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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 

MEYVECİLİK ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 

I) Çalıştay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya İl Tarım Müdürlüğünde 

yapılmıştır. 

Çalıştaya Antalya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmışlardır. 

 

           BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları                                  
            ve Çözüm Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah 

ERÇİN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleştirmiştir. Üç konuşmacı da, 
Antalya’da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 
vurgu yapmış ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA’nın, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği gerektiren 
konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmişlerdir. 

 

Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 
kapsamında 7 adet alt sektör çalışma grubu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

grupları: 
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1- Hayvancılık 

2- Örtü Altı Sebzecilik 
3- Süs-Aromatik Bitkiler 

4- Meyvecilik  
5- Gıda 
6- Su Ürünleri 

7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiştir. 
 

Çalışma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniş 

katılımlı iki toplantı düzenlemiştir. Her bir çalışma grubu, hazırlamış olduğu 
alt sektör raporlarını tüm Çalıştay katılımcılarına sunmuş ve raporlarını 

BAKA uzmanlarına teslim etmiştir. 
 

II) Meyvecilik Alt Sektör Çalışma Grubu  
 

Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 adet alt sektör grubundan bir 
tanesi “Meyvecilik” olarak belirlenmiştir.  Alt sektör çalışmalarına aşağıdaki 

belirtilen kurum ve kuruluşlardan ilgililer katılım sağlamıştır: 
 

İsim Çalıştığı Kurum Ünvanı 

Salih Ülger Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. 

Celal Subaşı Subaşı Fidancılık Şirket Müdürü 

Zeynep Türkan ATSO 
Ar-Ge Merkezi 

Memuru 

Ömer Faruk 
Çobanoğlu 

Finike Meyve Üreticileri Birliği Birlik Başkanı 

Mehmet Özdemir BATEM Mühendis 

Ertuğrul Turgutoğlu BATEM Mühendis 

Alpaslan Şahin BATEM Mühendis 

Ensar Aydın Antalya Ziraat Odası Genel sekreter 

Fazilet Sarı Antalya İl Tarım Müdürlüğü Mühendis 

Bayram Altıntaş BAKA Uzman 

 

Alt sektör grubu, çalışmalarını 

Akdeniz Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Salih ÜLGER’in 

moderatörlüğünde ve BAKA’dan 

bir raportörün desteği ile 

yürütmüştür. Çalışma grubu, 

sektörün sorunlarını ve bu 

sorunların çözümüne ilişkin 

önerilerini bir rapor halinde 

hazırlayarak Çalıştay 

katılımcılarının dikkatine 

sunmuştur. Meyvecilik Alt Sektörü Çalışma Grubu 
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III) Meyvecilik Alt Sektörünün Antalya Ekonomisindeki Yeri ve 

Önemi  

Antalya ili, sahip olduğu toprak yapısı, zengin su kaynakları ve 

iklimsel özelliklerin çeşitliliği sebebiyle çok sayıda meyvenin kaliteli olarak 

yetişmesine olanak sağlayacak son derece uygun ekosistemlere sahiptir. 

Dünyada yetişen meyve türlerinin önemli bir kısmı ilde üretilmektedir. 

2009 yılı Antalya İl Tarım Müdürlüğü verilerine göre; ilde toplam 

609.621 dekar alanda meyve-bağ ve zeytin yetiştiriciliği yapılmakta olup,  

toplam meyve üretimi 1.087.457 tondur. 

Antalya ilinde en fazla üretilen meyveler içerisinde, toplam üretimde 

portakal birinci sırada yer almakta olup, bunu sırasıyla elma, zeytin, nar, 
muz, limon, armut ve nar takip etmektedir. 
 

      Önemli Meyvelerde Antalya-Türkiye Üretim Miktarları         
 Karşılaştırması (2009) 

Ürün 

Antalya Türkiye Antalya 

Üretim(ton) Üretim(ton) /Türkiye 

Avokado 
943 1.169 

81 

Nar 71.066 170.963 42 

Muz 
58.798 204.517 

29 

Portakal 
384.134 1.689.921 

23 

Limon 
57.182 783.587 

7 

Yenidünya 
7.263 12.986 

56 

Keçiboynuzu 
5.316 14.003 

38 

Zeytin 
83.053 830.641 

10 

Elma 
213.054 2.782.365 

8 

Armut 
42.675 384.244 

11 

Çilek 
27.438 291.996 

9 

 

TÜİK'ten alınan 2009 yılı Türkiye verilerine göre bazı meyvelerin 
toplam üretim miktarları ile Antalya toplam üretim miktarları 

kıyaslandığında; Avokado üretiminin % 81’i,  Yenidünya üretiminin %56’sı, 
Keçiboynuzu üretiminin % 38’i, Nar üretiminin %42’si, Muz üretiminin 
%29’u, Armut üretiminin %11’i, Zeytin üretiminin % 10’u, Çilek üretiminin 

%9’u ve Elma üretiminin %8’inin Antalya’da yapıldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla, bu meyveler içerisinde yetiştiriciliği ekolojik koşullarla sınırlı 

olan avokado ve muz ile ihracat şansı yüksek olan nar ve portakal 
Antalya’nın önemli ürünleri olarak yerini korumaktadır. Bunun yanında 
gıda,  ilaç ve kozmetik sanayinde keçiboynuzunun da önemli bir ürün olarak 

yetiştiriciliğine uygun alanlarda yer verilmelidir. 
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İlde kapladığı alanlar bakımından bir sıralama yapıldığında; zeytin 

birinci sırada yer almakta olup, bunu sırasıyla elma, portakal, nar, üzüm, 
armut, muz ve limon izlemektedir.  

 

Zeytin alanlarının ilk sıraya yerleşmesinde son yıllarda zeytinyağının 
öneminin iyi anlaşılması ile bu amaca hizmet edecek şekilde zeytin 

fidanlarının dağıtımı ve Bakanlığın sertifikalı fidan desteklemeleri etkili 
olmuştur. 
 

 Antalya’da önemli meyvelerin kapladığı alanların Türkiye'deki 
kapladığı alanlara göre karşılaştırmaları yapıldığında; Avokado 1.237da. gibi 
küçük bir alan gözükmesine rağmen,  Türkiye toplamı ile kıyaslandığında % 

86’lık oran ile 1. sıraya oturmaktadır. Yenidünya %65’lik oran ile 2. sırada,  
Muz % 43’lük oran ile 3.sırada,  Nar %20'lik oran ile 4.sırada yer almaktadır. 

Ancak elma ve zeytin gibi meyvelerin ilde kapladığı alanların büyük olmasına 
rağmen, Türkiye ile kıyaslaması incelendiğinde oranların düşük olduğu 
görülmektedir. 

   

 
Antalya ili Türkiye narenciye üretiminin yaklaşık % 16’sını 

karşılamakta olup;. Yine Türkiye toplam portakal üretiminin %23’ü 384.134 

ton ile tek başına İlimizde gerçekleşmektedir. Bu haliyle portakalın gerek iç, 
gerekse dış pazar açısından ne denli büyük bir öneme sahip olduğu açıkça 
görülmektedir. Özellikle Finike Yerlisi ve   Alanya Dilimlisi gibi yöresel 

portakal çeşitlerimizin zaman içerisinde korunması gerekmektedir. İldeki 
portakal üretiminin ülke genelinde sağladığı avantajı diğer narenciye 

türlerinden olan limon, mandarin,  altıntop ve turunç üretiminde görmek 
mümkün değildir. Ancak turizm baskısı, arazi rantının yüksek, üretim 
maliyetlerinin fazla, satış fiyatlarının düşük olması gibi nedenlerle narenciye 

alanlarında önemli kayıplar görülmektedir.  

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 
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90.705.922 ton olan Dünya muz üretiminde ülkemizin payı yok 

denecek kadar az olmasına karşılık, Antalya, Türkiye’de üretilen muzun % 
29’unu karşılamaktadır. 

 

Muz, Alanya, Gazipaşa ve Toros Dağların koruduğu mikro klimalarda 
çok sınırlı olarak yetiştirilmektedir. Bu nedenle üretim miktarı azdır. 

Ülkemizin yıllık muz tüketimi 400.000 ton olup, üretim 201.115 ton 
civarındadır. Bu eksiklik muz ithalatı ile giderilmektedir. Muz üretimi son 
zamanlarda örtü altı yetiştiriciliği şekline dönüşmeye başlamıştır.  

 

Nar yetiştiriciliğinde Antalya 71.066 ton üretim ile Türkiye üretiminin 
% 42’sini karşılamaktadır.  İran Afganistan, Türk Cumhuriyetleri, Irak, 

Suriye, Mısır, İsrail gibi Yakındoğu ülkeleri ve Pakistan Hindistan ve Çin gibi 
Asya ülkeleri diğer üretici ülkelerdir. Nar uzun yıllar üretici ülkelerde 

tüketilirken son 15-20 yılda giderek artan ölçüde uluslararası pazara 
girmiştir.  

 

Avokado ülkemizde yeni tanınan bir meyve olmasına ve bu konuda 
dünya pazarına girememiş olmamıza rağmen, Antalya 943 ton ile Türkiye 
üretiminin %81’ini karşılamaktadır. Avokado ithal eden ülkelerin başında 

batı Avrupa ülkeleri gelmektedir. İstenilen kalite ve miktarda üretim yapıldığı 
takdirde Türkiye’nin Batı Avrupa ülkelerine yakınlığı ihracat için bir avantaj 
sağlayacaktır. Bu ürünün ülkemiz için önemli bir avantajı da Dünyada 

avokado yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde birçok hastalık ve zararlı 
görülmesine rağmen bizde nispeten daha az hastalık ve zararlı görülmesidir.  

 
 

 

Prof. Dr. Salih ÜLGER katılımcılara çalışma grubunun raporunu sunarken 
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IV) Antalya’da Meyvecilik Alt Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

 Sorunlar 

1. Arazilerin küçük ölçekli olması 

 

2. Miras kanunu ile arazilerin sürekli parçalanması 

 

3. Üreticilerin kalite ve sürdürülebilirlikten yoksun olması 

 Aynı çeşit altında çok farklı klonlar satılması 

 Her yıl aynı kalitede ve büyüklükte ürün elde edilememesi 

 

4. Fidan temininde yaşanan sorunlar(sertifikalı ve sertifikasız fidancılık) 

 Piyasada tescilli ve tescilsiz fidanların satılması 

 Satılan fidanların hepsinin aynı standartlarda olmaması 

 Bakanlığın sertifika verirken sadece nematod konusunda analiz 

yapması, hastalık ve zararlar açısından inceleme yapmaması 

 Virüsten ari aşı gözü verecek kuruluşun olmaması (BATEM’deki 

turunçgiller hariç) 

 Fidan yetiştiriciliğinde istenen izolasyon mesafesinin yüksek 

olması 

 En az iki yılda olgunlaşan tohumdan yetiştirilen fidanlarla bir 

yılda olgunlaşan çelikle yetiştirilen fidanlara aynı oranda destek 

verilmesi 

 

5. Vergi ve deftere tabi tutma 

 Dekara dikilen ağaç sayısı üzerinden vergi alındığı için sık dikim 

yapanlar daha fazla vergi ödemesi 

 

6. Desteklerin veriliş şekli 

 Bodur meyvecilikle klasik meyveciliğin dekar üzerinden 

desteklenmesi 

     (Bodur meyvecilikte dekara 250 adet fidan dikilebilirken, klasik 

meyvecilikte 10 ila 50 arası fidan dikilebilmektedir) 

 

7. Arazilerin altyapısının kurulamamasından kaynaklanan verim kaybı 

 Direnaj sorunu 

 Toprak analizlerinin yapılmaması 

 Elektrik ve suyun bulunmaması 

  

8. Bazı ürünlerde tescil alınmış olmasına rağmen denetimlerinin 

yapılamamış olması 
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 Finike portakalında tescil alınmasına rağmen farklı portakalların 

Finike portakalı adı altında satılabilmesi 

 

9. Bahçe tesisinden önce gerekli ekonomik ve ekolojik etütlerin 

yapılmaması 

 Üreticilerin ekonomik analizleri yapmadan bahçe tesisi yapması  

 Pazarlama, dağıtım ve ihracat açısından iyi etüt yapılmaması 

 Bahçe tesis ederken uygun çeşitlerin seçilmemesi 

 Özellikle sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde soğuklama ve 

ilkbahar geç donlarına karşı seçilen alanların uygunluğunun iyi 

bir şekilde değerlendirilememesi 

 Seçilen meyve türlerinin ihtiyaç duyduğu toplam sıcaklık 

isteğinin bilinmeden dikim yapılması  

 

10. Hastalık ve zararlarla mücadelenin iyi yapılamaması 

 Mücadelenin uzmanlar tarafından değil de ilaç bayilerinin 

tavsiyeleri doğrultusunda yürütülmesi 

 İlaçlamaların bilinçli yapılmaması 

 Mücadelenin bütün üreticiler tarafından aynı dönemde ve aynı 

uygunlukta yapılmamasından dolayı istenilen başarıların elde 

edilememesi 

 

11. Budama, yabancı ot kontrolü, toprak sürümü gibi kültürel işlemlerin 

uygun ve zamanında yapılamaması 

 

12. Hasat yöntemlerinin iyi belirlenmeyip yanlış hasattan dolayı ürün 

kaybına yol açılması  

 Hasatta kullanılan yöntemlerin uygulamadan tamamen 

gözlemlere dayanarak hasadın yapılması  

 Hasatta kullanılan aletlerin yanlış seçilmesi 

 Hasat yapacak işçilerin kalifiye olmaması 

 Hasatta kullanılan alet ve ekipmanların yeterince temiz 

olmaması 

 

13. Depolama ve soğuk zincirinin sağlanamaması 

 Her ürünün hasat edildikten sonra çoğunlukla aynı sıcaklık 

derecelerinde muhafaza edilmesi ve taşınması 

 Hasat edilen ürünlerde ön soğutma yapılmaması nedeniyle 

pazara varıncaya kadar kayıpların artması 

 Soğuk zincirinde taşınan ancak farklı sıcaklık derecelerinde 

taşınması gereken ürünlerin birlikte taşınması 
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14. Satış yerlerindeki koşulların hijyenik olmaması 

 

15. Kalıntı sorunu 

 Üreticilerin hasat öncesi kullanım süresine bakmadan ilaçlama 

yapması 

 İlaç üzerinde belirtilen değerlerin üzerinde ilaçlama yapılması 

 Kullanımı yasak olan ilaçların kullanılması 

 Aşırı nitrat gübresi kullanımı 

 

16. İzlenebilirliğin olmaması 

 Denetimlerin istenilen sıklıkta yapılamaması 

 Denetim yapacak eleman sayısının azlığı  

 Denetim elemanlarının yeterli tecrübeden yoksun olması 

 

17. Çiftçi kayıt sisteminde yaşanan sorunlar 

 Verilen beyanların doğruluğunun araştırılmaması 

 Tapu intikallerinin yapılamamasından dolayı ÇKS’ye kayıt 

edilememesi 

 

18. Sigorta sisteminin bilinmemesi 

 

19. İstatistiklerin sağlıklı olmaması 

 

20. Tarımsal danışmanlık sistemlerindeki aksamalar 

 

21. Üretici birliklerinde karşılaşılan sorunlar 
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Çözüm Önerileri 

 

1. Arazi toplulaştırmasının sağlanması 

 Arazi toplulaştırması yapılmış araziler üzerine kurulacak modern 

bahçe tesisleri ile meyveciliğin büyük işletmelerde yapılması 

sonucunda maliyetlerin düşürülmesi ve istenen verimliliğin 

sağlanması 

 Kırsal kalkınmayı sağlamak için ilçe ve köylerdeki tarıma uygun 

mevcut hazine arazilerinin (en az 500 da olacak şekilde) uzun 

vadeli ve düşük ücretlerle yatırımcılara tahsis edilmesi. Daha 

sonra o çevrede yaşayan küçük üreticileri yatırım yapanlarla 

sözleşmeli tarım yaptırmaya teşvik edici desteklerin verilmesi 

 Gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması 

 

2. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin ağaçlandırılmasında kullanılacak 

meyve türlerinin yeniden yazılarak bölgeye uygun tür ve çeşitlerin bu 

alanlarda yetiştirebilme olanaklarının sağlanması 

 Desteklenecek projelere meyve türlerine göre mutlaka bir alt 

sınır getirilmesi 

 

3. Uzun yıllar ekolojik veriler alınarak, sert çekirdekli yumuşak 

çekirdekli, sert kabuklu, üzümsü meyveler ile subtropik ve tropik iklim 

meyveleri yetiştirilecek alanların belirlenmesi 

 Ekolojik haritalarla, coğrafi haritaların birleştirilerek uygun 

ürün alanlarının belirlenmesi 

 İklim verileri incelenerek don koridorlarının belirlenmesi 

 

4. Arazi toprak yapısı, taban suyu, gibi etütlerin yapılması  

 

5. Vergiye tabi tutmada kullanılan ağaç sayısı sisteminin kaldırılarak 

gelir üzerinden vergi alınması ve alınan vergi miktarlarının 

düşürülmesi   

 

6. Patent işlemlerinin çok sıkı takip edilmesi  

 Patentli ürünlerin korunmasını sağlayabilmek için denetimlerin 

artırılması 

 

7. Fidancılık üretim ve satışının düzene sokularak sertifikasız fidan 

satışının kesinlikle durdurulması 

 

8. Tescil edilmemiş fidanların üretim ve satışının yasaklanması 
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 Milli çeşit listesinin yeni tescil edilen çeşitlerle beraber sürekli 

güncellenmesi ve bu işlemlerin takibi için fidan üreticileri 

birliklerinin aktifleştirilmesi 

 

9. Danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

 

10. Sağlıklı istatistiki verilerin çıkarılması ve bunların sürekli 

güncellenmesi 

 

11. Markalaşmaya gidilerek izlenebilirliğin sağlanması 

 

12. Üretici birliklerinin aktif hale getirilmesi 

 

13. Sözleşmeli üretimin altyapısının hazırlanarak teşvik edilmesi 

 

14. Cirosu belli büyüklükte olan firmaların Ar&Ge çalışmalarının zorunlu 

hale getirilmesi 

 

15. Miras kanunun yeniden düzenlenmesi 
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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 

SULAMA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 

I) Çalıştay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya İl Tarım Müdürlüğünde 

yapılmıştır. 

Çalıştaya Antalya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmışlardır. 

 

           BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları                                  
            ve Çözüm Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah 

ERÇİN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleştirmiştir. Üç konuşmacı da, 
Antalya’da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 
vurgu yapmış ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA’nın, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği gerektiren 
konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmişlerdir. 

 

Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 
kapsamında 7 adet alt sektör çalışma grubu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

grupları: 
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1- Hayvancılık 

2- Örtü Altı Sebzecilik 
3- Süs-Aromatik Bitkiler 

4- Meyvecilik  
5- Gıda 
6- Su Ürünleri 

7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiştir. 
 

Çalışma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniş 

katılımlı iki toplantı düzenlemiştir. Her bir çalışma grubu, hazırlamış olduğu 
alt sektör raporlarını tüm Çalıştay katılımcılarına sunmuş ve raporlarını 

BAKA uzmanlarına teslim etmiştir. 
 

II) Sulama Alt Sektör Çalışma Grubu ve Sulama Sektörünün 
Antalya İçin Önemi 

 

KATILIMCILAR: 

ADI VE SOYADI KURUM ÜNVAN 

Ali Öztürk Antalya Tarım İl 
Müdürlüğü 

Ziraat Mühendisi 

Özcan Kayacan DSİ 13.Bölge Müdürlüğü İnşaat Mühendisi 

Hüseyin Simav Yelten Sulama Kooperatifi Kooperatif Başkanı 

Cengiz Şan Netafim Damla Sulama Bölge Müdürü 

Mehmet Aker Netafim Damla Sulama Ziraat Mühendisi 

Ali Galip Bilgili BAKA Uzman 
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Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin 21. yüzyılda dünya gündemini 

meşgul edeceği hususu, dünya bilim adamları tarafından her platformda dile 

getirilmektedir. Bu bağlamda küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından, 

yurdumuzun da risk grubu bölgeler arasında yer alacağı daha sıcak ve daha 

kurak iklim kuşağı etkisinde kalacağı değerlendirilmektedir.     

Bu duruma göre tarımsal üretimde yıllık toplam yağış miktarı önemli 

olduğu gibi, yağışın bitki çıkış ve gelişme dönemindeki aylara dağılımı da 

önemlidir. Bitki, çıkış ve gelişme döneminde ihtiyacı olan suyu toprakta 

bulamadığı takdirde Tarımsal Kuraklık etkilerini göstermeye başlayacaktır.     

  Geçmişte ilimizde zaman zaman yaşanan tarımsal kuraklıkların, 

küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle gelecekte daha da yoğun tarımsal 

kuraklıklara neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle su 

kaynaklarının etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve tarımsal 

sulamanın basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülmesi, vahşi sulamanın ve 

erozyonun önüne geçilmesi sulama ilgili eylem planlarının yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

Antalya İlinin toplam yüzölçümü 2.073.000 hektardır. Bu alanın  

ancak %22,50 'lik bölümü olan 466.465 hektarını tarım alanları, %4,98 ile 

102.465 hektarını çayır mera, %55,12 ile 1.135.060 hektarını orman ve 

fundalıklar, %0,25 ile 5.208 hektarını su yüzeyi  ve %19,49'luk oran ile 

401.352 hektarını da tarım dışı alanlar ve yerleşim alanları oluşturmaktadır. 
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Antalya en fazla göç alan illerin başında yer almaktadır. Antalya'da nüfusun 

% 35,1’i köylerde yaşamaktadır. Antalya Havzası sulak alanlar bakımından 

memleketimizin en zengin bölgelerinden biridir. Bölgenin mevcut sulak 

alanlarının toplamı 175.000 hektar kadardır. İlin su kaynakları ve kullanımı 

açısından bölgesindeki diğer illere oranla zengin olduğu görülür. Antalya 

İlinde bulunan akarsular rejimleri düzensiz dere ve çaylardan meydana 

gelmiştir. Akarsuların debileri, mevsimlere bağlı  ve dere yataklarının  yanlış 

kullanımları sonucu büyük değişiklikler göstermektedir. Son yıllarda 

kuraklık sonucu akarsuların debilerinde meydana gelen azalma, tarım 

alanlarında kuraklığın etkisinin hissedilir derecede ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  
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ANTALYA İLİNİN TOPRAK VE SU KAYNAKLARI DURUMU 

Yüzölçümü 20723  

Tarıma elverişli arazi 414326 hektar 

DSİ tarafından etüt edilen arazi 286000 hektar 

Ekonomik olarak sulanabilir arazi 209820 hektar 

Toplam yerüstü su potansiyeli 1518194  

Toplam yer altı su potansiyeli 553  

İl Özel İdaresi 16156 hektar 

Halk sulamaları ve diğerleri 66016 hektar 

DSİ’ce sulamaya açılan alan 145996 hektar 
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Türkiye’deki su kaynaklarının % 9’u Antalya bölgesindedir. Sulama 

tesislerinin  % 99’u sulama birliklerine ve belediyelere devredilmiştir. Tarım il 

Müdürlüğü tarafından açık kanalların rehabilatasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

DSİ ve su kullanıcı örgütlerinin işbirliği ile Bak-Onar, rehabilatasyon projeleri 

yapılmakta olup, 2011 yılında Korkuteli  sulama projesine başlanacak, Döşeme altı 

sulama birliğinin planlama raporu hazırlanmaktadır. 

 

III) Sulama Alt Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 

SORUNLAR 

1.Sulama tesislerinin düşük kapasite ile çalışması 

2.Tesislerin bakım ve onarımlarının yeterince yapılmaması 

3.Kaçak sondaj kuyularının mevcut tesisleri atıl bırakması 

4.Su kullanıcı örgütlerinde profesyonel   işletmecilik yapılmaması 

5.Arazilerin parçalı olması 

6.Güneş enerjisi ile ilgili mevzuatın çıkmaması 

7.Arazi yapısına uygun olmayan projeler 

8.Çiftçilerin sulama konusunda bilinçsiz ve eğitimsiz olması 
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HEDEF VE STRATEJİLER  

ANA HEDEF 

Toprakta depolanan suyun arttırılması, yerüstü ve yeraltı sularının 

tasarruflu ve akılcı kullanılması yerüstü su rezervlerini sağlayan baraj, gölet, 

rezervuar gibi su depolama yapıları ve yeraltı su aküferlerini besleyecek  

sulama tesislerinin inşası yoluyla yerüstü sularının denizlere boşalımının 

minimum düzeye indirilmesi, tarımsal amaçlı su kullanımında önemli ölçüde 

su tasarrufu sağlayacak yağmurlama ve özellikle damla sulama sistemlerinin 

yaygınlaşmasının sağlanması ana hedef olarak alınmaktadır.  

H1.Sulama tesislerinin kullanılma   kapasiteleri arttırılmalıdır. 

Birimlerin (DSİ, Tarım Müdürlükleri,İl Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri, İlgili Bakanlıklar vs) koordineli çalışması, tesislerin atıl kalma 

sebeplerinin araştırılması, yeni proje yapmak yerine elektrik maliyetlerini 

destekleyerek mevcut tesislerin kullanılması, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik 

üretilmesi  mevcut tesislerin kullanım oranlarını  arttıracaktır. 

H2.Tesislerin bakım ve onarımları yapılarak verimlilikleri   

artırılmalıdır. 

Su kullanıcı örgütlerinin bakım-onarım paylarını bankalara yatırmaları 

sağlanmalı mali ve teknik denetim DSİ tarafından yapılmalıdır. 

H3 Kaçak Sondaj kuyuları açılmasının önlenmesi ve mevcutların 

kapatılması 

DSİ gerekli denetimleri yapıp kolluk kuvvetlerinden yardım alarak kaçak 

sondaj kuyularını kapatmalıdır. 

H4.Su kullanıcı örgütlerinde uzman personelin istihdamının sağlanması 

Küçük Birliklerin birleştirilerek özellikle işletme, damla sulama ve bitki 

yetiştirme ve gübreleme konusunda uzman  ziraat mühendisi çalıştırmalarının 

sağlanması gerekmektedir. 

H5.Arazilerin toplulaştırılması 

İlgili kurumların arazi toplulaştırılmasını sağlayarak arazilerin kullanımının 

verimli hale getirilmesi son derece önemlidir.  

H6.Güneş enerjisi ile ilgili mevzuatın çıkması  

İlgili mevzuatla   alakalı  çalışmaların hızlandırılması  önem arz etmektedir. 

H7.Arazi yapısına ve su kapasitesine uygun projelerin yapılması 
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Denetimlerin daha etkin yapılarak(DSİ, İl Özel İdareleri) projelerdeki risklerin 

azaltılması kaynak israfının önüne geçilmelidir. Özel şirketlere de denetim yetkisi 

verilebilir  

H8.  Eğitim, yayın, yayım 

1. Tarımda sulama suyunun etkin kullanılması, 
2. Az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitlerin yetiştirilmesi,  

3. Hayvansal üretimin düşmesini önleyici tedbirlerin alınması,  
4. Toprak neminin muhafazasını sağlayan toprak işleme tedbirlerinin 

alınması,  
5. Çevre ve ekolojik dengenin korunması,  
6. Salgın hastalıkların önlenmesi ve mücadelesi, 

7. Bitki hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele 
8. Çayır ve mera alanlarında otlatma yönetimi,  
9. Yem bitkileri üretimi ve silaj yapımı,  

10. Tarımsal sigorta ve destekler,  
11. Anız yakılmasının önlenmesi, anız makinelerinin kullanılması, 

12. Gübre ve gübreleme, 
13. Minimum işlemeli tarım,  
14. Tarımsal havza çalışmalarının etkin hale getirilmesi  

 
Konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve katılımın sağlanması, 

Üniversite, STK ve Medya ile işbirliği içerisinde basılı, sesli ve görsel 
yayınların hazırlanması ve yayımı ile eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmak.   
 

Kısa vadede yapılması gerekenler 
• Sulamaların mümkün olduğunca gece yapılması, 
• Sulama sezonu öncesi su kayıplarına neden olan sulama kanalarının 

bak 
onarımlarının yapılması, 

• Sulu tarım yapılan özellikle yeraltı suyu kullanılan bölgelerde, daha 
az su isteyen bitkilerin mutlaka münavebeye sokulması ve yer altı 
suyu kullanımının kontrol altına alınması,  

• Sulama şebekelerinin bulunmadığı yerlerde yağmur sularını 
biriktiren havuzların yapılmasının teşvik edilmesi,  

• Tarımda sulama suyunun daha etkin kullanılabilmesi için karık ve 
salma sulama yöntemleri yerine, sudan tasarruf sağlayan damlama 
sulama yöntemlerinin terkedilmesi,  

• Toprağın su tutma kapasitesini arttıran kültürel tedbirlerin alınması,  
• Yeraltı sularının bilinçsiz bir biçimde kullanılmasının önlenmesi. 

 

Orta ve uzun vadede yapılması gerekenler 
• Antalya İli sınırları içinde sulama ve kullanma suyunun tasarruflu 

kullanımı için kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
• Mevcut sulama tesislerinin bakımı  ve yenilenmesi için kooperatif ve 
birliklere finansman sağlanması,  

• Havza bazında detaylı toprak etütlerinin yapılması, arazi kullanım ile 
ilgili veri tabanının oluşturulması,  
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• Arazi kullanım planlarının yapılması, 

• AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, 
•Tarım arazilerinin toplulaştırılması ve işletme bazında kayıtlar 

alınarak miras yoluyla parçalanmasının önlenmesi,  
• Mali kaynakların acil ve acil olmayan koşullar için belirlenmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması, 

•Toprak neminin tespitine yönelik gerekli rasat istasyonlarının 
kurulması ile erken uyarı sisteminin hazırlanması, 
• Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve muhafazasında stratejik 

yönetim planlamasının yapılması,  
• Su depolama tesislerinde, siltasyon problemlerinin önlenmesi için 

kontur sürüm, sekileme ve ağaçlandırma gibi projelerin halk, STK’nın 
geniş katılımı sağlanarak yapılacak ortak çalışmaların tabana 
yayılması,  

• Çiftçilerin ortak hareket etmeleri, yeniliklere ve kuraklıkla ilgili 
alınacak tedbirlere topyekun katılımlarını sağlamak için 

örgütlenmelerinin tamamlanması.  
• Suyun israfını önleyen, çevre dostu olan ve az su kullanan sanayi 
üretim teknolojileri desteklenmelidir. 
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TR 61 DÜZEY 2 
BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI  

(ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġTAYI 

 

ÖRTÜALTI SEBZECĠLĠK ALT SEKTÖRÜ  
ÇALIġMA GRUBU RAPORU 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

6 Eylül 2010, Antalya 
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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġTAYI 

 
ÖRTÜALTI SEBZECĠLĠK ALT SEKTÖRÜ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 

 

I) ÇalıĢtay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

ÇalıĢtayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya Ġl Tarım Müdürlüğünde 

yapılmıĢtır. 

ÇalıĢtaya Antalya‟da yer alan kamu kurum ve kuruluĢları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluĢlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmıĢlardır. 

 

BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm 

Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

ÇalıĢtayın açılıĢ konuĢmalarını Antalya Ġl Tarım Müdürü Bedrullah 
ERÇĠN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGĠN ve Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu BaĢkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleĢtirmiĢtir. Üç konuĢmacı da, 
Antalya‟da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 

vurgu yapmıĢ ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA‟nın, ilgili 
kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektör arasında iĢbirliği gerektiren 
konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmiĢlerdir. 
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Antalya‟da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri ÇalıĢtayı 

kapsamında 7 adet alt sektör çalıĢma grubu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma 
grupları: 

1- Hayvancılık 

2- Örtüaltı Sebzecilik 
3- Süs-Aromatik Bitkiler 

4- Meyvecilik  
5- Gıda 
6- Su Ürünleri 

7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiĢtir. 
 

ÇalıĢma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniĢ 
katılımlı iki toplantı düzenlemiĢtir. Her bir çalıĢma grubu, hazırlamıĢ olduğu 
alt sektör raporlarını tüm ÇalıĢtay katılımcılarına sunmuĢ ve raporlarını 

BAKA uzmanlarına teslim etmiĢtir. 
 

II) Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektör ÇalıĢma Grubu  

 
ÇalıĢtay kapsamında oluĢturulan 7 adet alt sektör grubundan bir 

tanesi “Örtüaltı Sebzecilik” olarak belirlenmiĢtir.  Alt sektör çalıĢmalarına 
aĢağıdaki belirtilen kurum ve kuruluĢlardan ilgililer katılım sağlamıĢtır: 
 

No Kurum Ġsim Unvan 

1 
Batı Akdeniz Tarımsal 

AraĢtırma Enstitüsü 
Dr. Asu OĞUZ Ziraat Mühendisi 

2 
Batı Akdeniz Tarımsal 

AraĢtırma Enstitüsü 

Dr. H.Filiz 

BOYACI 
Ziraat Mühendisi 

3 
Antalya Ġl Tarım 

Müdürlüğü 
Leyla Kahveci 

Ziraat Yüksek 

Mühendisi 

4 
Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) 

Dr. M.Serhan 

SEKRETER 
Uzman 

5 Antalya Ticaret Borsası Mehmet GÜVEN 
Ticaret Borsası Meslek 

Komitesi Üyesi 

6 Antalya Ġhracatçılar Birliği  Osman UYSAL 
Ziraat Yüksek 

Mühendisi 

7 Antalya Ziraat Odası Ensar AYDIN Genel Sekreter 

8 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Antalya ġubesi 

Süleyman KENAR Ziraat Mühendisi 

9 
Tarım DanıĢmanları 
Derneği 

Ġbrahim 
AKBULUT 

Ziraat Mühendisi 

10 
Batı Akdeniz Kalkınma 

Ajansı (BAKA) 
Sadettin DĠKMEN Uzman 

11 
Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) 

Alaattin 
ÖZYÜREK 

Antalya Yatırım 

Destek Ofisi 
Koordinatörü 
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Alt sektör grubu, çalıĢmalarını Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırmalar 
Enstitüsünden Dr. Asu OĞUZ‟un moderatörlüğünde ve BAKA‟dan iki 
raportörün desteği ile yürütmüĢtür. ÇalıĢma grubu, sektörün sorunlarını ve 

bu sorunların çözümüne iliĢkin önerilerini bir rapor halinde hazırlayarak 
ÇalıĢtay katılımcılarının dikkatine sunmuĢtur. 

 

 
 
Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektörü Çalışma Grubu, Sabah Oturumu 
 

 
III) Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektörünün Antalya Ekonomisindeki 

Yeri ve Önemi 

Alt sektör çalıĢma grubu, ilk oturumunda örtüaltı sebzecilik 

sektörünün Antalya ve ülke ekonomisindeki yerini kısaca tespit etmiĢtir. 

Buna göre; Antalya, Türkiye‟nin toplam sebze üretiminin % 12’sini tek 

baĢına tedarik etmektedir.  

Türkiye‟de toplam tarım arazisi 24.505.219 hektar olup, bunun 

54.216 hektarında örtüaltı üretim gerçekleĢmektedir. Örtüaltı toplam 

üretim alanının % 87‟si Akdeniz Bölgesi; %36’sı ise Antalya ilinde 

bulunmaktadır.  

2009 yılında Türkiye‟nin toplam yaĢ meyve sebze ihracatı yaklaĢık 2 

milyar dolar civarındadır. Bu ihracatın 368 milyon doları Antalya’dan 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye ihracatının yaklaĢık %20‟sini tek baĢına 

sağlayan Antalya için örtüaltı sebzecilik alt sektörü, sağladığı gerek katma 

değer ve gerekse istihdam açısından oldukça önemlidir. 

Antalya‟dan ihraç edilen örtüaltı sebzecilik ürünlerinin baĢında 

domates gelmektedir. 2009 yılında Antalya‟dan yapılan domates ihracatı 
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168 milyon dolar olup, Antalya‟dan ihraç edilen örtüaltı sebzecilik 

üretiminin parasal olarak % 65‟i bu sebzeden karĢılanmaktadır. Antalya‟da 

domatesin yanı sıra üretilen ve ihraç edilen önemli sebzeler hıyar, biber, 

patlıcan karpuz, kavun, kabak, marul, fasulye‟dir. 

Antalya, Türk turizminin baĢkenti olmasının yanı sıra, örtüaltı 

sebzecilik sektöründe üretimin ve ihracatın gerek büyüklüğü ve gerekse 

çeĢitliliği açısından Türkiye’nin tarım baĢkenti ünvanını da 

haketmektedir. Antalya‟dan 50‟den fazla ülkeye yaĢ sebze ihraç edilmektedir. 

Örtüaltında yetiĢtirilen yaĢ sebzelerin Antalya‟dan ihraç edildiği baĢlıca 

ülkeler Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Romanya‟dır. 

 

IV) Antalya’da Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektörü’nde Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri 

ÇalıĢtay‟da katılımcılar tarafından belirtilen sorunlar genel itibariyle 

“üretim koĢulları” ve “pazarlama” etrafında yoğunlaĢmaktadır. 

Üretim koĢullarından kaynaklanan sorunlar 3 ana baĢlık altında 

özetlenebilir. Bu baĢlıklar, “üretici ve üretim yapısı”, “üretim planlaması” 

ve “ürün güvenliliği ve güvenirliği” alanları olarak tespit edilmiĢtir. Tüm 

bu sorunlar ve katılımcılar tarafından ifade edilen çözüm önerileri aĢağıda 

yer almaktadır: 

 Sorun 1 

 Üreticilerin küçük ölçekli üretim alanlarında üretim yapmaları 

 Miras vb. sebeplerle bölünen arazilerin toplulaĢtırılamaması 

 8 dekar ve üzerindeki örtüaltı yetiĢtiriciliğinde mali kayıt defteri 

tutma zorunluluğu 

 Geleneksel yöntemlerle tarım anlayıĢı ve modern seracılık 

teknikleri konusunda gerekli bilincin oluĢmamıĢ olması 

Çözüm 1 

 Çiftçi üretiminin toplulaĢtırılması için üretim ve ürün 

alanlarının, üretici ile aracı arasında, sözleĢmeli üretim modeli 

ya da tarımsal anonim Ģirket Ģeklinde bir araya getirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Antalya‟da Örtüaltı Sebzecilik Ġhtisas Organize Tarım Bölgeleri 

oluĢturulmalıdır. 
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 Üretim planlanmasının kolaylaĢtırılmasını teminen, ihracatçı ile 

dıĢ alıcı arasında uzun vadeli satıĢ sözleĢmelerinin imzalanması 

teĢvik edilmelidir.  

 Örtüaltı yetiĢtiriciliğinde mali kayıt defteri tutma zorunluluğu 20 

dekara çıkarılmalıdır.  

 

İlgili Kurumlar:  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı ve Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Ġl Tarım Müdürlüğü  

 

Sorun 2 

 Uygun olmayan (ucuz, kalitesiz vb.) üretim girdileri (plastik 

konstrüksiyon, gübre, ilaç vb.) kullanımı nedeniyle sera 

zararlılarının ürüne zarar vermesi ve kalitesiz üretime yol 

açması 

Çözüm 2 

Verimli üretim için kaliteli üretim girdilerinin kullanılması 

konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi ve eğitimi teĢvik edilmelidir.  

 

İlgili Kurumlar:  

Ġl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Tarım DanıĢmanları Derneği 

 

Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektörü Çalışma Grubu, Öğleden Sonra Oturumu 
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Sorun 3 

 Çiftçilerce kurulan üretici birliklerinin sistematik bir Ģekilde 

iĢlememesi nedeniyle bu birliklere üreticiler tarafından 

duyulan güvenin azalması 

 Bu nedenle ürünün çoğunlukla komisyoncular eliyle pazara 

ulaĢtırılması ve çiftçilerin üretimden istediği payı elde 

edememesi 

Çözüm 3 

 Üretici birlikleri konusundaki sistematik sorunlar giderilmeli 

ve birlikler daha güçlü bir yasal dayanağa kavuĢtulmalıdır. 

 Çiftçilerin üretici birliklerine inancı ve katılımı artırılmalıdır. 

 Üretici birlikleri, Komisyoncu, perakendeci ve ihracatçılar, 

ürünün değerlendirilmesinde ortak bir politika ile hareket 

etmelidir, bu konuda yasal bir düzenlemeye gidilmelidir. 

 Seralar mutlaka modifiye ve modernize edilmelidir.  

 Seracılık sektörünün kullandığı elektrik ve sulama 

tarifelerinin değiĢtirilmesi/düĢürülmesi, tarımsal elektrik 

statüsüne alınması sağlanmalıdır.  

 Doğalgaz boru hattının seracılık bölgesine kadar indirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 1/100 000‟lik Bölge Çevre Düzeni Planının tamamlanması 

temin edilerek tarımsal üretim ve sera alanları net olarak 

tespit edilmelidir. 

 

İlgili Kurumlar:  

 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı, Ġl Tarım Müdürlüğü, Ġhracatçı Birlikleri 

 

Sorun 4 

 Üretim yapmadan önce hedef pazarın ve tüketim 

alıĢkanlıklarının tespit edilmemiĢ olması ve bu nedenle arz 

talep dengesinde yaĢanan düzensizlikler 
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Çözüm 4 

 Üretim potansiyelinin belirlenmesi ve üretim sürekliliğinin 

sağlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Üretimin satıĢa dönüĢtürülmesinde önemli rolü olan 

komisyoncunun planlamadaki rolünün kanunen 

belirlenmelidir. 

 Ġhracatı gerçekleĢtirirken üretim planlaması yapılmalı ve 

global pazar araĢtırmaları yapılarak talep çeĢitliliğinin 

tamamını karĢılayacak Ģekilde üretim yapılmalıdır. (Örneğin; 

Rusya için sadece domates değil, diğer sebzelerin de 

üretilerek pazarlanması gerekmektedir) 

 Yurt dıĢı alım heyeti programlarının sayısı artırılmalıdır.  

 

İlgili Kurumlar:  

 

DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Ġhracatçı Birlikleri 

 

Örtüaltı Sebzecilik Alt Sektörü Çalışma Grubu, Öğleden Sonra Oturumu 

 

Sorun 5 

 Birlikler (üretici birlikleri, Ģirketler, kooperatifler gibi) 

bünyesinde bulunan teknik eleman sayısının ve tarımsal 

danıĢmanlık hizmetlerinin yetersiz olması  
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 Birliklerin sağlam veri tabanlarına sahip olmaması 

nedeniyle üretim planlamasının yapılamaması  

 

Çözüm 5 

 Tarım danıĢmanlığının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması 

için gerekli düzenlemeler ve faaliyetler yapılmalıdır. 

 

 Tüm çiftçilerin üretilen ürünle ilgili bir danıĢmanla 

çalıĢmasını teĢvik edici bir sistem kurulmalıdır. 

 

İlgili Kurumlar:  

 

DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Ġhracatçı Birlikleri; Tarım DanıĢmanları Derneği 

 

Sorun 6 

 Ürün güvenilirliği ve ürün kalitesinin sağlanmasında 

yaĢanan eksiklikler 

 Ürünün izlenebilir olmasının sağlanmasında yaĢanan 

sıkıntılar 

 Ġlaç kalıntısı üzerine çalıĢan laboratuvar sayısının azlığı ve 

kapasite eksikliği 

 

Çözüm 6 

 Ürünün yetiĢtirilmesi aĢamasında yapılması gerekli analiz 

(toprak, gübre, su, yaprak gibi) desteklerinin artırılması 

sağlanmalıdır. 

 Ürünün barkodlama sisteminin zorunlu hale getirilerek 

izlenebilirliğin sağlanması temin edilmelidir. 

 Ürün kalıntı izlerinin izlenmesi için laboratuvar sayısının 

artırılması ve hem iç hem de dıĢ piyasaya arz edilen 

ürünlerin analizlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

 

İlgili Kurumlar:  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

Ġhracatçı Birlikleri 
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Sorun 7 

 Son yıllarda  (2009-2010 dönemi)  baĢta tuta absoluta 

olmak üzere, tarım zararlılarının ürünlerin kalitesini 

düĢürmesi 

Çözüm 7 

 Insect net ve faydalı böcek gibi entegre mücadele 

stratejileri uygulanmalı ve bu sayede diğer zararlıların da 

azaltılmasının sağlanması teĢvik edilmelidir. Bu konuda 

finansal destek acil olarak sağlanmalıdır. 

 

İlgili Kurumlar:  

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Maliye 

Bakanlığı 

 

Sorun 8  

 Ürün iĢlemelerde ve paketleme istasyonlarında kalite 

sistemlerinin kurulmamıĢ olması, paketleme, lojistik 

alanlarında biliĢim teknolojilerinin kullanılmaması 

Çözüm 8 

 Bu konuda Ģirketlerde gerekli altyapı kurulmalı ve 

kurumsal kapasitenin artırılmasının teĢvik edilmelidir. 

 

İlgili Kurumlar:  

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, özel sektör 

 

Sorun 9 

 Üretilen ürünün yurt dıĢı ve yurt içi pazarlamasında 

yaĢanan bürokratik ve diğer sorunlar nedeniyle, üretilen 

yaĢ meyve ve sebzenin sadece yaklaĢık %5 „lik kısmının 

ihraç edilebilmesi 
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Çözüm 9 

 Yeni pazar araĢtırmaları yapılarak ihracat imkânları 

geniĢletilmelidir. 

 Ġhracatta yaĢanan bürokratik sorunlar giderilmelidir. 

 

İlgili Kurumlar:  

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, 

Ġhracatçı Birlikleri, özel sektör 

 

Sorun 10 

 Global Gap, ĠTU, BRC gibi dıĢ pazar ve büyük marketlerin 

istediği standartların yakalanamaması ve bu konuda 

üreticilerdeki isteksizlik 

Çözüm 10 

 Standardizasyon konusunda yetkililerden eğitim alınması 

 

İlgili Kurumlar:  

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı, Ġhracatçı Birlikleri, Ġhracatı GeliĢtirme Etüd 

Merkezi 
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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 
SU ÜRÜNLERİ ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 

I) Çalıştay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya İl Tarım Müdürlüğünde 

yapılmıştır. 

Çalıştaya Antalya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmışlardır. 

 

BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm 

Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah 

ERÇİN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleştirmiştir. Üç konuşmacı da, 

Antalya’da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 
vurgu yapmış ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA’nın, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği gerektiren 

konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmişlerdir. 
 

 



  

Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 
kapsamında 7 adet alt sektör çalışma grubu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

grupları: 
 

1- Hayvancılık 

2- Örtüaltı Sebzecilik 
3- Süs-Aromatik Bitkiler 
4- Meyvecilik  

5- Gıda 
6- Su Ürünleri 

7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiştir. 
 

Çalışma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniş 

katılımlı iki toplantı düzenlemiştir. Her bir çalışma grubu, hazırlamış olduğu 
alt sektör raporlarını tüm Çalıştay katılımcılarına sunmuş ve raporlarını 

BAKA uzmanlarına teslim etmiştir. 
 

II) Su Ürünleri Alt Sektör Çalışma Grubu  

 
Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 adet alt sektör grubundan bir 

tanesi “Su Ürünleri” olarak belirlenmiştir.  Alt sektör çalışmalarına aşağıdaki 

belirtilen kurum ve kuruluşlardan ilgililer katılım sağlamıştır: 
 

No Kurum İsim Unvan 

1 
Akdeniz Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi 

Doç. Dr. Mustafa 

ÜNLÜSAYIN 
Öğretim Görevlisi 

2 
Antalya İl Tarım 

Müdürlüğü 
Yaşar ÖZKAN Mühendis 

3 
Antalya İli İç Su Ürüneri 

Birliği 
Şükrü TOKLU Başkan 

4 
Akdeniz Su Ürünleri Arş. 

Üret. Eğitim Enstitüsü 
F. Banu YALIM Dr. Biyolog 

5 
Akdeniz Su Ürünleri Arş. 
Üret. Eğitim Enstitüsü 

Mahir 
KANYILMAZ 

Yüksek Mühendis 

6 
Akdeniz Su Ürünleri Arş. 
Üret. Eğitim Enstitüsü 

Hüseyin SEVGİLİ Dr.Müh. 

7 
Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü 

Meltem YAZKAN Yük. Müh. 

8 
Antalya Veteriner 
Hekimler Odası 

İbrahim İNCE Veteriner Hekim 

9 
Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) 

Mehmet Fehmi 
DÜNDAR 

Uzman 

 
Alt sektör grubu, çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi’nden Mustafa ÜNLÜSAYIN moderatörlüğünde ve BAKA’dan bir 

raportörün desteği ile yürütmüştür. Çalışma grubu, sektörün sorunlarını ve 



  

bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerini bir rapor halinde hazırlayarak 
Çalıştay katılımcılarının dikkatine sunmuştur. 

 

 
 
Su Ürünleri Alt Sektörü Çalışma Grubu, Sabah Oturumu 
 

 
III) Su Ürünleri Alt Sektörünün Antalya Ekonomisindeki Yeri ve 

Önemi 

Akdeniz’e kıyısı bulunan Antalya’da denizde, avcılık yoluyla ve denizde 

kurulu çiftliklerde kültür balıkçılığı şeklinde su ürünleri yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Antalya’nın denize uzak bölgelerinde doğal ve yapay göllerde, 

akarsu havzalarında avcılık ve kültür balıkçılığı yöntemiyle tatlı su balıkçılığı 

yapılmaktadır. 

Bilinçsiz avcılık ve diğer çevresel faktörler nedeniyle mevcut stokların 

giderek azaldığı görülmektedir. Bu yüzden su ürünleri kültür yetiştiriciliği 

önem kazanmaktadır. 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)’in verilerine 

göre Antalya’da 8 adet deniz ürünleri işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler 

çipura, levrek ve orkinos üretimi yapmaktadırlar. Antalya’da 77 adet iç 

sularda su ürünleri yetiştiricilik belgesi almış olan işletme bulunmaktadır. 

TÜİK verilerine göre Antalya’da 2009 yılına ait yetiştiricilik yolu ile elde 

edilen su ürünleri miktarı 2201 ton, avlanarak elde edilen içsu ürünü 

miktarı 339 tondur. İlde 2009 yılında toplam 3.044.169 kg su ürünleri 

ihracatı gerçekleşmiş olup, parasal değeri 20.390.993 dolardır. Bu dönemde 

ithalat miktarı 658.131 kg olup parasal değeri 3.699.236 dolardır. 



  

IV) Antalya’da Su Ürünleri Alt Sektörü’nde Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

Çalıştayda katılımcılar tarafından aşağıda ana başlık altında toplanan 

sorun ve çözüm önerileri dile getirilmiştir. 

a. AVCILIK 

i. 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 tereddütler mevcuttur. 

 Balıkçıların teknelerini modernleştirme ve daha uzun süre denizde 

kalacak şekilde altyapı oluşturma talepleri ile yetkili Bakanlığın av 

gücünü artıracağı endişesiyle buna izin vermemesi bir sorun olarak 

devam etmektedir. 

 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 fiyat 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. 

 

ii. 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 tarafların 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 kooperatiflerine 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. 

 

b. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİÇİLİK 

i. Sorunlar 

 Su kaynaklarının hızlı kentleşme sonucu kullanım dışı kirletilmesi 

sözkonusudur. 

 Su kiralarında kiralama süreci, ücret yüksekliği ve ülkemiz ortalamasının 

çok üstünde bir fiyat uygulanması mevcuttur.  

 Çevre yasası 

 Kurum izinleri aşamasında bürokratik işlemler çok uzundur. 

 Kıyıyı kullanan sektörler arasında çatışma mevcuttur. (Turizm, çevre, 

sahil güvenlik, vb..) 

 Kişi ve kurumlarda sektöre karşı yanlış önyargı mevcuttur.  

 Yeni yatırımcılar için alan tahsisi yapılamamaktadır. 

 Sektördeki örgütlenme yetersiz kalmakta, lobi faaliyetlerinin önemi 

anlaşılmamaktadır. 

 İmar yasası nedeniyle su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin mevzi imar 

kapsamı içinde değerlendirilme problemi mevcuttur. 

 

ii. Çözüm önerileri 

 Sektör temsilcileri, akademisyenler ve araştırma kuruluşlarıyla ile birlikte 

ilgili kamu kurumlar arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. 

 Entegre kıyı yönetimi planları oluşturulmalıdır. 

 Çevre izleme modelinin geliştirilmelidir. 

 Yetiştiricilik ve balıklandırma amaçlı farklı türlerin üretimi yapılmalıdır. 

 İç ve dış pazar geliştirilmelidir. 

 Organik balık yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır.  

 Nesli tehlikede olan türlerin korunmasına yönelik üretim faaliyetleri 

yapılmalıdır. 



  

 Balık çiftlikleri veri tabanı geliştirilmelidir. 

 Örgütlenmeye önem verilmelidir. 

 Su kirleticileri için tedbirler alınmalıdır. 

 Kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. 

 

 

c. SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA 

i. 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 eğilimleri yeterince takip edilememektedir. 

 Türkiye’de Su ürünlerine yönelik çok çeşitli talep yaratma çalışmaları 

yapılırken, dış pazarlarda-ihracatta karşılaşılan sıkıntılar devam 

etmektedir.  

 Ülkemizde üretimi yapılan ürün ve çeşitlerinin uluslar arası 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 fiyat odaklı rekabete girilmekte, bu 

durum Türk firmalarının kendileri arasında bir rekabet ortamı doğmasına 

neden olmaktadır. 

 Ülkemizde su ürünleri ihracatçıları daha çok küçük ölçekli işletmelerden 

oluşmaktadır. Bu nedenle, firmalar 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. 

 Sektörde işletme sermayesi ve diğer finansman kaynakları yetersizliği 

yaşanmaktadır. 

 Hammadde ve diğer girdilerin yeterli miktarlarda ve uygun fiyattan, 

kaliteli ve standart olarak tedarik edilememesi, kurulu kapasiteden 

yeterince yararlanılamaması sonucunu doğurmaktadır. 

 Kalite ve standart ölçütleri ile sanayi ve ticari maliyetleri uygun olan 

üretimleri yeterli miktarlarda ve zamanında yapılamamakta ve sürekliliği 

sağlanamamaktadır. 

 Pazar talep özelliklerine ve rekabet şartlarına uyum gösterilememektedir. 

İhraç potansiyeli yaratılamamaktadır. 



  

 Su ürünleri stoklarından elde edilen hammaddenin kesintilere uğraması 

sektörün yılın çeşitli dönemlerinde çalışmayıp atıl kalmasına sebep 

olmaktadır. 

 Sektöre uluslararası rekabet şartlarına uygun teşvik ve ucuz krediler 

sağlanamamaktadır. 

 Sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere laboratuarlar alet ve donanım 

yönünden güçlendirilememektedir. Yapılan analizlerin sürelerini kısaltacak 

alt yapı oluşturulamamaktadır. 

 Karaya çıkışın sağlandığı yerlerde ürünlerin muhafaza, depolanma ve 

soğuk zincirin hijyenik şartlarda oluşmamaktadır. 

 

 

ii. Çözüm Önerileri 

 İşletmelerde 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. 

 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 giderilmelidir. 

 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.  

 İşletmelerinin dış pazarlarda tanıtımının sağlanması açısından internetin 

gücünü daha iyi kullanmasına önem verilmeli ve destek olunmalıdır. 

İşletmelerin 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 

kazandırılmasına çalışılmalı, sektörün çekiciliği artırılmalıdır. 

 AB standartlarında üretim ve pazarlamanın sürdürülmesi için işleme 

sektörü bilinçlendirilmeli ve eksiklerinin tespit ve giderilmesinde eğitim ve 

araştırma kurumlarından destek alınmalıdır. 

 

 

d. SU ÜRÜNLERİ VE ÇEVRE  

i. Sorunlar 

 Tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı sezonlarda su kaynaklarında 

özellikle azot formları yüksek çıkmaktadır. 

 Antalya Körfezi’nde seyreden turistik ve balıkçı tekne sahiplerinin çevre 

konusunda yeterince bilinçli olmaması nedeniyle atık ve sintine sularını 

denize bırakmaktadırlar. 

 Balon balığı türleri gibi yabancı istilacı canlılar hızla çoğalmaktadır. 

 Kum çakıl ocakları işletmelerinde zaman zaman ruhsat şartlarına ugun 

olmayan uygulamalarda bulunulmaktadır. 

 Göç, üreme ve yavru beslenmesi açısından büyük önem taşıyan Antalya 

sahillerinin turizm aktivitelerinden kaynaklanan yoğun gürültü vs. çok 

faktörlü çevresel etkileşime maruz kalmaktadır. 

 Farklı alan veya ortamlardaki yetiştiricilik faaliyetlerinin potansiyel 

çevresel etkileri ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalarda eksiklik mevcuttur. 

 Üreticilerin ilaç kullanımı konusunda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip 

olmaması nedeniyle uygun olmayan yetiştiricilik uygulamalarında 

(örneğin aşırı yemleme ve kimyasal/antibiyotik kullanımı) 

bulunulmaktadır. 

 Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi atık suyu Kepez Elektrik isale kanalına 



  

deşarj edilmektedir.  

 

 

ii. Çözüm Önerileri 

 Mevcut arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırılmalı ve güçlendirilmelidir. 

 Arıtma tesislerindeki koliform değerlerinin düşürülmesine yönelik 

önlemler alınmalıdır. 

 Tarım uygulamalarını yapan kişilerin tarımsal mücadele amacıyla 

kullanılan kimyasal maddeler ve suni/doğal gübrelerin kullanımı 

konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Antalya Körfezi’nde seyreden turistik ve balıkçı tekne sahiplerinin çevre 

konusunda bilinçlendirilmesi, atık ve sintine sularının denize bırakılması 

önlenmelidir. 

 Limanlar ve balıkçı barınaklarında sintine boşaltma tankları 

bulundurulmalı ve kapasiteleri arttırılmalıdır. 

 Tekne demirlemelerinden kaynaklanan dip tahribatının önlenebilmesi ya 

da azaltılabilmesi için mümkün olan yerlere tonoz yapılmalıdır. 

 Kum çakıl ocakları işletmecileri doğru uygulama konularında 

bilinçlendirilmelidir. 

 Yetiştiriciler üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda 

bilinçlendirilmelidir. 

 Deniz ve içsularda su ürünleri açısından kritik öneme sahip alanlar “özel 

su ürünleri koruma alanı” olarak belirlenmelidir. 

 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 balıkçılar eğitilmeli 

ve koruma-kontrol uygulamaları etkinleştirilmelidir. 

 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 edilmelidir. 

 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 aşamalarında) 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 alanları 

oluşturulmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen sorun ve çözüm önerilerine ek olarak Antalya İli İç 

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği başkanı Sayın Mehmet Şükrü Toklu 

Bey hazırlamış olduğu su ürünleri sektörüne dair sorun ve çözüm önerileri 

içerikli bir dosyayı çalıştay katılımcılarına sundu. Bu raporda özet bir şekilde 

aşağıdaki sorunlar ve çözüm önerileri belirtilmiştir. 

 Sorun 1- Su Kirası ve Kiralama Sorunu 

Su kirası konusunda muhatap çoktur. Su ürünleri projeleri tarım il 

müdürlüğünce onaylanmaktadır. Onayın dışında, projenin içi değişse, proje 

karlılıktan çıksa da kiralama bedellerine müdahale edilemiyor, öneriler göz 

ardı edilmektedir. Her ilde farklı su kira bedelleri söz konusudur. Hatta aynı 

ilin aynı bölgesindeki iki farklı çiftlikte, şartlar aynı olmasına rağmen 

bedeller farklıdır, kiralamalarda devletin belli bir formülü olmaması büyük 

bir sorun teşkil etmektedir. 

Çözüm Önerileri 

Proje içeriği onaylanırken değişmemelidir. Proje dosyası içerisinde kira 

bedelleri proje onay makamı tarafından tespit ediliyor. Onay makamının 

önerileri esas alınmalıdır. Bu konuda  yoğun çaba harcanmalıdır. 

Kira tespiti tarım bakanlığı tarafından yapılmalı, kira bedelinin 

tahsilatı ilgili kurum (orman, özel idare, vb.) tarafından yapılmalıdır. 

Kira bedellerinin belirlenmesinde kararlaştırılacak bir formül 

kullanılmalıdır. Kişilerin inisiyatifi yerine eldeki yönetmeliğe göre hareket 

edilmelidir. 

 Sorun 2- Menşe Belgesi Sorunu: 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yer sabittir. Başka bir alana nakli 

mümkün değildir. Mümkün olanlar ancak izinle yer değiştirebilir. İç pazarda 

özellikle canlı nakillerde, sıkıntı yaşanmaktadır. Bazı günler nakiller için, 3-4 

defa menşei belgesi için çiftliğe memur getirilmesi gerekebilmektedir. Tatile 



  

dek gelen günlerde nakiller durabilmektedir. Pratikte bu işler idare etme ile 

yürüyor. 

Çözüm Önerileri 

İç pazar nakillerinde, işletmenin irsaliye ya da faturası esas alınabilir. 

Bu malın menşeini göstermeye yetmelidir. İhracata yönelik işletmelere nakil 

yapılıyorsa, menşei belgesi tanzim edilebilir. İç Pazar nakillerinde hastalık 

yayılma riski düşünülüyorsa, aşılama belgesi aranabilir. Pratikte ihracat 

yapan firmalar, gümrüklerden mallarının döneceğini düşünerek zaten 

tedbirli davranmaktadır. Avcılık yolu ile elde edilen ürünün nakli ile 

yetiştiricilikle elde edilen ürünün nakli aynı kıstasla yapılmamalıdır. 

 

 Sorun 3- Yapı Ruhsatı Sorunu 

Geçmişten günümüze ruhsat işlemleri şu şekilde yürütülmektedir: 

Öncelikle proje hazırlanır. Daha sonra projedeki ilgili yerlerden izin alınır. 

Proje Tarım Bakanlığı’nca onaylanır ve yetiştiricilik belgesi verilir. Bu 

belgeyle de elektrik ve su aboneliği işlemleri yapılır ve diğer tüm izinler alınır.  

Bir anlamda yetiştiricilik belgesi balık çiftliklerinin iskân raporudur. 

Balık çiftliklerine, su kiralamalarından dolayı il özel idareleri ile 

muhatap olmaya başladı. İl özel idarelerinin imar birimi tarafından 

çiftliklerden “iskan ruhsatı” istemeye başladı. Balık çiftliklerinde iskan 

ruhsatı olmadığı için bazı balık çiftlikleri hakkında yıkım kararı verildi. Balık 

çiftlikleri tarafından iskan ruhsatı alabilmek için başvurularda bulunuldu. 

Mevcut yasalarla balık çiftliklerinin iskan raporu almaları mümkün değildir. 

Çünkü İmar Bakanlığı’nın istediği şatların oluşmasına, Orman Bakanlığı 

müsaade etmiyor. Orman arazisinde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin 

iskan için aranan 25 metrelik yol şartı yasal bir eksikliği ortaya 

koymaktadır. 

Çözüm Önerileri 

Taş ve kum ocaklarının da karşılaştığı benzer sorun yönetmelik ve 

kanun değişikliği ile çözülmüştür. Su ürünleri üretim alanlarında yapılaşma 

ile ilgili sorun yaratan maddeler ele alınıp kanun ya da yönetmelik değişikliği 

ile bu sorun çözülebilir. 

 

 Sorun 4- Ormanla Olan Sorunlar 



  

Ormandan yer kiralayan çiftliklerin çoğu, kendi çiftliklerinde 

yetiştirdiği balıklarını pişirerek satmak istiyor. Ancak orman kanunu buna 

müsaade etmiyor. 

Çözüm Önerileri 

Orman bakanlığı ile temasa geçilerek, gerekirse ek bir bedel tespiti 

yapılarak, çiftliklerde balığı pişirerek satma işi kaçak olmaktan 

çıkarılmalıdır. Tarım bakanlığı, balık çiftliklerinin amacı kısmına, “balığı 

kendi yerinde ya da dışarıya taze, canlı, pişmiş olarak satmak” gibi bir ibare 

ekleyerek dayanak sağlanabilir. 

 

 Sorun 5- Ziraat Odası İle Olan Sorunlar 

Ziraat odaları üretici sorunu ile ilgilenmeyen ancak kanunla elde ettiği 

haktan yararlanarak, kayıt tutup aidat alan bir konumdadır. Üreticilerin 

kendi kurdukları üretici birlikleri ile sorunlarına çözüm aramaktadır. Ancak 

bu durumda da daha fazla kuruma aidat ödemek zorunda kalmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

Eski ve hantal yapıdaki ziraat odalarının yapısının gözden geçirilip, 

birlikler ile olan ilişkisi belirlenmelidir. Kısa süreli çözüm olarak üyelerin 

aidatını birliklere ödemesi, birliklerin ziraat odasına toplu ödeme yapmalıdır.  

 

 Sorun 6- Patentli İlaç-Reçete Sorunu 

Sektörde patentli ve prospektüslü ilaç bulma sorunu vardır. 

Çözüm Önerileri 

Veteriner ilaçlarının satıldığı yerlerde balık ilaçları da bulunmalıdır. Su 

ürünleri mühendislerinin bu yönde eğitilmeleri ve reçete yazma yetkisinin 

verilmesi sağlanmalıdır.  

 

 Sorun 7- Sigorta Sorunu 

Balıkçılık tarım sektörünün alt kolu sayılmasına rağmen tarım 

sigortası hakkından yararlanamıyor. 

Çözüm Önerileri 



  

Balıkçılık tarımsal uğraş olarak niteleniyor. Bu alandaki haklardan 

yararlanmalıdır. Balık çiftliklerinde çalışanlar için de “tarım sigortası” 

yapılabilmelidir. 

 Sorun 8- Pazar Ve Pazarlama 

Standart büyüklüğe ulaşmış balığı elde tutmak her gün için zarardır. 

Her çiftlik elindeki balığı satamama korkusu taşımaktadır. Her dönem bir 

miktar balık, değerinin altında satılır. Balık üreticilerinin istikrarlı satış 

planlaması yoktur. 

Çözüm Önerileri 

Birlikler balık satışı konusunda yetkili kılınmalıdır. Birliklere hem 

yetki hem sorumluluk verilmelidir. Birliklerin üyeler nezdinde yaptırım gücü 

olmalıdır. Nakil, menşei belgesi, ve yerinde denetimler gibi konularda, 

birliklere görev ve yetki verilmelidir. Bakanlık gerektiği durumlarda fiyat 

belirleme yönüne gitmelidir. Balık birliklerinin olduğu illerde balık borsası 

oluşturulmalıdır. Her çiftlik kendi yerinde, ürettiği balığı pişirerek 

satabilmelidir.  

 Sorun 8- Genel Müdürlük 

Su ürünleri sektörünün sorunları ile ilgilenecek bir genel müdürlük 

mevcut değildir. 

Çözüm Önerileri 

AB uyum yasaları çerçevesinde su ürünleri için genel müdürlük 

oluşturulması önerilmiştir. Su ürünleri sektörünün sorunları ile daha 

yakından ilgilenecek bir su ürünleri genel müdürlüğü kurulmalıdır. 
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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 
SÜS BİTKİLERİ ve TIBBİ- AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 

I) Çalıştay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya İl Tarım Müdürlüğünde 

yapılmıştır. 

Çalıştaya Antalya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmışlardır. 

 

BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm 

Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah 
ERÇİN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleştirmiştir. Üç konuşmacı da, 
Antalya’da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 
vurgu yapmış ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA’nın, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği gerektiren 
konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmişlerdir. 
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Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 
kapsamında 7 adet alt sektör çalışma grubu tespit edilmiştir. Bu çalışma 

grupları: 
 

1- Hayvancılık 

2- Örtüaltı Sebzecilik 
3- Süs-Aromatik Bitkiler 
4- Meyvecilik  

5- Gıda 
6- Su Ürünleri 

7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiştir. 
 

Çalışma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniş 

katılımlı iki toplantı düzenlemiştir. Her bir çalışma grubu, hazırlamış olduğu 
alt sektör raporlarını tüm Çalıştay katılımcılarına sunmuş ve raporlarını 

BAKA uzmanlarına teslim etmiştir. 
 

II) Süs Bitkileri ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Alt Sektör Çalışma 

Grubu  
 

Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 adet alt sektör grubundan bir 

tanesi “Süs Bitkileri” olarak belirlenmiştir.  Alt sektör çalışmalarına 
aşağıdaki belirtilen kurum ve kuruluşlardan ilgililer katılım sağlamıştır: 

 

No Kurum İsim 

1 İl Tarım Müdürlüğü Hacer Kaplan 

2 Akdeniz Üniversitesi 
Osman Karagüzel 

 

3 Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği  Osman Bağdatlıoğlu 

4 Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği 
Anıl Yılmaz 

 

5 Flora Çiçekçilik Koop. 
Cengiz Keleş 

 

6 BATEM  
Özgül Karagüzel 

 

7 BATEM Ahu Çınar 

8 Süs Bitkileri Danışmanı FİTOGEN  Meral Alkan 

9 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA) 
Mehmet Ali Çalgan 

 

Alt sektör grubu, çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Osman Karagüzel’in moderatörlüğünde ve BAKA’dan bir raportörün desteği 
ile yürütmüştür. Çalışma grubu, sektörün sorunlarını ve bu sorunların 
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çözümüne ilişkin önerilerini bir rapor halinde hazırlayarak Çalıştay 
katılımcılarının dikkatine sunmuştur. 

 
 

III) Süs Bitkileri ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Alt Sektörünün 

Antalya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

Türkiye’de ticari anlamda kesme çiçek üretimi, 1940’lı yıllarda 

İstanbul ve çevresinde başlamış, daha sonra Yalova da önemli bir üretim 

merkezi konumuna gelmiştir. 1985 yılından itibaren Antalya’dan yapılmaya 

başlayan kesme çiçek ihracatı, çiçek üretim alanlarını bu bölgede hızla 

artırmıştır.  İhracata yönelik üretimin dolaylı yollarla teşvik edilmesi ve bitki 

materyali ithaline getirilen kolaylıklar, kesme çiçek üretim alanı ve 

miktarında önemli artışların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Kesme çiçek üretimi Türkiye toplam süs bitkileri üretiminin % 48’ini 

oluşturmaktadır. Türkiye’de 2004 yılı Tarım İl Müdürlükleri verilerine göre 

toplam 1.370 ha alanda kesme çiçek üretimi yapılmaktadır. 

Toplam süs bitkileri ihracatının % 54’ünü kesme çiçekler 

oluşturmaktadır. 2008 yılında 24,5 milyon dolar olan kesme çiçek 

ihracatımızda en önemli ürün karanfildir ve kesme çiçek ihracatının % 

88’ini, toplam süs bitkileri ihracatının ise % 47’sini oluşturmaktadır. 

Karanfil dışında ihraç edilen diğer kesme çiçekler arasında gerbera, 

gypsophilla, lilium önemli olup, yeni türlerden ranunculus, lisianthus gibi 

türlerin de ihracatı önem kazanmaya başlamıştır. 

Türkiye’den bugün yaklaşık 50 ülkeye kesme çiçek ihracatı 

yapılmaktadır. Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarlarımız Birleşik 

Krallık, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Romanya, Hollanda ve 

Bulgaristan’dır. 

IV) Antalya’da Süs Bitkileri ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Alt 

Sektörü’nde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

SÜS BİTKİLERİ 

Sorun Çözüm Önerileri Hedef İlgili Kurumlar 

Arazi ve mülkiyet 

sorunları ile arazi 

toplulaştırılamamasından 

kaynaklanan verimsiz 

üretim 

Organize tarım 

bölgelerinin 

oluşturulması 

Toplu arazi tahsisi 

ve altyapının 

oluşturulması, 

uluslararası ölçekte 

mezat sisteminin 

kurulması ve 

lojistik merkez işlevi 

İhracatçılar 

Birlikleri, Milli 

Emlak, Tarım 

Bakanlığı 
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üstlenmesi 

Ürün çeşitliliğinin kısıtlı 

olması 

Organize tarım 

bölgelerinin içinde 

ARGE ve üretim 

çalışmalarına önem 

verilmesi 

AR-GE kuruluşları 

ile sektör ilişkisi 

kurularak sektörün 

teknik eleman ve 

ürün çeşitliliği 

ihtiyacı 

karşılanması 

Üniversite, 

İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı 

 

Standart ve kaliteli ürün 

azlığı 

Üretim planlaması, 

birim alandan elde 

edilen üretim 

verimliliğinin 

artması, hasat 

sonrası işlemlerin ve 

teknolojinin 

geliştirilmesi 

Dünya 

standartlarında 

kaliteli üretim 

yapılması ve 

bunları sağlamaya 

yönelik yabancı 

sermaye ve 

teknoloji transferi 

İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı 

  

Kaliteli üretim 

materyalleri yönünden 

büyük ölçüde dışa 

bağımlılık 

ARGE çalışmalarına 

önem verilmesi 

Bilgi ve teknolojiden 

yararlanma düzeyi 

artırılması 

İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı 

 

Sağlıklı istastistiksel veri 

eksikliği 

TÜİK’in İl Tarım 

Müdürlükleri’nden 

elde ettiği verileri 

yayınlaması 

 TÜİK 

Küreselleşmeyle beraber 

gelen ağır Rekabet 

koşulları 

Eğitim, destek, 

organizasyon, 

profesyonelleşme 

Üreticileri 

bilinçlendirmeye ve 

örgütlemeye yönelik 

çalışmalar ve 

projeler geliştirmek, 

üretim 

danışmanlığının 

tabana yayılması 

BAKA, Üniversite, 

Araştırma 

Kuruluşları 

Sermaye birikiminin 

olmaması ve Örgütlenme 

Eksikliği 

Küçük ölçekli 

işletmelerin bir 

araya getirilmesi 

Üreticilere 

bankalardan kredi 

şeklinde yada hibe 

olarak finansman 

sağlanması, birlik 

ve kooperatiflerin 

daha organize 

olması 

BAKA, İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı 

 

İhracat konusunda çeşit 

ve Pazar sıkıntısı 

Ürün çeşitlerin ve 

üretim alanlarının 

Pazar isteklerine 

Yeni ürün çeşitleri 

için ARGE 

desteğinin 

BAKA, İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı 
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paralel olarak 

geliştirilmesi 

sağlanması, yıl 

boyu üretimin 

planlanması 

 

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 

Sorun Çözüm Önerileri Hedef İlgili Kurumlar 

Tarımsal üretime 

geçilmemiş olması 

Doğadan toplama 

yerine tarlalarda 

üretim yapılması 

Kullanıma uygun 

kalitede ürün elde 

etme 

Üniversite, Tarım 

Bakanlığı, BAKA 

Sağlıklı istastistiksel 

veri eksikliği 

Üretim verileri 

yanısıra doğadan 

toplanan bitkilerinin 

de kayıtlarının 

tutulması 

Verilerin sağlıklı 

toplanmasıyla 

birlikte üretime 

planlı bir şekilde yön 

verilmesi 

TÜİK, Üniversite, 

Tarım Bakanlığı, 

BAKA 

İhracat konusunda 

kaliteli ürün sıkıntısı 

Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yerinde 

üretimine geçilerek 

istenilen kalitede 

ürün elde edilmesi 

Yeni ürün çeşitleri 

için ARGE desteğinin 

sağlanması 

BAKA, İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı, 

Üniversite, Özel 

Sektör 

 

Yetiştirme, hasat ve 

hasat sonrası bilgi 

eksikliği ve gıda 

kodeksine uygun 

üretim yapılmaması 

Yetiştirme teknikleri 

ile hasat ve hasat 

sonrası işlemlerinin 

ilgili kesimlere 

benimsetilmesi, gıda 

güvenliği sertifikaları 

alınmalı 

En az kayıpla kaliteli 

ürün elde edilmesi 

BAKA, İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı, 

Üniversite, Özel 

Sektör, Ticaret 

Borsası 

 

Batı Akdeniz 

bölgesinin 

potansiyelinin 

bilinmemesi  

Bölge envanterinin 

çıkarılarak hedef 

türler belirlenmesi 

Altyapı çalışması 

yapılmalı, kapasiteyi 

öğrenmeli, expo 

2016’da tanıtım 

yapılmalı 

 

BAKA, İhracatçılar 

Birlikleri, Tarım 

Bakanlığı, Üniversite 

 

Gen erozyonu 

nedeniyle türlerin 

kaybolması 

Bilinçli toplama 

yapılması, tarımsal 

üretime ağırlık 

verilmesi 

Doğadan toplamanın 

kademeli olarak 

yasaklanması 

Çevre ve Orman 

Bakanlığı 
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ANTALYA’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

 
GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 

I) Çalıştay Hakkında Genel Bilgiler 

Antalya-Isparta-Burdur illerinin ekonomik kalkınmasının sağlanması 

amacıyla kurulan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 

düzenlenen “Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” 6 Eylül 2010 tarihinde Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nde 

yapılmıştır. 

Çalıştaya Antalya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, ziraat 

odaları, meslek örgütleri, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsünden akademisyenler katılmışlardır. 

 

BAKA’nın düzenlemiş olduğu Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm 

Önerileri Çalıştayı açılış töreni 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya İl Tarım Müdürü Bedrullah 
ERÇİN, BAKA Genel Sekreteri Tuncay ENGİN ve Batı Akdeniz Kalkınma 

Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muharrem CERTEL gerçekleştirmiştir. Üç konuşmacı da, 

Antalya’da tarım sektörünün önemine ve Bölge ekonomisine yaptığı katkıya 
vurgu yapmış ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda BAKA’nın, ilgili 
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kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği gerektiren 
konularda önemli bir fonksiyon üstlenebileceğini ifade etmişlerdir. 

 
 

Antalya’da Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 

kapsamında 7 adet alt sektör çalışma grubu tespit edilmiştir. Bu çalışma 
grupları: 
 

1- Hayvancılık 
2- Örtüaltı Sebzecilik 

3- Süs-Aromatik Bitkiler 
4- Meyvecilik  
5- Gıda 

6- Su Ürünleri 
7- Sulama alt sektörleri olarak belirlenmiştir. 

 
Çalışma grupları öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere geniş 

katılımlı iki toplantı düzenlemiştir. Her bir çalışma grubu, hazırlamış olduğu 

alt sektör raporlarını tüm Çalıştay katılımcılarına sunmuş ve raporlarını 
BAKA uzmanlarına teslim etmiştir. 
 

II) Gıda Alt Sektörü Çalışma Grubu  
 

Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 adet alt sektör grubundan bir 
tanesi “gıda” olarak belirlenmiştir.  Alt sektör çalışmalarına aşağıdaki 
belirtilen kurum ve kuruluşlardan ilgililer katılım sağlamıştır: 

 
No Kurum İsim Unvan 

1 Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Feramuz 
ÖZDEMİR 

Akdeniz Üniversitesi 
Müh. Fak. Dekanı 

2 Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Alim UYSAL Oda Başkanı 

3 Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Denetim ve Ruhs. 
Şube Md. 

Hakan AK Gıda Mühendisi 

4 Antalya Veteriner Hekimler 
Odası 

Dr. İlknur GÜZEL Veteriner Hekim 

5 Antalya Tarım İl Müdürlüğü Ümit OKUDUR Ziraat Mühendisi 

6 Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsü 

Dr. Muharrem 
GÖLÜKÇÜ 

Gıda Mühendisi 

7 Manavgat Zeytinyağı 
Fabrikası 

İlhami ULUSOY Yetkili 

8 Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası  

Tuba Darcan 
BALABAN 

Meslek Komiteleri 
Memur 

9 Antalya İl Kontrol Lab. Müd. Ayşe Taşlı ANILIR Teknik Müd. Yrd. 

10 Veteriner Hekimler Odası Nevzat TÜLEK Uzman Veteriner Hekim 

11 Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) 

Fatma 
DEMİRBİLEK 

Strateji ve Planlama 
Birimi Bşk. 
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Alt sektör grubu, çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feramuz Özdemir’in moderatörlüğünde ve 
BAKA’dan Dr. Fatma Demirbilek’in raportörlüğünde yürütmüştür. Çalışma 
grubu, sektörün sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerini 

bir rapor halinde hazırlayarak çalıştay katılımcılarının dikkatine sunmuştur. 
 

 
 
            Gıda Alt Sektörü Çalışma Grubu, Sabah Oturumu 
 

 
III) Gıda Alt Sektörünün Antalya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

Alt sektör çalışma grubu, ilk oturumunda gıda sektörünün Antalya ve 

ülke ekonomisindeki yerini kısaca tespit etmiştir.  

Antalya İlinde 1.281 adet gıda işletmesi bulunmakta olup bunun 

685’inin ekmek, un ve unlu mamul işletmesi, 182’sinin yaş meyve ve sebze, 

95’inin süt ve süt ürünleri, 68’inin et ve et ürünleri üzerine ve kalan 

fabrikaların da çeşitli alanlarda üretim yaptıkları görülmektedir. Ayrıca 28 

adet uluslararası sermayeli gıda üretimi yapan firma bulunmaktadır.  

Antalya İlinin 2010 yılına ait ilk 8 aylık tarımsal ürün ve gıda ihracat 

rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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İl No SEKTÖR 2010 Ağustos Ayı 

Sonu  İhracat Toplamı 

(Dolar) 

ANTALYA 1 Tarım 405.657.842,6 

ANTALYA 2 Bitkisel Ürünler 345.434.723,8 

ANTALYA 3 Hububat.Bakliyat.Yağlı Tohumlar 

ve Mamulleri 

8.726.357,96 

ANTALYA 4 Yaş Meyve ve Sebze 305.377.185,7 

ANTALYA 5 Meyve Sebze Mamulleri 7.696.191,56 

ANTALYA 6 Kuru Meyve ve Mamulleri 166.913,66 

ANTALYA 7 Fındık ve Mamulleri 4.712,93 

ANTALYA 8 Zeytin ve Zeytinyağı 73.689,2 

ANTALYA 11 Hayvansal Ürünler 7.339.058,25 

ANTALYA 12 Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller 

7.339.058,25 

ANTALYA 16 Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler 37.186.326,68 

Kaynak: www.tim.org.tr, 2010 

Gıda sanayinin canlandırılması için eğitim sorununa çözüm 

bulunması gerekmektedir. Sertifikalı eğitim programlarının açılması, 

eğitimde medya araçlarının kullanılması, sivil toplum kuruluşlarının 

desteğinin sağlanması ve gıda sektörü ile ilgili kuruluşların etkinliklerini 

artırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması, 

hammadde problemlerine çözüm üretilmesi ve gıda sektöründe Ar-Ge 

yatırımlarının artırılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.tim.org.tr/


  

6 

 

IV) Antalya’da Gıda Alt Sektörü’nde Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

Caliştay’da katılımcılar tarafından belirlenen gıda sektöründeki başlıca 

sorunlar şu şekilde özetlenebilir: 

1) Gıda sektöründe eğitim ve tüketici bilinçlenmesi eksiklikleri  

2) Gıda güvenliği problemleri 

3) Hammadde problemleri 

4) Yatırım ve girişimcilikte eksiklik 

5) Gıda denetiminde mevzuat ve bürokratik problemler 

6) Gıda sektöründe AR-GE yetersizliği 

Tüm bu sorunlar ve katılımcılar tarafından ifade edilen çözüm önerileri 

ile bu doğrultuda yapılabilecek eylemler ve ilgili kurumlar aşağıda yer 

almaktadır. 

 Sorun 1  

Gıda sektörü eğitim sorununa çözüm arayışı  

Çözüm 1 

 Gıda sektöründe sektör çalışanlarının mutlaka bir eğitimden 

geçirilmesi  

 Temel eğitim almamış kişilerin sektörde çalıştırılmaması 

 Tüketici bilincini geliştirme  

 

Eylemler  

 Sertifikalı eğitim programlarının açılması 

 Eğitimde medya araçlarının kullanılması 

 Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin sağlanması 

 İlgili kamu kuruluşlarının etkinliğinin artırılması 

 

İlgili Kurumlar  

Meslek Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, BAKA, Sağlık Müdürlüğü, 

Tarım İl Müdürlüğü, Üniversiteler, İş-kur, Yerel Medya, Belediyeler 
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Gıda Alt Sektörü Çalışma Grubu, Sabah Oturumu 

 

 Sorun 2  

Gıda sektöründe güvenliliğin sağlanması problemine çözüm arayışı 

Çözüm 2 

 Her kademede eğitimde süreklilik 

 Sertifikalı üretimin sağlanması 

 Denetim ve kontrollerin sağlıklı, düzenli yürütülmesi ve 

etkinliklerinin artırılması 

Eylemler  

 Sertifikalı eğitim programlarının açılması 

 Eğitimde medya araçlarının kullanılması 

 Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin sağlanması 

 İlgili kamu kuruluşlarının etkinliğinin artırılması 

 

İlgili Kurumlar  

 

İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Danışmanları Derneği, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı, Belediyeler, Meslek odaları, Tüketici Birlikleri, 

Gıda Eylem Kurulu 

 

 



  

8 

 

Sorun 3  

Hammadde problemlerine çözüm üretilmesi 

Çözüm 3 

Gıda sanayinin her alanına uygun ve sürekli hammadde 

sağlanması için alt yapı çalışmalarının desteklenmesi 

Eylemler  

Birincil üretimin her alanda planlanması, geliştirilmesi ve 

desteklenmesi 

 

İlgili Kurumlar  

 

BAKA, Ticaret Odası, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Odası, Tarım 

Kredi Kooperatifi, İl Tarım Müdürlüğü, Üretici Birlikleri 

 

 
 

Sorun 4 

Yerli ve yabacı yatırım ve girişimciliğin yetersizliği 

Çözüm 4 

 Girişimcilerin yöresellikten, ulusallığa ve uluslararası düzeye 

açılımında gerekli faaliyetlerin yapılması 

 Yatırım desteklerinin sağlanması 

Eylemler  

 Eğitim, teknik destek ve teşviklerin geliştirilmesi 

 Başarı öykülerinin duyurulması 

 BAKA’nın tanıtımı  

 

İlgili Kurumlar  

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, BAKA, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ziraat Bankası, Meslek 

Kuruluşları 
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 Gıda Alt Sektörü Çalışma Grubu, Öğleden Sonra Oturumu 

 

Sorun 5 

Gıda denetiminde mevzuat ve bürokratik problemlerin aşılması 

Çözüm 5 

 Bölgedeki denetimci sayısının ve etkinliğinin artırılması 

 Yetki çakışmalarının önlenmesi 

Eylemler  

 Avrupa birliği mevzuatına uyum çalışmalarının en kısa sürede 

tamamlanması 

 İlgili yönetmelik ve ürün tebliğlerinin yayınlanması 

 Gıda sektöründe AR-GE yatırımlarının artırılması 

 

İlgili Kurumlar  

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
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Sorun 6 

Gıda sektöründe AR-GE yatırımlarının artırılması 

Çözüm 6 

 Orta ve büyük ölçekli işletmelerde lisans ve lisansüstü eğitimli 

personelin çalıştırılmasının teşviki 

 Gıda sanayi ile araştırmacı kuruluşların ve üniversitelerin 

birlikte yaptıkları projelerin teşviki 

 Geleneksel ürünlerin markalaştırılması, Türkiye ve dünya 

pazarına sunulması 

 Fonksiyonel gıda konularında projelerin teşviki 

Eylemler  

 AR-GE amaçlı projelerin bütçelerinin artırılması 

 Araştırma öncelikli alanların tespiti 

 Üniversite, teknopark ile sanayi işbirliğinin sağlanması 

 

İlgili Kurumlar  

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Teknoparklar, 

Araştırma Kurumları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
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