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2006 2007 2008 2009 2010

              Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360

              Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187

              Adana, Mersin 4.466.842 5.014.007 5.262.914 5.698.461 6.348.883
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Mustafa ÖZEN (Toslak Yeniköy Hacıkerimler Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi Başkanı): Üniversitelerimizin değerli hocaları ve saygı değer 

katılımcılar Batı Akdeniz Tarım Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Antalya Tarım 

Kooperatifler Birliği olarak bölgemizin tarım vizyonunu çok önemsenmekteyiz. 

Özellikle üretim sonrası pazarlama faaliyetleri sırasında yaşanan sıkıntılar 

bizleri acilen politika geliştirmeye yöneltmektedir. Kooperatif ve üreticilerin 

üretim ile ilgili bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Temel sıkıntımız üretilen ürünün 

pazarlanmasında yaşanmaktadır. Tarıma ilişkin politikamızın bulunmayışı 

üretici ve üretici örgütlerini sıkıntıya sokmaktadır. Bu çalıştaydan çıkan 

sonuçların Bölge tarımının sorunlarına çözüm önerileri getireceğini ve çıkan 

sonuçlarının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz 

diyor saygılar sunuyorum.

Doç. Dr. Hasan YILMAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi): Isparta’nın tarımsal sorunlarının genel olarak Türkiye tarımsal 

sorunları ile paralel olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

2000 yılı sonrası uygulanan tarım politikalarının Batı Akdeniz Bölgesindeki 

etkisini tespit etmeye yönelik olarak bir çalışma düzenledik. Bu çalışma 

kapsamında Isparta’da 53 köyü ziyaret ettik ve 180 den fazla katılımcıya 

ulaştık. Şimdi sizler ile tespit ettiğimiz bu sorunları paylaşmak istiyorum.

Çiftçinin 2000 yılı sonrası geliri azaldı. Çiftçilerin bilgi ve bilinçlenme düzeyi 

yüksek ancak üretmiş oldukları ürünlerin pazarlanmasında ciddi sorunlar 

yaşanmakta. Pazarlama sorunun aşılmasında örgütlenmeye önem 

verilmesi gerekmekte.  Bu durumun önemine AB ilerleme raporlarında da 

yer verilmiştir. Söz konusu raporlarda Ülkemizin Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanununu çıkarması övülürken üretici birliklerinin etkisiz olması eleştirilmiş. 

Üretici birlikleri, tarımsal alana yönelik destek, hibe ve fonlardan yararlanmak amacıyla kuruldu. Ancak yeterli başarıya 

ulaşamadı. Zamanla çiftçinin bu kooperatiflere yönelik güveninin azaldığını gördük. Kooperatiflerin siyasileşmesi ve 

kooperatiflerde yönetim sorunlarının yaşanması kooperatiflerin etkisiz olmasında en önemli unsurlar. Türk tarımında 

üretim sorunu olmamakla birlikte pazarlama sorunu var. Bu sorunu aşmak için üretici örgütleri etkili bir şekilde lobi 

faaliyeti yapmalıdır.

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ: Başkanımıza konuşması için teşekkür ediyorum. Isparta tarımda hangi sorunlarla 

karşılaşıyor, tarımsal dar boğazların üstesinden gelmek için neler yapılabilir sorularına yanıt vermek üzere Süleyman 

Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan YILMAZ’a söz veriyorum.
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Yaşanan diğer sorunlar ise şunlardır:

• Tarla bitkilerinin ekim alanı azalmakta.

• Arazi parçalanması devam etmekte.

• Kıl keçisi üretimi miktarı azalmakta. Bu azalma önemli düzeylere ulaşmış bulunmakta. Çevre ve Orman Bakanlığının 

ormanlık alanlarda küçükbaş hayvanların yetiştirilmesini kısıtlaması bu azalmanın temel nedeni. Neyse ki bu politikadan 

vazgeçildi.  Birçok kişi çobanlık yapmak istemiyor bu nedenle çoban bulunamıyor. Bu sorunun giderilmesi için çobanlara 

ilişkin düzenleme yapılmalı.

• Süt sığırcılığı yapan işletme sayısı ile birlikte hayvan sayısında yaşanan artış iyi bir gelişme. Hayvan sayısının artmasına 

bağlı olarak yem bitkisi ekim alanları artmakta ancak bu artış hala yeterli düzeyde değil.

• 2005 yılı sonrası çok çeşitli destek mekanizmaları sunulmasına rağmen, bu destekler çiftçiye tam olarak 

yansıtılamamakta. Üreten yerine arazi sahibine destek verildiği gözlemlenmekte. 

• Batı Akdeniz de üretim sorunu bulunmamakta. Verilen desteklemelere paralel olarak çiftçi bilinçlenerek çağa uygun 

teknolojiyi benimsemektedir. Tarım fuarlarının çiftçinin yeni teknolojiyi benimsemesine katkı sağladığı gözlemlenmektedir. 

Bölgenin temel probleminin pazarlama sorunu olduğu görülmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için görev büyük 

oranda üretici birlikleri ve kooperatiflere düşmektedir.

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ:  Hasan YILMAZ hocamız yaşanan birçok sorunu özetledi. Ancak Bölge çiftçisinin 

tarımsal üretim konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaştığı konusundaki görüşüne tam olarak katılmıyorum. İkinci 

konuşmayı yapmak üzere Mahiye ÖZÇELİK METİN hocamıza sözü bırakıyorum.

Prof. Dr. Mahiye ÖZÇELİK METİN: Burdur ili ekonomisinin önemli bir kısmını tarım ve hayvancılık faaliyetleri 

oluşturuyor. Tarım ve hayvancılık sektörünün ekonomi içindeki payının 

yaklaşık %41 düzeyinde olduğunu görüyoruz.  İlde hayvancılık sektörünün 

ciddi gelişim kaydettiğini ifade edebiliriz. Hayvancılık sektörü içinde 

özellikle süt sığırcılığı il ekonomisi için önem taşımakta. İlde 157 bin süt 

sığırı bulunmakta ve bu sığırların %99’u kültür ırkı ve melezlerden oluşuyor. 

Kültür ırkının yüksek olmasına bağlı olarak ilin süt üretimi yüksek. Ancak 

sığır işletmeleri ölçek açısından yeterince büyük değil. Hayvancılık faaliyeti 

ile uğraşan işletmelerin %66’sında 1-4 arası büyükbaş yetiştirilmekte. 

İşletmelerin küçük olması girdi maliyetlerini artırmakta. 2010 yılında Burdur 

ili süt sığırcılığı ve özellikleri isimli bir çalışma kapsamında 52 köyde anket 

uyguladık ve alanla ilgili sorunları tespit etmeye çalıştık. Çıkan sonuçlar şu 

şekildedir:
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