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Antalya; Türkiye tarımında, özellikle bitkisel üretim 
alanında lider şehirdir. Son yıllarda uygulanan politikalar, 
yapılan yatırımlar ve verilen destekler ile birlikte Antalya 
tarımsal potansiyelini arttırmış ve elde ettiği bu 
konumunu daha da güçlendirmiştir. Antalya bulunduğu 
iklim özelliği, yeniliğe açık çiftçilerin çalışması ile 
birçok sebze ve meyvenin üretiminde Türkiye 
birincisidir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe ve desteklemeler, 
Üniversitelerimiz, Araştırma Enstitülerimiz, STK kuruluşlarımız tarafından 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen 
yayım faaliyetleri sonucunda Ülkemiz genelinde olduğu gibi Antalya' da da çilek 
üretim alanlarımız ve çilek üretim miktarımız artmaya devam etmektedir. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2020 yılında baş gösteren pandemi 
döneminde başlayan online eğitimlerde edinmiş olduğumuz bilgi birikimi, tecrübe 
ve sektör talepleri doğrultusunda eğitimlere ilaveten çeşitli konularda interaktif 
çalıştaylar da düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası ve 
Antalya TanmKonseyi işbirliğinde 16 - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında "İnteraktif 
Çilek E-Çalıştayı" düzenlenmiştir. Konusunda uzman akademisyenler, uzmanlar, 
araştırmacılar ile çok sayıda üretici ve tüketicinin katılım sağladığı çalıştay 4 gün 
ve 8 oturum şeklide online ortamda gerçekleşmiş olup; toplam 25 bildiri 
sunulmuştur. 

Çilek bitkisine dair A'dan Z'ye birçok konunun tartışıldığı çalıştaya ilişkin bütün 
bilgiler, konuşmalar ve raporlar ile tüm paydaşların ortak görüşü ve değerli 
katkılarıyla yapılan çilek sektörü mevcut durum analizi, sorunları ve çözüm 
önerileri hazırlanan bu kitapçıkta yer almaktadır. 

Çalıştay kapsamında belirlenen öneriler ile ülkemiz çilek üretiminin ekonomik, 
etkin ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve sektörün karşılaştığı sorunların 
ortadan kaldırılabilmesi adına yol haritası olacaktır. 

Çalıştayın düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen akademisyenlerimiz, kamu 
kurum ve kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimiz, STK'larımız, kurumumuz 
adına çalıştayda görev alan çalışma arkadaşlarım ile bizi yalnız bırakmayan çok 
sayıda katılımcımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Gökhan KARACA 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü 



Çilek dünyada ve ülkemizde tüketimi her geçen gün artan 
üzümsü bir meyve türüdür. Ülkemiz dünya çilek 
üretiminde yüzde 5,5'1ik pay ile dördüncü sırada yer 
alırken son beş yılda kaydetmiş olduğu hızlı ilerleme 
ile dünya çilek ihracatında on ikinci sıraya yükselmiştir. 

Çilekte verim, çeşit, ekolojik koşullar, örtüaltı sistemler ve kültürel işlemlere 
bağlı olarak değişmektedir. Ülkemizde ortalama 3 ton/da civarında olan çilek 
verim değerlerinin artması için; yetiştiriciliğin bilinçli yapılması, modem 
üretim teknikleri ve topraksız yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Çilek, alçak ve yüksek tünellerin yanı sıra plastik ve modem seralarda da 
yetiştirilebilmektedir. Ülkemiz örtüaltı çilek yetiştiriciliğinin yüzde 50'si alçak 
tünel, yüzde 46'sı yüksek tünel ve yüzde 4'ü ise plastik serada 
gerçekleşmektedir. Yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatıyla öne çıkan Antalya, 
ülkemiz çilek üretim alanlarının yüzde 7'sini, üretim miktarının ise yüzde 
9'unu oluşturmaktadır. Antalya'da kıyı ve yayla kesimlerinde uygun çeşitlerin, 
uygun üretim teknikleriyle yetiştirilmesi ve dış pazar isteklerine uygun üretim 
planlamaların yapılmasıyla çilek üretimi ve ihracatı hızla artacaktır. 

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen ve bu kitabın ortaya çıkmasını 
sağlayan İnteraktif Çilek E-Çalıştayı'nda çilek her yönü ile değerlendirilmiştir. 

Çilek ile ilgili akademik çalışma yapan bilim insanlarının, çok sayıda üretici ve 
ihracatçı firmanın interaktif katılım sağladığı çalıştay sonucunda çilek tarımı 
ve ekonomisiyle ilgili bu kitapta yer alan makaleler ve sonuç raporu ortaya 
çıkmıştır. Kitabın karar vericiler, üreticiler, araştırmacılar ve sektöre yeni girecek 
yatırımcılar için verimli bir kaynak olmasını diliyorum. 

Çalıştayda emeği geçen üniversite ve enstitülere, Çalıştay Düzenleme 
Kurulu'na, çalıştayda konuşmacı ve katılımcı olarak yer alan kamu kurumu 
ve banka temsilcilerine, tüm özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ali ÇANDIR 
Antalya Tarım Konseyi Başkanı 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
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