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ÇALIġTAY HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA), Temmuz 2010 itibariyle ilk personel alımını gerçekleştirmiş olup, 

bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 

BAKA, yapmış olduğu çalışmalarda, bölgede yer alan kamu kurum ve 

kuruluşları, özel kesim, meslek örgütleri ve ilgili diğer sivil toplum 

kuruluşlarının “katılımcılık” ilkesi çerçevesinde, Bölgenin ileriye dönük plan 

ve stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik katkılarına büyük 

önem vermektedir.  

Bu kapsamda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinatörlüğünde 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde  ve Burdur Tarım Müdürlüğü 

işbirliği ile “Burdur’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” 

çalıştay 13 Ekim 2010 Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Konferans ve Sergi Salonu’nda yapıldı. 
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Çalıştaya Vali, Belediye Başkanı, BAKA Genel Sekreteri, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Rektörü, Tarım İl Müdürü, Üniversite öğretim elemanları ve çok 

sayıda davetli katıldı. 

Geçimini yüzde 70 oranında tarım ve hayvancılıktan sağlayan Burdur’da 

sorunlar ve çözüm yolları geniş katılımlı çalıştayda masaya yatırıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni Tarım İl Müdürü 

Kadir GÜVEN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Rektörü Prof. Gökay YILDIZ, Belediye Başkanı Sebahattin 

AKKAYA ve Vali Süleyman TAPSIZ’ın açılış konuşmaları ile devam etti. 

Çalıştay’ın açılış programında konuşan Vali Süleyman TAPSIZ, çalıştayın 

amacının kentin potansiyelinin belirlenmesi, artılarının ve eksilerinin 

masaya yatırılması olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılık sektörlerindeki 

verimi artırmak, ilin ekonomisinin lokomotifi olan bu sektörlerin daha 

bilimsel yapılmasını sağlamak istediklerini vurgulayan TAPSIZ, şöyle 

konuştu: 

“Tarım ve hayvancılık, ilimizdeki ekonominin yüzde 41′ini, sanayi ise yüzde 

18′ini oluşturuyor. Burdur’da 2009 yılında tarım sektöründe 1 milyon 15 bin 

dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Bu yılın 8 ayında ise ihracat rakamı 786 

bin dolar oldu. Birçok meyve ve sebzenin üretildiği Burdur’da günlük 800 

ton, yıllık ise 300 bin ton süt üretiliyor. Bu sütün ancak yüzde 27′si 

ilimizdeki tesislerde işleniyor, geriye kalanlar ise başka illerdeki firmalara 

gönderiliyor. Sulanabilir tarım arazilerinin ancak yüzde 32′si sulanabiliyor. 

Bu rakamları daha da çoğaltmak için bu toplantılarda yeni projelerin 

oluşturulmasını bekliyoruz.” 

Burdur Belediye Başkanı Sebahattin AKKAYA ise Burdur’da hayvancılıkla 

tarımın şehir ile iç içe olduğunu aktardı. ”İnsanlarımız bugün kaldırımlarda 

domates yetiştiriyor” diyen Akkaya, mahalle aralarında hayvancılık 

yapıldığını söyledi. Belediye başkanı olarak bunları söylemenin ağırına 

gittiğini bildiren AKKAYA, şöyle devam etti: 

“Özellikle tren yolunun alt tarafındaki Bağlar, Hızırilyas, Akdere, İşçi Evleri 

mahallelerinde hayvancılık ile tarım iç içe. İnsanların geçimi bundan ama 

bizim alternatifler üretmemiz lazım. İnsanlar arsa alıp ev yapıyor ama hemen 

yanındaki evde hayvancılık yapıldığından huzur bulamıyor. Koku ve 

sivrisinek bu mahallelerde ciddi rahatsızlık veriyor. Yapmak üzere 

olduğumuz nazım imar planında tarım ve hayvancılık alanını ayıracağız. 

İnşallah çalıştayda bu konular da konuşulur ve çözüm yolları ortaya çıkar.” 

MAKÜ Rektörü Prof. Gökay YILDIZ ise üniversitesinin kenti ilgilendiren bir 

konuda aktif rol alarak, birer ışık yuvası, aydınlık feneri olduğunu 

kanıtladığını ifade etti. 
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BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN, daha önce benzer çalıştayları Antalya 

ve Isparta’da da yaptıklarını belirterek, Kalkınma Ajanslarının dünyadaki ve 

Türkiye’deki gelişiminden bahsetti. 

Genel Sekreter Kalkınma Ajanslarının dünyada 1900’lü yıllardan beri var 

olduğunu, 1950’lerden itibaren ise gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde 

kurulduğunu belirtti. Dünyada 20 bin civarında kalkınma ajansı faaliyet 

göstermekte olduğunu, Türkiye’de de 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı 

kanun ile kurulmaya başlanılan Kalkınma Ajanslarının sayısının 26’ya 

ulaştığını söyledi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın da 25 Temmuz 2009’da 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulduğunu, 2010 yılı Temmuz ayında eleman 

alımı yapılarak faaliyetlerine fiilen başladığını söyledi. Ajansın bölgenin 

ekonomik potansiyelini dünyaya tanıtarak, yatırımcıları çekeceğini ve 

istihdamı artıracağını söyledi. Üç ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri ile 

yatırımcıları ücretsiz teknik destek sağlanacağını ifade etti. 

Her gün ona yakın yatırımcının Ajanslarını ziyaret ettiğini söyledi. Ajans 

yönetim yapısının katılımcı bir anlayış ile oluşturulduğunu, üç ilin Vali, 

Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanları ve Ticaret Sanayi Odası 

Başkanlarının Yönetim Kurulunu oluşturduğunu, Genel Sekreterliğin icra 

birimi olduğunu, Kalkınma Kurulu’nun ise daha geniş katılımlı danışma 

organı olduğunu belirtti. Böylece BAKA yönetiminde devlet, halk ve 

sanayicinin temsil edildiğini söyledi. 

Çalıştaya katılımın da sevindirici olduğunu, çalıştayda Burdur’da tarım 

sektörünün sorunlarının Üniversite hocaları moderatörlüğünde dört başlıkta 

ele alınacağını, çözüm önerilerini ve ilgili kurumları da içeren sonuç 

raporlarının www.baka.org.tr adresinde yayınlanacağını ifade ettiler. Üç ilde 

yapılan çalıştay sonuç raporlarını takip ettiklerini, sektörlerin sıkıntılarını ve 

çözüm yollarının takipçisi olacaklarını söylediler. 

Süt İşletmeciliği, Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim ile Tarıma Dayalı Sanayi 

ve Gıda konularında konunun uzmanlardan oluşan dört grup tarafından 

gün boyu görüşmeler yapıldı. Toplantıların sonunda sorunlar ve çözüm 

yollarını içeren sunumlar yapıldı. 
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BĠTKĠSEL ÜRETĠM ÇALIġMA GRUBU  

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

 

Sorun 1:  

Orman alanları ve meraların yeterince değerlendirilememesi  (Özellikle 

hayvan yemi üretimi açısından) 

Çözüm 1:  

 Orman alanlarında aromatik bitki (Defne, Lavanta, Adaçayı, Kapari, 

Kekik gibi) yetiştirilmesi,  

 Tıbbi aromatik bitkilerin işlendiği sanayinin kurulması, 

 Tefenni İlçesi civarında rezene yetiştirilmesinin teşviki,  

 Orman arazilerinin kültüre alınması,  

 Üniversitede kırsal kalkınma enstitüsü kurulması 

Ġlgili Kurumlar: Üniversite, BATEM, BAKA, Tarım Müdürlüğü 

 

http://www.baka.org.tr/wp-content/uploads/2010/10/10.jpg
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Sorun 2:  

Verimli toprakların erozyona maruz kalması 

 

Çözüm  

 Rüzgar perdesi olacak ağaçların dikilmesi (Ahlat, fıstık çamı vb.),  

 Halkın da bu ağaçların meyvelerinden faydalanabilmesinin sağlanarak 

dikimin teşvik edilmesi 

 

Ġlgili Kurumlar: Üniversite, Tarım Müdürlüğü, Çevre ve Orman Müdürlüğü 

 

Sorun 3:  

Arıcılık işletmecileri ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliğinin olmaması, 

ormanlarda arıcılara izin verilmemesi, körük için ateş yakılmasının 

oluşturduğu sorunlar, üreticilerin ilaç kullanımının arıya verdiği zararlar. 

 

Çözüm 3:  

 Arıcılık faaliyetlerinin konaklama yerleri, çiçekli bitkilerin kullanımı, 

arıcılığın ormancılığın bir parçası olduğunun vurgulanması yolu ile 

desteklenmesi 

 Konaklama yerleri ortak planlama yolu ile denetimli şekilde 

kullanılmalı ve arıcılık için kullanılacak alanlar belirlenmeli  

 Sertifikalı arıcılar bu konuda yönlendirilmeli, arıcının konaklama alanı 

orman yangın riski az olan yerlerden seçilmeli  

 Yonca ve üçgül bitkileri arıcıların hizmeti için yetiştirilmeli, kekik balı 

üretimi geliri çok fazla olduğundan önem ayrıca teşvik edilmeli 

 

Ġlgili Kurumlar: Üretici Birlikleri, Çevre ve Orman Müdürlüğü 
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Sorun 4:  

Sulamada ve diğer tarımsal faaliyetlerde enerji maliyetlerinin yüksekliği 

  

Çözüm 4:  

 Kırsal alanlarının enerji ihtiyacının enerji üretimini sağlayacak bitkisel 

üretim yolu ile yapılması, 

 Biyogaz, biyokütle, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının teşviki  

Ġlgili Kurumlar: Üretici Birlikleri, Çevre ve Orman Müdürlüğü 

 

Sorun 5: Pazarlamada yaşanılan problemler 

Çözüm 5:  

 Kiraz işleme fabrikası kurulması, 

 Soğuk hava deposu sayılarının artırılması, 

 Serbest tarım danışmanlık hizmetlerinden faydalanılması, 

 Sözleşmeli tarım uygulamasına geçilerek ürünün aracısız işleyici 

firmalara satılması yönteminin uygulanması. 

Ġlgili Kurumlar: Üretici Birlikleri, Tarım Müdürlüğü, BAKA, Üniversite 

 

Sorun 6: Üretici ile Araştırma Enstitüsü ve Üniversiteler arasında iletişimin 

yetersiz olması nedeni ile atadan gelen üretim yöntemlerinin uygulanmaya 

devam edilmesi 

Çözüm 6:  

 Çiftçi eğitimine önem verilmesi  

Ġlgili Kurumlar: BAKA, BATEM, Üniversite, Tarım Müdürlüğü 

 

Sorun 7: Üretimin küçük alanlarda yapılması 

Çözüm 7:  

 Arazi toplulaştırması ile bölgesel ürün yetiştirilmesi,  

 Organik üretim yapan üreticinin yanındaki ilacın zararlarının önüne 

geçilmesi, 
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 Tarım arazilerinin bölünmesi özellikle miras yolu ile bölünmesi 

yasaklanmalıdır. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, TBMM 

 

 

Sorun 8: Yanlış sulama yapılması, sulamada suyun büyük kısmının 

buharlaşma nedeni ile kaybolması.  

Çözüm Önerileri 8:  

 Modern sulama sistemlerinin uygulanması,  

 yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçilmesi,  

 saman vb. ile malçlama uygulamaların yapılması. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, TKDK, Üretici Birlikleri 

 

Sorun 9: Çiftlik gübrelerinin yanlış kullanımı nedeni ile zararlıların üremesi. 

Çözüm Önerileri 9:  

 Bu gübreler satılıp yerine kimyasal gübre alınabilir.  

 Biyogaz üretiminde kullanılabilir. Özellikle büyükbaş hayvan üretimi 

yapan köylere kurulabilir. Güneş kollektörü ile fermantasyon havuzu 

kışın ısıtılabilirse daha verimli biyogaz tesisi kurulabilir. Bölgemizde ve 

Burdur’da özel bir prototip kurulabilir. 

Ġlgili Kurum: BAKA, Tarım Müdürlüğü, Özel Sektör, Üniversite 

 

Sorun 10: Gen kaynaklarının korunamaması. 

Çözüm Önerileri 10:  

 Yerli çeşitler için, BATEM’im gen havuzu projelerinden faydalanılmalı, 

sebze, meyve ve diğer tıbbi aromatik bitkiler için kullanılmalı 

 Tohum bankası çalışması ulusal bazda olduğu gibi bölgesel bir banka 

kurulmalı 

 Aydın inciri gibi ilimizde üretilen incirin de tanıtımı yapılmalı 

 Burdur yıldız domatesi, Bucak’ta bey biberi, Çavdır’da Büyük alan 

dolmalık biber, Kargı turpu gibi ürünler korunmalı 

 Gen kaynaklarının bozulmaması için geleneksel üretim bölgelerine 

ithal tohumlu ürünler yetiştirilmesine izin verilmemeli. 
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Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Tarım Müdürlüğü, BATEM, BAKA 

 

Sorun 11: Çiftçilerin kayıt tutmayı sevmemesi, çiftçinin deftere ilaç 

kullanımı vb. verileri nasıl işleyeceğini bilememesi 

Çözüm Önerileri 11:  

 Üreticilerinden kayıt tutanlara ödül verilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri 

 

Sorun 12: Aracıların etkinliği 

Çözüm Önerileri 12:  

 Ürün borsalarının kurulması,  

 Çiftçilerin pazarlama konularında eğitilmesi 

 Üretici birlikleri aracılığı ile ürünlerin değerlendirilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri 

 

Sorun 13: Yem bitkileri üretiminin azlığı, mera kullanımındaki yanlışlıklar,   

OSB, Toplu Hayvancılık bölgesi kurulumu denilince ilk akla gelen yerlerin 

meralar olması,  

 

Çözüm Önerileri 13: 

 Yem bitkileri üretimine yönelik alanlarda desteklemelerin 

sürdürülmesi, mera amenajmanına uygun kullanım sağlanmalı, ıslah 

projeleri ile verimlilikleri artırılmalı,  

 İlimizin mera alanları tespiti yapılmış durumda olduğundan kalıcı 

ürün desenlerinin ekimi seçilmeli. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri 

 

Sorun 14: Organik Tarımda karşılaşılan zorluklar, küçük alanlarda üretim 

yapılması Organik üretim ile konvensiyonel üretim sonucu satış fiyatlarının 

maliyetleri karşılayamaması 

Çözüm Önerileri 14: 
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 Burdur’da özellikle organik olarak rezene, anason ve gül üretilmesi 

geliştirilmeli 

 Çevre illere göre temiz bir toprak yapısının ve Akyaka gibi yüksek 

rakımlı yerlerin değerlendirilmesi, 

 900 m rakımdan sonra iç kurdunun etkinliğini yitirmesi kiraz üretimi 

için önemli olup organik havuç üretimi de yapılabilir,  

 Organik tarım genellikle yurtdışı için üretildiği ve döviz girdisi 

açısından önemi unutulmamalı, 

 Organik tarımda planlı ve sistemli bir üretim yapılmalı,  

 Üreticinin gelir kaybı bir şekilde karşılanmalıdır. 

 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, BAKA, TKDK, Üretici Birlikleri 

Sorun 15: Cevizde, Bademde tesis edilmiş bahçelerde çeşit karışıklığı, 

sertifikalı çeşitlerin de verimlerinin düşük olması 

Çözüm Önerileri:  

 Fidan üretim istasyonlarının sertifikalı ve titiz üretim yapmaları,  

 Daha verimli sertifikalı çeşitler seçilmelidir. 
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  SÜT ĠġLETMECĠLĠĞĠ ÇALIġMA GRUBU 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

http://www.baka.org.tr/wp-content/uploads/2010/10/111.jpg
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Sorun 1: Sağım esnasında hijyenin sağlanamaması 

Çözüm Önerileri: 

 Hijyenin devamını sağlayacak önlemlerin alınması 

 Toplu sağım merkezleri sayısının artırılması. 

 Ahırlarda fiziki şartların iyileştirilmesi. 

 Mini sağım merkezi benzeri mobil ve esnek sağım modellerinin 

yaygınlaştırılması. 

 Kooperatiflerin çiftçilere sağım ünitelerinde kullanılacak  

promosyonlu dezenfektan sağlaması. 

Ġlgili Kurumlar: Kooperatifler, Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri  

 

Sorun 2:  İşletmelerin küçük ölçekli olması. 

Çözüm Önerileri: 

 Küçük işletmelerin birleşmelerinin teşviki. 

 Toplu sağım ve  organize hayvancılık alanlarının oluşturulması,  

 Birkaç yetiştiricinin birleşme vasıtasıyla optimum üretim 

seviyesine ulaşılması,  

 Daha uygun kredilerle bireysel büyümenin gerçekleştirilmesi. 

 İşletmelerde hayvan sayısının artırılması, işletme sahiplerinin 

kendi emeklerini katarak üretimde rol almaları. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Kooperatifler. 

 

Sorun 3: Teşviklerin hayvan fiyatını artırmayacak şekilde belirli standartlar 

içerisinde olmaması ve faizsiz kredinin 10 baş hayvandan aşağıya 

verilmemesi. 

Çözüm Önerileri: 

 Teşvik ve desteklerde hayvan fiyatları bazında birim fiyat 

zorunluluğunun getirilmesi. Alınacak hayvan sayısının esnek 

bırakılması. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. 

 

Sorun 4: Hayvan sağlığı sorunları. 

       4.1: Mastitis 
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Çözüm Önerileri: 

 Ahır koşullarının düzenlenmesi ve koruyucu hekimliğin ön plana 

çıkarılması. 

  4.2: Ayak hastalıkları sorunları 

Çözüm Önerileri: 

 Hayvanlara gezebilecek mekan sağlanması,  

 Kullanılan rasyonun düzenlenmesi. 

  4.3: Hayvan Hareketleri 

Çözüm Önerileri: 

 Burdur çevresinde hayvan hareketlerinin çok yoğun olması sebebiyle il 

genelinde ciddi bir karantina programı uygulanmalıdır. 

  4.4: Döl tutma sorunu 

Çözüm Önerileri: 

 Yetiştirici birliklerinin yerli tohum merkezlerinden tohum almasının 

sağlanması. 

 Yetiştiricilerin eğitiminin sağlanması 

 En pahalı sperma yerine ineğin özelliğine göre tohum seçilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Tarım İl Müdürlüğü, Üniversiteler, Damızlık Sığır 

Yetiştiriciler Birliği. 

 

Sorun 5: Üretici kooperatiflerindeki yönetim  faaliyetlerinin profesyonel 

kişilerce yerine getirilmemesi  

Çözüm Önerileri:  

 Kooperatiflerde insan kaynakları politikalarının oluşturulması. 

 Kooperatiflerde akrabalık  ve  tanıdık (nepotizm) yoluyla oluşan 

yönetim yapısının değiştirilmesi. 

 Kooperatif tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin ve bunlara bağlı bütçesinin  

denetlenmesi sağlayacak bir otoritenin oluşturulması. 

 Kooperatif idaresinin profesyonel idarecilere bırakılması. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Kredi Kooperatifleri, Sanayi Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, SPK mevzuatına bağlı çalışan bağımsız denetim kuruluşları. 
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Sorun 6: Çiftçilerin eğitim yetersizliği 

Çözüm Önerileri: 

 Eğitim faaliyetlerinin ödüllendirilmesi yöntemiyle çiftçilerin katılımının 

sağlanması. 

 Çiftçi eğitim merkezinin açılması. 

 Önder çiftçi uygulamasının desteklenmesi. 

 Üniversitenin eğitim faaliyetlerinde yer alması. 

 Eğitimcilerin eğitilmesi ve bilgilerinin dönemsel olarak güncellenmesi. 

 Örnek olması açısından veteriner fakültesi çiftliğinin kurulması. 

Ġlgili Kurumlar: Üniversiteler, Kooperatifler, Tarım İl Müdürlüğü, BAKA 

 

Sorun 7: Kaba yem yetersizliği 

Çözüm Ürünleri: 

 Yem bitkileri tohum desteğinin artırılması. 

 Alternatif kaba yem araştırılması. 

 İkinci ürün yem bitkisi üretiminin desteklenmesi. 

 Ülkenin farklı yerlerinde Burdur için yem bitkisi ürettirme 

yollarının araştırılması.  

Ġlgili Kurumlar: Tarım İl Müdürlüğü, Birlik ve Kooperatifler. 

 

Sorun 8: Ölçüsüz ve rastgele konsantre yem kullanması 

Çözüm Önerileri: 

 Kooperatifler-Birlikler, Tarım İl Müdürlüğü ve Üniversitenin 

ortaklığında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

Ġlgili Kurumlar: Kooperatifler, Birlikler  

 

Sorun 9 : Hayvan bakım ve beslemesinden doğan sütteki yağ ve kurumadde 

değerlerinin düşük olması nedeniyle üründe kalite bozukluklarına neden 

olmaktadır. Çiğ süt kalitesi düşmektedir. 

Çözüm Önerileri: 

 Üretici düzenlenen eğitimlerle bilinçlendirilmeli,  
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 Süt toplama merkezlerindeki personellere eğitim programları 

düzenlenmeli,  

 Kaba ve kesif yemin kalitesini artırıcı tedbirle alınmalı  

Ġlgili Kurumlar: Çavuşoğulları Süt, Ak Gıda, Köy-Koop, Tarım İl Müdürlüğü, 

Burdur Meslek Yüksekokulu 

 

Sorun 10: Sağım ve ahır hijyenin yetersizliği nedeni ile çiğ sütteki bakteri ve 

somatik hücre sayısının yüksek olması  nedeniyle ürüne dönüştürmede 

teknolojik sorunlar ortaya çıkmakta, üründe bozulmalara yol açmaktadır.  

Çözüm önerileri:  

 Köy bazında toplu sağım ünitelerinin kurulması, gerekli teşviklerin 

sağlanması,  

 Üreticilerin hijyen konusunda eğitilmeli ve gerekli kimyasalların 

kullanılması sağlanmalı,  

 Süt toplama merkezlerinin yanı sıra küçük aile işletmelerinde de 

denetimler ve yaptırımlar uygulanmalı  

Ġlgili Kurumlar: Çavuşoğulları süt, Ak Gıda, Köy-Koop, Tarım İl Müdürlüğü, 

Burdur Meslek Yüksekokulu 

Sorun 11: Süt fiyatının pahalı olması ve teşviklerin mevsimlere göre 

dağılmaması nedeni ile kaliteli sütün uygun dönemde uygun fiyata alıcı 

bulamaması 

Çözüm Önerileri:  

 Hayvan doğumlarının yıl içerisine düzenli dağılımı sağlanmalı,  

 Sperm bankası oluşturularak mevcut ırk özelliklerinin iyileştirilmeli, 

 Mevsimsel değişimler göz önüne alınarak altışar aylık dönemlerde süt 

teşvik bedellerinin belirlenmeli,  

 Çiğ sütün çeşitli kalite özelliklerine göre (asitlik, yağ, kurumadde, 

protein, antibiyotik, bakteri yükü, somatik hücre sayısı) teşvik 

bedelleri düzenlenmeli 

Ġlgili Kurum veya kuruluĢ: Çavuşoğulları süt, Ak Gıda, Köy-Koop, Tarım İl 

Müdürlüğü, Burdur Meslek Yüksekokulu 

 

Sorun 12 : Örgütsel süt alımından bireysel süt alımına doğru bir gidişin 

olması nedeni ile mevsimsel olarak süt miktarının az olduğu dönemde süt 

fiyatları yükselmekte kalitesiz sütler yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır. 
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Çözüm önerileri:  

 Çiğ süt pazarlamasının örgütlü kuruluşlarla yapılmasının teşvik 

edilmesi ve öneminin eğitim çalışmalarıyla benimsetilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Köy-Koop, Çavuşoğulları süt, Ak Gıda 

 

Sorun 13: Bireylerin A tipi çiftlik modeline uygun işletmelerin yetersiz 

olması nedeni ile sağım merkezleri modernize edilmemekte, hijyen 

kurallarına da uyulmadığından çiğ süt kalitesi bozulmakta, bireylerin 

hayvan sayısı artmamakta, denetimlerin yeterince yapılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri:  

 Süt toplama merkezlerinin yaygınlaştırılmalı,  

 Toplu sağım üniteleri köy ve kooperatif bazında kurulmalı,  

 Gerekli finansmanın bakanlık ve dünya bankası vs. kaynaklarının 

kullanılarak sağlanması, ayrılacak bütçenin yüksek tutulması 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Muhtarlıklar, Köy-Koop, Ak Gıda, Tarım İl 

Müdürlüğü,  

 

Sorun14 : İşletmelerin kurulu üretim kapasitesinde üretim yapılmaması 

nedeni ile mevsimsel dalgalanmalardan dolayı yeterli hammadde temin 

edilmemesi, ürün pazarlanmasında sıkıntılar yaşanması, işletmelerin 

mevcut kapasiteyi artıracak yeterli alana sahip olmaması 

Çözüm Önerileri:  

 Her mevsim eşit miktarda süt temini için gerekli tedbirlerin alınması, 

 Pazarlama şirketi kurulması,  

 Üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak Ar-Ge çalışmalarına önem 

verilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Çavuşoğulları süt, Ak Gıda, Burdur Meslek Yüksekokulu 

 

Sorun 15: Pazarlama şirketinin olmaması nedeni ile süt ürünlerinin 

yeterince pazarlanamaması firmaları olumsuz etkilenmekte ve Burdur dışına 

ürün pazarlamada diğer firmalarla rekabet edememektedirler. 

Çözüm Önerileri: Pazarlama şirketi kurulmalı 

Ġlgili Kurumlar: Çavuşoğulları süt, Ak Gıda, Burdur Meslek Yüksekokulu 
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Sorun 16: Burdur ilinde süt sığır yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürü 

idaresi ve yönetimi konularında eksik bilgilere sahip olmaları. 

Çözüm Önerileri: Üreticilerin eğitim ve iletişim ihtiyaçları bilimsel 

yöntemlerden faydalanılarak sağlanmalıdır 

Ġlgili Kurumlar: Veteriner Fakültesi, Tarım İl Müdürlüğü, üretici birlikleri, 

kooperatifler 

 

Sorun 17:Burdur’daki süt sığır işletmelerinin %51,9’u kapalı-sabit bağlamalı 

ahırlardan yapıldığı tespit edilmiştir. Bu barınak tipi hayvan sağlığı ve refahı 

açısından sorun teşkil etmektedir. 

Çözüm Önerileri:  

 Özellikle dağ köylerinde yoğun olmakla birlikte diğer köylerde de 

yoğun olarak bulunan kapalı-sabit bağlamalı barınakların sayısının 

azaltılması için yetiştiriciler bilinçlendirilmelidir.  

 Ayrıca bu ahırlara sahip yetiştiricilerin daha geniş alanlarda serbest 

gezinmeli barınaklar yapması teşvik edilmelidir.  

 

Sorun 18: Burdur ilinin Türkiye ortalamasının üstünde olan süt sığır 

yetiştiriciliğinin Tarım Bakanlığı tarafından daha farklı değerlendirilmesi ve 

desteklenmesini sağlanmalıdır. 

Çözüm Önerileri :  

 Burdur’da var olan gelişmiş hayvancılık yapısı bütün aktörler 

tarafından her platformda dile getirilmelidir. 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Özel Sektör Temsilcileri 
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HAYVANSAL ÜRETĠM ÇALIġMA GRUBU  

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 
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A- SU URÜNLERĠ 

Sorun 1: Antalya’nın içme suyu ihtiyacının Karacaören 1 ve 2 Barajlarından 

karşılanması yönündeki talepten dolayı baraj havzasındaki tesislerin 

kapatılması tehlikesi ( Bu tesislerde yıllık 6.625 ton alabalık üretimi 

yapılmakta, oluşturulan ekonomik değer 45 milyon dolardır) 

 

Çözüm Önerileri:  

 Tesislerin kapatılmadan su ihtiyacının karşılanabileceği teknolojileri 

geliştirilmesi,  

 Antalya içme suyu ihtiyacının başka bir yerden karşılanması 

Ġlgili Kurumlar: İl Özel İdareleri, DSİ, Belediyeler 

 

Sorun 2: Karacaören baraj havzasında Aksu çayı kaynaklı kirlenme nedeni 

ile balık üretim tesisleri olumsuz etkilemektedir. 

 

Çözüm Önerileri:  

 Kirlenme nedeni araştırılmalı 

 Biyolojik ve kimyasal arıtma işlemleri uygulanmalı 
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Ġlgili Kurumlar: DSİ, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar 

 

Sorun 3:  Balık üretim çiftliklerinin yaşadıkları kira problemi, kira bedelleri 

için somut bir kriterin olmaması 

 

Çözüm Önerileri:  

 Kiralar daha uygun ve standart olmalıdır 

Ġlgili Kurumlar: İl Özel İdaresi 

 

Sorun 4:  Enerji ve yemden kaynaklanan girdi maliyetlerinin yüksek oluşu 

 

Çözüm Önerileri:  

 Alternatif enerji kaynakları kullanımı sağlanmalı 

 Yem üretimi konusunda Ar-ge çalışmaları yapılmalı 

Ġlgili Kurumlar: Üniversiteler, Enerji Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri 

 

Sorun 5:  Dere kenarındaki tesislerin altyapı ve ulaşım problemleri, sosyal 

imkanların yetersizliği 

 

Çözüm Önerileri:  

 Yeni yolların yapılması 

 Sosyal Donatıların yapılması 

 Altyapının iyileştirilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Belediyeler, İl Özel İdareleri 

 

Sorun 6: Yanlış teşvik politikaları nedeniyle sektörde arz  fazlası oluşmuş 

durumdadır. Bu da fiyatları oldukça aşağıya çekmiş olup pazarlama 

problemlerine neden olmaktadır. 

 

Çözüm Önerileri:  

 Teşvik politikalarının gözden geçirilmesi 

 Pazar araştırmaları yapılması 

 Ürünlerin alternatif değerlendirme imkanları araştırılmalı 
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Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Üniversiteler, Ticaret Odaları,  

 

Sorun 7: İşleme ve depolama tesislerinin yetersizliği (Sadece Antalya 

Organize Bölgede bir adet işleme tesisi bulunmaktadır.) 

 

Çözüm Önerileri:  

 İşleme ve depolama tesislerinin artırılması 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Ticaret Odaları, Özel Sektör, Üretici 

Birlikleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri  

 

Sorun 8: Markalaşamama 

 

Çözüm Önerileri:  

 Markalaşma eğitimleri verilmesi 

 Reklam ve pazarlama tekniklerinin kullanılması 

Ġlgili Kurumlar: Ticaret Odaları, Özel Sektör, Üretici Birlikleri, Belediyeler, İl 

Özel İdareleri, Valilik, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler  

 

Sorun 9: Aşı temini ile ilgili sorunlar 

 

Çözüm Önerileri:  

 Yerli aşı üreticilerinin desteklenmesi  

 Aşılama için gerekli teçhizatın ortak şekilde satın alınarak ortak 

kullanım sağlanması 

Ġlgili Kurumlar: Ticaret Odaları, Özel Sektör, Üretici Birlikleri, İl Özel 

İdareleri 

B-KANATLI HAYVANCILIK 

Sorun 1: Girdi Maliyetlerinin Yüksek Oluşu 

 

Çözüm Önerileri:  

 Enerji kaynakları çeşitlendirilmeli 

 Yem üretimi konusunda Ar-ge çalışmaları artırılmalı 

 Yem üretimi teşvik edilmeli 

Ġlgili Kurumlar: Özel Sektör, Üretici Birlikleri, Üniversiteler, Tarım Bakanlığı 
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Sorun 2: Büyük firmalarla rekabet konusunda yaşanılan problemler, 

üretimin tekelleşmesi (1994 yılında 200 adet işletme varken, şu an sadece 9 

adet işletme faaliyet göstermektedir.) 

Çözüm Önerileri:  

 Rekabetçi bir işletmecilik yapısının oluşturulması 

Ġlgili Kurumlar: Özel Sektör, Üretici Birlikleri, Tarım Müdürlüğü, Valilik 

Sorun 3: Hastalık teşhislerinde sonuçların hızlı şeklide alınamaması 

Çözüm Önerileri: 

 Konu ile ilgili Veteriner Fakültesi’nin rolü artırılmalı 

Ġlgili Kurumlar: Veteriner Fakültesi, Tarım Müdürlüğü 

Sorun 4: Tarım İl Müdürlüğünce yapılmakta olan saha denetimlerinin 

yetersiz oluşu 

 

Çözüm Önerileri:  

 Saha denetimlerinin artırılması 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü 

 

C-ARICILIK 

 

Sorun1: Arı konaklama yerlerinin ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmesi 

 

Çözüm Önerileri:  

 Bölgede 100 adet arı konaklama merkezi  ihtiyacı söz konusudur.  

 Yola yakınlık, su kaynağına yakınlık, güvenlik, elektrik ve altyapı yer 

tespiti konusunda öncelikli kriterler dikkate alınmalıdır. 

Ġlgili Kurumlar: İl Özel İdaresi, Orman Müdürlükleri, Tarım Müdürlüğü 

 

Sorun 2: Ana arı ihtiyacının karşılanmasındaki sıkıntılar 

 

Çözüm Önerileri:  

 Ana arı üretim merkezi ve suni tohumlama laboratuvarının kurulması 

 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri 
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 SORUN 3: Teşvik Sisteminin Yetersiz Oluşu 

Sorun 3: Kovan başı destek tutarı olan 6 TL’nin, üretim maliyetlerine kıyasla 

oldukça düşük olması 

Çözüm Önerileri:  

 Destek miktarının artırılması 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü 

 

Sorun 4: Pazarlama ve markalaşamama problemi 

Çözüm Önerileri:  

 Anason Balının yöreye özgü olarak üretim ve pazarlamasının 

sağlanması 

Ġlgili Kurumlar: Üretici Birlikleri, BAKA 

 

Sorun 5: Sahte Bal Satışları ve bu konudaki denetim yetersizliği 

Çözüm Önerileri:  

 İlyas ve Karakent köyleri orman alanlarının kışlatma alanı olarak 

düşünülmesi  

 Bu bölgedeki çam ağaçlarının kesiminin önlenmesi 

 Kır Yoncası, Lavanta ve Akasya dikiminin yaygınlaştırılması 

Ġlgili Kurumlar: Orman Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Tarım Müdürlüğü 

 

D-ET ÜRETĠMĠ 

Sorun 1: Damızlık erkek danaların dışarı satılması 

 

Çözüm Önerileri: Damızlık materyallere önem verilmeli 

 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü 

 

Sorun 2: Uygulanmakta olan teşvik sisteminin adaletsiz oluşu 

 

Çözüm Önerileri:  

 Teşvik sisteminin sürekli güncellenmesi 
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 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Uygulanmakta Olan 

Teşvikler, tüm bölgeler için geçerli kılınmalı 

 Bölgesel teşvikten sektörel teşvike geçilmeli 

 

 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı 

 

Sorun 3: Enerji ve Yem gibi girdi maliyetlerinin yüksek oluşu 

 

Çözüm Önerileri:  

 Yem bitkileri üretim ve araştırmalarının özendirilmesi 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri, Kooperatifler 

 

Sorun 4: Yeni hayvancılık işletmesi kurulması ve ruhsatlandırılması 

konusundaki bürokratik süreç (16 ayrı kurumdan izin alınması 

gerekmektedir) 

 

 

Çözüm Önerileri:  

 Tek adımda hizmet masaları oluşturulması 

 İş akış şemalarının incelenmesi 

  

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Belediyeler, Valilik 

 

 

Sorun 5: Fiyat istikrarsızlığı ve ithalatın üreticiyi olumsuz etkilemesi 

 

Çözüm Önerileri:  

 Planlı bir hayvancılık politikası izlenmeli 

 Ekonomik gelişmelere karşı çiftçilerin bilinçlendirilmesi 

 

Ġlgili Kurumlar: Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
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Sorun 6: Mezbahalarda arıtma tesisi olmamasından kaynaklanan kirlilik 

 

Çözüm Önerileri:  

 Arıtma tesisi kurulması 

Ġlgili Kurumlar: Belediyeler 

 

Hayvansal Üretim ÇalıĢma Grubunun Diğer Çözüm Önerileri ve 

Talepleri: 

 Gölhisar Belediyesi tarafından, Gölhisar Bölgesinde küçükbaş ve 

büyükbaş hayvanlar için ayrı ayrı organize hayvancılık bölgesinin 

kurulması 

 

 Bakıcı, çoban ve sağımcıların sosyal güvenlikleri konusunda 

düzenleme yapılması 

 Küçükbaş hayvancılıkta, özellikle erkek damızlık ihtiyacının 

karşılanabilmesi için özendirici örnek  elit  sürüler oluşturulması 

 

 Koyunlarda Brucella hastalığından eradikasyon projesi uygulanması 

 

 Teke Yöresi Keçicilik Araştırma Merkezinin Kurulması 
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TARIMA DAYALI SANAYĠ VE GIDA ÇALIġMA 

GRUBU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 
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Sorun 1: Et sektöründe yaşanan nitelikli personel bulamama sıkıntısı. 

 

 

Çözüm Önerileri:  

 Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sektörün ihtiyaç 

duyduğu niteliklerde elemanlar (et ve et ürünleri teknoloğu, laborant) 

yetiştirilmelidir.  

 Aynı zamanda firma sahipleri ve çalışanlarının meslek içi eğitimlerinin 

yapılması gerekmektedir. 

 

Ġlgili Kurumlar: Üniversite, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, MEB ve 

Sanayiciler. 

 

Sorun 2: Et ürünleri işleme tesisi sayısının yetersizliği ve ölçeklerinin küçük 

olması.  

 

Çözüm Önerileri:  

 Ülke çapında et işleme faaliyeti gösteren firmaların ilimize çekilerek 

organize sanayi bölgelerinde geniş ölçekli arsalar tahsis edilmelidir. 
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 Ayrıca ilimizde mevcut faaliyet gösteren küçük işletmelerin 

birleştirilerek rekabet güçleri yüksek ve AB standartlarına uygun ürün 

üretmeleri sağlanmalıdır. 

 Et sektörünün önemini, kapasitesini ve avantajlarını ilimizde bulunan 

girişimcilere anlatılarak farkındalık yaratılmalıdır. 

Ġlgili Kurumlar: Üretici Birlikleri, BAKA, Belediyeler, Özel Sektör 

 

 

Sorun 3: Hammadde fiyatlarının istikrarsız olması 

 

Çözüm Önerileri: 

 Makro Politikalar ile çözüm üretilmeli 

 Tüketicilerin ürün kalitesi hakkında bilgilendirilmesi/eğitilmesi  

 Burdur ili içerisinde gıda analizlerinin daha etkin ve pratik bir şekilde 

yapılması  

 Üniversite bünyesinde bulunan bölgesel gıda laboratuvarının yaptığı 

analizlerinin ilgili kurumlara duyurulması  

 Üniversiteler kuruluşlara ar-ge desteği sağlamalı 

 

Ġlgili Kurumlar: Üniversiteler, Valilik, Belediyeler, Maliye Bakanlığı 

 

Sorun 4: Üretim makinaları yetersizliği ve yurt dışından tedarik edilen 

makinaların yedek parça ve bakım sorunları  

 

Çözüm Önerileri:  

 Bu makineler projelendirilerek verilen teşviklerle imalatın ilimizde 

yapılması sağlanmalı 

Ġlgili Kurumlar: Özel Sektör, Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Sorun 5: Reklam ve pazarlama problemleri 

Çözüm Önerileri:  

 

 Yerli ve yabancı fuarlarda üretilen ürünlerin reklamı ve tanıtımı 

yapılmalıdır.  

 Üretici ve sanayicilerimize reklamın faydaları konularında MAKÜ 

işbirliği ile eğitimler verilebilir.  

 İlimizde tarım ve gıda fuarı, gıda kongresi düzenlenebilir. Çevre illerde 

düzenlenen bu tür organizasyonlara katılım sağlanabilir. 
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Ġlgili Kurum ve KuruluĢlar: Özel sektör, BAKA, Burdur Valiliği, MAKÜ, 

Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Sorun 6: Kaliteli hammaddenin temininde ve tespitinde yaşanan sorunlar 

 

Çözüm Önerileri:  

 Bitkisel ürün üretiminde uzmanlaşmanın artırılması  

 Kaliteli tohum temin edilmesi 

 Tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi engellenmeli, arazi 

toplulaştırılması yapılmalı 

 İşletmelerin kaliteli hammadde üretimi için çiftçilerle anlaşmalı üretim 

yapılmalıdır. Bununla ilgili çiftçilere ve işletmelere eğitimler verilerek 

konunun projelendirilmesi sağlanmalıdır.  

 Unlu mamuller üreten işletmeler için unun kalitesi çok önemlidir. Bu 

amaçla buğday ve arpa için anlaşmalı üretim yapılabilir. 

 Uygun çeşitlerin ekiminde Tarım Bakanlığının belirlediği havza bazlı 

desteklerden yararlanılması ve bu konuda üreticileri ve firmaları 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 

Ġlgili Kurumlar: Özel Sektör, BAKA, Ticaret ve Sanayi Odaları 

 

Sorun 7: İlimizde yetişen tıbbi aromatik bitkilerden yeterince 

faydalanılamaması, bu bitkilerden üretilen balın değerlendirilememesi,  

 

Çözüm Önerileri:  

 

 İlimiz tıbbi aromatik bitkilerin yetişmesinde oldukça zengindir. Ancak 

bu bitkileri işleyen fabrika yoktur. Tanıtım ve reklam faaliyetleriyle bu 

bitkileri yerli ve yabancı yatırımcıya tanıtılması ve tesis kurulması 

sağlanmalıdır. 

 

 Kapari, kekik, defne, lavanta, adaçayı kültüre edilerek üretiminin 

yapılması gerekmektedir. 

 Burdur ilinin bal üretiminde büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. 

Burdur ilinde üretilen balın gerekli kalite analizleri yapılıp üretiminde 

verimin saptanması gerekmektedir.  

 Bal işleme tesisi kurularak ilimiz içerisinde katma değeri artırılmalıdır. 

 

Ġlgili Kurumlar:  Üretici Birlikleri, BAKA, Belediyeler 
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Sorun 8: Çevre illerde yetiştirilen su ürünleri gerek yurt içi gerek yurt dışı 

pazarlarda satılabiliyor. Ancak ilimizde su ürünleri üretiminde büyük bir 

potansiyel olmasına rağmen bu ürünleri işleyecek bir tesis yoktur. 

 

Çözüm Önerileri:  

 Su ürünlerini, mamule çevirecek olan bir tesisin kurulması 

 Sektörde balık işletmeciliği yapan firmalar ile diyaloga geçirerek 

eğitilmeleri sağlanmalıdır. 

Ġlgili Kurumlar: Ticaret ve Sanayi Odası, BAKA 

Sorun 9: İlimizde üretilen mamullerin pazarlara ulaştırılması ek maliyetler 

getirmektedir. 

 

 Demiryolu ağının genişletilmesi  

 Kurulacak lojistik merkezleri ile ilimizden pazarlanan ürünlerin lojistik 

merkezleri aracılığı ile toplu olarak nakliyesi sağlanmalıdır. 

 

Ġlgili Kurumlar: Ulaştırma Bakanlığı, BAKA, Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Sorun 10: Geleneksel ürünlerin üretilmemesi 

 

Çözüm Önerileri:  

 Burdura has tatlar olan ceviz ezmesi, burdur şiş, keş peyniri ve akça 

atık gibi ürünlerin sanayi tipi üretime ile ilgili çalışmaların yapılması 

gerekmektedir.  

 Ayrıca yazılı ve görsel basında sık sık tanıtımının yapılması ve 

düzenlenecek fuarlarda ürünlerimizin yer alması sağlanmalıdır. 

Ġlgili Kurumlar: BAKA, Ticaret ve Sanayi Odası, Valilik, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

 

Sorun 11: Kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon eksikliğinin olması, 

Çözüm Önerileri:  

 

 Periyodik aralıklarla geniş katılımlı yuvarlak masa toplantıları ve 

bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir.  
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Ġlgili Kurumlar: Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kamu 

kurumları, MAKÜ ve BAKA 

 

Sorun 12: Burdur’un teşvik kapsamında olmaması, 

  

Çözüm Önerileri:  

 Önümüzdeki dönemlerde yürürlüğe girecek teşvik kanunlarında 

ilimizin rekabet gücünü artırmak üzere komşu illerimiz gibi teşvik 

kapsamına alınması gerekmektedir.  

Ġlgili Kurumlar: Ticaret ve Sanayi Odası, BAKA, DPT, Valilik, Sanayi 

Bakanlığı 

 

Sorun 13: Organize sanayi tesisinde yeterli arıtma tesisinin olmaması, 

Çözüm Önerileri: Kurumsal arası işbirliği ile halen aktif olmayan arıtma 

tesisinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Ġlgili Kurumlar: Belediye Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi,  

BAKA 

 

 

 


