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TÜRK KAHVESİ ANTALYA’DA YETİŞECEK
Türkiye'de yerli ve milli kahve için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batem (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü) 
ve Müsiad (Müstakil Sanayici İşadamları Derneği) Antalya Şubesi ile Valimiz Sn. Münir Karaloğlu himayelerinde "Akdeniz 
Bölgesinde Örtü altı ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları Projesi" protokol imza töreni yapıldı. İmza Töreninde İl Müdür 
Vekilimiz Gökhan Karaca Batem Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Müsiad Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu hazır bulundu. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Türkiye’ye 2018 yılında 200 milyon dolar değerinde 60 bin ton 
kahve çekirdeği ithal edilmiştir. İlerleyen yıllarda bu miktarların daha çok artacağı da aşikardır. Serbest piyasa ekonomisine 
geçiş ve küreselleşme ile birlikte ülkemizde kahve tüketim alışkanlığında bir artış yaşanmaktadır. Kahve sahip olduğu ticaret 
hacmiyle petrolden sonra Dünya’da ikinci sırada gelmektedir. Önceki yıllarda kahve üzerine yapılan çalışmalar zamanın şartları 
bilgi ve tecrübe eksikliklerinden dolayı başarıya ulaşamamıştır. Günümüzde ise Antalya tarımsal anlamdaki örtüaltı üretim 
tecrübeleri, tropik meyve yetiştiriciliğinde son yıllarda yakaladığı ivme, çok tecrübeli kamu ve güçlü özel sektörü ile bu projeyi 
başarmaya muktedirdir.

Kahve ağacı gölgeli alanlarda ve farklı bitkilerin yanında da yetişebilen bir meyvedir. Ayrıca Muzla beraber yetiştirilebilmesi de 
büyük avantajdır. Çiftçilerimiz için de katma değeri yüksek bir gelir kapısı olacaktır. İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak bu 
projenin en önemli amacıdır.” denildi.
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AKSULU TOPRAĞIN SULTANLARI DENİZLİ PAMUKKALE’DE

“Toprağın Sultanları” projemiz kapsamında Aksulu Kadın Çiftçiler teknik ve 
kültürel ziyaret kapsamında Pamukkale’deydi. Ev işleri, eş ve annelik görevleri 
ile birlikte büyük bir özveri ile tarımsal üretimin her aşamasında aktif rol alan 
kadınların bir süreliğine bulunduğu ortamdan uzaklaşarak farklı yerler keşfet-
meleri, bilgi ve birikimlerini arttırmayı amaçlayan ziyaretler kapsamında Aksulu 
Kadın Çiftçilerimiz Pamukkale’ye ziyarette bulundu.

İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ÖZEN İZMİR’E ATANDI

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Mart 2017'de 
atanan, Antalya'da örtü altı üretim başta olmak üzere özellikle 
yayla bölgelerinde örtü altı üretimin artırılması, tropik meyve üre-

timinin geliştirilmesi gibi 
birçok projede görev alan 
Mustafa Özen İzmir İl Tarım 
ve Orman Müdürü olarak 
atandı. Yerine İl Müdür 
Yardımcısı Gökhan Karaca 
vekalet etmektedir.



AVOKADO FİLMİ KAMU SPOTU OLDU

AVOKADO FİLMİ İŞARET DİLİNDE
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Nasıl yenilmesi gerektiğini de 
anlatan Avokado, “Ben 
Antalya’nın coğra� işaretli 
meyvesi Avokadoyum. Bana 
Timsah Armudu da derler. 
Faydam saymakla bitmez. 
Kalbinizin dostu, hastalıkların 
düşmanıyım. A, C, E vitaminler-
ince zengin, potasyum, 
magnezyum, kalsiyumla 
doludur içim. Yağım cildinize iyi 
gelir, yumuşacık yapar. Beni 
dalımdan koparır koparmaz 
yemeyin. Evinizin bir köşesinde 
olgunlaşana kadar misa�r edin. 
Lütfen beni incitmeden ezerek, 
üstüme limon sıkarak, salata 
yapıp yiyin. Ya da üzerime bal 
dökerek ceviz taneleriyle 
a�yetle yiyin” diye ifade ediyor 
kendisini. Son olarak “Ben 
olsam beni yerdim” diyen 
Avokado “Ya siz?” diye soruyor.

AVOKADO FİLMİ İŞARET DİLİNDE

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında Türkçe, İngilizce ve Portekizce olarak yayınlanan �lm Tarım 
ve Orman Bakanlığı yayın organı olan Tarım TV’de de kamu spotu olarak yayınlanmaya başladı. Özellikle çocuklar için ilgi çekici 
ifadelere de yer verilen �lm başta çocuklar olmak üzere kamuoyu tarafından büyük beğeni aldı ve yerel ve ulusal kanallarda 
kamu spotu olarak yayınlanmaya başladı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son yıllarda üretimi ve 
tüketimi yaygınlaşan Antalya’nın da üretiminde ilk sırada yer aldığı 
tropik meyvelerden biri olan avokado için Türkçe, İngilizce ve 
Portekizce olarak hazırlanan, sosyal medyada izlenme rekorları kıran ve 
Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu spotu yapılan avokado �lminin 
işitme engelliler için işaret dili versiyonu da yayınlandı.

 Antalya ülkemiz için çok önemli bir tarım şehridir. Sahip olduğu iklim 
koşulları ile her çeşit bitkisel ürünün yetişebilmesine olanak sağlamak-
tadır. Son yıllarda tropik meyve üretiminde de zirvede yer alan Antalya 
başta muz olmak üzere birçok tropik meyvenin üretiminde de zirve-
dedir. Tropik meyvelerin tüketiminin artması ve bu meyvelere olan 
talebi de artıracaktır. Böylece çiftçilerimiz katma değeri yüksek olan bu 
meyveleri yetiştirmeye yönelerek hem kendi refahlarını artıracak hem 
de ithalat yoluyla karşılanan tropik meyve ihtiyacını yerli üretim ile 
karşılayarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. İl müdürlüğü 
olarak düzenlediğimiz eğitimlerle bu alanda bilinçli üreticiler 
yetiştirmeyi yayın ve yayım faaliyetleri ile de tropik meyvelerin tüketi-
mini ve talebi artırmayı hede�eniyor.



120 BİN ÖĞRENCİYE GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ VERDİK
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Tarımın eğitimli ve bilinçli üretici ve tüketiciler ile daha ileriye 
gideceğine inanıyoruz. Eğitim faaliyetleri mizden öğrencilere yani geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlere ayrı 
bir önem veriyoruz. Gıda güvenliğini sağlamanın birinci koşulunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 7’den 70’e 
tüm Antalyalılara eğitimler vermeye ve onları gıda güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz.

Gıda güvenliğinin sağlanması, tarladan sofraya sağlıklı bir gıda zincirinin oluşturulması için bilinçli bir neslin yetiştirilmesi için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda Antalya’da 19 ilçemizde başlattığımız eğitim hamlesi ile kendimiz için hedef olarak koyduğumuz 100 
Bin öğrenci hede�ni aşarak 2019 yılında düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ile Gıda İsrafı" konulu eğitimlerle 120 Bin öğrenciye 
ulaştık. Düzenlediğimiz eğitimlerde güvenilir gıda, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, 
gıdalarımızı saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat 
edilmesi gerektiği, gıda etiketi okur yazarlığı ve Alo 174 Gıda Hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği konuları 
hakkında bilgilendirmeler yaptık.

Yeni yılda da eğitimlerimize tüm hızıyla devam ederek küçük yaşlardan itibaren 'Güvenilir Gıda Tüketimi' bilinci aşılayarak 
sağlıklı ve gıda israfına karşı bilinçli bir nesil yetiştirmektir.” denildi.
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KORKUTELİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÇALIŞTAYI
Korkuteli’de yapılan çalıştayda Anta-
lya ve Korkuteli özelinde Tıbbi ve 
Aromatik Bitkilerin mevcut durumu, 
yapılması gerekenler, tıbbi ve aro-
matik bitkilerin kültüre alınarak 
katma değerinin yükseltilmesi ile 
kırsal kesimde yaşayanları bilinçlen-
direrek tıbbi ve aromatik bitkilerin 
ülkemiz ihracatındaki payının artırıl-
ması konuları ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediyesi ve 
Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Korkuteli ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya Antalya Milletvekili TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekonomik Boyutu ve 
Ulusal Politikalar Komisyon Başkanı İbrahim Aydın, Korkuteli Kaymakamı Ömer Cimşit, Korkuteli Belediye 
Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili 
Gökhan Karaca, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Kenan Turgut, Doç. 
Dr. İsmail Gökhan Deniz, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünden Hasan Aslancan Korkuteli İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Selda Sert, Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faik Ardahan ve il ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü 
teknik personeli ile özel sektör temsilcileri katıldı. 
Çalıştayda Antalya ve Korkuteli özelinde Tıbbi ve Aroma-
tik Bitkilerin mevcut durumu ve potansiyeli, Korkuteli 
ilçesi için uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin seçimi ve 
üretiminin planlanması, pilot bir alanda Lavanta bitkisi 
için hammaddeden son ürüne örnek üretim modeli 
oluşturulması, tıbbi ve aromatik bitkilerde ekonomik 
destek, �nansman ve pazarlama konuları ele alındı.   
Çalıştay’da ayrıca Korkuteli İlçe tarım Müdürlüğü ve Cevat 
Soyiç Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen Tıbbi ve 
Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu başarı ile bitiren 
kursiyerlere serti�kaları takdim edildi.



26.640 KUTU VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜNE EL KONULDU
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Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Müdürlüğümüz ve Aksu İlçe Müdürlüğümüz ekipleri, Kaçak depo içerisinde Miadı 
geçmiş ve Bakanlığımızın İlaç Takip Sisteminde klinik stoklarında kayıtlı olmayan onlarca ürün, etiket bilgileri değiştirilmiş, 
silinmiş, tahrip edilmiş onlarca ürün ve ayrıca miadı geçmemiş ancak klinik stoklarında İTS üzerinde görülmeyen onlarca tıbbi 
ürün ve kliniğin İTS üzerindeki Bitmiş Stoklarında bulunan reçetesi kesilmiş ancak satışı gerçekleşmemiş bazılarının son 
kullanma tarihleri geçmiş bazılarının ise son kullanma tarihleri yaklaşmış onlarca tıbbi ürün ile veteriner sağlık ürünleri ve gıda 
takviyeleri tespit edilmiştir. Tespit edilen ürünler ile ilgili olarak; Miadı geçen ve Bakanlığımızın İTS de kayıtları olan ya da 
olmayan bütün tıbbi ürünler ile etiketlerinde tahribat yapılan bütün tıbbi ürünlere, masra�arı klinik sahibine ait olmak şartıyla 
imha edilmek üzere el konulmuştur. Tespit edilen toplam tıbbi ürünün yaklaşık 450 kalem olduğu, 238 kalem tıbbi ürünün 
miadının geçmiş olarak bulunduğu, 30 kalem tıbbi ürünün Bakanlığımız İTS de bulunmadığı, 182 kalem tıbbi ürünün etiket 
bilgileri değiştirilmek üzere tahrip edilmiş ve silinmiş olarak 26.640 kutu ürüne el konulmuştur.

Mevzuata aykırı bütün ürünler tarafımızca tespit edilmiş ve tutanağa bağlanarak kayıt altına alınmış olup, el konulan ürünler 
resmi araçla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' ne refakatimiz dâhilinde getirilmiştir. Şikâyete konu olan veteriner muay-
enehanesinde yapılan denetim neticesinde;

Söz konusu klinikte tespit edilen sahte etiketler tarafımızca mühürlenerek el 
konulmuş olup birer örnekleri Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan 
tutanak kayıtlarına geçmiştir. İşletme hakkında miadı geçmiş ürün bulundurup 
satmaktan dolayı idari yaptırım uygulanacaktır. 
Ayrıca etiketlerde yapılan tahribatlar ve sahte etiketli ürünlerin satışlarının 
yapılmasından dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunularak adli süreç başlatılacak ve Antalya Veteriner Hekimler Odasına 
konunun iletilerek 6343 Sayılı Kanun kapsamında da incelenmesi ve değer-
lendirilmesi sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenecek olup bütün 
kurumlarca yapılacak olan incelemeler Müdürlüğümüzce sonuna kadar takip 
edilecektir.



ANTALYA’DA HASAR TESPİTİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
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Endüstri 4.0’ın tarımda uygulanmasıyla verimlilik, 
kalite ve kazanç artıyor. Bu kapsamda Projeb-
ank07 uygulamasının ardından yeni bir projeyi 
daha hayata geçiren Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü “Afet Hasar Tespit Programı Beta 
Sürümü” tanıtıldı. İl Müdürlüğünde yapılan 
tanıtım toplantısında ilçe müdürlükleri teknik 
personellerine uygulamanın tanıtımı yapıldı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Tarımsal 
afetlerden sonra meydana gelen hasar tespitleri-
nin hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve dijital 
dönüşümün faydaları kullanılarak anlık olarak üst 
makamlara bilgi akışının sağlanması için il 
müdürlüğü yazılımcıları ve teknik personel 
tarafından geliştirilen afet hasar tespit programı 
beta sürümü kullanılmaya başlandı. Birçok 
özelliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 
program masaüstü ve mobil olarak kullanılan ara 
yüzlere sahip olarak tasarlandı.

İl Müdürlüğü olarak çağın gereklerine uygun olarak son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarımdaki dijital 
dönüşüme ayak uydurmadan tarımın geleceğinde yer almamızın mümkün olmadığının farkındayız. Çağımız hız çağı ve ancak 
bu hıza ayak uydurabilenler tutunabilmekte ve rekabet edebilme yeteneklerini muhafaza edebilmektedirler. Bu kapsamda 
birçok projeye imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 2020 yılına da yepyeni ve yenilikçi bir proje ile başlıyoruz.  Doğal afetler 
tarımsal üretimin en büyük risklerindendir. Afet öncesi alınması gereken tedbirler kadar afet sonrası hasar tespiti yapılması da 
çok önemlidir.  Bu kapsamda afet sonrası en kısa zamanda durum tespiti yapmak hasara uğrayan tarım işletmesinin hasar 
durumunun net bir şekilde belirlenmesi için son derece önemlidir. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulama ile afet sonrası durum 
tespitleri hızlı bir şekilde yapılabilecek ve veriler dijital ortamda saklanacak. Uygulama geliştirilebilir olma özelliği ile de sürekli 
kendini güncelleyebilecek. Bugün 19 ilçemizden teknik personellerimize uygulamanın tanıtımını yaparak aynı anda 19 
ilçemizde uygulamamızın kullanılmasını sağlayacağız.” Denildi.



ANTALYA’DA TARIM SİGORTALARI EĞİTİMİ
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “19 İlçe Müdürlüğünden teknik personele Manavgat, Kumluca 
ve Demre İlçe Müdürleri ile İl Müdürlüğümüz teknik personelinin katıldığı toplantıda doğal afetler durumunda yapılması 
gerekenler ve afet hasar tespit konusu ile tarım sigortalarında yaşanan son gelişmeler hakkında Tarsim ile işbirliğinde  
tarım sigortaları eğitimi verdik.
Doğal afetler hayatımızın bir parçası. Bilhassa tarım sektöründe hayati bir öneme sahip.Tüm sezon boyunca verilen emeklerin 
heba edilmesi ile sonuçlanabilen doğal afetleri engellemek mümkün değil. Ancak doğal afetlere vb. olumsuz durumlara karşı 
öncesi ve sonrasında alınabilecek tedbirler var. Öncesinde alınabilecek tedbirler karşılaşılacak zararın ölçüsünü azaltmaya 
yönelik adımlardan ibarettir. Sonrası için ise üreticilerimizin yapacağı en önemli hareket tarım sigortası yaptırmaktır.

Sigorta genel anlamda alınabilecek tüm tedbirlere rağmen oluşan zararların 
poliçe dahilinde belirtilen kriterlere göre tanzim edilmesidir. Üreticilerimizin 
bu noktada bilinçli olmalırıyla ve bu bilinçle yaptıracakları sigorta ile zarar-
larının tamamıyla karşılanması mümkündür. Bu noktada tarsim uzmanları 
üreticilerimizi sürekli bilgilendirmektedir. İl müdürlüğü olarak 19 ilçemizde 
yaptığımız çiftçi toplantıları, kadın çiftçi toplantıları, gece toplantıları ve 
üretici ziyaretleri ile birçok konuda olduğu gibi tarım sigortaları konusunda 
da üreticilerimizi bilgilendiriyor ve onların merak ettikleri konular hakkındaki 
soruları cevaplandırıyoruz. Üreticilerimizin poliçe kapsamı ve şartları ile 
hangi durumlarda zararlarının tamamının karşılanacağını bilmeleri için 
bilgilendirme faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz.

19 ilçemizden teknik personelimize Tarsim işbirliği ile yaptığımız 
bilgilendirme toplantısı ile doğal afetler durumunda yapılması gereken-
ler ve afet hasar tespit konusunda Tarsim ile işbirliğinde eğitim verdik. 
Ayrıca tarım sigortasında yaşanan yeni gelişmeler ve yapılan güncellem-
eler hakkında da ayrıca bilgilendirme yaptık. Çiftçilerimizin üretimlerinin 
ve geçimlerinin sürdürülebilirliği için tarım sigortası yaptırmaları hayati 
öneme sahiptir. Çiftçilerimizin zamanında tarım sigortası yaptırmalarını 
mutlaka öneriyoruz.” Denildi. 
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KADIN ÇİFTÇİ AKADEMİSİ DOLUDİZGİN
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanlığı, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve Döşemealtı Belediyesi işbirliği ile kurulan 
akademi çok sayıda kadın çiftçinin katılımıyla Prof. Dr. Kemal Karabağ tarafından “İyi tarım Uygulamalarına Dayalı Arıcılık”, Prof. 
Dr. Orhan Özçatalbaş tarafından da “Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması” anlatılan eğitimler ile gerçekleşti.

2020 yılı nisan ayına kadar sürecek eğitimlerde kadın çiftçilere; toprak verimliliği ve bitki besleme, iyi tarım uygulamaları, 
gelir-gider ve maliyet hesapları, kooperatifçilik, tropik meyve yetiştiriciliği, bitki üretiminde atık yönetimi ve kompost yapımı, 
arıcılık, süt ve süt ürünleri, gıda ürünleri hazırlama ve hijyen, sosyal tarım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kişisel gelişim gibi 
konular eğitimler veriliyor.

Eğitimlerin sonunda kadın çiftçilere “Katılım Serti�kası” verilecek ve Proje sonunda satış yeri ve/veya pazar yerlerinde ürettikleri 
ürünleri pazarlama olanağı sunulacak. Projenin sonunda kadın çiftçilerin ekonomiye ve toplumsal hayata daha güçlü bir 
biçimde katılım sağlamaları bekleniyor.
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TRT ANTALYA RADYOSU TARIM GÜNDEMİ KÖŞESİ

KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ KOMİSYONU TOPLANDI

Trt Antalya radyosunda Tarım gündemi kösesinde her hafta 1 teknik personelimiz üreticilerimiz ve tüketi-
cilerimize sesini duyuruyor. Ziraat Mühendisi Fulya Turan'dan bitkisel üretimde entegre mücadele yön-
temleri hakkında bilgiler verdi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sevinç Küçükyor-
gancı ile hasat öncesi pestist denetimleri, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şubesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Yakup Turgut ile TARSİM Tarım Sigortası üzerine söyleşi 
yapıldı.

Vali yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında toplanan komisyon 
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Vekili Gökhan 
Karaca, Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Aykan, 
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Tev�k Altınay, Meteoroloji 4. Bölge Müdür yardımcısı Ömer Faruk 
Kaya, İl sağlık Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Cenker Ateş, 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü 
Serkan Erkan, Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi Tarımsal Yapılar 
ve Sulama Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Dursun Büyüktaş, 
Antalya Muratpaşa Ziraat Odası başkanı Nazif Alp,  Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda 
Özel’in katılımıyla gerçekleşti.

26. Dönem Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) çerçevesinde 
olası kuraklık ihtimalinin önceden değerlendirilerek gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla Tarım Yılına ait İl Kriz Merkezi 
2020 Yılı Olağan Toplantısı “Antalya tarımsal Kuraklıkla 
Mücadele Eylem Planı” konu başlığıyla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünde toplandı. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdür 
Vekili Gökhan Karaca Antalya Tarımı detaylı bilgilendirme 
sunumunu yaptı. Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Ömer 
Faruk Kaya 2018-2019 İklim Verileri Değerlendirilmesi ve 
Devlet Su işleri Bölge Yardımcısı Tuncay Aykan 2019 Yılı 
Gerçekleşmesi ve 2020 hede�eri konulu sunumlarını yaptılar. 
Toplantıda katılımcı kurumların temsilcileriyle kuraklıkla 
mücadele konusunda istişarelerde bulunuldu.  Toplantının 
amaçları arasında kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması, 
tüm paydaşların sürece dahil edilerek koordinasyonun 
sağlanması, sürdürülebilir sulama suyu kullanımının 
planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli 
tedbirlerin alınması, kriz dönemlerinde etkin mücadele 
programı uygulanarak kuraklığın etkilerinin azaltılması, 
hede�eniyor.”
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GÖNÜLLÜ GENÇLER KAPYA BİBERİ HASADI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
arasındaki “Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü” 
kapsamında gönüllü gençler Aksu'da Tarım Kredi 
Kooperati� işbirliğiyle ihracata yönelik önemli bir ürün 
olan Kapya Biberi hasadı yaptı.

Hasat sırasında gençlere Bitki Besleme Uzmanı Dr. Gözde İpek  ve 
Ziraat Mühendisi Ahmet Bakartepe Örtüaltı Biber yetiştiriciliği, 
bakım şartları, zararlılarla Entegre Mücadele Yöntemleri, hakkında 
bilgilendirildi. Ayrıca Tarım Kredi Kooperati�erinin amacı işleyişi 
ve tarım için önemi de gençlere ayrıca anlatıldı. Hasat sonunda 
serti�kalarını alan gençler tarımsal anlamda eşsiz bir deneyim 
yaşadılar.




