araştırma 
projelerine imza atmıştır.

Enstitü kurulduğu tarihten itibaren su ürünleri alanında üretici, öğrenci, Bakanlık 
ve uluslararası uzman personelin eğitimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Enstitüde, Tarım il müdürlüklerinde görev yapan mühendis, veteriner, biyolog ve 
diğer teknik elemanlara, su ürünleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konularda Enstitü konu uzmanları 
tarafından Kepez ve Beymelek Birimlerinde eğitim seminerleri verilmektedir. Ayrıca, Su ürünleri 
üreticilerine yönelik teknik seminerler ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

 Bu nedenlerle mevcut araştırma kurumlarımızın; su ürünleri sektörünün geliştirilmesi, 
üretimin artırılması, kaynakların korunması ve geliştirilmesi amaçlarına yönelik, projeye dayalı 
ve sürekliliği olan araştırmalar yapabilmesi için ilgili Bakanlıklarlar, TÜBİTAK, Vakıfl ar ve yerel 
yönetimler tarafından gereken önemin ve desteğin verilmesi gerekmektedir.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

692

aAntaAA

6.4. Sorunlar ve çözüm önerileri
6.4.1. Sorunlar  

  Çok disiplinli çalışmaların azlığı, oşinografi k araştırmalara önem verilmemesi, 
  Kaynak ve destekleyici çevrenin eksikliği ve sürekliliği, 
  Ulusal bir araştırma politikası ile eğitim ve araştırma kurumlarının altyapı eksiklikleri,
  Araştırmalara ayrılan ödeneklerin yetersiz ve sürekli olmaması, 
  Denizde ve iç sularda uzun süreli izleme çalışmalarının yapılamaması, 
  Yanlış teknoloji transferi,
  Sadece ekonomik öneme sahip türlerin öne çıkarılması ve çalışılması,
  Araştırmalarda işbirliği azlığı koordinasyon eksikliği,
  Stok tespit çalışmalarının azlığı,
  Bilgiye ulaşım ve bilgi paylaşımının azlığı,
  Teknoloji yenilemedeki yavaşlık,
  Sonuçlardan yeterli seviyede yararlanamamak ve uygulamaya koyamamak,
  Yetki sorumlulukların dağınıklığı,
  Belirli konularda uzmanlaşmış araştırmacı ve teknik personel eksikliği en önemli 
  sorunlardandır.

6.4.2. Öneriler
  Avrupa Birliğine entegrasyonun sağlanabilmesi amacına yönelik olarak Su Ürünleri 
  Fakültelerindeki eğitimin yeniden yapılanması ve kalitesinin iyileştirilmesi temin 
  edilmelidir.
  Deniz ve içsularda ticari amaçla su ürünleri avcılığı ve üretimi yapan kooperatif, işletmeci 
  ve su ürünleri yetiştiricilik sektöründe Su Ürünleri Mühendisi istihdamına önem 
  verilmelidir.
  Su ürünleri sektöründe araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine Üniversiteler, 
  TÜBİTAK, diğer Kuruluş ve Bakanlıklarca önem verilmelidir.
  Su ürünleri ile ilgili biyoteknoloji ve internet veri sistemleri ile uluslararası düzeyde ileri 
  teknolojiler izlenmeli ve bu konularda araştırma, geliştirme ve eğitimde öncelikle önem 
  verilmesi sağlanmalıdır.
  Kamu, üretici, sanayici, üniversite, mahalli yönetimi kapsayan bir koordinasyonla 
  bölgede eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülebilmelidir. 
  Su ürünleri sanayinde, araştırma ve geliştirme ile yeni teknolojilere yönelik faaliyetlerin 
  izlenmesine ve uygulanmasına önem verilmelidir.
  Su ürünleri ile ilgili AR-GE önceliklerini belirlemek, kaynakların etkin kullanımını 
  sağlamak ve ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlanmalıdır. 
  Araştırma konuları, ulusal plan ve acil gereksinimlere göre belirlenmeli, araştırma 
  sonuçlarının yayınlanması ve pratik sonuçlarının yetiştiricilere ulaşması sağlanmalıdır.
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7.  SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

7.1. Sektörsel Hedef
Ulusal balıkçılık mevzuatının öncelikle balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal 

konularda AB mevzuatına uyumlaştırılması gerekmektedir. Daha sonra, sektörde Avrupa Birliği 
mevzuatı ile uyumlu bir balıkçılık sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması hedefl enmelidir.

Ülkemizde yıllık kişi başına 9,8 kg olan balık tüketiminin, ortalama 22 kg/yıl olan Avrupa 
ülkeleri düzeyine çıkarılması için üretim artışının üç katına çıkarılması gerekmektedir. 

Bu hedefe ulaşılması, bilinçli bir kaynak yönetimi ile mümkündür. İlimiz su ürünleri potansiyeli 
bakımından önem arz etmektedir ancak, kıyı sularda yaşanan avcılık baskısının azaltılması 
amacıyla açık deniz avcılığı teşvik edilerek kıyısal balıkçılık ile birlikte denizde ve iç sularımızda 
su ürünleri sektörü desteklenmelidir. 

İl genelinde su ürünleri üretiminin, orta vadede, avcılık yoluyla yılda 5.000 – 6.000 ton, 
yetiştiricilik yoluyla 10.000 – 12.000 bin ton’a, uzun vadede avcılık yoluyla yılda 10.000 – 12.000 
ton, yetiştiricilik yoluyla 25.000 – 35.000 ton olmak üzere, yılda toplam olarak 40.000 – 50.000 
ton’a ulaşması mümkündür.

7.1.1. Avcılık
İlimizde gerek içsularda gerekse denizlerimizde bulunan su ürünlerinin stokları 

belirlenmeli, bireysel ve tekne için verilen avcılık ruhsatları tür ve av sahası belirtilerek yerel 
balıkçılar korunmalıdır. Balıkçılıkla ilgili olarak yaşanan sorunların ve dağınıklığın önlenebilmesi 
için kooperatif, birlik ve üst kuruluşları güçlendirilmeli, güçlenmeleri için desteklenmeli, karar 
mekanizmalarına aktif katılımları sağlanmalıdır. Balıkçılık yönetimi tüm boyutları ile ele alınmalı, 
doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik prensipleri yanında sosyal ve ekonomik boyut da 
göz önünde tutularak alınan kararlara tüm tarafl arın katılımı sağlanmalıdır. Su ürünleri konusunda 
yürütülen çalışmalar izlenmeli, istenmeli ve uygulamaya konmalıdır.

Kullanılmakta olan av araçlarına gerek stokların korunmasına katkı sağlayacak ve gerekse 
avlanması tamamen yasak olan koruma altındaki türlerin avlanmasını önleyecek birtakım yeni 
donanımlar eklenmesi zorunlu tutulmalı ve bu konuda destek sağlanmalıdır. Üreme sahası olarak 
bilinen yerler hassas alanlar olarak avcılığa tamamen kapatılmalı, avcılık için belirli balıkçılık 
kooperatifl erine tahsis edilmesi uygulamasına geçilmelidir.

İlimizde doğal göller ve baraj gölleri için yönetim planları hazırlanmalı ve balıkçılık 
faaliyetlerinin kontrol altına alınarak balıkçıların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. 
Kiralanan göllerde ekolojik dengeyi bozabilecek balıklandırma faaliyetlerinin engellenmesi 
zorunludur. Bu amaçla bilimsel bir kurul oluşturulmalı, uygun türler seçilmesi durumunda göl 
ve baraj göllerinin taşıma kapasiteleri dikkate alınarak balıklandırma yapılmalıdır. İçsulardan 
sulama ya da kullanma amacıyla su alınmak üzere kurulan pompaj istasyonlarından su alımından 
kaynaklanacak yavru balık zayiatının önlenmesi için su alım noktalarında koruyucu sistemler 
mutlaka yapılmalıdır. Yeni baraj projelerinde balık geçitlerine mutlaka yer verilmeli, eski yatırımlar 
için bu konuda ilave yatırımlara geçilmelidir.

Kooperatifçilik ve işleyişi ile balıkçılık konusunda uygulamalı eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 
Koruma kontrol hizmetleri ile görevli ve yetkili kılınanlar arasında koordinasyon sağlanarak, 
hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Kaynakların ve ekosistemlerin korunması 
açısından tüketicilerin de duyarlılığını arttıracak faaliyetlere önem verilmeli ve bilinçli bir tüketim 
toplumu oluşturulmalıdır.

7.1.2. Yetiştiricilik
Plan döneminde yetiştiricilik yoluyla yapılacak üretimde, doğal kaynaklarımıza zarar 

vermeden onların sürdürülebilir verimliliklerinin devamı da göz önüne alınarak, 2009 yılında 
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yaklaşık 3.000 bin tonluk yetiştiricilik üretiminin yaklaşık 25 -35 bin tona erişmesi mümkün 
görülmektedir. Bu üretim düzeyi doğal alanlarımızın ıslah edilerek üretime açılması, içsu ve 
deniz alanlarında su ürünleri yetiştiricilik uygulamaları ile 2020 yılına kadar 40.000 - 50.000 ton 
düzeylerine getirilmelidir. Bunun için, sektörde etkin politikalar uygulamaya konulmalıdır.

Ülkemizde, su ürünleri üretiminin artırılmasında en büyük role sahip olan yetiştiriciliğin 
sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda; yetiştiricilik 
üretiminin arttırılması için yeni türlerin denemelerine önem verilmelidir. Artan üretim kapasitesine 
bağlı olarak ihtiyaç duyulan yavru balıkların üretimi için mevcut kuluçkahanelerin modernizasyonu 
ve yeni kuluçkahane yatırımları desteklenmelidir. Yetiştirilen balıkların pazarlanmasında, özellikle 
iç piyasada tanıtıcı ve tüketimi özendirici faaliyetlerde bulunulmalıdır.

Yetiştiriciliğin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla su ürünleri yetiştiriciliği teşvik 
edilmeli, kültür balıkçılığı yapılacak alanlar belirlenerek, bu alanlarda kurulacak işletmelerin sayısı 
ve kapasiteleri saptanmalıdır. Üretim alanlarının taşıma kapasiteleri dikkate alınarak, gerektiğinde 
yeni üretim alanları devreye sokulmalı, bir plan dahilinde işletmelerin yeni üretim alanlarına 
taşınması sağlanmalıdır. Mevcut işletmelerin çevreye olan etkileri veya çevresel etkilenmeleri 
izleme programları ile takip edilmeli, sonuçlara göre gerekli önlemler alınmalıdır. 

Çevre ile uyumlu üretim tekniklerinin kullanılması teşvik edilmeli, balıkların kafes sistemi 
dışına kaçmalarını önleyici koruma tedbirleri alınmalıdır. Besleyici özelliği yüksek, yemleme 
kapasitesi fazla ve çevreye zarar vermeyen extruder yemlerin kullanımı artırılmalı, bu yemleri 
üretecek yem fabrikalarının yaygınlaşması sağlanmalıdır. Su ürünleri sağlığında kullanılan aşı v.b 
biyolojik maddeler ile ilaç ve kimyasalların imalatı, satışı ve kullanımı disiplin altına alınmalıdır. Balık 
hastalıkları ve zaralıları konusunda bölge laboratuarları kurulmalı, katkı-kalıntı programları etkin 
bir şekilde sürdürülmelidir. İşletmelerde Çevresel Yönetim Planlarının uygulanması sağlanmalı, 
bu tür çalışmalar desteklenmelidir.

Üretim alan ve potansiyeli ile kira bedelinin belirlenmesi tek elden yapılmalı, kira süreleri 
yatırım yapmaya olanak verecek süreyi içermeli, ücra alanlar için kira bedelleri teşvik edici etken 
olarak kullanılmalıdır. Kıyısal kullanım ve çevre düzeni planı çok katılımlı ve kapsamlı çalışmalar 
sonucu hazırlanmalı ve ülke güvenliği vb zorunluluklar dışında değiştirilmemelidir. Kaliteli yumurta 
ve yavru üretimi amacıyla uzmanlaşmış damızlık işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin 
geliştirilmesi teşvik edilmelidir. İç sulardaki su potansiyelleri akılcı planlama ve uygulamalarla 
değerlendirilmelidir.

Yeni üretim sistemi ve teknoloji kullanımı teşvik edilmeli, özellikle kıyı ötesi kafesler, 
kapalı devre sistemler, polikültürün geliştirilmesi amacıyla AR-GE programları hazırlanmalı 
ve prototip uygulaması yapılmalıdır. İç piyasada tanıtıcı ve balık tüketimi özendirici eğitim ve 
tanıtma faaliyetlerinde bulunulmalıdır. Mevcut kuluçkahanelerin modernizasyonları sağlanmalı, 
özelikle alabalık yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış kuluçkahanelerin kurulması teşvik edilerek yıl boyu 
yumurta-yavru üretimi sağlanmalıdır. Üreticilerin örgütlenmeleri teşvik edilmeli, örgütlerin ‘sorumlu 
balıkçılık’ ve ‘iyi yetiştiricilik uygulamaları’ ile kalite kontrolü, dağıtım ve fi yat istikrarı konularında 
sorumluluk almaları sağlanmalıdır. 

7.1.3. Balıkçılık Altyapıları
Balıkçı barınaklarının su ürünleri kooperatif veya birliklerince kiralanması sağlanmalı, 

barınakların balıkçılık faaliyetleri dışı kullanımına yönelik gelen yoğun talepler karşısında sektörün 
tüm kesimlerince gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi, işletmeci 
konumundaki su ürünleri kooperatif ve birliklerinin profesyonel anlamda bir yönetim anlayışı 
kazanmaları teşvik edilmelidir.

İlimizdeki balıkçı barınaklarının bir bölümünün altyapı, birçoğunun ise üstyapı eksikliklerinin 
tamamlanması için çalışmanın en kısa sürede başlatılarak, balıkçı barınaklarının mevcut 
durumlarının tespiti ile gelecek yıllar ihtiyacı da dikkate alınarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri, 
yatırım öncelikleri ve zamanlaması belirlenmelidir. Kapasite kullanım durumlarına göre, gerekiyorsa 
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kapasite artırımına gidilmeli veya daha rasyonel kullanma olanakları araştırılmalıdır.
İnşaatları süren barınakların tamamlanarak en kısa sürede ekonomiye kazandırılması 

sağlanmalı, her bölgede birkaç tesise liman özelliği kazandırılmalıdır. Balıkçı barınaklarında bakım-
onarım ve tarama çalışmalarına önem verilmelidir. Balıkçı barınaklarının, su ürünleri kooperatif 
ve birlikleri tarafından kiralanabilmeleri amacıyla, barınakların yıllık kira bedelleri belirlenirken su 
ürünleri kooperatif ve birliklerinin ödeme güçleri dikkate alınmalıdır.

AB’ye uyum süreci çerçevesinde, karaya çıkış noktası olarak belirlenen barınakların istenilen 
özellik ve şartlara sahip olmaları sağlanmalıdır. Balıkçı barınakları insan sağlığını doğrudan 
etkileyen çabuk bozulabilen ürünlerin karaya çıkarıldığı ve kontrollerinin yapıldığı noktalardır. 
Barınakların üst yapı olanakları artırılmalıdır. Bu kapsamda balıkçı kooperatif veya birliklerine 
kiralanan barınaklarda özellikle üst yapılar içinde yer alan gemiler için akaryakıt istasyonu, 
tamirhane, buz imalathanesi, soğuk muhafaza ve dondurma, balıkçıların sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik sağlık ünitesi, berber, hamam ve kafeterya gibi birimlerin açılmasında ve 
kooperatifl erce işletilmesindeki yasal engeller kaldırılmalıdır. 

İlimizde su ürünleri hallerinin kurulmasına yönelik planlanlama yapılmakta, ise de gelişmeler 
istenilen düzeyde değildir. Tüketicilerin taze, sağlıklı ve güvenilir ürün alabilmesi için toptan satışın 
yapıldığı balık hallerinin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir

7.1.4. İşleme Sanayi
Deniz ve içsu ürünlerini akılcı kullanma olanakları araştırılmalı, farklı türler için değişik 

işleme teknikleri uygulanarak bölge ve ülke ekonomisine yeni girdi ve iş alanı sağlanmalıdır. 
Ülkemiz coğrafi  konumu itibarıyla AB pazarına olduğu kadar, Asya, Arap ve Türk cumhuriyetlere 
de hedef seçilmeli ve yer edinilmelidir. Toplumda balık tüketimini yaygınlaştırmak ve kişi başına 
yıllık tüketimi artırmak için balığın sağlıklı beslenmedeki yararları da kullanılarak bilinçlendirme 
çalışmalarına hız verilmelidir. Kalifi ye eleman yetersizliği giderilmelidir. Bunun için kamu ve 
üniversitelerce kursların düzenlenmesi yanında işletme içi ve dışı eğitim çabaları artırılmalıdır. 
İşletmeler personellerine eğitim için maddi destek sağlamalıdır. 

HACCP, önemli bir rehber ve mevzuat anahtarı olarak görülmektedir. Alıcılar için ürünlerin 
kalite ve güvenilirliğinin izlenebilirliğini sağlamaktadır. Bu nedenle, bütün işletmelerde HACCP 
sisteminin kurulması sağlanmalıdır. Bu sistemin gerekliliğinin, yasaklardan değil, işletmenin öz 
güveni ve insan sağlığına verdiği önemden kaynaklandığı bilincinin aşılanması yolu teşvikle 
benimsetilmelidir. Toplum, taze tüketim alışkanlığından katma değeri yüksek işlenmiş ürünlerin 
tüketilmesine doğru yönlendirilmeli, iç ve dış pazara işlenmiş ürün arzı artırılmalıdır. İşlenmiş ve 
ham ürünün sürekliliğini yıl boyunca sağlayabilmek için uzak mesafe balıkçılığına geçilmesi için 
gerekli adımlar atılmalı, organizasyon oluşturulmalıdır.

Su ürünlerinin soğuk zincir kırılmadan taşınması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Bu çerçevede balıkların çok avlanması değil bunları en iyi şekilde tüketiciye ulaştırılması hedef 
alınmalıdır. Balıkların kasalanması, istifl enerek dağıtılması sırasında uygun buz kullanımına önem 
verilmeli ve zorunluluk haline getirilmelidir. Kullanılan buz tatlı sudan yapılıyorsa içilebilir kalitede, 
deniz suyundan yapılıyorsa kirlilik içermeyen referans noktalardan alınması sağlanmalıdır. 

İhracat yapmak isteyen şirketlerin pazar araştırması yapmakta karşılaştıkları güçlüklerin 
giderilmesine çalışılmalıdır. Uluslararası pazarlarda oluşan/oluşacak olan eğilimin belirlenmesinde 
tüm kanallar kullanılmalı, yurt dışındaki tarım ve ticaret müşavirlikleri bu Sektörün ulusal ve 
uluslararası fuarlara katılımı desteklenmeli, yeni kurulan işletmelerin kendilerini tanıtabilmeleri 
cazip hale getirilmelidir. Balıkçılık üretici birliklerinin kurulması ve ürünlerin işlenmesinden 
ambalajlanması ve ticaretine kadar bu birlikler içerisinde gerçekleştirilmesi tüm balıkçıların katılım 
sağlayacağı bir platforma yayılması gereklidir.

Balıkçılık ekonomisi konularında akademik çalışmalar güçlendirilmeli, hem avcılık ve 
yetiştiricilik, hem de balıkçılık ekonomisi alanlarında uzman araştırıcılar yetiştirilmelidir. Hem 
fi yat bilgilerinin, hem de üretim değer ve miktarlarının yıllara göre izlenebileceği bir bilgi sistemi 
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oluşturulmalıdır.

7.1. 5. Kaynakların Korunması
Ülkemizde göl ve akarsulardaki kirlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik ve ekolojik 

kayıplara rağmen göl ve akarsu yönetimiyle ilgili olarak ciddi önlemler alınamamıştır. Bu alanda 
da birden çok otoritenin bulunması uygulamada büyük problemler yaratmaktadır. 

Kıyı alanlarının yanlış kullanımı, uzun dönemde ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilemekte, 
doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermektedir. Bütün kıyı tesisleri sektörel ihtiyaçlar dikkate 
alınarak gerçekleştirilmelidir. Kıyı yönetim planları oluşturulmalıdır. Balıkçılık yönetimi, güvenilir, 
düzenli ve zamanında elde edilen güncel bilgi birikimi ve akışı ile mümkündür. AB’ye üyelik 
sürecinde, dünya ile bütünleşmenin bir gereği olarak, balıkçılık alanında da diğer bütün alanlarda 
olduğu gibi gerekli reform ve düzenlemelerin bir an önce yapılması ile ülke ekonomisinde balıkçılığın 
payının artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede balıkçılık bilgi sisteminin oluşturulması büyük bir 
öneme sahiptir.

Planda koruma alanların su kalitelerinin bozulmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, 
ekonomik değer kaybına yol açan ana unsurların ortadan kaldırılması için önlemler alınmalı, sulak 
alanlar için düşünülmüş evrensel yönetim planlarından da faydalanarak her koruma alanımız için 
özel yönetim planları geliştirilmelidir.

7.1. 6. Örgütlenme
Plan döneminde özel sektör örgütlenmesi açısından, istenilen etkinlikte bir kurumsallaşmış 

yapıya sahip olmayan çok sayıda birlik ve kooperatif bulunmaktadır. AB ülkeleri ihraç pazarı olarak 
birinci sırada karşımıza çıkmakta olup, bu pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak için öncelikle 
kooperatifl eşmenin amacına uygun olarak yaygınlaştırılması, kamu tarafından sağlanacak eğitim, 
destek ve muafi yetlerle kooperatifl eşmenin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Ortak pazar örgütlenmesine yönelik örgütsel yapı oluşturulurken, sektördeki farklı 
kuruluşların rollerinin açıklığa kavuşturulması ve bunların verimli ve etkin faaliyet göstermesi özel 
olarak ele alınmalıdır.



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

697

Planı

8.  KAYNAKLAR
ANONİM, 2009a. Antalya İhracatçı Birlikleri WEB Sitesi, Erişim tarihi: 05.06.2009, http://www.aib.gov.tr/proje/

ureticiorgut.pdf 
ANONİM, 2009b. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bilgisayar kayıtları
ANONİM, 2009c. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü WEB Sitesi, 

Erişim tarihi: 30,06,2009, www. tedgem.gov.tr 
ANONİM, 2008. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 

Mayıs, 2008. 
ANONİM, 2005a. 25702 Sayılı 16.Ocak.2005 Tarihli Resmi Gazete. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik. 
ANONİM, 2005b. Tarımsal Amaçlı Kooperatifçilik Teşvik ve Desteklemeler. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü. YAYÇEP Yayınları, Ankara. 
ANONİM, 2004. 25514 Sayılı, 6 Temmuz 2004 Tarihli Resmi Gazete. “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, Kanun 

No: 5200, Kabul Tarihi: 29.06.2004”. ICA. 2005. International Co-operative Alliance. International Co-operative Information 
Centre <http://www.wisc.edu/uwcc/icic/> (2005, June 7).

ANONİM, 1. Tilapia Market Report-January 2008. http://www.globefi sh.org
ANONİM, 2. https://apps.acesag.auburn.edu/mediamax/pdata/245.jpg
ANONİM, 3 http://nis.gsmfc.org/photo/Oreochromis_mossambicus.jpg
ANONİM, 4.http://www.lib.noaa.gov/retiredsites/korea/main_species/tilapia.fi les/pic7285.
ANONİM, 5. http://ag.arizona.edu/azaqua/ista/rio_photos/Jun30_03.jpg
ANONİM, 6. http://www.kkgm.gov.tr/birim/su_urn/icsu1/yayin.html
ANONİM, Tarım İl Müdürlükleri
ANONİM, 1960. 12/09/1960 tarihli  10605 sayılı resmi gazete.  http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 1971. 04/04/1971 tarihli 13799 sayılı resmi gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 1983. 10/09/1983 tarihli 18161 sayılı resmi gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 1996. 13/12/1996 tarihli  22846  sayılı resmi gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 2002. 19/06/2002 tarihli  24790 sayılı resmi gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 2006. 01/09/2006   tarihli 26048   sayılı resmi gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr
ANONİM, 2007. 27/04/2007   tarihli  26505  sayılı resmi gazete.Albayrak, M. ve Güneş E., 2006. Avrupa Birliği’nde 

Üretici Organizasyonlarına Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. 13-15 Eylül 2006, VII Tarım 
Ekonomisi Kongresi,  Antalya. 

ANONİM, 2009a. Antalya İhracatçı Birlikleri WEB Sitesi, Erişim tarihi: 05.06.2009, http://www.aib.gov.tr/proje/
ureticiorgut.pdf 

ANONİM, 2009b. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bilgisayar kayıtları
ANONİM, 2009c. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü WEB Sitesi, 

Erişim tarihi: 30,06,2009, www. tedgem.gov.tr 
ANONİM, 2008. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 

Mayıs, 2008. 
ANONİM, 2005a. 25702 Sayılı 16.Ocak.2005 Tarihli Resmi Gazete. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik. 
ANONİM, 2005b. Tarımsal Amaçlı Kooperatifçilik Teşvik ve Desteklemeler. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü. YAYÇEP Yayınları, Ankara. 
ANONİM, 2004. 25514 Sayılı, 6 Temmuz 2004 Tarihli Resmi Gazete. “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, Kanun 

No: 5200, Kabul Tarihi: 29.06.2004”. ICA. 2005. International Co-operative Alliance. International Co-operative Information 
Centre <http://www.wisc.edu/uwcc/icic/> (2005, June 7).

ALBAYRAK, M. ve Güneş E., 2006. Avrupa Birliği’nde Üretici Organizasyonlarına Yönelik Mali Yardımlar ve 
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. 13-15 Eylül 2006, VII Tarım Ekonomisi Kongresi,  Antalya. 

BARAN, G, 2006. AB Balıkçılık Politikaları ve Türkiye’deki Balıkçı Barınak ve Limanlarının Potansiyellerinin 
İncelenmesi, Y.Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR

BTO, 2007. Avrupa Birliği Balıkçılık Müktesebat Rehberi. Bandırma Ticaret Odası, İstanbul.
CHANGES. IFFET 2004 Japan Proceedings.
ÇELİKKALE, M.S. 1988. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt 1, K.T.Ü.Yayın No:124 TRA
DİE., 1968-2004; Su Ürünleri İstatistikleri. Başbakanlık. Ankara.
DPT., 1976: Su ürünleri. IV Beş yıllık kalkınma planı ÖİK raporu. DPT 1506, ÖİK 205: 88s.
DPT., 1985: Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
DPT., 2001: Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi VIII . Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
DPT., 2007: Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi IX. Kalkınma Planı, Ankara.
EMRE, Y. 2004. Yayın  Balığı Yetiştiriciliği.  
FAO., 2006: State of World Fisheries And Aquaculture, 2006. 
FAO, 2006. State of world aquaculture: 2006. FAO Fisheries Technical 



T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Su Ürünleri Master Planı

698

aAntaAA



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü

ANTALYA
2011

ANTALYA
TARIM MASTER PLANI 

SONUÇ RAPORU





T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Antalya Tarım Master Planı Sonuç Raporıu

701

por u

ANTALYA TARIM MASTER PLANI SONUÇ RAPORU
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin pazar 

payını artırma veya pazardaki yerini sağlamlaştırma konusunda ciddi girişimler içinde olduklarını 
görmekteyiz. Ülkemiz için de tarım, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek 
olan en önemli sektördür. Bu sektörün ulusal ve uluslararası pazarını koruması ve rekabet 
şansını arttırması ancak sürekli değişen ve gelişen yenilikleri izlemesi ve uygulamaya koyması 
ile mümkündür. 

İlimiz coğrafi  yapısı, ekolojik özellikleri, sahip olduğu doğal kaynakları, imkanları ve bir çok 
konuda öncü çalışmalara imza atmış olması nedeniyle, ülkemizde gerek iç pazarda ve gerek 
ihracatta yadsınamayacak kadar önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İlk olarak 2002 yılında 
hazırlanan Antalya İli Tarım Master Planı’ndan sonra 2010 yılında Antalya İli Tarım Master Planı 
hazırlanırken tarımda çok büyük gelişme ve değişim yaşanırken, bazı konularda da sorunların 
aynı kaldığını görüyoruz. Sorunların bir kısmı değişmemiş olsa da tarım sektöründe çok önemli 
gelişmeler yaşandığı ortadadır. Hazırlanan Tarım Master Planında, sektörde yaşanan sorunlar 
sektördeki temsilcilerin görüşleri doğrultusunda yeniden ele alınmıştır.

Buna göre tarımsal üretimde;
 Tarımsal işletmelerde üretimin artırması, verimliliğin geliştirmesi ve karlı-rantabl hale 

  getirilebilmesi için işletme ölçeklerinin büyütülmesi gerekmektedir. Bunun için miras 
  hukuku yeniden düzenlenerek arazi parçalanmasının önlenmesi ve tarım arazilerinde 
  biran önce toplulaştırma çalışmaların yapılması zorunlu olup, tarım alanlarının tarım 
  dışı amaçlar için kullanılması önlenmelidir.

 İşletmelerin yapısal özellikleri iyileştirilmelidir. Yeni kurulacak işletmelerde ve mevcut 
  tesislerde teknoloji kullanımı artırılmalı, seraların ve hayvancılık tesislerinin altyapısı 
  yeni teknolojiyi kullanabilecek şekilde modernize edilmelidir. 

 Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve marka olduğumuz ürünlerde kaliteyi geliştirmek için, 
  organize tarım bölgeleri kurulmalı ve işletmelerin ürün bazında ihtisaslaşmaları 
  sağlanmalıdır.

 Üretim maliyetini azaltacak, üretim planlaması ve pazarın taleplerine uygun miktar ve 
  çeşitte üretim yapacak sözleşmeli tarım modelleri geliştirilmelidir.

 İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım, sertifi kalı ve çevre dostu üretim yöntemleri 
  geliştirilmelidir.

 Bitkisel üretimde işleme ve paketleme tesislerinde teknoloji kullanımı geliştirilmeli, ön 
  soğutmalı soğuk hava depoları yaygınlaştırılmalıdır.

 Paketleme tesislerinde izlenebilirliği sağlayacak kayıt sistemleri uygulamaya konulmalı, 
  tarladan sofraya gıda güvenilirliğini sağlayacak yazılım programlarının kullanılması 
  zorunlu hale getirilmelidir. 

 Üretici birlikleri ve kooperatifl erinin üretim, ürün planlaması ve pazarlama konusunda 
  daha etkin ve aktif olarak sorumluluk almaları sağlanmalıdır. Desteklemeler birlikler ve 
  kooperatifl er üzerinden yapılmalıdır.

 Üretim materyali ve hazır bitki ithalatı azaltılmalı, ıslah ve AR-GE çalışmalarına daha 
  fazla önem verilmelidir.

 Ülkemize ait bitkisel ve hayvansal gen kaynakları korunmalı, bunun için meralarımızdan 
  daha fazla yararlanılmalı, İlimizin fl ora ve fauna haritaları çıkarılmalıdır.

 Tarım danışmanlığı sistemi geliştirilerek üreticilerin profesyonel destek almaları 
  sağlanmalıdır.

 Bitkisel üretimden açığa çıkan organik ve kimyasal atıkların imha edilmesine ve yeniden 
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  üretime kazandırılmasına yönelik çevre dostu sistemler uygulamaya konulmalıdır.
 Bitkisel üretimde entegre ürün yönetimi ve entegre mücadele prensipleri 

  yaygınlaştırılmalıdır.
 Taze sebze meyve üretiminin pazarlamasında kalite ve standardizasyon zorunlu 

  olmalı ve markalaşmaya önem verilmelidir. Taze sebze ve meyvede işlenmiş ürün 
  kapasitemiz artırılmalıdır.

 Meyvecilikte virüs ve benzeri hastalıklardan ari, anaç-kalem uyuşması iyi, adına doğru, 
  sağlıklı fi danlarla meyve bahçeleri plantasyonlarının kurulması sağlanmalıdır.

 Sahil kesiminde soğuklama ihtiyacı düşük ve meyve gelişme periyodu kısa olan 
  çeşitlerle, geçit bölgeleri ile yayla alanlarında ise, soğuklama ihtiyacı yüksek, geççi 
  çeşitlerle meyve plantasyonları oluşturulmalıdır.

 Üretimde standartlaşmayı ve kaliteyi artıran, hasat ile diğer kültürel tekniklerin 
  uygulanmasında kolaylıklar sağlayan bodur meyve yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır.

 Süs bitkileri yetiştiriciliğinde üretim materyalleri konusunda dışa bağımlılığın azaltılması, 
  kendi çeşitlerimizin ıslahının sağlanması, iç tüketimin artırılması ve ilimizde uluslararası 
  bir mezat kurulması sağlanmalıdır.

 Üretimde riski azaltacak, doğal afetlere karşı kalite ve ürün kayıplarını karşılayacak 
  tarımsal sigorta sistemi yaygınlaştırılmalıdır. 

 Haller, serbest piyasa ekonomisi içersinde ürünün kayıt altına alındığı ve pazarlandığı 
  ticaret yerleri olup; satılan tüm ürünlerin gıda maddesi olduğu da dikkate alınarak kayıt 
  ve izlenebilirlik sisteminin oluşturulduğu, kalite ve standardizasyon uygulamalarının 
  zorunlu olduğu merkezler haline getirilmelidir. 

 Araştırmacı-yayımcı-üretici ve ihracatçı ilişkileri güçlendirilmeli, ihracat kapasiteleri 
  geliştirilmeli, bitkisel üretimde üretici ve tüketiciye yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının 
  etkinliği arttırılmalıdır.

 Yaprak ve toprak analizlerine dayalı gübreleme çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır.
 Bitkisel üretimde basınçlı sulama sistemleri kullanım oranı arttırılmalıdır.
 Bölgemize hububat üretimi için uygun tohumluk çeşit miktarı arttırılmalı, üreticilerin 

  sertifi kalı tohumluk kullanımı yaygınlaştırılmalı, konu ile ilgili desteklemeler devam 
  ettirilmelidir.

 Ülkemizin dört ana pamuk üretim bölgesinden birisi olan İlimizde, değişik nedenlerden 
  dolayı son yıllarda ekim alanı ve üretim miktarında önemli ölçüde azalma olmuştur. 
  Pamuğun stratejik bir bitki olması nedeniyle, ekim alanlarının istenilen düzeye 
  yükseltilmesi sağlanmalıdır.

 Nohut üreticisinin en önemli problemi olan pazarlama sorununun çözümü için  TMO’nun 
  destekleme alımı yapması sağlanmalıdır.

 Çayır, mera, yaylak ve kışlaklar hayvancılığımızın en önemli kaba yem kaynaklarından 
  olup; biran önce tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanmalıdır.

 Meralarda bulunan ve birçoğu endemik türlerden oluşan biyolojik zenginliğimizin 
  korunması sağlanmalıdır. 

 Çayır ve meraların doğru yöntemlerle ıslahının yapılarak daha iyi bitki örtüsü teşekkülü 
  sağlanarak çok yıllık mera bitkileri ile otsu örtüler oluşturulmalıdır. 

 Islah ve amenajman çalışmaları tamamlanmış meralarda, mera yönetim birlikleri 
  oluşturularak bu alanların sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
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 Hayvancılık sektöründe kayıt sistemi ve veri tabanı tüm türleri kapsayacak şekilde 
  geliştirilmeli ve aynı türler için de tek bir kayıt sistemi kullanılmalıdır.

 Türkiye’de et açığının giderilmesi için ıslah çalışmalarına ve anaç hayvan sayısını 
  arttırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir.

 Hayvancılık işletmelerinde girdi maliyetlerinin azaltılması için yem bitkileri ekilişleri 
  özendirilmeli, üretim maliyetlerinde fi yat istikrarı sağlanmalıdır.

 Deniz ve iç su ürünleri sektöründe kiralama bedellerinin yüksekliği, önyargılı yaklaşımlar 
  ve bürokratik işlemlerin uzun olması nedeniyle % 30 olan potansiyel kullanımı 
  arttırılmalıdır.

 Su ürünlerinde avcılık, yetiştiricilik ve işleme değerlendirme ünitelerinde sektör açığının 
  bulunması nedeniyle, sektör temsilcileri, akademisyenler ve araştırma kuruluşları 
  ile birlikte ilgili kamu kurumları arasında eş güdüm sağlanarak entegre kıyı yönetimi 
  planları oluşturulmalıdır.

 Su ürünleri istihsali üzerindeki turizm baskılarının azaltılması için bütün kurumlardaki 
  mevzuatın sadece çevresel faktörleri değil, aynı zamanda sucul yaşamı da göz önüne 
  alarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapan özel ve tüzel kişilerle ilgili kurumlar arasında 
  işbirliği yapılarak ortak eğitim programları yapılmalıdır.

Sonuç olarak; ilimizin sahip olduğu tarım potansiyelinin arttırılması resmi kurumlar ve sivil 
toplum kuruluşları ile yapılacak paydaş çalışmalar sonucu gerçekleşecek olup, tarım sektörünün 
hedefl erine ulaşması ve uluslararası piyasalarda söz sahibi olması en büyük temennimizdir.
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