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• Zeytin üretimde Türkiye’de  3. sırada olan  Hatay’da, 177 Bin 

Ton olan üretim ilave 80 Bin ton artırılarak 250 Bin tona 

çıkarılacak. 

• 15 milyon ağaç ile Türkiye üretiminin %7 ‘sini karşılayan 

Hatay’da yerel çeşitlerde (Halhalı, Savrani, Haşebi)  yeni 

bahçeler kurulacak.  

• Halhalı, Savrani ve Haşebi gibi yerel çeşitlerde coğrafi işaret 

çalışmalarına başlanılacak. 

• İlde mevcut olan 8.106 Da organik zeytin ve 810 Ton organik 

zeytinyağı üretimi 20.000 Da ve 2.000 Tona artırılacak. 

• Sofralık zeytin ve zeytinyağında Markalaşma sağlanacak. 

 

Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay’da, üretimle  birlikte 

katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin 

kurulumuna sağlanan destekler artırılarak devam edecek. 
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• Narenciye üretimde Türkiye’de  3. sırada olan  Hatay’da, 700 

Bin Ton olan üretim ilave 100 Bin ton artırılarak 800 Bin tona 

çıkarılacak. 

• Türkiye üretiminin %19’ unu karşılayan Hatay’da ekonomik 

ömrünü tamamlayan ağaçların, hasat periyodu geniş ve 

ihracata yönelik yeni çeşitlere dönüşüm sağlanacak. 

 

Narenciye üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay’da, üretim 

artırılacak ve markalaşma sağlanacak. 

Alternatif ürün olarak Çilek Üretimi Geliştirilecek. 

• Tütün yetiştiriciliğinden boşalan alanlarda alternatif ürün olarak  

kaliteli ve pazar değeri yüksek çilek yetiştiriciliği geliştirilecek.  

• Çilek üretim alanı 5 yıl içinde 500 Dekardan 2.500 Dekara 

çıkarılacak.  
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• Maydanoz üretimi % 30 artırılarak, 23 Bin Tonda, 30 Bin Tona 

çıkarılacak.  

• Kavun ve Havuç üretiminin pazarlama kanalları geliştirilecek. 

• Pazı, Maydanoz, Dereotu, Soğan (Taze) ve Marul (Göbekli) 

Türkiye Üretiminde 1. sırada yer alan ürünlerimize yenileri 

eklenerek Hatay’ın sebzecilik üretim merkezi olması sağlanacak.  

Hatay’ın sebzecilik üretim merkezi olması sağlanacak.  

• Tarım alanlarının %6’sını oluşturan 52.868 Da meyve alanları 

(zeytin, narenciye ve bağ hariç) 89.000 Da ve %10’a çıkarılacak. 

• Erkenci ve geççi çeşitler tercih edilerek, dış ve iç pazar talepleri 

karşılanacaktır. 

Mevsimsel Avantajlar (Erkencilik-Geçcilik) Kullanılarak  

Kurulacak Meyve Bahçeleri İle İlin Meyvecilik Üretimi 

Geliştirilecek.   
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• Pamuk üretimde Türkiye’de  3. sırada olan Hatay’da 210 Bin 

Ton olan üretimi ilave 40 Bin ton artırılarak, 250 Bin tona 

çıkarılacak.  

• Pamuk üretiminde % 25 olan basınçlı sulama sistemi kullanma 

oranı, % 50’ye çıkarılacaktır. 

Hatay’da Pamuk Üretimde önemli artışlar sağlanacak. Basınçlı 

sulama sistemi kullanma oranı artırılacak. 
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Hatay doğalında yetişen 550 adet tıbbi ve aromatik bitkinin 

katma değeri artırılarak ilin bu potansiyeli değerlendirilecek. 

• Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eylem Planındaki tür ve 

çeşitler doğrultusunda kültürel üretim yapılan alan 1.472 

Dekardan, 1.800 Dekara çıkarılacak. 

• Ürünlerin  doğadan toplanması, yetiştirilmesi ve pazarlanması 

konusunda eğitimler düzenlenecek. 

• Hatay İli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesinin tanıtımı 

artırılarak ilin bu konudaki mevcut potansiyeli tanıtılacaktır.  

 

• Muz üretim alanı 356 Dekardan, 500 Dekara çıkarılacak. 

• 2.208 Ton olan Muz üretimi 3.100 tona çıkarılacak.  

Muz yetiştiriciliğinde Türkiye’de 3. sırada olan Hatay’da 

yetiştiricilik artırılacak. 



YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI 

• Ülkemizde yaş sebze ve meyve ihracatında söz sahibi olan 

Hatay ilinden ihraç edilen 658 bin Ton yaş sebze ve meyve 

miktarı 750.000 Tona çıkarılacak. 

• İhracat değeri 390 Milyon $ ile Türkiye 2.si olan ilimiz ihracat 

değerini 500 Milyon $ çıkarılacak. 

  

• 20 Bin Ton olan soğuk hava deposu kapasitesi %100 

artırılarak, 40 Bin Tona çıkarılacak. 

Yaş Sebze ve Meyve ihracatında Türkiye 2. cisi olan 

Hatay’dan gerçekleştirilen yaş sebze meyve ihracatı 

artırılacak. 

Hatay’ın Soğuk Hava Deposu kapasitesi artırılacak. 
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• TDİOSB’de her biri 120 baş sağmal inek kapasiteli, 95 adet 

süt işletmesi, 4 adet 100 ton/gün kapasiteli süt fabrikası, 2 

adet 125 ton/gün kapasiteli yem fabrikası, 1 adet 3.000 ton 

kapasiteli soğuk hava deposu ve atıkları değerlendirip 

elektrik enerjisi üretmek üzere 5 adet 6.000 m3 kapasiteli 

biogaz tesisi kurulacak.  

• 11.420’si sağmal inek olmak üzere toplam 27.360 adet 

hayvan barındırılacak. 

Altınözü- Enek Bölgesi  Tarıma Dayalı Organize Sanayi 

Bölgesi tamalanacak. 

• Etkin ıslah çalışmaları ile verimi yüksek saf kültür ırkı hayvan 

sayısı %16 artırılarak 95 Bin baştan 115 Bin başa çıkarılacak. 

Verimi Yüksek Kültür Irkı Hayvan Sayısı Artırılacak. 



BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK VİZYONU 

9 

• 5 Adet Ruhsatlı Hayvan Pazar kurulacaktır. 

• Şap, brucella, tüberküloz, LSD gibi hastalıklarla etkin 

mücadeleye devam edilecek.  

• Süt üretimi 140 Bin Tondan, %30 artırılarak 200 Bin tona 

çıkarılacak.  

• İl genelinde halihazırda bulunan 22 adet süt toplama merkezi 

sayısı 30’a çıkarılacak ve il merkezinde 1 adet Ana Süt 

Toplama Merkezi kurulacaktır. 

• Kırmızı et üretimi 8,5 Bin Tondan, 12 Bin Tona çıkarılacak, 

modern et işleme tesislerinin sayısı da artırılacak, kırmızı ette 

katma değerin ilde kalması sağlanacak.  

Sanayinin talep ettiği kaliteli süt ve et üretimi artırılacak. 

Hayvan pazarı sayısı artırılacak, Hayvan Hastalıkları ile         

Etkin Mücadeleye devam edilecek. 



KÜÇÜKBAŞ VE İPEKBÖCEKCİLİĞİ VİZYONU 

• Küçükbaş hayvan sayısı 300 Bin baştan 400 Bin başa 

çıkarılacak.  
 

• Küçükbaşta gen kaynaklarının korunması ve 

geliştirilmesine yönelik  çalışmalar artırılacak. 
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• Kırsal alanda istihdamın artırılması ve alternatif gelir elde 

edilmesi için İpekböceği Projesi uygulanmaya devam 

edilecek. 

• Elde edilen ürünlerde markalaşma sağlanacak. 

 

 

Küçükbaş Hayvancılık Geliştirilecek. 

Hatay’ın İpekböceği yetiştiriciliği ve ipek ürünleri üretim 

potansiyeli artırılacak. 
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• Deniz balıkları yetiştiriciliğinde üretim 1.000 Ton/yıl’ 

dan 5.000 Ton/yıl’ a çıkarılacak.  

• İç su balıkları ve alternatif türler yetiştiriciliğinde üretim 

50 Ton/yıl’ dan 250 Ton/yıl’ a çıkarılacak. 

Su Ürünleri Üretimi Çeşitlendirilerek Artırılacaktır. 



ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE BASINÇLI SULAMA 
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Basınçlı Sulama Sistemlerinin Yaygınlaşması Sağlanacak. 

• Hatay’ da halen 36.839 hektar alanda devam eden 

toplulaştırma çalışmaları, DSİ’nin 60.000 Ha ile ilaveten 

planlanan 6.000 Ha alanla birlikte 2021 yılına kadar 102.000 

hektar alanda sonuçlandırılacak. 

Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Hızlandırılacak. 

• Basınçlı Sulama sistemleri ile sulanan 44.610 hektar  alan  

Bakanlığımız hibe desteklemeleri ve yayım çalışmaları ile 

100.000 hektar alana çıkarılacak. 
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• Hatay’ın proje oluşturma kapasitesini yükseltecek eğitim ve 

yayım çalışmalarına ağırlık verilecek. 

• Kırsal alanda istihdam artırılması amacıyla yürütülmekte olan 

projelere yeni projeler eklenecek.  

• Üretici örgütlenmesini artırmak amacıyla; Zeytin Üreticileri 

Birliği ve Organik Ürün Üreticileri Birlikleri  kurulacak. 

• IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 

kapsamında sağlanan kaynaklar ile; et, süt, su ürünleri, meyve-

sebze, arıcılık, yerel ürünler, kırsal turizm konularında üretim, 

işleme ve pazarlamaya yönelik projeler desteklenecek. 

Hatay’ın Kırsal Kalkınma Hibelerinden daha fazla 

yararlanacak, Üretici Örgütlenmesinde artış sağlanacak. 
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Hatay’ın önemli yerel ürünlerine MARKA DEĞERİ 

kazandırılacak, üretimleri artırılacak. 

• Yöresel olarak ( Kabak Tatlısı, Nar Ekşisi, Ceviz Reçeli, Tuzlu 

Yoğurt, Sürk, Carra Peyniri) üretilen ürünlerde markalaşma 

çalışmaları tamamlanacak.  

• Ceviz Reçeli, Tuzlu Yoğurt, Sürk, Carra Peynirine coğrafi işaret 

alınması sağlanacak.  

AB Standartlarında sebze halleri kurulacak. 

• AB standartlarına uygun en az 2 sebze hali kurmak. 



MARKALAŞMA ÇALIŞMASI YAPILACAK ÜRÜNLER 
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• Sofralık Zeytin 

• Zeytinyağı 

• Kabak Tatlısı  

• Nar Ekşisi 

• Ceviz Reçeli 

• Tuzlu Yoğurt 

• Sürk 

• Carra Peyniri  

• İpek Böcekçiliği 

Hatay’ın önemli ürünlerine MARKA DEĞERİ kazandırılacak,  
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