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Hatay‘da Tarım
Hatay’ın tarım alanları, toprak yapısı, iklimi ve diğer doğal koşulları
ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürün
yetiştirilebilmesine imkân vermektedir. Hatay’da yılın dört mevsiminde
üretim yapmak mümkündür. Özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanlar
Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.

İlimizin toplam 552.400 hektar arazi varlığının 275.578 hektarını (%50)
tarım alanları oluşturmaktadır. Devlet yatırımları ile 57.196 hektar
(%33) alan sulanmakta olup, tarım alanlarının %63’ünde sulu tarım
yapılmaktadır.

Kaynak:www.dogaka.gov.tr/dogu-akdeniz/hatay/hatay-tarim-ve-
hayvancilik#

Gaziantep’te Tarım
Tarım ve kırsal kalkınma, Gaziantep ekonomisinde önemli bir yer
tutmaktadır. Kent genellikle “sanayi şehri” olarak tanımlansa da
bitkisel üretim kapasitesi, tarım alanı büyüklüğü ve Antepfıstığı gibi
stratejik ürünler bağlamında rekabet üstünlüğüne sahiptir.

Gaziantep’te tarımsal üretim alanı büyüklüğü son beş yılda bir miktar
azalsa da 3,5 milyon dekar civarında alanda tarımsal faaliyetler
sürdürülmektedir. İlde üretim miktarı bakımından en çok üretilen ürün
grubu tahıllar ve diğer bitkisel ürünler.

Kaynak:www.ika.org.tr/assets/upload/dosyalar/gaziantep-kalkinma-
stratejisi.pdf

Kahramanmaraş’ta Tarım
Kahramanmaraş, Türkiye’nin tarımsal üretiminde 27. sırada yer
almaktadır. Arazi yüksekliğinin 350 metreden 3.000 metreye kadar çıktığı
ilde tarımsal çeşitlilik yüksektir. İlin tarımsal üretiminde gerek üretim
alanı gerekse ürün miktarı bakımından en önemli yeri tahıllar ve diğer
bitkisel ürünler almaktadır.

İlin 375.309 hektar tarım alanı bulunmaktadır. Tarım arazilerinin %74’ünü
tarlalar, kalan kısmını ise meyve, sebze arazileri ve nadasta bulunan
araziler oluşturmaktadır.

Kaynak:www.dogaka.gov.tr/dogu-akdeniz/kahramanmaras/tarim-ve-
hayvancılık

Adıyaman’da Tarım
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan Adıyaman, 7.337 km²
yüz ölçümü ile Türkiye’nin 42.’inci büyük şehri olup, rakımı 669 m’dir.
Şehir yüzyıllar boyunca kültür ve ticaretin en önemli yollarından biri olan
İpekyolu üzerinde bulunmaktadır.
Atatürk Baraj Gölü’nün büyük bir kısmı Adıyaman sınırları içerisinde yer
almaktadır. Kuzeyi dağlık ve güneyi ovalık olan Adıyaman’da iki farklı
iklim hüküm sürmektedir. Dağlık kuzey kısımda karasal iklimin, güneyde
ise Akdeniz ikliminin etkilerini görülmektedir.

Kaynak: www.ika.org.tr/bolgemiz/adiyaman/
tarim-ve-hayvancili

Kahramanmaraş’ta arazi dağılımı dağınık bir yapı arz etmekle birlikte
tarıma uygun olan alanlar azımsanmayacak ölçüde %26’lık paya sahiptir.
İlde; buğday, kırmızı biber çerezlik ayçiçeği, üzüm ve ceviz ön plana
çıkan ürünlerdir.

Hatay 4 tarımsal ürün üretiminde Türkiye’de 1. sırada, 2 tarımsal ürün
üretiminde 2. sırada ve 5 tarımsal üründe 3.sırada. Hatay ili maydanoz,
pazı, mandalina ve dereotu üretiminde Türkiye birincisi, erik ve taze
soğan üretiminde Türkiye ikincisi, havuç, pamuk, altıntop, yenidünya
ve turunçgil üretiminde Türkiye üçüncüsü.

2020 yılı verilerine göre ilde 272,5 ton sebze ve 1 milyon ton civarında
da tahıl ve diğer bitkisel ürünler yetiştirilmiştir.

TÜİK 2021 yılı verilerine göre, Adıyaman’da toplam işlenen tarım alanı
167.366 hektardır. İlde 2021 yılında 563.674 ton tahıl ve diğer bitkisel
ürünler üretimi, 2.742 ton örtü altı sebze ve meyve üretimi yapılmıştır.

Deprem Bölgesinin Tarımsal Üretimdeki Payı Yüzde 14.3

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler on ili doğrudan etkiledi. Söz konusu illerde 85.3 milyonluk Türkiye nüfusunun
yüzde 16’sını oluşturan 13.5 milyon kişi yaşıyor. Sayıları 1.7 milyona ulaşan Suriyeliler ile birlikte bölgedeki nüfus 15.2 milyonu buluyor. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayında yayımladığı 2021 yılı itibarıyla il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine göre, deprem illerinin milli gelirdeki
payı yüzde 9.3’e ulaşıyor. 2021 yılında cari fiyatlarla 7.2 trilyon lira olan milli gelirin 675milyar lirası on ilden elde edildi.
Deprem illerinin sanayi ve imalat sanayisindeki payı da yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki 1.9 trilyon liralık sanayi ve 1.6 trilyon liralık
imalat sanayi üretiminin sırasıyla 211.1 milyarı ve 181.4 milyarı bu bölgeden elde edildi. Sanayide ilk sırayı 67.6 milyarla Gaziantep alırken, Adana 40.8
milyar, Hatay 34 milyar, Kahramanmaraş da 25.5 milyar lirayla bu ilimizi izledi. Söz konusu illerin inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerindeki payı yüzde 8.7,
hizmetlerdeki payı yüzde 7.1, finans ve sigorta faaliyetlerindeki payı yüzde 4.3, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki payı yüzde 2.0 olarak gerçekleşti.

Milli gelire en büyük katkıyı 148.6 milyar lirayla Gaziantep sağladı. Bu ilimizi 141.7 milyarla Adana, 101.5 milyar lira ile de Hatay izledi. Deprem illerinin
iktisadi faaliyet kollarına göre milli gelirdeki payına baktığımızda ise tarım ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2021’deki 402 milyar liralık toplam tarımsal
üretiminin yüzde 14.3’ünü oluşturan 57.3 milyar liralık kısmı bu illerimizden sağlandı. On il içinde ilk sırayı ise 12 milyar lirayla Şanlıurfa alırken, Adana
10.2 milyar, Diyarbakır da 8.7 milyar lirayla ilk üçte yer aldı. Depremin etkilediği illerde 210 bin işyeri, 327 bin esnaf, 461 bin memur, 1,8 milyon kayıtlı
çalışan ve 269 bin çiftçi faaliyet gösteriyor. Deprem Bölgesi‘nde 10 FİDEBİRLİK üyesi işletme bulunmakta. Bunlardan 1’er üye Hatay, Adıyaman,
Osmaniye ve 7 üye de Adana’da faaliyet gösteriyor. Kaynak: https://hwp.com.tr/deprem-bolgesinin-milli-gelirdeki-payi-aciklandi-232469
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ANTALYA İLİ 2023 YILI OCAK AYI SEBZE FİDE ÜRETİMİ

Sebze türleri Tipler Adet

Domates

Tane 13.408.442

Kokteyl 1.204.545

Salkım 1.167.917

Chery 29.844

Beef 3.047.682

Pembe 2.848.961

Köy tipi domatesi 969.191

Erik tipi (plum) 299.220
Diğer (Oturak-Sanayi 

Tipi v.b.)
2.282.640

Domates toplam (Adet) 25.258.442

Biber

Sivri 3.997.156

Çarliston 1.524.295

Kaliforniya 0

Kapya 3.535.215

Dolma 1.567.094

Şili 339.206

Üç burun 584.018

Biber toplam (Adet) 11.546.984

Hıyar
Beith alpha 3.099.740

Silor 4.007.299

Dikenli 510.000

Hıyar toplam ( adet) 7.617.039

Patlıcan
Topan 114.388

Silindirik 1.544.158

Patlıcan toplam (adet) 1.658.546

Karpuz
Siyah 963.681

Alaca 6.478.579

Karpuz toplam (adet) 7.442.260

Kavun
Kırkağaç 2.020.228

Galya (çıtır) 2.371.935
Ananas 13.240

Kavun toplam (adet) 4.405.403

Kabak
Siyah 67.460

Beyaz 1.169.603

Kabak toplam (adet) 1.237.063

Lahana
Kırmızı 524.754

Beyaz 509.513

Lahana toplam (adet) 1.034.267

Marul
Yedikule 2.124.766

Kıvırcık 8.863.597

ICEBERG 468.000

Marul toplam (Adet) 11.456.363

Diğer türler toplam 
(Anaç, Brokoli, Karnabahar, Maydanoz vb.)

11.372.221

AY TOPLAMI 83.028.588

Kaynak: Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü


