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1 MODERN SERACILIK ÜZERİNE DEVLET DESTEKLERİ 

1.1 DEVLET TEŞVİKLERİ 
19 Haziran 2012 tarihinde yayımlanmış olan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkında 

Bakanlar Kurulu Kararına göre bölgemizde kurulacak asgari 1.000.000 TL yatırım tutarına sahip 5 ile 

40 dekar arası sera yatırımları, Genel Teşvik Uygulaması kapsamında KDV istisnası ve Gümrük 

Muafiyeti desteklerinden yararlanabilecektir. 

Tablo 1 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 

31.12.2013’e kadar yapılacak 
yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren yapılacak 
yatırımlarda 

Destek Tavanının Sabit 
Yatırıma Oranı 

Aydın ve Denizli için 3 YIL 
Muğla için 2 YIL - Aydın ve Denizli için % 15 

Muğla için %10 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ(OSB YATIRIMLARINDA) 

31.12.2013’e kadar yapılacak 
yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren yapılacak 
yatırımlarda 

Destek Tavanının Sabit 
Yatırıma Oranı 

Aydın ve Denizli için 5 YIL 
Muğla için 3 YIL Aydın ve Denizli için 3 YIL 

Aydın ve Denizli için % 20 
Muğla için %15 

 

40 dekar üstü sera yatırımları ise, Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında KDV İstisnası ve 

Gümrük Muafiyeti desteklerine ilave olarak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Kurumlar/Gelir 

Vergisi İndirimi desteklerinden yararlanabileceklerdir. 1. Bölgede yer alan Muğla ili ve 2. Bölgede yer 

alan Denizli ve Aydın illerimizin yararlanacakları destek oranları ve süreleriyle ilgili bilgiler Tablo 8 ve 

Tablo 9’da detaylandırılmıştır. Bu tablolara göre örnek vermek gerekirse, 31 Aralık 2013 tarihine 

kadar Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 40 da üstü yapılacak 2 milyon 

TL tutarında bir sera yatırımı, yatırım tutarının %20’sine tekabül eden 400.000 TL’ye kadar 5 yıl 

boyunca “Sigorta Primi İşveren Hissesi” desteğinden yararlanır. Yine bu sera yatırımı, %25’lik yatırıma 

katkı oranına tekabül eden 500.000 TL tutarına ulaşıncaya kadar %60 oranında kurumlar/gelir vergisi 

indiriminden yararlanır. 

Tablo 2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi Desteği 

VERGİ İNDİRİMİ 

Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı 
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Ayrıca yine Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 40 dekar üstü sera yatırımcılarına, 

mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisi yapılabilir. Yatırım Yeri Tahsisi ile ilgili detaylı 

açıklamalar bu raporun 4.5 maddesinde yer almaktadır. 

Ancak, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” nın 29. Maddesi 

gereği 14 Nisan 2011 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi ile sağlanan desteklerden yararlanan 

yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşların destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı 

desteklerinden yararlanamamaktadır. 

1.2 TARIMSAL KREDİLER 

1.2.1 Örtü Altı Üretimine Yönelik Krediler 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 

Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği 

çerçevesinde, yeni kurulacak veya modernize edilecek işletmelere ait Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince 

onaylanacak projelerde, desteklemeye esas uyulması gereken asgari standartların belirlenmesi 

amacıyla Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. Bu uygulama talimatına göre krediye konu sera 

projelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

 Ticari bitkisel üretim amacı ile ilk kez kurulacak veya modernize edilecek seraların kurulumunda 

kullanılacak yapı elemanları, sera örtü malzemeleri ile sera içerisinde veya sera üretimi ile 

bağlantılı olarak sera dışında sabit montajlı olarak kullanılacak alet ve ekipmanların tümü asgari TS 

EN 13031 no’lu Türk Standartlarını karşılamalıdır. Bu şart gereği sera kurulumunu veya 

modernizasyonunu gerçekleştirecek olan, İmalata Yeterlilik Belgesi’ne ve Kapasite Raporu’na sahip 

31.12.2013’e kadar 
yapılacak yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren 
yapılacak yatırımlarda 

31.12.2013’e kadar 
yapılacak yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren 
yapılacak yatırımlarda 

Aydın ve Denizli 
için%20 

Muğla için %15 

Aydın ve Denizli için 
%15 

Muğla için %10 

Aydın ve Denizli için % 
55 

Muğla için %50 

Aydın ve Denizli için 
%40 

Muğla için %30 
VERGİ İNDİRİMİ(OSB YATIRIMLARINDA) 

Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı 

31.12.2013’e kadar 
yapılacak yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren 
yapılacak yatırımlarda 

31.12.2013’e kadar 
yapılacak yatırımlarda 

01.01.2014’den itibaren 
yapılacak yatırımlarda 

Aydın ve Denizli için 
%25 

Muğla için %20 

Aydın ve Denizli için 
%20 

Muğla için %15 

Aydın ve Denizli için 
%60 

Muğla için %55 

Aydın ve Denizli için 
%50 

Muğla için%40 
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firma/firmalara ait, “TSE Türk Standartları Uygunluk Belgesinin/Belgelerinin” bir sureti, işletmeye 

ait sera projesinin bir sureti ve yapım sözleşmesinin bir sureti, işletmenin dosyasında saklanmak 

üzere komisyona ibraz edilir. 

 Sera projesi; ideal havalandırma için hakim rüzgarın tersi yönde mutlaka taban alanın en az % 25’i 

kadar tepe havalandırması olacak şekilde tasarlanmalıdır. Özel ürün seralarında tepe 

havalandırması oranı komisyonca belirlenir. 

 Sera projesi; tüm havalandırma açıklıklarında tül çekimine uygun klips yatakları bulunacak şekilde 

tasarlanmalı ve seranın inşası buna göre yapılmalıdır. Muz yetiştiriciliği seralarında bu hüküm 

aranmaz. 

 Sera projesi; giriş kapısı/kapıları asgari iki kademeli olacak şekilde tasarlanmalı ve iki kapı arasında 

kalan geçiş bölgesinde dezenfeksiyon çukuru olmalıdır. Sera iç kapısının üst bölümü üzerinde 

yüksek devirli fan sistemi olmalı ve seranın inşası buna göre yapılmalıdır. Muz yetiştiriciliği 

seralarında bu hüküm aranmaz. 

 Sera projesinde, plastik örtü malzemesi kullanılacak seralarda örtü malzemesi, konstrüksiyona 

tutturulmalı; yırtılmaları ve kopmaları önlemek amacı ile asgari silikon veya plastik klips ile olacak 

şekilde tasarlanmalı ve seranın inşası buna göre yapılmalıdır 

 Sera projesi, ısı perdesi ve/veya gölgeleme sistemi olacak şekilde tasarlanmalıdır. Özel ürün 

seralarında bu hüküm şartları komisyonca belirlenir. 

  Sera projesi, bölgenin mevcut iklim yapısı göz önüne alınarak içerisinde yetiştirilen bitkilerin 

optimum gelişimini sürdürebilecek, asgari TSE onaylı malzemelerden imal edilmiş ısıtma ve/veya 

soğutma sistemine sahip olacak şekilde tasarlanmalı ve yapım sözleşmesinde bu hüküm yer 

almalıdır. Özel ürün seralarında bu hüküm şartları komisyonca belirlenir. 

 Sera projesi; işletmede asgari TSE onaylı basınçlı sulama ve gübreleme sistemleri kullanılacak 

şekilde tasarlanmalı ve inşası buna göre yapılmalıdır. 

 İlk kez kurulacak olan sera işletmeleri için her sera işletmesinde seradan ayrı olarak en az toplam 

20 metrekare idari ve teknik bina bulunmalıdır. Özel durumlarda bu ünitelerin alanı komisyonca 

belirlenir. 

 Sera toprağı taban suyunun 1,5 metreden yukarı olması halinde, atık ve fazla suyun 

uzaklaştırılması için projelendirme esnasında drenaj kanallarına yer verilmelidir. Topraksız tarım 

yapacak işletmelerde bu mesafe 1 metreden az olmayacaktır. 

 Her sera işletmesi tarım danışmanı veya kendi bünyesinde ziraat mühendisi çalıştırdığını beyan 

etmelidir. 
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 Projenin bitiş süresi yapım sözleşmesinde mutlaka belirtilmelidir. Bu süre sonunda ilgili projenin 

tamamlanıp tamamlanmadığı, komisyon üyelerince yerinde tespit edilerek tutanak altına alınır. 

Tamamlanmadığı tespit edilen işletmeler, kredi sağlayan kurumların ilgili birimlerine bildirilir. 

 İşletmelerin şartlara uygunluğu komisyon tarafından denetlenir. 

 Komisyon üyeleri Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde 3 adet asil, 3 adet yedek teknik 

personelden oluşur. Komisyon kurulumu için yeterli sayıda teknik personel olmaması durumunda 

mevcut teknik personel ile komisyon kurulur. Komisyon üyeleri Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıt için 

başvuruda bulunan üreticilere ait sera işletmesinin uygunluğunu gerektiğinde yerinde tespit 

ederek tutanak altına alırlar. Tutanak ve diğer istenilen belgeler işletmeye ait Örtüaltı Kayıt Sistemi 

dosyasında saklanır. 

2013 yılı için kontrollü örtü altı tarımına sağlanan kredi tutarları ve faiz indirim oranları 

aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3 Örtü Altı Tarıma Yönelik Krediler 

TARIMSAL KREDİ KONUSU FAİZ İNDİRİM ORANI(%) 

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

Kontrollü Örtü Altı Tarımı 750.000 TL’ye kadar 50 50 

750.001-5.000.000 TL 50 25 

5.000.001-10.000.000 TL 25 25 

 

2013 yılı için krediye konu harcamanın %75’ine ve 10.000.000 TL’ye kadar kullandırılan bu 

kredi mekanizmasında, yatırım dönemi için kullanılan kredilerin vade süresi 4 yıl olup, bu süre 

yatırıma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Faiz oranına, cari faiz oranı(%12) üzerinden yukarıda 

tabloda belirtilen oranlarda indirim uygulanmaktadır. Yani indirimli faiz oranı, indirim oranına göre 

yıllık %6 veya %9 seviyesindedir. İlk yıl için %2 olan banka komisyonu, diğer yıllar için kalan anapara 

üzerinden %1’dir. 

1.2.2 İyi Tarım Uygulamalarına Yönelik Krediler 
Ayrıca İyi tarım Uygulamalarına tarımsal kredi aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4 İyi Tarım Uygulamalarına Yönelik Krediler 

TARIMSAL KREDİ KONUSU FAİZ İNDİRİM ORANI(%) 

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

İyi Tarım Uygulamaları 5.000.000 TL’ye kadar 50 50 

 

2013 yılı için krediye konu harcamanın %75’ine ve 5.000.000 TL’ye kadar kullandırılan bu 

kredi mekanizmasında, yatırım dönemi için kullanılan kredilerin vade süresi 4 yıl olup, bu süre 
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yatırıma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Faiz oranına, cari faiz oranı(%12) üzerinden %50 

oranında indirim uygulanmaktadır. Yani indirimli faiz oranı yıllık %6 seviyesindedir. İlk yıl için %2 olan 

banka komisyonu, diğer yıllar için kalan anapara üzerinden %1’dir. 

1.2.3 Arazi Alım Kredileri 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin, dağınık ya da parçalı arazilerin birleştirilmesine ya da tarımsal 

faaliyetini daha büyük alanda gerçekleştirmek isteyen üreticilere yönelik bir kredi türüdür. Kredi 

kullanım şu şartlarla mümkün olmaktadır: 

 Hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması, 

 Hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınması, 

 Tarımsal üretimin yapılıyor/yapılacak olması, 

 Tapuda kayıtlı olması, 

 Tapu üzerinde herhangi bir anlaşmazlık ya da takyidat bulunmaması. 

Tablo 5 Tarımsal Amaçlı Arazi Alım Kredileri 

TARIMSAL KREDİ KONUSU FAİZ İNDİRİM ORANI(%) 

Yatırım Dönemi 

Arazi Alımı 500.000 TL’ye kadar 25 

 

2013 yılı için 500.000 TL’ye kadar kullandırılan bu kredi çeşidi ile satın alınacak arazinin 

ekspertiz değerinin en fazla %75’ine kadar kredi verilebilir. Vade süresi 4 yıl olmakla birlikte bu sürede 

çeşitlendirme sağlanabilmektedir. Faiz oranına, cari faiz oranı(%12) üzerinden %25 indirim 

uygulanmaktadır. Yani indirimli faiz oranı yıllık %9 seviyesindedir. İlk yıl için %2 olan banka 

komisyonu, diğer yıllar için kalan anapara üzerinden %1’dir. 

1.3 BİRİM BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER 
2013 yılı tarımsal desteklemeler kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üreticisi sera işletmelerine sağladığı birim bazlı tarımsal 

desteklemeler aşağıda listelenmiştir: 

Tablo 6 Birim Bazlı Tarımsal Desteklemeler 
TARIMSAL DESTEK KONUSU DESTEK TUTARI 

Biyolojik Mücadele Desteği 330 TL/da 

Biyoteknik Mücadele Desteği(Feromon+Tuzak) 100 TL/da 

 

Bu destekler haricinde sera işletmeleri tüm ürünler için aşağıdaki desteklerden de 

yararlanabilirler. 
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 İyi Tarım Uygulamaları Desteği(100 TL/da) 

 Bombus Arısı(koloni başına 60 TL) 

 Gübre Desteği 

 Toprak Analizi Desteği(2,5 TL/da) 

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği(600 tl/yıl) 

 Sera Sigortası Desteği(Poliçenin %50’si desteklenir) 

1.4 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

1.4.1 Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafınca yürütülen “kırsal kalkınma yatırımlarının 

desteklenmesi programı” kapsamında 2012 yılı için ilgili tebliğe göre “Alternatif enerji kaynakları 

kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar” desteklenmektedir. Bu tebliğe göre destek tutarı 

KDV hariç olarak hazırlanmış proje tutarının %50’sine kadar hibe desteği olarak sağlanmaktadır. Bu 

hibe tutarı gerçek kişi başvurularında en fazla 75.000 TL, tüzel kişi başvurularında ise en fazla 300.000 

TL olarak yayımlanmıştır. Üstelik bu sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olsa bile, 

destekleme kapsamı dahilindedir. Bu destek türünde alternatif enerji kaynakları kullanan sera 

yatırımları, sektörel bazda ayrılmış 9 çeşit proje konuları içerisinde Denizli ili için 3. öncelik sırasında, 

Aydın ve Muğla için 6. öncelik sırasında yer almaktadır. 

1.4.2 Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi 
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş bireysel sulama 

makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde montajını desteklemeye yönelik olan bu program 

kapsamında 2013 yılı tebliğine göre; 

 a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 

 b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

 c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

 ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 

 d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, 

 e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 

 f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, 

konularında gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı sulama makine-ekipman alımları hibe olarak 

desteklenebilmektedir. Bu destekleme türünden sera işletmeleri de yararlanabilmektedir. 

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje 

başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe tutarı en 
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fazla gerçek kişiler için 50.000 TL, tüzel kişiler için 100.000 TL olabilmektedir. Başvuru bütçeleri KDV 

hariç hazırlanır. 

1.5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) hibe programları, Avrupa Birliği(AB) katılım öncesi yardım 

aracının kırsal kalkınma bileşenidir. Hedef, tarımsal işletmeleri AB standartlarına yükseltmektir. 

Bu hibe programı konularında yer alan “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve 

Geliştirilmesi Tedbiri” kapsamında “Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” projelerine hibe desteği verilmektedir. 

Proje kapsamında sera büyüklüğü en fazla 10 da olabilmektedir, desteklenen yatırım konusu olarak 

süs bitkisi işleme tesisi de yer alabilmektedir. Sene içerisinde 4 kere çağrıya çıkılmaktadır. 

Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 250.000 euro’dan yüksek olamaz. %50 hibe niteliğindedir. 

Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim 

birimlerinde uygulanmalıdır. 

Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde 

olmamalı; projeyle ilgili iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmeli veya 

proje konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya sadece arıcılık için çiftçi kayıt sistemine 

en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunmalıdır veya sadece gerçek kişiler için; başvuruda 

bulunacağı ekonomik aktivite ile Milli Eğitim Bakanlığı veya MEB tarafından yetkili kuruluşun 

düzenlediği en az 60 saatlik bir eğitim programına dair sertifikaya sahip olmalıdır ya da 

kalfa/çıraklık/usta öğretici belgesi olmalıdır. 

Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır. 

Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-

ekipman alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve 

patente haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır. 

Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın 

alınması, zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, 

işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır. 

Dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de 

öncelik tanınmaktadır. 

1.6 HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK SERACILIK VEYA JEOTERMAL 

SERACILIK YATIRIMLARINA TAHSİSİ 
Bu raporun 4.1 Maddesi olan Devlet Teşvikleri bölümünde de açıkladığımız gibi 19 Haziran 

2012 tarihinde yayımlanmış olan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkında Bakanlar Kurulu Kararına 
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göre 40 dekar ve üstü sera yatırımlarına, yatırım toplam tutarının en az tahsis edilecek arazinin rayiç 

değeri tutarında olması şartıyla hazine arazisi tahsis edilebilir. Konuyla ilgili detaylar, Maliye Bakanlığı 

tarafından yayımlanacak olan usul ve esaslara ilişkin tebliğde yer alacaktır. 

Ancak, teknolojik seracılık veya jeotermal seracılık yatırımlarına hazine arazisi tahsisini 

kolaylaştırmak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 3 Mayıs 2007 tarihli uygulanacak esas ve usullere 

ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülen 

teknolojik seracılık, jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımlarına diğer izin işlemlerini de 

tamamlamak kaydıyla herhangi bir yatırım tutarı alt limiti aranmaksızın Maliye Bakanlığı’nın bedeli 

karşılığında bir yıllık süreli ön izin vermesiyle hazine arazisi tahsisi yapılabilir. Yatırımcının ön izin 

süresinde yükümlülüklerini yerine getirerek yatırımını tamamlamasıyla kalıcı tahsis de gerçekleştirilir. 

Bununla birlikte proje maliyetinin en az 5 milyon ABD doları olması karşılığında ve en az 10 kişiye 5 yıl 

süreyle istihdam taahhüdü verilmesi halinde, yatırımcılara ön izin işlemlerine gerek kalmaksızın 

doğrudan hazine arazisi tahsisi yapılabilir. Yatırımcılarla yapılacak kullanma izni ve irtifak hakkı 

sözleşmeleri 49 yıldan fazla olamaz. 

Aşağıdaki tabloda Haziran 2012 tarihi itibarıyla Aydın ili hazine arazilerinin büyüklüklerine 

göre sınıflandırılması yer almaktadır. 

Tablo 7 Aydın İli Hazine Arazileri 
Parsel büyüklüğü 

Aralığı(da) 
Arazi Adeti Toplam Parsel 

içindeki payı(%) 
Kapladığı 
Alan(da) 

Toplam Alan İçindeki 
Pay ı(%) 

0-5 6.111 65,17 11.745,13 12,54 
5-10 1.629 17,37 11.579,45 12,36 

10-20 953 10,16 13.229,67 14,12 
20-30 355 3,79 8.776,12 9,37 
30-40 109 1,16 3.754,20 4,01 
40-50 61 0,65 2.740,11 2,93 

50-100 77 0,82 5.446,60 5,81 
100-200 52 0,55 7.290,39 7,78 
200-300 16 0,17 3.776,34 4,03 
300-500 4 0,04 1.488,29 1,59 

500-1000 2 0,02 1.069,31 1,14 
1000-2000 4 0,04 5.631,41 6,01 
2000-5000 3 0,03 10.643,21 11,36 

5000+ 1 0,01 6.504,60 6,94 
TOPLAM 9377 100,00 93.674,83 100,00 

(Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012) 
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