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ÜRETME ve İŞLETME BÖLÜMÜ 

Meyve ve fidan üretimleri Üretme ve İşletme 

Bölümü’nde yapılmaktadır. BATEM; yeni çeşitlerle 

kurulan bahçelerde sektörde öncü olmakta ve 

virüsten ari fidan üretiminde ise lider durumdadır.  

Üretme ve İşletme Bölümü’nün çalışmaları 3 ayrı 

lokasyonda bulunmaktadır. Meyve üretimlerimiz 

yaklaşık 850 dekar arazide (bahçe, fidanlık, 

koleksiyon, genetik kaynağı, üretim ve damızlık 

parselleri) ve fidan üretimlerimiz 6.700 m2 sera 

(plastik ve cam sera) ve 2.800 m2 dış ortama 

alıştırma alanda devam etmektedir.  

Ayrıca, diğer resmi kuruluşlarla yapılan protokoller 

neticesinde bakımını ve üretimini üstlendiğimiz 

işletmelerde bulunmaktadır. 

Üretme ve İşletme Bölümü’nün çalışmaları 3 ayrı 

lokasyonda (Antalya Merkez, Aksu Merkez ve 

Kocayatak) bulunmaktadır. 

 

Antalya-Merkez Birimi 

Antalya-Merkez Birimi; toplam 205 dekar arazi 

varlığı içinde 152.5 dekarda meyve üretimi ve 9.5 

dekar alanda subtropik fidan üretimi yapılmaktadır. 

Narenciye üretimi olarak, portakal, mandarina, 

limon, greyfurt, turunç, kamkat ve şadok üretimi 

yapılmaktadır. Bununla birlikte, avokado, yenidünya, 
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pikan cevizi ve kiwi üretimi de yapılmaktadır.  

Antalya-Merkez Birimi’nde avokado fidan üretimi; 

1.400 m2 cam sera ve 2.000 m2 dış ortama alıştırma 

alanında yapılmaktadır. Üretim planlamasında, daha 

sonraki dönemlerde sayının arttırılması 

düşünülmekle birlikte, şu anda yıllık avokado fidanı 

üretimi yaklaşık 7.000 adettir.  

Ayrıca, Antalya-Merkez Birimi’nde 9.5 dekar açık 

alanda pikan cevizi fidan üretimi yapılmakta ve 

yaklaşık yıllık 1.000 adet aşılı fidan üretilmektedir.  

 

Aksu-Merkez Birimi 

Antalya-Aksu Birimi’nde; toplam 216 dekardan 96 

dekarda meyve üretimi yapılmakta ve 50 dekar 

alanda koleksiyon parselleri (narenciye ve subtropik 

meyve çeşitleri) bulunmaktadır. Ayrıca, 70 dekarlık 

bir alanda yeni bahçe tesisleri yapılacaktır. Meyve 
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üretiminde; portakal, mandarina, greyfurt, turunç ve 

bergamot çeşitleri bulunmaktadır.  

 

Kocayatak Birimi 

Kocayatak Birimi’nde; kuzey tarafında bulunan 

toplam 225 dekarlık alanda 16 dekar bağ alanı ve 60 

dekarlık alanda subtropik fidan yetiştiriciliği (pikan 

cevizi ve nar) yapılmaktadır. Ayrıca, 120 dekarlık 

alanda buğday üretimi ve 31 dekarlık alanda 

muhtelif çalışmalar (araştırma, sertifikasyon ve 

damızlık parsellerinde) yürütülmektedir.  



19-Fidan Resmi 
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Meyve üretimi olarak, üzüm çeşitleri bulunmaktadır. 

Kocayatak Birimi’nde; güney tarafında 2013 yılında 

kurulan 5.280 m2 modern plastik serada ve 2.000 m2 

dış ortama alıştırma alanı olarak toplam 6.080 m2’lik 

bir alanda narenciye fidanı üretimi yapılmaktadır. 

Yıllık narenciye fidanı üretim kapasitesi yaklaşık 

60.000 adettir.  

 


