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Ö N S Ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştiril cebini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama
Teşkilâtı nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddeler :ide öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkında ki ili sayılı Kanun» yürüdüğe konulmuş ve 
Birinci, -kinci ve Üçüncü Be, Yıllık Kalkınma Plan a: ı Ue yıllık prog
ramları hazırlanmıştır

Dördüncü Beş ki İlık t Ikınma Plânı hazırlık alışmaları çerçe • 
vesinde, daha önceki Kalk ta Plânlarının hazu l amasında olduğu 
gibi, i l  Sayılı Kanun ve 5/, Sayılı Bakaniar Km ılu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzüi ger :. \ce «Özel İhtisas K'-uıiı-ç mları» kurul 
muştur.

Özel îhl isas Komisyonları. İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile igili konularda bilgi toplamak, araştırma >apmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
Itâtı'm, Kalkınma Plânı ı a aşmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

B.ı kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını saptıkları şii
re; Birinci, İkinci v Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe vt  bilgi birikimi ile koru:.ardaki uzlaş
ma gözonüne alınarak, i; ha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komi ,oı ı çalışmaları 17.5.1976 tarili DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine, ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril 
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı azmanları yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
,/c temi kullanılarak hazu’lanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
sı» ' adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içev- 
mt-itedir.

1 - Makro inceleme aşaması,
2 Setör incelemeleri,
3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor 
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama 
smda) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda y 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli bir 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporlarl 
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü B 
Yıllık Kalkınma Plânı’nm Ülkemizin temel sorunları olma nitelikl 
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler denge 
gelirin daha iyi dağılımı, bolgelerarası denge, fiyat istikrarı ve ıç ta 
sarrafların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosy. 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dı 
zeııli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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lonunda toplanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Meyvecilik Özel İhti
sas Komisyonu, gruplar halinde çalışmayı kararlaştırmıştır. Bu grup
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F I N D I K  Ö İ K  A L T  K O M İ S Y O N U  R A P O R U

I -  G İ R İ Ş  :  özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye ekonomisin
de çok önemli yeri olan fındık,genel dışsatımımızda pa
muk ve tütünden sonra 3. sırayı almakta ve her yıl genel 

dışsatımımızın % 10-13 ünü oluşturmaktadır.Düny# fındık dikim sahası,üretimi 
ve dışsatımı yönünden Türkiye yıllardır 1. durumdadır*

1969-1973 yılları(beş yıllık)ortalamasına göre Türkiye; 
dünya fındık dikim sahalarının ?»77*2 sine,üretiminin 5&65-7 sine ve dışsatımı 
nında $74*4 üne sahiptir.Bundan önceki 5 yıllık devreye(l964-1968)göre saha 
oranı hemen hemen aynı kalmış,üret im,verim ve dışsatım oranları artmıştır.( 
(1964-1968 ortalaması olarak saha oranı $78.5,üretim oranı $59*4,dışsatım o- 
ranı $71.1 dir) Terim ortalaması 1964-68 de 47*0 kg/da iken 1969-73 de 63.8 
kg/da olmuştur.Ama yine de birim sahadan aldığımız fındık miktarı,üretici di 
ğer ülkelerin özellikle İtalya'nın birim sahadan aldığı fındık miktarının ya 
rısı dolayında kalmıştır.

TABLO.1. SON İKİ 5 YILDA(l964-68 ve 1969-73)FINDIK ÜRETEN ÜLKELERİN
SAHA,ÜRETİM,DIŞSATIM ORANLARI TE ORTALAMA TERİMLERİ

1 9 6 4 - 1 9 o 8 1 9 6 9 - 1 9 7 3

slha $ DlŞ Üretim satım
Ort.

sfha .. * 1)19 Üretim satım
Ort.

TÜRKİYE 78.5 59-4 71.1 47.0 77-2 65-7 74.4 63.8

’’ 11.8 26.2 20.7 137.9 12.2 23.5 19.9 142.6
İSPANYA 5-8 7-4 8.2 80.1 5-8 5-5 5-7 71.0
A.B.D. 2.0 3-6 - 114-1 2.4 2.8 - 85.2
S.S.C.B. 2.0 3.4 - 108.6 2.3 2.6 - 91.6

DÜNYA 100.0 100.0 100.0 62.2 100.0 100.0 100.0 75-0

KAYNAK:Türkiye Fındıkçılığında Son 11 Yıl(l963-1973).Giresun Fındık Araştırm 
Enstitüsü Yayını. No. 13— 1974.

*1973 yılı verilerine göre Türkiyenin 3150 köyünde, 400 000 aile 
ya da 3 000 000 dan fazla insan fındık tarımı yapmaktadır.(Fındık bölgesinde 
aile işletmelerinde ortalama nüfus 7-7-5 dur)Geçim düzeyleri büyük oranda fin 
dığa bağlı olan bu nüfui. genel nüfusumuzun 7-5 ğudur.

1973 de fındık dikim sahamız 360 09i hektardır.1976 yılı için bu mik
tarın 370 000 hektarı bulduğu sanılmaktadır.(Türkiye Fındıkçılığında Son 11 
v, 1  ns -  — --s.ic Aras.F“_' __,-1974)



II - MEVCUT DURUM :

1,Fındık Dikim Sahalarımızın Coğrafi Dağılımı :

Doğu Karadeniz kıyılarımızda 2355 yıldır tarımı yapılan kiltir 
fındıklarımıza kaynak olan türler C o r y l u s  M  a  x  i  m  a  v e C o r y -  
l u s  A v e 1 1 a n a'dır.Bugün 12 ilimizde Büyük fındık plantasyonları 
vardır.Fındık tarımı yapılan Bölgeler 3 guruba ayrılır.

a) I.Standart Bölge; Artvin,Rize,Trabzon,Giresun,Ordu

b)ll.Standart Bölge;Samsun,Sinop,Kastamonu,Zonguldak,Belu,Sakarya v« 
Kocaeli

o)Çerezlik Bölge;Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 35 kadar ilinizi 
kapsar.

1973 de 360 0Ş1 hektar olan fındık dikim alanlarımızın bu böl
gelerdeki saha miktar ve oranları şöyledir;(1969 verileriyle karşılaştılar*'

Bölgeler Saha Ha Oran $ Oran $
I.Standart bölge 268 318 74.51 76.30

II.Standart bölge 90 077 25.02 23.50

Çerezlik bölge 1 696 0.47 . 0.20

TÜRKİYE 360 09i 100.00 100.00

1973 yılında fındık dikim sahalarımızın ve fındık ocak sayılarının 
il ve ilçeler itibariyle dağılımı ile son 4 yılın üretim miktarlarını göst* 
ren çizelge aşağıdadır;

TABLO .2. FINDIK ÜRETEN İLÇELERDE 1973 , 1974 , 1975 , 1976 ÜRETİM
MİKTARLARI İLE 1973’e AİT SAHA,VERİM,OCAK SAYISI MİKTARLARI

Ü R E T i 5 0 6 SAHA(Ha) OCAK SAYI V E R İ N
S I Kg/da

İLÇE 1973 1974 W? . 1976 1973 1973 1973 1975

ARTVİN(T) 1800 1900 2100 2225 2488 1234 coo 72-3 87.5
ârhavi 950 900 950 1000 1400 550 000
Borçka 400 600 700 750 681 420 000
Hopa 450 400 450 475 400 260 000
Ardanuç 7- 4 000

RİZE(T) 2180 2000 1500 1600 5958 3200 000 36.6 30.0
Fındıklı l&GO 1800 1200 1250 3833 2300 000
Çayeii 200 20 . 750 300 000
Pazar 100 100 240 250 400 200 000
Kılkandere 20 20 90 45 COO
5 :ş e-ı 60 60 60 100 100 40 000

z 775 310 000



traezoh(t) 43000 36200 50500 36000 49522 29713 000 86.8 101.0
Merkez 10000 8000 13000 7500 8042 4825 000
Akçaabat 1000 250 1500 1600 1266 760 000
Araklı 4200 3750 5500 4000 4840 2904 000
Arsın 6000 5500 7000 5500 4650 2910 000
Çaykara 150 100 250 200 716 430 000
Maçka 2000 2000 3000 1600 3533 2120 000
Of 2500 1500 2500 1600 6363 3818 000
Sürmene 3000 2000 3000 2000 7008 4205 000
Ton ya 150 100 250 100 385 231 oco
Vakfıkebir 8000 7500 8500 7500 6683 4010 000
Tcmra 6000 5500 6000 4000 5833 3500 000

OİRESOH(T) 70000 56000 78000 63000 105000 84000 000 66.7 72.9
Merkez 14500 13000 19000 15000 20000 16000 000
Bulancak 17000 17000 2 3000 18590 24000 19200 000
Dereli • 2500 20C0 2000 2000 4000 * 3200 000
Esbiye 8500 6CC0 8000 6250 12000 . 9600 000
Eyne3il 2000 15CO 2000 1750 3000 2400 000
Görele 60C0 6000 6000 5000 15000. 12000 000
Keşap 5500 4000 6500 5500 10000 8000 000
Tirebolu 9000 3500 11500 9000 17000 13600 000

ORDU(T) 61400 56000 74000 56500 105360 74805 000 58.3 69.2
Merkez 13500 14c 00 lcOOO 12100 22000 14319 000
Fatsa 19500 17350 21000 17C00 24280 17000 000
Ünye 15000 13000 17300 13500 21400 15000 000
Olubey 6000 4500 65OO 5000 8100 6085 000
Perşembe 4500 4000 6150 4800 11750 8620 000
Oölköy İCCG 1000 1500 1500 10780 6625 coo
Kumru GCO 750 1750 1250 2090 1255 000
Korgan 600 750 ıoco 750 2250 1800 000
Aybastı 500 400 500 400 2650 I858 000

Akkuş 200 250 300 200 54 43 000

SAKSÜ»(T) 17580 23500 26250 22625 23300 9435 000 75.5 105.0
Terme 13600 18000 20000 16500 17200 6880 000
Çarşamba 3400 5000 6000 6000 4950 1960 coo
Bafra . 300 250 70 33 500 250 000
Merkez 200 150 KO 65 500 250 000
Âlaçam 80 100 80 22 150 75 000

SİNOP(t) 203 220 2<r 210 663 293 000 30.7 30.0
Ayancık 100 110 100 65 225 101 000
Merkez 4 25 2? 30 7 3 000
Erfelek 65 25 45 50 380 171 000
Boyabat 2 3
Oer ze s 35 25 27 60 20 000



KASTAM0NU(.T, yOO 600 646 693 733 557 000 68.2 83.8
Abana 75 50 60 142 85 000
Bozkurt 180 300a 325 253 165 000
Cide 130 135 165 143 100 000
Ç. Zey t in 15 13 13 15 6 000
înebolu 100 125 130 180 180 000
Araç 3

zonguldak(t)4079 5000 5500 4685 3569 5685 000 47.6 61.1
Ereğli 4500 4000 7358 5150 000
Bartın 867 347 000
Kurucaşile 156 95 000
Çaycuma 142 71 000
Merkez 25 10 000
Devrek 15 7 000
Ulus 6 4 000

BOLü(T) 30870 32080 38305 26215 30280 15250 000 102.3 119.7
Akçakoca 15670 13830 17980 11890 18000 9900 000
Düzce 15000 18000 20000 14000 11430 4500 000
Yığılca 200 250 325 325 850 850 000

SAKARYA(T) 21735 27035 32382 22590 24887 13423 000 87.3 124.5
Karasu 17000 20000 245C0 14500 16000 8000 1500'
Hendek 2000 2500 2750 3000 4616 3000 000
Akyazı 2000 2500 3500 3500 2770 1662 000
Merkez 470 -J O O 1500 1400 925 370 000
Kaynarca 75 100 100 100 450 279 000
Sapanca 13C 160 21C 100 69 55 oOO
Geyve 60 75 80 80 57 57 000

KOCAELİ(t) 1385 2057 2050 2065 1645 658 000 84.2 117.1
Gölcük 1000 1600 1600 1600 1000 400 000
Kandıra 250 300 300 300 438 175 000
Merkez 130 150 130 140 170 68 000
Karamürsel 10 7 20 25 37 15 000

İSTANBUL(T) 500 509 542 601 926 574 000 54.0 54.2
Şile 270 177 110 000
Beykoz 140 129 80 000
Üsküdar 50 64 40 000
Yalova 25 189 117 000
Çatalca 20 187 - 11 e- 000
Silivri 4 126 78 000
G- ' -Paşa______________ 6 4 000
bursa(t) 243 223 265 259 370 148 000 67.3 58.9
İnegöl ICO 1 :o 110 90 175 70 000

rkez 50 30 47 48 35 14 000
" Paşa 30 72 80 85 23 5 000



Gemlik 12 14 15 20 12 5 000
Karacabey 6 2 6 6  5 2 000
Tanisehir ______________________________  10 _________________

DİĞER İLLER 300 300 300 400 
(T)

400 240 000 75.0 75.0

I. S t-BÖLGE 178380 I54IOO 206100 159325 
i (69-74) (63-00)(65-94)(66-48)

268319
(74-51)

192952 000 66.5 75.0

II.St-BÖL. 76352 89492 105355 78883 
İ (29.85) (36-58) (33.7l)(32.9l)

90077
(25-02)

45301 000 84.8 110.6

ÇEREZLİK B. 1048 1032 1107 1260 
f (0.4i) (0.42) (0-35) (0-52)

1696
(0.47)

962 000 61.5 56.8

TÜRKİYE 255780 244624 312562 239668 360091 239215 000 71.0 84.8

KATÎTİK; 1 »?iadxk üretea illerin yıllık fındık rekolte tahmin komite tutanakları 
2.Teknik tanrı müdürlükleri kayıtları 
S.Gireaan fin k araştırma enstitüsü kayıtları 

(T)-.Tcpl am

2*~Pındık: ocak sayısı, saha, üretim, verim ; 

a) 1965 — 1975 devresine ait miktarlar

I ' - "Han bu yana Türkiye fındıkçılığında fındık ocak sa
yısı ,dikim sahası.iiı-««_w .w . *’ * ırl^rr. aşağıda TABLO_ j.•de görülen bi
çimde bir gelişse göstermiştir.(Dikim 3ahası miktarı hesaplanırken,fmdık \i- 
reten tüm iller için 80 ocak/dekar değeri değil,Her il için ayrı olan,bir de
kardaki ortalama ocak sayısı miktarından hareket edilmiştir-Giresun Fındık 
Araştırma Enstitüsünün 1973 yılında yaptığı saptamalara göre 1 dekarda bulu
nan ortalama ocak sayısı miktarları illere göre şöyiedir; Artvin(50) ,Rîze 
(57) » Trabzon(60) . Giresun (80) f Ordu (7i) » Samsun (40) , Sinop (45) » 
Kastamonu (75) f Zonguldak (66) , Folu (SO^ . S*k»*',rî» f
İrtanbul (62) , Burç- v.t , . ... ./-------------------- .r. )

TABLO-3« ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi fındık üio-- 
mimiz son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Özellikİ9 1970 yılından 
bu yana geçen 7 yılın ikisi dışında üretimimiz hep 200 000 ton?un üzerinde 
o.1 -uıştur.Hatta 1975 1975 yılında 300 000 tonu da aşmıştır.





Türkiye fındıkçılığının 1960-1975 arası, 16 yıllık devresindeki 
saha,üretim ve verim gelişimini ve artış oranlarını daha iyi ortaya koya
bilmek için hu 16 yılı 4'er yıllık dönemlere bölerek yaptığımız çizelge 
yararlı olacaktır.

TABLO .4. SON 16 YILDA(1960-1975) TÜRKİYE FINDIKÇILIĞININ SAHA,ÜRETİM 
VE VERİMİNE AİT 4'er YILLIK ORTALAMALAR VE ARTIŞLAR

4*er yıllık S A H A(ha) Ü R E T İ M V E R İ M
devreler (ton) (Kg/da)

4  yıl ort.Indez 4  yıl ort. Index 4 yıl ort. İndez
1960-1963 227 426 100 86 328 100 37-5 100
1964-1967 276 664 122 129 554 150 47.3 126
1968-1971 306 132 135 185 208 215 60.3 161
1972-1975 360 675 159 249 704 289 69.1 184

1960 201 256 100 58 470 100 29.1 100

1975 . 368 550 T 183 312 562 84.8 •

Yukarıdaki çizelgeden de anlaşılacağı gibi son 16 yılda fındık sa
hamız,üretimimiz ve verimimiz küçümsenmeyecek artışlar göstermiştir.

1960-1963 dört yıllık dönemin verileri 100 kabul edildiğinde, son 
dört yıl(l972L1975) ortalama verileri,saha yönünden $ 59 luk, üretim yönün 
den $ 89 luk verim yönünden de $ 84 lük bir artış göstermiştir .Fındıktaki 
periyodosite nedeniyle üretim ve verimin tek tek yıllara göre karşılaştı
rılmasının yapılması doğru olmayacağından sadece saha artışına 1960 vel975 
yılları için bakıldığında $ 83 lük bir artış olduğu görülür.

Saha artışları hem I. hem de II.standart fındık bölgelerinde ol
duğu halde, II.standart bölgedeki artışlar hem daha hızlı hem de ulusal 
gelirin aleyhine bir nitelikte olduğu için dikkati çekmektedir.II.standart 
fındık bölgesinde fındık yerine,hem üreticiye hem de ulusal gelire daha 
çok katkısı olacak olan ürünlerin yetiştirilmesi olanaklıdır.(Örneğin,Tü- 
tün,Şekerpancarı,Mısır,Patates,Sebze,Meyve vb.)

1969 yılından 1975 yılına kadar olan saha artışı genel olarak $ 
23.9 iken bu oran I.standart fındık bölgesi için $ 19*5 t II.standart fın
dık bölgesi için ise $ 36.4 dür.

1954-57 dört yıllık ortalamasına göre I.standart fındık bölgesin
deki fındık sahası 170 000 hektar($90),üretim 84 000 ton($84), II.standart 
fındık bölgesinde ise saha 20 000 hektar($10) ve üretim 16 000 ton($16)idi

Son 4 yıl yani 1972-75 ortalamalarına göre ise I.standart bölgede 
saha ortalaması 268 124 hektara çıkmış ama oran $74-34 e düşmüş,üretim ise 
167 771 tona çıkıp oran olarak $67-2 ye düşmüştür.Aynı dönemde II.standart 
bölgenin saha ortalaması 90 864 hektara ve oranı $25.19 a,üretim ortalama
sı 80 926 tona ve oranı $32.4 o yükselmiştir. Bu verilere göre;1954-57 üen 
1972-75 e olan artış oranları I.standart fındık bölgesinde saha için $57*7 
üretim için $99*7 iken,II.standart bölgede saha için $354-3 ve üretim için 
$405.8 dir.
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k b) Üretim Teknolojisi ve Yöntemleri(Gübre,İlaç,Harman Kaicinası,
Budama,Harman Yeri..):,

Fındıkta üretimi ve verimi artırıcı girdilerin,özellikle gübre ve i- 
lacın kullanımı son 10-15 yıldır arttığı halde çağdaş tarımın gerektirdiği 
düzeye gelinememiştir.Kullanılması gereken giibre miktarının halen l/6 sı (?) 
ilacın ise l/lO u kullanılmaktadıî,'.Oübre vs ilaç kullanımı için belirtilen., 
bu oranlar miktar olarak gübrede 1/3-, ilaçta 1/7 dir.Ancak hatalı uygula
malar ve bundan doğan kayıplar dikkate alınınca yukarda belirtildiği gibi 
oranlar 1/6 ve l/lO olmuştur.Bölgenin özellikle hasat-harman dönemindeki 
yağışlı ve nemli iklim koşullarının zararlanndan(acılaşma,bozulma,kalite 
kaybı,kaybolma,mantar enfeksiyonları vb.)fmdığı kurtaracak olan beton 
harman yerleri ve fındık harman makinaları ise henüz parmakla sayılacak 
kadardır.

TABLO .5. FINDIKTA GÜBRE KULLANIMI (1964-1975)
4’er YILLIK DEVRELERDE DURUM

YILLAR FINDIK İÇİN TÜKE. 
TOP. GÜB, MIK, TOÎT

1 DEKARA DÜŞEN 
GÜBRE MİK. KG

1 DEKARA'DÜŞEN 
AKTİF MAD. KG

1 OCAĞA DÜŞEN 
GÜBRE MİK. KG

1964 18 000 6.844 1.711 0.105
1965 2i 047 7 .685 1.921 0.113
1966 28 191 9.971 2.493 0.147
1967 34 107 11.880 2.970 0.175

1964-67 ort. O 43ü 9.157 2.024 0.135
1968 41 0£6 14.İ4.4 , '.-526 0.209
1969 53 276 18.205 4.551 ' 0,279
I9T0 69 659 22.259 5.565 0,341
1971 66 056 20.396 5.100 0,316

1969-71 ort. 57 514 18.787 4.688 0.285

1972 73 415 20.948 5.237 0.316
1973 98 235 27.281 6.820 0,411
1974 104 977 28.872 7.218 0.437
1975 103 582 28.105 7.026 0.426

1972-75 ort. 95 052 26.354 6.575 0.398

KAYNAK! Fır dik üreten illerin teknik tarı.n örgütleri kayıtları.
Türkiye fındıkçılığında son 11 yıl^Fın.Arş.Ens.Y.No 13 

NotjToplara kimyasal gübrenin fyO 1 Azotlu gübredir.

Tiirkiyede fındık için kullanılan kimyasal gübre miktarı yıl
dan yıla arttığı halde henüz yeterlilik kazanamamış(kullanılması gereken 
gübre miktarının 1/3 ü düzeyine gelinebilmiştir.(Yanlış uygulamalardan do- 
layı yararlanma oranı l/6 dır). Fındık dikim sahalarımız tüm tarımsal saha 
mızın / 1.33 ünü kaplarken,fındıkçılığımızda kullanılan gübre miktarı,Tur

fa) Fındık Araştırma 3nstitüsü$



kiyede kullanılsa toplan gübre miktarının £ 2.34 ünü bulmaktadır.Fındıkçı 
lığımızda 1 dekara düşen aktif madde miktarı Türkiye ortalamasının 2 katı 
dır.TABLO.5- de son 12 yılın 4*er yıllık dönemlerine göre yapılan değer - 
lendirmede,dört yıldan diğer dört yıla gübre artış oranları şöyle olmuştur

4 YILLIK DÖNEM ARTIŞ(ÎNDSK) ARTIŞ (İÎÎDKX)
_______________  T.GÜB.MİKTARI 1 BEKARA DÜŞEN GÜBRE

1964-196? ICO 100
1968-1971 227 232
1972-1975 375 288

Son 4cyıl olan 1972-75 de kullanılan gübre miktarı 1964-67 ye göre $275 ÜK 
bir artış gostermiştir.Bir dekara düşen gübre miktarları esas alındığında 
bu artış $ 188 olmaktadır.Artan gübre miktarlarıyla birlikte dikim sahası 
da arttığından, $188 lik oranı esas almak gerekmektedir. Bu verilerden an
laşılacağı gibi Karadeniz fındık üreticileri yeni ve ileri uygulama ve tek 
niklere açık ve yatkindarlar.Ama buna karşın"yeterli ve düzenli kaynak ve 
olanaklara kavuşturulmadıklarından fındıkçılığımız da yeterli gübre kulla
nım düzeyine ve verime ulaşamamıştır. Bölgede fındık için kullanılan ve ha 
len 100 000 tonu geçen gübre miktarı 400 000 tonu malı,uygulama zamanı, 
miktarı ve tekniği gereğince yapılmalıdır.Gübrelerin aracısız dağıtımı ve 
ileri tarım tekniğinin üreticilere ulaştırılması' önemli ve gereklidir.

Fındık üreticilerinin yazlık gübre dedikleri Azotlu gübrenin üreti
cilerce genel uygulama biçimi,fındık ocağının altına gübreyi serpip bırak - 
inaktır.Etki ..süresi az olan azotlu gübre bu durumda fındığın köklerini yete
rince bulamamakta ve yağışlarla yıkanıp gitmektedir.Bu hatalı uygulamadan 
doğan kayıp oranı yaklaşık $ SO dir. Oysa azotlu gübrenin Mart—Nisan ayla- 
nndajocak iriliğine göre değişmek üzere yeterli miktarlarda(l.0-1,5-2.0 kg) 
ve fındık ocağının da* uçları altındaki alanının(bir kenarı dal ucu çizgisi 
olmak üzere-damla diişümü«dal ucu iz düşümü) 50-60 cm genişliğindeki daire - 
sel bandına serpilerek 5—10 cm deriniikie(kök derinliği) toprağa çapalanması 
(karıştırılması) gereklidir.Ve bu uygulama her yıl yapılmalıdır.

Üreticilerin kışlık gübre dedikleri Fosforlu gübre de gereken biçim 
ve miktarlarda verilmemekte,hele budama işlemi çok yetersiz kalmaktadır.Fos
forlu gübrenin,Ekim,Kasım,Aralık aylarında ocak altındaki gübreleme sahası
nın ortasında kalan 20—25 cm eninde,10—20 cm derinliğinde açılan dairesel 
çukura(hendeğe)verilip üzerinin toprakla kapatılması gerekmektedir.Bir oca
ğa ortalama, 4 yılda bir 3 kg $16-18 lik süper fosfat,ya da 11 kg $44 lük 
triple süper fosfat yeterlidir.Ayrıca yine 4 yılda bir ocak başına 1.5—3-0 
Kg $48-50 lik potasyum sülfat verilmesinde yarar vardır.

Genellikle gereğince yapılmayan ve henüz önemi tam anlaşılmamış 
olan budama işlemi; hastalıklı,yaşlı,kurumuş,ocağın içine yönelmiş dallar 
ile kuru ve kısa sürgünlerin sürekli alınması,ocağa ortası boş ve dalları 
yanlara giden bir yapı kazandırılması,her ocakta 5—8 dal bırakılması ile 
yapılmış olacaktır. Ayrıca yaşlanmış ve verimden düşmüş fındık ocaklarında 
gençleştirme yapılmalı,' açcnin çok sık olan ocaklarından gereksiz olan ve 
sıklığı yaratanlar çıkarılarak bir dekarda ortalama 40-50 ocak elması sağ
lanmalıdır -

Fındığın zararlıları ve hastalıklarıyla tarımsal savaş yapmakta 
kullanılan ilaçların miktarlarına ait verilerden elimizde olanlar az ve sa
dece 4 yılı kapsamaktadır.Kullanılması gereken ilaç miktarına göre 1/7 ora-



omda kullanılan ve Fındık Araştırma Enstitüsüne göre yararlanma .oranı l/lO 
a düşen tarımsal savaş ilaçlarının 4 yıllık verileri aşağıdadır -

TABLO .6 FINDIKTA TARIMSAL SAVAŞ İLACI KULLAÜIMl( 1970-1973)

YILLAR FINDIK KORUDİÇİK 
KULL,İLAÇ KİK„TON

dİ5sr(x)İlaçlar 
ton

TOPLAM İLAÇ 
TON

1DEKAR DÖŞEN 
İLAÇ MİK.KG

1970 2 564 41 2 605 0.832
1971 1 597 35 1 632 0 504
1972 2 061 53 2 114 0.603
1973 2 581 51 2 632 0.731

1970-73 ort. 2 201 45 2 246 0,667

KATÎIAK:Fındık üreten illerin Zir.Müc-ve Karantina Md.lükleri kayıtları.
(X) Eriophyee avellana,Gypsonoma dealbana,Xyleborus dispar,Kayış böceği v

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi 1970-73 dönemi dikkate alındı
lında tarımsal savaş ilacı tüketiminde bir artma olmamış,aksine 1 dekara 
düşen il=" miktarı yönünden %12 oranında azalma olmuştur.-

Verimi ve üretimi artırıcı girdilerden diğer ikisi de beton har 
man yeri ile fındık harman makinası'dır,(Patoz). Danenin zurufdan ayrıla - 
bilmesi için gerekli olan açık ve güneşli günler ,fındık bölgesinin hasat- 
harman devresinde yani ağust^s-eylül aylar-ada çok azdır.Hava genellikle 
kapalı ve yağışlıdır ..Toprak vo çimen harmı. yerlerinde yağışın ve nemin a- 
cılaştırma,çürüme,bozulma,mantar enfeksiyonlarına uğratma ve kaybolma şek
linde zararları vardı r-Bu zarar oranı üretimin "p 10-15 ini bulmaktadır,Ça- 
re,harma.ı yerlerini betondan yapmak vo bölge koşullarına uyan harman maki- 
nalarını yaymaktır 1 ton fındık için 50 metro kare yer hesabıyla ve $ 5 
eğimle yapılması gereken beton harman yerlerinin yaygınlaşması için kredi 
olanakları artırılmalıdır.Naylon örtüler fındık yığınının Ü3tüne bindiril
memeli ;1.5—2.0 metro yukarıya açılır-kapanır bir şekilde gerilmelidir.

Kurumuş zuruflu fındıkdan daneyi ayırmak vu sağlam dane dışında 
kalan maddeleri temizlemek için,yani daneleme ve temizlemo(savurma=vanti— 
lasyon)işlemi için gerekli olan fındık harman makinaları,bölgenin çok me
yilli arazi koşuliar.-.na uyabilecek nitelikte geliştirilmeli ve bölgeye ya- 
yılmalıdır.İki parçaya ayrılabilen,herbir parçası köyün istenilen yerine 
iki kişiyle taşınabilen hafif,.... ve 200-400 kg Kuru fındık/saat kapasi
teli fındık harman makinaları halen yerel olarak yapılmakta,ancak yeterli 
sayıda ve ucuzlukta üretilemekbedir-1975-76 için motoruyla birlikte orta
lama 20 000 Tl na mal olan bu gerekli aracın,MKE,TZDK,Tarım ve Sanayi Bakan 
lıklarınca fabrikasyonu yapılmalı,bol miktarda ve ucuz olarak(tamamı yak
laşık 10 000 TL olarak) bölgeye yayılmalıdır.

3- Dış Ticaret :
Fındıkçılığımızın son yıllarda ana sorunlarından bir} .fındık dış sa

lcındaki zorluklar y _ kam kİ ■> klaçdır-Diinyada. en çok ve ec kaliteli fin—



dığı üretilmekte ama bunun tümü satılaraayıp stoklarda,yağlıklarda,depolar
da çürümeye.bozulmaya;kalite kaybetmeye terkedilerek hâzinemiz zarara so
kulmaktadır.Bu zararın temel nedenleri arasında;fındığı işleyecek birimle
rin azlığı ve iç tüketimin düşüklüğü,içte ve dışta fiat ve pazarlama yön
temlerinde bilimsel araştırma projelerine dayanmamak,çağdaş anlamda çalı
şan kooperatif ve kooperatif birliklerinin olmayışı,mevcut kooperatif bir- 
liğino ortak oranının azlığı.bürokrasiden kurtulamayış ve vb. sayılabilir.

Fındığımızın baş rakibi sadece İtalya ve İspanya değildir,Çukula- 
ta, pasta ve şekerleme endüstrilerinde pek çok ülkenin kullandığı kuru ka
buklu meyvelerden badem,ceviz.brazilnat,pecan, cashevmut.yerfıstığı,antep
fıstığı da başlıbaşına birer rakiptirler.Dış satımı artırmak ve darboğaz
ların her yıl yüz milyonlarca Tl zarar doğurarak sabit gelirlilere ve yok
sul halkımıza yansımasını önlemek için şimdiye kadar ki geleneksel ve il
kel satış yöntemlerinin yerini ; her türlü kitle-yayın haberleşme araç
larından yararlanarak yapılan sürekli tanıtma,işlenmiş ve iyi ambalajlan
mış fındık mamullerinin üretim ve satışını artırma,dış fiat oyunlarına gel 
-_ne,yeni yeni alıcılar bulma,yüksek taban fiat politikası yerine yüksek 
verim politikası uygulama,üretim-tüketim-kredi-dağıtım örgütlerini küçük 
fındık üreticilerinin hak ve çıkarlarını koruyacak nitelikte olan çağdaş 
kooperatifler düzeyine çıkarma,dolayısıyla da aracılara ve tefecilere 
meydanı boş bırakmama vb. gibi -önlemleri kapsayan işlemler yef♦jrUMtaUe*- 
almalıdır.

Fındık dış satımımızın 1960-1975 yılları arasındaki gelişimi aşa
ğıdakı gibi olmuştur; pnJDIK DI<, SATIMIMIZ(1960-1975) . TÜRKİYE

TA3L9 -7, 

YILLAR-

TÜRKİYE FINDIK TÜRKİYE FINDIK DIR 
ÜRETİMİ TON/Kab SATIMI. TON/Kab.

DIS SATIM DEĞERİ 
MİLYON Tl.

GENEL 
DIŞSATI
MINDA PAY/»

1960 58 470 82 734 234-346
1961 76 000 70 112 379069
1962 122 400 87 372 503.928
1963 88 440 83 514 486,029

1960-63 Ort • 86 328 (100) 80 920 (100) 401-000 (100)

1964 195 215 98 256 451.877 12.22
1965 62 000 120 270 567 102 13-59
1966 190 000 102 914 489-241 11.08
1967 71 000 136 532 704-O56 14-98

IŞf/Uk'- Ör1. . 129 5571 C1501 114 494 (141) 528 000 (132)

1968 139 000 133 576 757-643 16-96
1969 171 55/1 165 892 974-091 20-16
1970 264 31 131 564 978.209 18-47
1971 165 900 130 412 1064-598 12.59

1968-71 Ort. 185 208 (215) 140 362 (173) 944-000 (235)



1972 ...... 185 850 182 J3« 1481.786 .12.88
1973 255 780 205008- 1808.404 10.16
1974 244 624 192 394 2116.836 9-87
1975 312 562 109 062 2487.476 11.11

1972-75 Ort. 249 704(289) 194 650(241) 1974.000(492)

1960-75 Ort. 162 700 * 132 700 961.500
KAYNAK:1.K.Beniz B.Findik İhracatçılar Birliğinin 26.7*1976 gün, 6/616 

- sayılı yazısı.
2.Türkiye Fındıkçılığında Son 11 Yıl(l963-1973).Fındık Araştırma 
Enstitüsü Y. no 13-1974 

NOT: Satılan iç fındık miktarları,ortalama 5°50 randıman hesabıyla, 2 ile 
çarpılarak kabukla fındık miktarı-bulunmuştur.

Fındık dış satımımızda ki son 16 yıl yani 1960-1975 devresi,4'er 
yıllık dönemlere ayrılarak incelendiğinde görülür ki(TABLO.7-)ürettiğimiz 
fındığın ortalama 3/4 ünü dış ülkelere satmış,kalan 1/4 ünü ise satamamışız. 
Bu 1/4 içinde küçük bir pay iç tüketime giden fındıklara,büyük ve önemli 
pay ise stoklarda çürüyen yada yağlığa ayrılan fındıklara aittir.

Birinci 4 yıl(l960—63) 100 kabul edildiğinde diğer 4 yıllık dönemle 
rin değişimi Tablo.7> de görülmektedir.Fındık üretimimiz 16 yılda £189 luk 
bir artış gösterdiği halde fındık dış satımımız % 141 lik bir artışda k»_- 
--itır. Ye 16 yılın ortalamasını alınca,yıllık ortalama üretim 162 7°0 , 
dış satım ise 132 700 ton/kab. olarak belirmektedir.Yani her yıl ortalama
30 000 ton/kab. fındık zarar hanemizdedir.Bu miktarlar 16 yılın ortalaması 
dır.Son 3—4 yılın fındık etoklarının 200 000 ton/kab. yu aştığı vo 1976 yı 
lından da 100 000 ton/kab. dolabında stok kalabileceği varsayılirsa,yakla
şık 300 OOO ton/kab. luk bir stok* un eritilmesi,zararlarından kurtulunma-
31 vb. büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Fiakobirliğin ve özel kesime ait fındık'işleme sanayicilerinin fın
dığı işleyerek yaptıkları dış satıma ait elimizde sadece beyazlatılmış fin 
dıklaranzz$ verileri vardır.FKB ve özel kesimin yılda işledikleri toplam 
işlenmiş fındık 20 OOO ton/kab. dur.
TABLO .8. - FKB VE ÖZEL SEKTÖRÜN BEYAZLATILMIŞ FINDIK DIŞSATIKl( 1971-75
YILLAR T Ü 

Ton
C C A R 

Fiat( S)
F İ S K 
Ton

0 B İ R L İ K 
Fiat( S )

T O P U K
T o n

1971 1282 143-153 222 143-153 1505
1972 1209 150-163 819 148-153 2028
1973 1833 157-170 408 137-167 2241
1974 1512 221-245 1159 151-204 2671
1075 985 188-207 359 201-227 1344

1975 yılında tescili yapılmış ,1974 ve 1975 ürünü beyazlatılmış 
fındığın tüccar ve FKB toplamı 2540 ton'dur.



4- Stoklar

Türkiye bugün dünyada ençok fındık üreten ve satan ülke olması 
na karşın,fındıkta üretim-tüketim dengesini kuramamış olmanın zorluklarını 
çekmektedir.Tillardır,ürettiğimiz fındığın $90 ını dışarıya:sattığımız,ka
lan $10 unu da iç tüketim olarak kullandığımız belirtilmektedir.İç tüketim 
miktarı kesinlikle bilinmemekle birlikte $10 dolaylarındadır.Ama dışarıya 
satıldığı belirtilen $90 oranı içinde yağlığa ayrılan ve stoklarda çürüyen 
fındık miktarları da vardır ve her yıl değişen stok ve yağlik miktarları 
kesinlikle bilinememektedir.Dışanya satılamayıp,iyi bir depo özelliğine 
sahip olmayan depolarda stok olarak bekletilen fındıklar zamanla kalitele
rini ve değerlerini yitirmektedirler. Bu kalite ve değer yitirme doğrudan 
doğruya hazine zararıdır.Hem depo özelliklerinin saptanması ve depoların 
nitelik ve kapasitelerinin arttırılması hem de daha çok satış ve alıcı bul 
ma yönünden şimdiye kadarki yöntemlerin terkedilmasi gereklidir.

Ana stokçu kuruluş Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
yani Fiskobirliktir.Tüccar ve ihracatçıların depolarında pek stok kalmamak 
tadır.

Yağlığa ayrılan fındıkların iç piyasa değeri 3.5 H dolayında- 
dır.Buna kg başına 11.0 TL hazine zararı da eklenince değer 14*5 n/kg ı bu
lur .Yani yağlığa ayrılan her kg fındık için 11.0 TL zarar sözkonusudur.Fis- 
kobirlikten alınan rakamlara göre son yıllarda yağlığa ayrılan fındık mik
tarları ve değerleri şöyledir;

TABLO .9. YAĞLIĞA AYRILAN FINDIK MİKTARLARI VE ZARARLARI

YILLAR YAĞLIĞA AYRILAN MİKT.
ton/kabuklu

KG t da 11.0 TL HESABIYLA 
ZARAR MİKTARI TL

1970 26 742 294 162 000
1971 7 976 87 736 000
1972 2 706 29 766 000

1973 4 028 44 308 000

1974 15 000(T) 165 000 000
1975 20 OOO(T) 220 000 000

1970-1975 Ort. 12 742 140 162 000

KAYNAK:Fındığın değerlendirilmesinde Fiskobirliğin rolü ve fındık saha
larının tahdidi. Odalar Birliğince hazırlanan"Fındığın Tüm Sorun- 
ları"seminerinde FKB nin sunduğu tebliğ.Haziran,1976.

Yani 6 yıl ortalaması olarak her yıl 12 742 ton/kab. fındık 
yağlığa gitmekte ve bundan ortalama I40 milyon TL/yıl zarar edilmektedir.

Stoklar nedeniyle olan zararlara gelince; T.C.Ziraat Bankası 
Giresun şubesinden alınan verilere göre FKB nin destekleme alım fonundan 
ve işletme kredisinden olan zararlarına ait çizelge aşağıdaki gibidir.



TABLO .10. FÎSKOBİRLİĞİN DESTEKLEME ALIM FONUNDAN VE İŞLETME
KREDİSİNDE» OLAN ZARARLARI. (1964 - 1972)

YILLAR DESTEKLEME ALIMLA- İŞLETME KREDİSİNDEN TOPLAM ZARAR
RINDAN ZARAR Tl ZARAR TL TL

1964 101 329 185 46 881 291 148 210 476
1965 31 161 630 23 231 197 54 392 827
1966 161 248 147 ' 84 204 294 245 452 441
1967 - 21 015 333 21 015 333
1968 - 21 715 275 21 715 275
1969 - - -

1970 366 245 103 13 451 733 379 696 836
1971 175 064 635 99 035 640 274 100 275
1972 78 204 102 123 362 803 201 566 905

1964-72 Ort.' 152 203 000 54 112 000 206 305 000

KAYNAK: T.C.Ziraat Bankası Oirosun Merkez İlçe Şubesi•

Yıllık ortalama rakamlar esas 'fındığında,stok ve yağlıkdan 
dolayı olan zararın,fındıkta her yıl or‘e*J-ama 140 + 206 - 346 milyon 

TL nı bulduğunu söylemek mümkündür. 197-' * ^974 , 1975 yıllarına ait veri
ler kesinlikle bilinmemekle birüktç, ve stok zararının yılda or
talama yarım milyar TL nı geçtiği rslirtilebilir.

Elde kalan strVarm miktarları her yıl değişmektedir .Çün
kü her yıl hem o yılın do geÇmiŞ yılların ürünü olan fındıklar için 
satış anlaşmaları vep; :makta ve satılmaktadır.FKB den sağlanan verilere 
göre son yıllar'--‘Kİ stok miktar ve değerleri şöyledir;öVP ~ . ■

TABLO »11. FİSKGBİRLİĞİN FINDIK STOK MİKTAR VE BEDELLERİ(l960-75)
-  ) •  • »  T

YILLAR STOK MİKTARI-TON BEDELİ- TL

6.8.1960 itibariyle 12 478 47 311 950
29.7.1961 II 315 2 106 070
4.8*1962 n 3 107 20 587 277
27.7.1963 11 17 587 100 873 692
25.7.1964 II 1 578 10 200 217
31.7.1965 N 82 356 371 615 491
30.7.1966 »» 41 166 201 973 599
29.7.1967 «t 86 841 441 950 626
3.8.1968 W *“ 15 987 85 191 937
2.8.1969 W 6 854 47 925 474
1.8.1970 »» (Di'i 5 135 32 803 135
31.7.1971 * ” İU 106 768 762 433 192
31.7.1972 11 98 746 740 894 467
31.7.1973 II 89 461 712 323 974
3.8.1974 11 65 489 559 593 794
2.8.1975 li .... 147 863 1 446 598 526
yıl ortalaması_______________ 46 985____________ 349 019 370

-<*7NAK:FKB’nin 17.8.1976 gün, VIII-61-2073/373 sayılı yazısı.



1975 yflına ilişkin son bilgilere göro FKB 1975 ürününden 2Ş0 759 
ton/kab. fındık alımı yapmış,karşılığında 3.412 milyar Tl ödemiş ve aldığı 
miktarın(mayıs sonu- 1975)itibariyle) 120 000 ton/kab. nu satmış yada sat
mak için anlaşmışkıır. Tüccar ve ihracatçıların dış satım miktarı ise 1975 
de 90 000 ton/kab. dur.

Tani en iyimser biçimde 1975 yılından 110 000 ton kabuklu fındık 
stok durumdadır.Bu miktara geçen yıllardan kalan 117 863 ton/kab. ile 1976 
yılından büyük olasılıkla kalabilecek 120 000 ton/kab. fındığı da eklersek 
1976-1977 sezonu için sözkonusu edilecek fındık stok miktarı 347 000 ton. 
/kab. dolayında olacaktır ki bunun değeri 5 milyar TL.dır.

5- Yurt içi talep ve Fındık işleme Sanayii

Yıllara göre fındık iç tüketimimize ait “kesin ve güvenilir ve
riler olmadığından,iç tüketimimiz hakkında kesin çizelgeler yapmak mümkün 
olamamaktadır.Ancak bilinenlerin değerlendirilmesi ile durem bi *'->•’ açıklı
ğa kavuşabilir.

Fındık iç tüketimini yada yurt içi talebi oluşturan unsurlar; 
fındık üreticilerinin kendilerine ayırdıkları çerezlik ve hediyelikler + 
piyasada yine çerezlik olarak satılmakta olein kabuklu fındıklar + FKB ve 
özel fındık işleme tesislerinden çıkan fındık mamullerinin yurt içinde sa
tışa çıkeırılan miktarı.

Üreticilerin kendilerine ayırdıkları çerezlik ve hediyelik fin 
dik miktarını bulmak için,Fındık Araştırma Enstitüsünde halen değerlendi
rilmesi -yapılan bir Doktora çalışmasının sonuçlarına bakmak gerekmektedir 
Bu çalışmanın kısa sonuçları şöyledir. Giresun ili sahil kolda aileler or
talama 1173*1 kg/yıl(öz mülkünden 1128.4 kg/yıl) fındık üretmekte,bunun 
Jo3"59 unu(42.1 kg) çerezlik ve hediyelik olarak ayırmaktadırlar. Orta kolda 
aileler ortalama 1190.7 kg/yıl(öz mülkünden 1174-4)Kg) fındık üretmekte,bu 
nun 5^4.06 sını(48.4 kg) çerezlik ve hediyelik olarak ayırmaktadırlar. Yük
sek kolda aileler yılda ortalama 626-7 kg(öz mülkünden 618.1 kg)fındık ü- 
r etmek t e, bunun 2.75 İni(l7«2 kg) çerezlik ve hediyelik olarak 5; rmakta
ve kullanmaktadırlar.

Giresunda genel olarak aileler,yılda ortalama 996.8 kg(öz mül
künden 973-6 kg)fındık üretmekte ve bu miktarın ortalama ^ 3.60 inı(36 kg) 
çerezlik ve hediyelik olarak ayırmakta ve kullanmaktadırlar.

Giresun için ortalama 36 kg bulunan bu miktar,diğer illerde 
daha fazla çerezlik ve hediyelik ayrıldığı varsayılarak 40 kg/aile kabul 
edilirse, 400 000 fındık üreticisi ailenin yılda ortalama 16 000 ton/kab. 
fındığı çerezlik ve hediyelik olarak ayırdığı söylenebilir.

Çeşitli kentlerde piyasaya sürülen ve satılan kabuklu çerez fı 
dağın miktarı tahminen 7-8 000 ton dolayındadır.

Fındık işleme tesislerinde işlenerek(FKB nin işleme tesisinde 
yılda 6 400 ton/kab. ve özel kesim tesislerinde yılda 13 000 ton/kab. ki 
toplam olarak 20 000 ton/kab. fındık)mamul hale getirilen fındıklardan 
juÇO i dışarıya satılmakta ve geri kalan 8 000 ton/kab. dolayındaki fındık 
iç piyasaya sürülmektedir.Bu verilerden yaklaşık olarak iç tüketim mikta-



rı hesaplanınca, 16 000 + 8 000 + 8 000 - 32 000 ton/kah. fındık olarak ve 
ortalama biçiminde orta/a çıkmaktadır. Bu miktar,son 4 yılıs( 1972-75)'‘or
talama yıllık fındık üretimi olan 250 000 ton/kab. ile oranlanınca, iç tü
ketimimizin üretime oranı $ 12.8 olmaktadır. Son 4 yılın dış satım mik
tar ve oranı TABLO.7. den de anlaşılacağı gibi üretimin $77*8 i olunca, 

kısaca donabilir ki ürettiğimiz fındığın $ 77*8 ini dışarıya satıyor,$12,8 
ini içerde tüketiyor ve geri kalan $ 10 dolayındaki fındığımızdan da 3tok 
ve yağlık gibi nedenlerle zarar ediyoruz.Son yıllar sözkonusu olduğunda 
250 000 ton fındığın $10 u 25 000 ton/kab. fındık olup,14.5 ^l/kg değer he
sabıyla 362 milyon TL zarar/yıl görülmektedir.

FKB nin 6400 ton/kab./yıl kapasiteli fındık işleme tesisinden baş
ka özel kesimin fındık işleyen 8 adet firması vardır.Bunların 3’ü Ordu'da,
3'ü Giresun'da,l*i Trabzon'da,1'i de İstanbul'dadır.Fındıktan çeşitli ma
muller (kavrulmuş,beyazlatılmış,dilinmiş,kıyılmış fındık,toz fındık,fındık 
ezmesi,fındık füresi,krokan ve nugat vb.)yapan bu firmalar mamullerinin 
büyük bölümünü dışarıya satmakta,kalanını da iç piyasaya sürmektedirler,
8 işyerinde toplam 500-1000 işçi çalışmakta olup yıllık kapasiteleri şöy- 
ledir.

a. Beyazlatı1mış,kavrulmuş fındıklar 6000 ton/kab
b. Kıyılmış fındıklar 2000 M

c. Toz fındıklar 2000 n

d. Dilinmiş fındıklar 1000 w

e. Fındık ezmeleri 2000 M

T o p l a m 1 3  0 0 0 M

Temeli atılmış,yapımına başlanılmış ve önümüzdeki birkaç yıl 
içinde bitirileceği umulan 230 milyon TL mali porteli ve 33 000 ton/iç/yıl 
kapasiteli fındık işleme tesisleri(Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Te
sisleri) bittiğinde,gerek dış satım gerekse iç tüketim yönünden yeni bo
yutlar kazanılabilecektir.Çok olumlu bir adım olmasına karşın,saha—üretim 
artışları,dış satım darboğazları ve stoklar yönünden gerekli önlemler 
alınmazsa,büyük bir olasılıkla önümüzdeki yıllarda ürettiğimiz fındığın 
yaklaşık $25 inin içtüketime gideceği,$50 sinin dışarıya satılabileceği, 
kalan $25 inin de hazine zararına dönüşeceği söylenebilir.İşlenen fındık 
oranını artırmak,hem dış satımdaki darboğazları azaltma hem de işlenmiş 
ucuz fındığı halkımıza yedirebilrae yönünden yararlar sağlayacaktır. İç 
tüketimin daha çok geliştirilmesi için yeni yeni tesisler kuruİmalı,bun
lar desteklenmeli,maliyeti düşürücü çalışma ve çabalarla halka ucuz ola
rak yedirebilme olanakları araştırılmalı,tanıtma ve reklam yapılmalıdır.

Ayrıca depolarda çürüyecek fındıkların önceden,iç pazar fiatla— 
rını bozmayacak bir dikkatle ve özel indirimli fiatlarla askeri birlik
lere ,yatıiı okullara,reklam amacıyla da seyahat ve eğlence kesinlerinin 
satış bürolarına verilerek tüketilip tüketileraiyöceği araştırılmalıdır.

Fiskobirliğin işleme ve paketleme tesisinde 1975 yılında üret
tiği mamullere ait çizelge aşağıdadır.(1974 ve 1975 ürünü olarak)



Beyaz TİS Kavr.TİS Kıyılmış öğütülmüş Ezme Krokan Çiğ paketli
874.5 ton 812.6 ton 52.8 ton 12.9 ton 35.9 T. 949447 ad. 563.9 ton

Tine FKB mamullerinin 1975 yılındaki fiatları da şöyledir;
Paketli kavrulmuş TİS 36.50 Tl/kg
Dökme H " 35.50 "
Paketli çiğ " 32.00 "
Dökme çiğ ” 28.80 "
200 kavanozda Ezme 5.50 H/ad.
400 gr " 10.00 "
Krokan 1.25 "
Kıyılmış fındık 22.00 Tl/kg
Fındık unu(naturel buruşuktan) 15.00 "
Fındık unu(kıpılmış artığından) 16.00 *
Fındık unu(kavrulmuş " ) 18.00 "
Fındık unu(beyazlatılmış " ) 19.00 " ,

özel fındık işleme firmalarının önemlilerinden birinin mamullerine ait
iç piyasa ve ihraç fiatları,şubat-1976 4a aşağıdaki gibdirt

MAMUL CİNSİ Iç PİTASA İHP.AC
Kıyılmış fındık 26.00 Tl/kg 175 dolar/lOO kg
Di 1 inmiş fındık 29.00 " 180 "
Toz fındık 25.00 " 130 "
Kavrulmuş fındık(muht.ambalajlı) 33.00 " 205
Beyazlatılmış fın.( " " ) 33.00 " 200 "
Nugatella(200 gr.lık bardak) 9.00 Tl/ad.

" (200 " kavanoz) 8.00 "
(400 " " ) 14.00 "

" (50 " mini ) 3.00 "
" (70 " tüp ) 3.75 "

Fındık ezmesi(200 gr.bardak) 9.00 "
Naturel fin.ezme(katkıaız,dökme) 27.00 n/kg 135
Nugatella (dökme) 30.00 "
Fındık helvası(kakaosuz) 27.50 "
Bugat(kakaolu fındık helvası) 30.00 "
Nugat fındık çukulatası 39*60 n/düzine

Tine aynı firmanın 1970-75 arasında yaptığı işlenmiş fındık dışsatım
miktar ve değerleri de şöyledir;

* SEZON TON/iç DEĞER(Dolar)
1970-71 2 055 2 870 179
1971-72 1 809 2 518 768
1972-73 1 755 2 546 714
1973-74 2 522 4 027 611
1974-75 1 590 3 244 375
1975-76 1 898 3 312 423
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r’iatlar

Devlet adına Fiskobirlikçe yürütülen fındık destekleme a- 
lımlarında her yıl destekleme alım fiatının(taban fiatınm) saptanması ge
rekmekte ve bunun için fındık alımları ile görevli kuruluşun bağlı bulundu 
ğu bakanlık gözetiminde yapılan toplantıda görüşler belirtilmektedir.Top
lantıya FKB,Ziraat Odaları Birliği,İGEKE,Fındık İhracatçılar Birliği ve il 
gili bakanlıkların temsilcileri katılmaktadır. Ayrıca ilgili bakanlığın 
süzgecinden geçen görüşler,hükümetin kabul edebileceği ve kendi ekonomik 
plan ve programına hatta politikasına göre olması esasıyla saptanmaktadır.

Bugünkü fındık taban fiatı uygulamasında çeşitli sakınca
lar ortaya çıkmaktadır.Uygulama genel olarak bilimsel saptama yapılmayan, 
siyasal girişimlere açık ve sadece fiatla destekleme biçiminde bir görü
nümdedir.Fındık maliyetini düşürücü ve üretici çıkarlarını koruyucu önlem
ler alınmak yerine politik fiatlar saptandığından,bu fiatlar dış satım fi- 
atlarına yansıdığından ve aracıların etkisini azaltacak önlemlere girişil- 
mediğAnden şimdiye kadarki fiat politikası yıllardır süregelen dış satım 
darboğazlarının nedenlerinden olmuştur.

Fındık destekleme alım fiatlarınm ilk uygulama yılı olan 
1964 den günümüze kadar olan gelişimi ve bunun yıllık geçinme indexleriyle 
karşılaştırılması yapıldığında,uygulanan politikanın üreticiler lehine ol
madığı görülür.(Tablo.12.)

TABLO .12. FINDIK DESTEKLEME ALIM FİATLARIHIN 1Ş63-1976 GELİŞİMİ 
VE TOPTAN EŞYA FİATLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI! "

YILLAR
FINDIK DESTEKLEME 
ALIK FİATI Tl/Kg

,İNDSX
1963=100

TOPTAN EŞYA Fİ ATLARI İHDEJCİ (OE! 
' Tic.Bak.Konj.D-.Md.Kist.Tic.Od. 

ğü. 1963=100 «1963=100
1963 5,50 100.0 100-0

/
100-0

1964 4.50 82.0 -
1965 5-30 96.0 - -
1966 5.00 91.0 - -
1967 5.30 96.0 123=4 119-1
1968 5-30 96.0 127-3 122.1

1969 5.80 105.0 136.5 132.2" •
1970 7.50 136.0 145-7 144-8
1971 8.50 155-0 168.9 169-4
1972 8.50 155-0 199.3 195.6
1973 9.70 176.0 240.1 236.7
1974 13.50 245-0 311'. 8 300.4
1975 14.00 254-0 - -
1976 14.50 264-0 - -
KAYNAK: Türkiye İstatistik Yıllığı, 1975

1963 =100 kabul edilerek,toptan eşya fiatlarıyla fındık taban fı- 
atlarının karşılaştırılması yapıldığında, fındık taban fiatlarınm daima 
genel fıat artışlarının gerisinde kaldığı görülür. Yani fındık üreticile
rine genel fiat artışlarına uy,tun ' taban *'iatl r: v ■ r- i 1 :



Yıllık genel fiat artışlarının dikkate alınması ve önceden yapılmış dış 
satım anlaşmalarına dayalı fiat uygulamaları yerine,tutarsız ve politik 
fiat uygulamalarının izlenmesi buna neden olmuştur.

1963 yılma göre 1974 de fındık taban fiatlarındaici artış ora
nı j 145 olduğu halde,genel geçinme indexi artış oranı $ 211 olmuştur. 
Tablo 12 de .1975 ve 1976 yıllarına ait toptan eşya fiatlari indoxi,yarar
lanılan kaynakta olmaması nedeniyle konulmamıştır.Ancak resmi belgelere 
ve yetkililere göre her iki yıl için de fiat artış oranı % İŞ alınabilir. 
Bu duruma göre 1976 yılı için yapılacak karşılaştırmada,1963 e göre 1976 
da fındık taban fiatlari artış oranı 5» 164 ve genol geçinme indexi artış 
oranı 5» 242 olmaktadır.

Tüm ekonomik ve sosyal önlemler alınarak oluşturulmuş,çağdaş 
anlamda üretim—3atış—dağıtım kooperatifleri kurulmuş bir üretim ve pazar
lama düzeninde; tek başına yüksek taban fiatı politikasının uygulanamıya— 
cağı ve uygulanmaması gerekliliği yanında,günümüziyı geçim koşullarında, 
yukarda belirtilen düzenlilik ve üreticilere yararlılık sağlanıncaya ka
dar,fındık üreticilerine daha doyurucu ve yeterli fiatların verilmesi ge
rekliliği de vardır. Politik çıkarlı uygulamalarla fındık taban fiatını 
yüksek tutmak yada hazino zararları bahasına gübre sübvansiyonları uygu
lamak küçük üreticilere yararlı olmamakta,küçük üreticilerin dışında ka
lan kesimlere yaramaktadır.

Yararlı fındık taban fiatı,dış satım fiatı ve dış satım mik
tarları- yönünden önemli olan; fındık maliyetini düşürücü,ucuz gix-di sağ
layıcı, verimi artırıcı,aracılara karşı üreticilerin çıkarlarını koruyucu, 
ortaklarını yönetimde söz sahibi kılan,kSrdan pay veren ve eğiten sağlam 
kooperatif örgütler oluşturucu önlemlere yönelinmesi va bu önlemlerin a— 
lınmasidır.

Son yıllara ait asgari dış 3atım fiatlari şöyle olmuştur;
YILLAR ASGARİ DIŞ SATIM FİATI

   DOLAR/KENT AL/İÇ
1970 132
1971 130
1972 126
1973 138
1974 192-197
1975 155-163 (7.8.1975*<i<m itibaren #10 ve*vrL

iadesi uygulanmıştır.)
Enaz dış satım fiatlarının,destekleme alım fiatlarından bağımsız olacak 
saptanması gereklidir. Bugüne kadar uygulamakta olduğumuz geleneksel tu
tum yani yüksek dış satıra fiatı politikası yerine en fazla fındık satabi
leceğimiz en yüksek fiat,yani optimum fiat politikası izlenmelidir.Aslın
da Türkiyeyi dışsatımda yüksek fiat politikasına iten başlıca neden yük
sek destekleme fiatlari olmuş tur .Fı-ndık talep elastikiyeti yüksek bir ü- 
rün olduğu için kuşkusuz fındık tüketimi fiat indirimi oranında artmıya— 
çaktır.Ancak optimum fiat düzeyi stoklarımızın daha kısa sürede eritil
mesine ,kalite ve değer kayıplarının ve çürüyerek yağ fabrikalarına giden 
fındıkların azalmasına yardımcı olabilecek ve stokların yeni ürünler la
zerindeki baskılarını önl<-jb il scekt ir. îlke olarak üreticilerin destek-



lenmesi.sadece yüksek taban fiatları ile değil, gübre,ilaç,araç-gereç , 
makina,kredi gibi üretim girdilerinin üreticilere yerinde,zamanında u- 
cuz ve aracısız olarak verilmesi ile yapılmalıdır. Yüksek verimli ve ka
liteli fındık üretiminin teknik koşulları üreticilere yerinde uygulanarak 
öğret ilmelidir.

Sorunlar ve alınması öngörülen önlemler

, a) Kredi Kaynakları ve uygulamaları
(Kooperatifler, Bankalar, Aracılar, Tefeciler)

Fındık üreticileri gereksindikleri kredileri ya şamalardan 
(özel kişi) yada örgütlenmiş kredi kuruluşlarından alırlar.

I-Ş a b i s  K r e d i l e r  i(Örgütlenmemiş ve denetimsiz olarak 
halkın aleyhine çalışan kredi piyasası «Tefeciler)
Üreticilerin akraba ve komşularıyla,tüccar,esnaf,aracı ve tefeci

lerden aldıkları kredilerdir.Akraba ve komşulardan sağlananlar genellikle. 
az faizlidir. Tücoar ve esnafın kredisi hem ayni hem do nakdi olmaktadır. 
Hasat-harman dönemi sonunda(Eylül sonu) ödenmek üzere verilir.Hasat zama
nı yaklaştıkça alman kredilerin faiz oranları yüksel ir. (piyasada para 
darlığı olur). Ayni kredi uygulamalarında mal^HJUlîK normalin üstünde iş
lem görür, ödenmeyen borçlar bir sonraki yıla,senet yada ipotek karşılığı 
yüksek faiz oranlarıyla devredilir.

Fındık üreticileri için,yıllardır karşı karşıya oldukları aracılık 
tefecilik sorunu bitmeyen bir çiledir.Kooperatif,banka ve büyük tüocarlara 
varamayan üretiçiler,zorunlu durumlarda bu şahıslardan yüksek faizli kredi 
alırlar. Hor yıl,ana paraya $ 30-80 hatta $100 eklenen faiz miktarları ü- 
reticilorin borçtan kurtulamaması sonucunu doğurur. Bu duruma düşen fındık 
üreticileri,arazilerinin satışına ve göç etmeye kadar varsın ağır borçlan
ma ve zor koşullar içine girerler. Tefeciler alivre alımlarda da bulunup 
aldığı ürünü tüccara,kooperatife ve sanayicilere sattığı için aynı zaman
da aracılık yapmakta ve üreticilerin iki yönlü zararına neden olmaktadır. 
Kendi çıkarları yönünden bilinçlenmemiş ve örgütlenememiş olan küçük üre
ticiler bu durumdan fazlasıyla zarar görmektedirler.

Banka kredilerinin mal varlığına göre dağıtılması nedeniyle büyük 
işletme sahipleri yeterli kredi alabilmekte.bunlar ve yine bankalardan iti 
bar kredileri almış olan tüccarlar bu kredileri küçük üreticiler ve ihti
yaç sahipleri üzerinde $30—100 e varan faizlerle çalıştırarak ticaret yap 
maktadırlar. Tefecilerin üreticilere verdiği kredileri kendi öz sermayesin 
den değil,bankalardan sağladığı bilindiği halde şimdiye kadar 
tüm yönetimler faizciliğe,tefeciliğe,aracılığa karşı yeterli ve somut önlem 
ve uygulamalara geçememişlerdir konuda, ekono
mik yönden kuvvetli ve nüfuzlu olanların siyasal eğilimleri ağırlık kazan
mıştır.



II-Ö r g ü t l e n m i Ş i  K r e d i  K u r u l u ş l a r ı  i

Fındık üreticileri için kredi sağlanabilecek örgütlenmiş kredi ku 
ruluşları T.C.Ziraat Bankası,Tarım Kredi Kooperatifleri ve Fiskobirlik’dir

a-T.C.Ziraat Bankası:
Kuruluş yasasında belirtildiği gibi küçük üreticilere hizmet gö

türmesi gereken T.C.Ziraat Bankası daha çok büyük üreticilerle tüocar ve 
sanayicilere kredi vermektedir. Küçük üreticiler gerek bilgisizliklerin
den gerekse ipotek göstereceği malı olmadığından,bankanın düşük faizli 
kredilerinden yararlanamamaktadırlar»

b-Tarım Kredi Kooperatifleri :
Üreticilere en ucuz yoldan kredi veren kuruluşlardır.Ziraat banka 

sının her kooperatif için ayırdığı fon,kooperatif ortaklarının oluşturdu
ğu yönetim kurulunca ortakların arazi varlıklarına göre dağıtılır.Üretici- 
lere yeterli olmayan bu miktarlar,üyeleri dışardan borçlanmaya yöneltir. 
Bunalan üreticiler,şahıslardan aldıklarıyla kooperatifin,kooperatifden al
dıklarıyla da şahısların borcunu ödemeye çalışırlar. Bu durumun,aynı miktar 
para için iki kez faiz ödemekten öteye bir yararı olmamaktadır.Diğer yan
dan kooperatifçilik bilgilerinden yoksun olduklarından ortaklar kendi koo
peratiflerine inanmamaktadırlar.Karadeniz köylüsünün büyük bölümü koopera
tife banka der.

o-Fiskobirlik(Fmdık tarım satış kooperatifleri birliği) :
J?iskobirlik,her yıl Merkez Bankasından Ziraat Bankası kanalıyla 

verilen kredilerle fındık üreticilerinden fındık almak,bunları işleyerek 
ve satarak değerlendirmek amacıyla kurulduğu halde,çağdaş kooperatifçilik 
ilkelerine uygun çalışan ve üreticiler yararına olan bir yapı ve çalışma 
düzeyine kavuşamamıştır. FKB,bugünkü yapısıyla Merkez Bankası,Ziraat Ban
kası ve Ticaret Bakanlığı ile fındık üreticileri arasında bir büyük aracı 
gibidir. Son yıllarda fındık işlemeye geçmesine,ortaklarına verdiği güç
lendirme kredisini artırmasına ve büyük çapta yeni bir fındık işleme te
sisi kurma çabalarına rağmen,deviet Planlama Teşkilatı raporlarında da be
lirtildiği gibi dar bir hizmet kooperatifçiliği düzeyini aşamamış,siyasal 
ve kişisel çıkar ve baskılardan uzak,üreticilerin bağımsız bir örgütü o- 
lamamıştır.Daha çok üreticilerin çıkar ve yararlarına ters düşen kesim
lere fazla yarar sağlamıştır.

Karadeniz bölgesinde fındıkla geçim sağlayaa 400 000 aile vardır 
Ancak FKB nin ortak sayısı henüz 100 000 i bile geçememiştir«Son yıllarda 
6erbest piyasaya göre tüm üretimin daha yüksek, bölümünü(örneğin 1975 de 
3/4 Jinü)almaktadır ama yine de fındık üreticileri gereğince ve yeterince 
korunamamakta,gereken y• r sağlanamamaktadır.Çünkü FKB ortak dışı alım- 
larda da bulunmakta,hatta bazan tüccar ve ihracatçılar gerek özel gerek
se siyasal girişimlerle ellerinde kalmış fındıklarını FKB yo devredebil
mektedirler.Kuruluş amacının tam tersine olan bu gibi tutumlardan kayba 
uğrayan yine küçük fındık üreticileri olmaktadır.

FKB nin özellikle son 4 yıldır, ortaklarının bir bölümüne ver* 
meye başladığı güçlendirme kredileri olumlu bir adımdır ve verilen kredi



e

miktarlar* Tablo.13,de görüldüğü gibi giderek artmıştır. 
TABLO .13* FKB’NİN DAĞITTIĞI GÜÇLENDİRME KREDİLERİ

YILLAR T.C.ZİRAAT BANKASINDAN 
FKB’YE VERİLEN KREDİ Tl

FKB’NİN ORTAKLARA 
DAĞITTIĞI SİK. XI

1972 20 000 000

1973 80 000 000 64 000 000

1974 130 000 000 123 000 000

1975 250 000 000 185 000 000

1976 350 000 000 350 000 000

, Uygulamasına 1972 de başlanılan,Mart-Nisan aylarında verilip 
yıl sonuna kadar vadesi «lan,üreticilere 5^12 faizle malolan,ortaklarına 
son iki yıllık teslimat tutarının $25 i oranında ve 22 50° ^ m geçmemek 
üzere verilen güçlendirme kredisinin amacı,ortakların ürünlerini önceden 
düşük bedellerle satmalarını önlemek ye tefecilere başvurmak zorunluluğun 
dan kurtarmaktır. Ancak tüm fındık üreticilerinin 1/4 ü olan kooperatif 
ortaklarının da sadece bir bölümünü ilgilendirdiğinden yarar oranı azdır. 
Ayrıca denetimi tam yapılamamakta ve amaç dışı harcamalara neden olunmak
tadır j

Günümüzdeki tarım satış Ve kredi kooperatifleri köylünün ve 
küçük üreticinin ürünlerini değerlendirmok için kuruldukları halde,şim
diye dek bu düzaye gelememişlerdir. Çağdaş kooperatifçilik ilkelerinin 
en önemlileri olan ortakların eğitimi,ortaklara kârdan pay ve yönetim ku
rullarına kişisal çıkarını gözetmoyen,kooperatiflerin ve dolayısıyla ü~ 
reticilerin daha iyi olanaklara ulaşabilmelerini sağlayacak yetenekli 
yöneticilerin seçilmeleri şarttır.Özellikle küçük üreticilerin çıkarla
rın* yönelik işlem ve uygulamalar ağırlık kazanmalı,siyasal girişimler 
önlenmelidir. Ortakların eğitilmeleri.kooperatiflerdeki kredi,alım ve 
çeşitli ortak-kooperatif ilişkisini daha uygun vo yasal ölçülere ulaş
tırabiliri

Üreticilerin Ziraat Bankası vo Kredi Kooperatiflerinden aldık
ları kredilerin eşit olmayan dağılımı.belirli kişilerin gözetildiği,faiz 
yüksek olduğundan küçük üreticilerin gerektiğince yararlanamadıkları ya
pılan bazı araştırmalarla kanıtlanmaktadır. Tarım Bakanlığı Ekonomik A- 
raştırmalar ve Planlama Dairesince yapılan bir anket çalışmasına göre; 
kredi aıan 134 fındık ailo işletmesinin aldığı toplam kredi miktarının 
$ 27.2 si Ziraat Bankası ve Kooperatif, $ 72.8 i de şahıs kredisidir. 
(Giresun ve Ordu illerinde fındık üretiminin ekonomik analizi.Y.no 50 ) 
Genellikle şahıs kredileri yüksek faiz yada alivre satış karşılığında a- 
lındığından üretici için büyük kayıplara neden olmaktadır.Aynı araştırma
ya giren ailelerden $58.8 i çeşitli kaynaklardan kredi almış,$41 -2 si 
ise hiç kredi almamış tır.Bir dönüme düşen ortalama kredi miktarı 155 H 
olup, 449 Tl/da ol an yıllık işletme masrafının $29 karşılamaktadır*

DPT nın 1974 yılındaki bir raporuna göre Türkiyodo üreticiler 
«o roka indikleri kredilerin $28*5 ini bankalardanf$!6.0 smı kooperatif-



lerden fol.O ini de tefeci,aracı,ağa,esnaf,tüccar ve komisyonculardan al
maktadırlar .Günümüzde fındık üreticilerinin kredi sağlama kaynaklarının 
dağılımı da yukarıda belirtilenden farklı ve ayrı değildir.

Miras düzenimiz ve tarımsal vergi sınırından kurtulma amacıyla 
oluşan arazi parçalanması,fındık bahçelerinin çok meyilli-engebeli arazi
de dağınık ve küçük parçalar halinde bulunuşu,ev ile harman yeri uzaklığı 
ve devletin verimli desteğinden yoksunluk,fındık aile işletmelerimizin ye 
terli büyüklükten yoksunluğunu,verim düşüklüğünü,maliyet yüksekliğini ya
ratmış,bu da aracı ve tefecilerin yararına sonuçlar getirmiştir.Üreticiler 
aracı ve tefecilerce borçlarını genellikle mal olarak ödemek zorunda bıra
kılmaktadırlar.Tam destek görmeyen,bilinçlenememiş ve iyi örgütlenememiş 
üreticiler tartı,randıman,ezik,çürük,buruşuk ve nem saptamalarında kayıp
ları olacağını bile bile fındıklarını aracı—tefeciliği meslek edinmiş ma
nav ve tüccarlara verirler.Çünkü hayati ihtiyaçlarını karşılayacak para 
bulmak zorunda kaldığında başvuracağı yerlerden birinin tefeci olduğunu 
bilmektedir.

Fındık üreticilerine, ekonomik düzeyi i^yi ve güvenlikli bir ya
şam sağlamak,verimi artırmak,ürünü ve üreticilerin çıkarlarını iyi değer
lendirmek için kredi kaynakları ve örgütleri konusunda alınması gereken 
önlemler şunlar olmalıdır;

a.Tapu-kadastro işlemleri bitirilmeli,,
b.Üreticilerin yeterli kredi gereksinimleri bilimsel olarak saptanmalı
0.T.C.Zi raa t Bankas m ca•ver i1en ç evi rme,donatma,ver imiendi rmş,ara z i

edindirme ve sürüm-satış kredilerinin denetimi arttırılmalı,kredi miktarı 
artmalı,.denetleyici olarak Z.î.Mühendislerinin sayısı çoğaltılmalı,kredi
ler yayımcıların denetimiyle verilmelidir.

d.Finansmanını Ziraat Bankasının yaptı-ğı,ayni ve nakdi kredi veren 
Tarım Kredi Kooperatifleri bulundukları bürokratik yapıdan kurtarılmalı, 
daha bağımsız olarak çalışmaları sağlanmalı,

e.FKB nin ortaklarına verdiği güçlendirme kredilerinin miktarı artı
rılmalı ve daha çok ortağa verilmeli,

f.Fındığı üreten başka,satan başka olmamalı.Üretici ürettiği ürünü 
kendisi kendi yönettiği, kooperatiflerle satmalı,

g.Kooperatifler ortaklarının birikimlerini kabul etmeli,
h.Banka kredilerinin bölgeler arası dağılımında eşitlik sağlanmalı, 

(Türkiyedeki tüm bankalar 1975 yılında 182 milyar TL kredi vermiş ve bunun 
£72 si olan 131 milyarı gelişmiş 3 bölgeye harcanmıştır.-Ege,Marmara,Orta 
kuzey-.Toplam kredinin yarısı ticari kredidir.Kredilerin bölgelere göre 
dağılımı şöyledir;

Bölge Kredi Tl %
Marmara B. 56.488 milyaıTL 31.0
Orta kuzey 54.136 H 29.7
Ege 21.086 11 11.6
Akdeniz 23.571 11 12.9
Karadeniz 17.787 II 9.8
Orta güney 4.256 II 2.3
Orta doğu 2.062 11 1.1
Güney doğu 1.383 II 0.8
Kuzey doğu 1.154 11 0.7
Kıbrıs 0.169 II 0.1



i.Üretime yönelik krediler teknik tarım örgütü ve bu örgütün köy 
guruplarındaki elemanlarınoa denetlenerek ayni ve nakdi olarak verilmeli, 
uzun vadelerle girdi sağlanmalı,

j.T.C.Ziraat Bankasınca verilen kredi plasmanı,bürokrasiden arın
mış,ortak sayısı arttırılmış(95 000 4en 400 000 e doğra)fındık birliği ku 
ruluşuna verilmeli(bu konudan ilerde,fındık bordu başlığında bahsedilecek 
t ir),uzun vadeli ve düşük faizli olmalı,

k.Krediye esas alınacak arazi baremleri yükseltilmeli,
1.Kooperatifierin yönetim ve sorumluluğu ortaklara verilmeli ve 

üretici çıkarları doğrultusundaki çağdaş kooperatifçilik ilkeleri ve 
bilgileri yönünden tüm üreticiler eğitilmelidir.

b) Pf'zarlemf’ '•

Fındığın hem iç hem de dış pazarlanraasında şimdiye kadar karşı
laşılan zorlukların ve zararların temelinde kanımızca,üretenle satanın 
aynı kesimden olmayışı,mevcut satış—pazarlama yöntem ve' kuramlarının ü- 
retimo,üretici çıkarlarına yönelik olmayışı.bürokratik yapıları.bilimsel 
pazarlama ve tanıtma çabalarının azlığı gibi nedenler yatmaktadır.

Türkiye ürettiği fındığın yaklaşık $12-13 ünü içerde tüketmek
te,geri kalan bölümünü dışarıya satmak istemekte ama önemli bir stok ve 
yağlık zararıyla karşılaşmaktadır. Yani fındıkta hâzineyi ve üreticileri 
koruyucu üretim-satış dengesi henüz kurulamamıştır.Oysa-fındık herşeyden 
önce önemli bir dış satım ürünüdür ve üretim,fiat,dağıtım ve 3atış poli
tikalarının saptanmasında bu gerçeğin gözönünde bulundurulması zorunlu
luğu vardır.

İtalya ürettiği fındığın yaklaşık $40-45 ini kendi iç pazarla
rında tüketmektedir ve dışarıya aattığı fındık miktarı,üretimine oranla 
düşük bir düzeyde kalmaktadır. İspanyanın yıllık üretin miktarı fazla ol
madığı için bunun yaklaşık $40 ını kendisi tüketmektedir.ABD ise ürettiği 
fındığın hemen tamamını içerde tüketmektedir.

Türkiyenin genel dış satımında her yıl çok önemli bir katkıya 
sahip($10—13) olan fındığın pazarlaması büyük önem taşımalı ve üretimin
den satışına kadar fındıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşlar arasındaki bir— 
İlksizlik,dağınıklık giderilmeli,ulu3al bir fındık politikası.ulusal bir 
tarım politikası içindeki yerini bulmalıdır.

Tablo.7. deki fındık dış satım verilerini üretim miktarlarına 
oranladığımız zaman,dış satımımız 1960—63 döneminde üretimimizin $93.7 
si,1964-67 dört yıllık ortalamasında $85.3 ü,1968—71 ortalamasında $75*7 
si ve son dört yıl olan 1972-75 ortalamasında $77-8 i dir.16 yılın orta
lamasında ise bu oran $81.5 dur.Bu oranlar,her yıl sadece o yılın değil, 
geçmiş yılların ürünlerinin de dış satımı nedeniyle tam güvenilir olma
makla birlikte,kaba olarak bir gerçeği ortaya koymaktadırlar.Şöyle ki; 
her yıl ortalama üretimimizin 3/4 ünü satabiliyor,geri kalan miktarın da 
yaklaşık yarısını içerde tüketiyor,diğer yarısından ad çeşitli zararlara 
uğruyoruz.

Fındıkta dış ve iç pazarlamayı gerçekleştiren FKB ve Fındık ih
racatçılar Birliğinin dış satım oranlarında son 3 yıldır değişme olmuş ve



şimdiye kadar geride kalan FKB daiıa çok oranda fındığı dışarıya satmaya baş 
lamıştır.1Ş60—75 arasında tüccar ve FKB nin dış satım miktar ve oranlarını
aşağıdaki çizelgeden izlemek mümkündür.

TABLO .14. FKB VE TÜCCARI» FINDIK DIŞ SATIM MİKTAR VE ORAKLARI
(1960 - 1975)

TÜRKİYE FİN.DI? FKB DIŞ SATIMI % TÜCCAR DIŞ %
YILLAR SATIMI TOll/İÇ TON/İÇ SAT.TON/İÇ

1960 41 158 8 683 21.1 32 475 78.9
1961 36 000 9 040 25-1 26 960 74-9
1962 43 582 10 324 23.7 33 258 76.3
1963 42 257 6 935 16.4 35 322 83.6
1964 48 846 8 836 18.1 40 010 71.9
1965 60 135 31 760 52.8 28 375 47-2
1966 51 457 21 149 41.1 30 308 58.9
1967 68 236 47 000 68.9 21 236 31.1
1968 66 788 27 108 40.6 39 680 59.4
1969 82 946 23 760 28.6 59 186 71.4
1970 65 787 13 596 20.7 52 191 79-3
*971 65 206 22 268 34-2 42 938 65.3
.1972 066 31 945 35»! 59 121 64-9
1973 102 504 49 798 48.6 51 706 51.4
1974 96 197 63.303 65.8 32 894 34-2
1975 99 531 50 103 50.3 49 428 49-7

KAYNAK: FKB'nin 17.8.1976 gün, 
KBFİB'ain 26.7.1976 giia

VIII-6I-2O73/873 sayılı 
, 6/619 sayılı yazısı.

yazısı.

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi hem fındık dış satımımız hem de 
FKB nin bunun içindeki oranı giderek artmaktadır.Ancak stokların miktarı 
ile,dış 3atımın üretime oranla yavaş gelişimi bu artışın sağlıklı olup ol
madığını tartışma götürür duruma sokmaktadır.Alınması gerekli önlemler o- 
larak şunlar sayılabilir;

a.Dünya fındık ve diğer kuru meyvelerin tüketimi,tüketici ülkelerin 
pazar ve fiat özellikleri oiddi ve bilimsel yaklaşımlarla araştırılmalıdır.

b.Daha çok alıcı bulabilmek için her türlü yayın ve kitle haberleşme 
araçlarını kullanarak reklam ve tanıtma yapılmalıdır.

c.FKB bürokrasiden arındırılmalı,pazarlama politikasının daha bağımsız 
ca yürütülebileceği bir yapıya kavuşturulmalı,ortak sayısını artırıcı,ortak 
lan eğitici çalışmalar arttırılmalıdır.

„d.Fındığın sadece iç olarak değil,işlenmiş çeşitli mamuller halinde 
satışı için gerekli tesisler arttırılmalı.

e.Dış satım standart kuralları titizlikle uygulanmalı,alıcıların Türk 
findiklerinin kalitesine olan güvenleri sürdürülmeli,uluslararası pazar
larda Türk fındığını kötüleyici propagandalara zamanında gerekli önlemler 
alınmalıdır.

f.Dış satım ve taban fiatları üretici ve hazine yararına ve en çok 
fındık satımına olanak sağlayıcı bir düzeyde,gerçekçi ve bilinçli olarak 
saptanmalıdır.



g.Stok zararlarının azaltılması için bilimsel depolama araştırmaları 
yapılmalı,fındığın on çok ve en iyi korunacağı depo koşulları kesinlikle 
saptanmalı,depo kapasitesi artırılmalıfkalite kontroluna önem verilmeli
dir.

h.Fındık alıcılarımızın sürekli alım yapmalarını sağlamak için dış 
satımda gelecek yıllara yönelik fiat garantisi sağlanmalıdır.

i.Fındık tenolojisinin Türkiyeden daha ileri olduğu Amerika ve İtal- 
yada her türlü eleman eğitimi sağlanmalıdır.

c) Fındığın Mflliyeti ve t*ban fintı

Çeşitli kuramların ilgilileri ve yetkililerince her yıl yapılan 
basına yansıtılan ama hepsi de birbirinden farklı olan fındık maliyetleri 
şimdiye kadar üreticilerin ve bölgelerin ekonomik ve sosyal özelliklerini 
belirtecek,üretici ve hazine yararına olabilecek bir düzey ve niteliğe ka 
vuşamaraıştır. Fındık maliyetinin doğrulukla ve üreticilerin sosyal ve oko 
nomik özelliklerini yanaıtacak biçimde saptanabilmesi ve destekleme alım- 
larına esas alınabilmesi için daha önceden fındık dikim sahalarımızın ke
sinlikle bilinmesi ve yıllık rekolte tahminlerinin bilimsel ./ollarla ya
pılması gerekmektedir.

Iîem fındık dış satım fiatlarının hem de taban fia*.larının hâzi
neyi zarar ettirmeyecek ve küçük üreticilere gerçekten yarar sağlayabile
cek düzeyde saptanabilmesi,fındığın maliyetinin düşürülmesine büyük oran
da bağlıdır.Düşük maliyeti sağlamada esas,üretimi ve verimi artırıcı gir- 
dilerin(gübre,ilaç,kredi,araç-gereç,makina,beton harman yeri vb. ^üretici
lere,yerinde, zamanında,aracısız,ucuz yada uzun vade ve düşük faizle veril
mesidir. Düz ve verimli arazide fındık tarımı yapan üreticileri çeşitli 
desteklemelerle fındıktan başka ürünlere yöneltme,fındıktan başka ürünle 
daha fazla değerlendirilemiyecek olan meyilli ve verimsiz sahalarda kali
teye fiat verme,girdi sağlayarak verimi yükseltme,FKB nin ortak sayısını 
arttırma,ortakları eğitme ve dış satımda daha çok alıcı sağlayacak çalış
ma ve araştırmalara yönelme gibi önlemlerle fındık maliyeti dürebilecek, 
ve aslında küçük üreticilere yansıyan hazine zararları azalabilecektir.

''imdiye kadar yapılmış olan fındık maliyetini hesaplama çalış
maları yetersiz olmuştur.Çeşitli kuruluşlarca farklı yöntemlerle ve fark
lı örnekleme oranlarıyla yapılmış olan birkaç çalışma ve hesaplamanın ye
rini, tek yöntem ve yeterli örnekleme oranıyla yapılacak maliyet çalışma
ları almalıdır.

Yönetmeliğinde yazılı olduğu gibi,fındık üreticilerini aracı ve 
tefecilerin etkisinden kurtarmak,bunlara olan bağımlılıklarını azaltmak 
için fiatları belirli bir düzeyde tutmak,emek ve ürünü değerlendirmek a- 
macıyla Fiskobirlikço devlet adına yürütülen fındık destekleme alımları 
ve fiat uygulamaları umulanı ve amaçlanannı getirememiştir.Küçük fındık 
üreticilerine tam yararlı olunamamıştır.Sadece yüksek taban fiatı ve bu
na ek olarak bir miktar kredi uygulaması yeterli değildir.özellikle küçük 
üreticilere yönelik girişim ve yatırımlar gereklidir. Örneğin girdilerin 
yurt içinde kendi fabrikalarımızda üretimi,aracısız ve ucuz dağıtımı,tek
nik bilgilerin ilet imi,saha-rekolte—verim—fiat-maliyet-kurutma-harmanlama



depoİ3ma-pazarlama-kooperatifçili.k(okul,araştırma,dar8,kur3.. ) vb. için 
bilimsel araştırmalar ve çalışmalar gereklidir.Çeşitli girdiler içifl uygu 
lanan fiat düşürmeleri iireüicileri destekleme kapsamına girtoekle birlikte 
birçok temel önlemler alınaadığı için,küçük fındık üreticilerinden daha 
çşk, 30—50—100 ton fındık üreten ve sayıları çok.az olan büyük üreticiler 
İİe bu maddelerin satıcı ve stokçularına' çıkar sağlamıştır,

Rekolte,maliyet ve taban fiatları saptamasında geç kalınmaktadır. 
Maliyet ve taban fiatlarının erken bir zamanda (Ocak—Şubat oylarında) sap— 
tanması ve açıklanması tüccara,tefeciye borçlu ve bağımlı olan üreticile
rin ürünlerini dalında iken ve çok düşük fiatlarla elden çıkarmalarını az 
da olsa önleyebilir.Büyük tüccar ve dış satımcıların fiat oyunlarını ve 
alivre satışlardaki haksız kazançlarını bozabilir.

Fındıkla ilgili çeşitli kuruluşların maliyet konusundaki görüş ve 
hesaplamaları farklı olduğundan,maliyet ve taban fiatı hesaplamasının,bu 
kuruluşlardan gelecek uzman ve yetkili kişilerin oluşturduğu(üretici kuru 
luşları ve üreticiler do dahil)bir kurul,maliyet hesaplama yöntemini ve 
her yıl bölge vo çeşitler için maliyet saptamasını ve taban fiatını açık
lamalıdır.Taban fiatlarının saptanmasında bilimsel araştırmalarla kesin
li!: ve doğrulukla saptanmış şaha,rekolte,verim vo çıaliyet unsurları temel 
alınmalı,yıllık fi;.t artışlarıyla parasal değen düşümleri gözöniinde bulun 
durulmalıdır.Kişiseı ve 3iyasal uygulamalar kesinlikle torkodilmalidir.

d) Fındık «ile işletmelerinin büyüklükleri

özellikle Giresun,Ordu ve Trabzonda bölunan-fındık aile işletmeleri 
*■ genetlikle,ortalama 7 nüfusa sahip bir aileyi geçindirecek büyüklüklerden 
yoksundur.Ayrıca fındık üreten diğer illere göre bu üç ilde halk fındığa 
daha çok bağlıdır.Türkıyede fındıkla uğraşan ailelerin yaklaşık 2/3 üne 
sahip olmalarına karşın fındığın yarattığı gelirden paylarına düşen bu o— 
ranın çok al tındadır.Çünkü fındık aile işletmeleri küçük olduğu kadad da 
dağınık vo çok parçalıdır. Fındık bahçelerinin 4/5 i engebeli,çok meyilli 
(/40 dan fazla)dağlık arazide ve verimsizdir.Ürün veriminin düşmesine,iş 
verim ve gücünün azalmasına,maliyetin yükselmesine neden olan bu duruma 
ait birkaç veri incelenince daha açıklıkla anlamak mümkündür;

Giresun Teknik Tarım Müdürlüğünün 1962 da yaptığı incelemeye göre 
fındık işletmelerinin çok büyük çoğunluğu 5® dekarın altındadır:
İSLETME BÜYÜKLÜĞÜ C - E ü B L  İ S L E T M E  S A Y I S I  H A  ORAN
_____ DÖNÜM________________  GİRESUN ORDU TRABZON

1 - 5 0  % 9İ U 96
51 -100 6 24 4
100'den büyük  1 5 -

100 100 100

AçıltF*(1962)'ye göro;Gire3UR ilinde işlenen arazi büyüklükleri ve 
ailelere dağılımı yönünden yapılan inceleme sonunda,ailelerin $45 inin a- 
razinin $10.47 sini işlemekte olduğu ve genellikle 1-20 dönümlük küçük a- 
razide tarım yaptıkları 3aptanmıtır.Şu dilimde 1 aileye ortalama 7 dönüm
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fındık baiıçosi düşmektedir;
İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLEHEtî ARAZİ 
_____ DÖStte TOPLAM DÖNÜM

1 - 2 0  
2 1  - 75 
76 -150

194 400 
1030 800 

631 200

İŞLENEN arazi 
ORANI $ 
10.47 ■ 
55-51 
33.99

AİLE ORANI %

45TÖ
42.0
11.0

Ailelerin gelirlerindeki dağılım,böyle bir mülkiyet bölüşümünde a- 
daletsiz olmaktadır. 76—150 dönüm fındık bahçesine sahip $11 ailenin fert
lerinin geliri,yapılan bir hesaba göre(Çetin,İ.) 1-20 dönüm fındık bahçesi
ne 3ahip $45 ailenin fertlerinin gelirinden 13-3 katı daha fazladır.

Köy İşleri Bakanlığının"köy envanten etüdleri"n 
da aile işletme büyüklükleri vo dağılımı şöyledir;

BİWİKLTJK(DOMÜK)
0 - 5 0  

5 1  - 1 0 0  
101 - 200 

2 0 0 'den büyük

göre 1971 de Girosu

AİLE ORANI 
94.9 
4.0
0.9
0 . 2

Çizelgeden bölgedeki arazinin küçük işletmeler ; .ünde parçalandığı 
açıkça anlaşılmaktadır.Hattâ İ.Çotin'in yaptığı bir karşılaştırma ile bu 
küçülme ve parçalanmanın giderek arttığı da anlaşılmaktadır;

1962 anket verileri
1971

İŞLETME BÜYÜKL.Da.

0 - 7 5
0 - 7 5

.İŞLENEN ARAZI % AİLE SAYISI
-41

66,
90.

87.0 
97-7

Görüldüğü gibi 0-75 dönümlük araziye 3ahip ailelerin işlediği arazi 
oranı,10 yılda $66.0 dan $ 90.1 e çıkmıştır.

Fındık bahçelerinin büyüklükleri ve dağılımı yönünden FKB nin,tüm 
ortaklarının $55 i üzerinde(52 424 ortak) 1975 de yaptığı bir anket çalış
ması sonucunda,fındık aile işletmelerinin genellikle yetersiz vo toprak da
ğılımının dengesiz olduğu görülmektedir;

TABLO .15. FINDIK AİLE İŞLETMELERİ BÜYÜKLÜKLERİ ve DAĞILIMI (FKB-1975)

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME SAYISI
DÖNÜM ADET ıf

r‘

- 5 4 848 9.25
6 - 1 0 1 0 763 20.53

„ 1 1  — 2 0 14 9 2 0 28.46
21 - 30 7 395 14.11

1 -p
*

0 5-560 10.61
41 - 50 2 526 4.62
51 - 100 3 120 5-95

101 - 200 1 212 2.31
201 - 500 1 180 2.25

DİKİLİ ALAN
HEKTAR

1 779 
8 179 

21 958 
17 933 
20 131 
11 720 
26 834 
16 704 
32 599

0.85
3.89
10.45

8.20
9-58
5-56
12.79
7-95
15.52



501 -1000 813 1-55 44 106
1001 -2500... .87 .... -0.16 8 790
TOPLAK 52 424 100.00 210 032

Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği gibi, 0—20 dönüm arasında
ki 30 531 adet küçük fındık aile işletmesi toplan fındık işletmelerinin $ 
5c.24 ünü. oluşturduğu halde,tog^am dikili alanın saducu $15-19 una sahiptir 
Oysa 500-2500 dönüm arasındaki işletme,toplam işletmelerin 3adece $1.71 ini 
oluştururken toplam dikili alanın $25-19 unu elinde bulundurmaktadır.Yeter
siz büyüklük olan 40 dönümden küçük fındık işletmelerinin sayısal oranı 
$82.96 gibi yüksek bir düzeye ulaştığı halde bunların elindeki işletmeler 
toplam dikili alanın $32-97 si yani 1/3 üdür.

1975 yılı başlarında Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünce yapılan 
bir araştırmaya göre ise,fındık üreten 1 aileyu ortalama 12.47 dönüm findi 
bahçesi düştüğü saptanmıştır.Anket biçiminde yapılan araştırma 145 adet fin 
lık tarımcısı köyü(Ordu'dan 58,Giresun’dan 49»Trabzon’dan 38 kçy)bu köyler
de yaşıyan 23 534 adet fındık tarımcısı aileyi içermekte ve 293 454 dönüm
lük fındık alanını kapsamaktadır. Anket yapılan ailelerin tüm fındık tarım
cısı ailelere(400 000) oraûı$5*86,3ahanın tüme oranı ise $8.13 dür,Dağılıma 
iller’açısından bakıldığında 1 aileye düşen ortalama fındık bahçesi miktar
ları Ordu'da 15.02 dönüm.Giresun'da 15-55 dönüm ve Trabzon’da 5,83 dönümdür 

Fındık bahçelerinin ailelere dağılımına,işletme büyüklükleri dilim 
lere ayrılarak bakıldığında çok: küçük ve-yetersiz bahçelere sahip ailelerin 
oranı artmakta,bunların 3ahip oldukları toprak miktarı ve 1 aileye düşen 
miktar azalmaktadır;
TABLO .16. FINDIK AİLE İŞLETMELERİ BÜYÜKLÜKLERİ YE DAĞ-ILIÎSl(
__________________(Fındık Araştırma Enstitüsü - 1974)________________
PIRDIK AİLE İŞL. A İ L E  SAYISI FINDIK BAHÇESİ BİR AİLEYE DÜŞEN
BÜYÜKLÜĞÜ Da. Adet $ Dekar $ ORT-FIN.BAH

8-5 6 937 29.48 15 360 5-24 2.21
5 - 1 0 5 901 25.07 47 046 16.03 7.97

10 - 15 3 355 14-26 42 400 14.45 12.64
15-20 3 547 15.07 60 140 20.49 16-96
20 - 25 1 450 6.16 31 088 10.59 21.44
25-30 149 0.63 4 100 1.39 27.52
30-40 1 597 6.79 54 920 18.72 34.39
40 - 100 593 2.54 38 400 13.09 64.21

•Toplam 23 534 100.00 293 454 100.00 12.47

Bu araştırmaya göre,fındık üreten ailelerin $ 90.67'i 0-30 dönüm
lük yetersiz büyüklükteki fındık bahçelerine sahiptir.Ellerinde tüm fır- 
dık bahçelerinin $68.19 'u bulunmaktadır.Ailelerin $9-33'ü ise 30—100 dönüm 
lük fındık bahçelerine sahiptirler ve ellerinde tümün $31.81'i bulunmakta- 
dır.Birinci gurubta bir aileye ortalama 9.36 dönüm.ikinci grubta 42.51 dö
nüm fındık bahçesi düşmektedir.Bu araştırmaya ait verilerle daha önce yapıl 
mış olanların verileri arasındaki uyumluluk ve paralellik,fındık üreticile-

21.00
4.19

İOC.OO



rinin 'büyüle çoğunluğunun yetersiz büyüklükte,çok parçalı ve dağınık işlet
melerde tarım yaptığını kanıtlamaktadır.

Ankete gğren üç ilin durumu incelendiğindode fındık üreticilerinin 
büyük bir bölümünün işsiz kalmalarına,ailelerinide bölerek büyük kent ve 
dış ülkelere göç etmelerine,geçim sağlama olanaklarının azalmasına neden 
olan dengesiz ve yetersiz mülkiyet dağılımı görülmektedir.
TABLO.17• OİRESUH-ORDU YE TRABZON'DA FINDIK AİLE İŞLETMELERİ

İLİ BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ AİLE'psi SAHA^’si BİR AİLEYE DÜŞEN
Dönüm______  ■.  .■_____  Fin.Bah.Dönüm

Giresun 0 1

O
J 0 88.22 62.30 10.98

30 - 100 11.76 37.70' 49*80

Ordu 0-30 87.64 • 68.35 11.69
30 - 100 12.36 31.65 38.44
0 T 30 97.22. 85.23' 5.11

Trabzon 30 - 100 2.78 14.77 30.93'

özeti e fındık üret ici 'ailelerini..2/3'ü 10 dönüm dolayında,l/3'ü da
ha büyük fındık bahçesinde tarım yapmakta,genel ortalama olarak bir aileye 
12,47 dönüm fındık bahçesi düşmektedir.O ise ortalama yedi kişilik bir 

fındık tarımcısı ailenin normal geçimi için 4O-5O dönüm fındık bahçesi ge
rekmektedir. (Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün 1972 de yaptığı biri a- 
raştırmaya göre,7 kişilifcbir üretici ailenin geçimini sağlayabilmesi için 
orta ve sahil kollar ortalaması olarak 40 dönüm fındık bahçesi gerekmekte
dir, Yine Fındık Araştırma Enstitüsünün 1975 başlarında yaptığı fındık iş 
letme büyüklükleri dağılımı ve gelir incelemesinde,ortalara nüfusu 7-5 olan 
fındık tarımcısı bir fındık tarımcısı ailenin normal geçimi için 52 200 TL 
gelir gerekmektedir,1 aileye yılda 52 200 TL'geliri sağlayacak kabuklu fın
dık miktarı,1 kg.l 14 TL( 1975 taban f iatı )hesabıyla 3727 Kg dır .Bu miktar 
kabuklu fındığı verecek bahçe büyüklüğü kollara ve bakıma göre değişmekle 
birlikte orta ve sahil kolda orta derecede bakımlı olan halk bahçelerinin 
çoğunlukta olması nedeniyle Türkiye verim ortalaması esas alınabilir ve 
1975 yılının 84*8 kg/da verimi esas alındığında bu miktar 44 dönümfve son 
dört yıl(l972-75) ortalaması olan 69*1 kg/da esas alındığında 54 dönüm ol
maktadır .Yani bir aileye yeterli fındık bahçesi büyüklüğü 44-54 dönüm ara
sındadır •)

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünce 1975-76 da uygulanan ve Dok
tora çalışması olarak yürütülen bir araştırmanın,sahil,orta ve yüksek kol
larda 100’er işletmedeki sonuçlarına göre ;0~40 dönümlük fındık aile isl^t 
melerinin sayısal oranı tüm işletmelerin fi> Jl.O i olduğu halde,toplam ala
mazındık bahçelerinin) fi 58*14 ünü kaplamaktadır. 41-200 ve daha çok dö
nümlük fındık bahçelerinin sayısal oranı fio9.0 olduğu halde toplam alanın 
#41.86 sını kaplamaktadır.Birinci guruptaki yani yetersiz fındık bahçele
rine sahip olanlarda bir aile başına ortalama 11.99 dönüm fındık bahçesi 
düşerken,ikinci gurupta yani yeterli fındık bahçelerine sahip olanlarda 
aile başına 87*22 dönüm fındık bahçesi düşmektedir.Kısaca,bu ortalama ve- 
'•lere göre 2.guruptakiler,1.guruptakilerden 7 katı fazla fındık bahçesi- 

sahiptirler.Araştırmanın sonuçları Tablo.17«den izlenebilr;



TABLO.17. GİRESUN İLİKE AİT FINDIK İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ(l975-76)
(Fındık Araştırma Enstitüsü - 300 isletmede.)

BÜYÜKLÜK 
DİLİMİ Da

SAHA % Sİ i ş

Sahil

L E T M 

Orta

E S A 

Yüksek

Y I S 

Topl.

I
t

1 AİLEYE 
DÜŞ.ORT? 
İŞL.BÜY.DaORAN

0-5 4.75 26 29 42 97 32.33 2.75
6 - 1 0 10.05 22 25 23 70 23.34 8.07

11 - 15 7.40 11 13 6 30 10.00 13.87
16 - 20 8.21 8 8 8 24 8.00 19.24
21 - 25 7.71 5 8 5 18 6.00 24.08
26 - 30 8.69 9 2 6 17 5.66 28.76
31 - 40 11.42 8 4 5 17 5.66 37-76

41 -100 24.80 9 8 3 20 6.66 69.75
101 -200 17.06 2 3 2 1 2.34 137.14
200 den büyük - - - - - -

TOPLAM 100.00 100 100 100 ?oo 100.00 18.75

e) Fındık dikim sahasının kesinlikle belirlenmesi
Fı. .icla ilgili olarak çalışan çeşitli kuruluş ve kurumların 270 000 

310 000, J30 000 yada 360 000 hektar gihi birbirinden farklı miktarlarda k 
belirttikleri Türkiye fındık alanlarının bilimsel ölçümlerle ke3İn ve doğ
ru olarak belirlenmesi gerekli hatta zorunludur.Çünkü zincirin bundan son
ra gelecek halkaları üreticinin emeğine,yurt taşın hakkına ve devletin hâ
zinesine kadar uzanmakta ve etkilemektedir

Fındık alanlarının ve yıllık fındık üretiminim enaz hata ile bilin
mesi ,ortalama verimin de bilinmesi demektir.Verim bir bölge yada ülkede bir 
kg fındığın maliyetinin hesaplanmasında en etkili unsurdur ve doğrulukla 
bilinmesi gerekir.Maliyot unsuru taban fiatını,bu da dış satım fiatını et
kiler.Fiat unsurları,gerek fındık sahasının artışında gerekse dış satım mik 
tarında etkendirler.Tüm bu sayılanlar döviz gelirlerine,hâzineye,üreticile
re ve ulusal gelire yararı etkilemektedirler.Oörülüyorki fındık dikim saha» 
sının kesinlik ve doğrulukla bilinmesi birbirine bağlı birçok sorunun çözü
münde temel bir gerekliliktir.

Fındık dikim sahalarının saptanmasında iki yol vardır.Birincisi tapu- 
kaaastro çalışmaları,İkincisi de harita ve hava fotoğrafları çalışmalarıdır 
Günümüzdeki örgütü ve işleyişi ile tapu-kadastro çalışmaları bu sorunun çö
zümünde uzun yılları gerektireceğinden,ikinci yolla fındık dikim sahaları
mızın çok kısa sürede kesinlik ve enaz hata ile saptanması gereklidir.

Ülke çıkarlarına yönelik genel bir üretim planlaması içindeki olumlu 
bir fındık üretim ve pazarlama politikasının ilk adımı bu olmalıdır.Bundan 
sonra gelecek rekolte,verim,fiat ve pazarlama unsurları bilimsel olarak 
saptanmalıdır.Aksi halde uygulamalar bundan öncekilerden farksız olur.Yani, 
fındıkla ilgili her kuruluş ayrı bilgi ve uygulamalarını sürdürür.Dikim sa
halarının ve üretimin donat imi olanaksızlaşır.Taban fiatına etki yapmak için 
çeşitli kuruluş temsilcilerinin ve politik çevrelerin politik baskıları sü
rer gider .Fındığı satış-pe u-lama işlemlerimiz atadan kalma yollarla yiirütü 
lür.Dış satımımız zorluklarla karşılaşır.Stoklar ile yağlık ve sabun yapımı-



na giden fındık miktarı artar.Sonuçta da fındık üreticilerinin sağlayabile
ceği yarar ve ulusal gelirimiz kayba uğrar.

!5iro3un Fındık Araştırma Enstitüsünün 1973 de fındık üreten iller ve 
ilçelerin teknik taran. ve tarım mühendisliği örgütlerinin resmi belgelerine 
dayanarak yaptığı hesaplamalara göre 1973 yılı sonunda Türkiye fındık dikim 
sahası 360 091 hektardır.Bir il yada ilçenin,sonuçta da Türkiyonin fındık 
dikim sahasını bulmak için çeşitli kuruluş ve kişilerin şimdiye kadarki he
saplama yöntemleri; DİE'ce belirtilen ocak sayılarının,bir dönümde ortalama 
80 fındık ocağı olduğu varsayılarak,80'e bölünmesi ve hektara çevrilmesi bi 
çimindedir.Oysa bir dönüm fındık bahçesindoki ortalama ocak sayıları her il 
ve ilçede farklı olup,tümünde 80 değildir.Enstitünün saptamalarına göre il
lerde,1 dönümde bulunan ortalama ocak sayıları şöyledir; Artvin(50),Rize(57 
Trabzon(60),Giresun(80),Ordu(70),Samsun(40),Sinop(45),Kastamonu(75),Zongul- 
dak(66),Bolu(50),Sakarya(54),Koaeli(40),İstanbul(62),Dursa(40) ocak/dönüm..

f) Yıllık fındık rekolte tahminleri

Bakanlık emriyle,fındık üreten illerimizde her yıl oluşturulan, il 
fındık rekoltesi tahmin komiteleri ya masa başında tartışarak yada arazide 
birkaç saat dolaşarak o yılın o yıla ait fındık ürününün miktarını,hem de 
ilçeler üzerinden tahmin eder lor.Ancak bu yöntemin bunu yapanlarca da inan
dırıcı ve güvenilir olmadığı söyleniİnektedir.Yöntemin,sayımlı,ölçümlü ve t 
bilimsel olması istenmektedir.Komiteye dahil kuruluşların(DİE-Fındık Araştı 
ma EnstitüsüyTeknik Tarım Hüdürlüğü-Ziraat Odası-FKB-Ticarot ve Sanayi Oda- 
sı-Fındık İhracatçılar 3irliği-Bor3alar) temsilcilerinden bîri örneğin 40 
000 ton derken,bir diğeri 60 000 yada 80 000 ton gibi çok farklı görüş ve a 
miktarlar belirtebilraektedirler.Bürokratik bir anlayışla oluşan ve çalışan 
bu komitelerin saptadığı veriler DİE ne gitmekte ve daha sonra da ilgili ku 
ruluş ve kişilerin karşısına resmi veri olarak çıkmaktadır. İl ve ilçelerin 
fındık saha ve ocak miktarları kesinlik ve doğrulukla bilinemediği ve bilim 
30i örneklemeler ve ölçümler yapılmadığı için hata yüksek olmakta,daha doğ
rusu hatanın ne oranda olduğu bilinememektedir.il rekolte tahminleri bir ön 
coki yılın kesinleştiği kabul edilen üretimine oranlayarak,yani geçen y ı l 
dan örneğin ^20 ek3ik,5’30 fazla vb. gibi yüzeysel yaklaşımlarla yapılmakta
dır.Ancak bir önceki yılın kesinleşmiş üretim miktarı hem iller hem do Tür
kiye için tam olarak bilinomemektedir.Rekolte tahminlerinin doğrulukla ve 
fiat,pazarlama,depolama,hazine yönünden olumlu bir düzey ve biçimde saptana 
bilmesi için,dikim sahasının kosinlikle saptanması ve rekolte tahminlori i- 
çin yeni ve bilimsel bir yöntem geliştirilmesi gereklidir.Fındık ocakların* 
da çotanak ve karanfil sayarak ve bunların il ve bölgelere göre döküm oran
larını hesaplayarak,erken bir tarihte(ocak-şubat) sadece karanfil sayımından 
fındık rekoltesinin hesaplanmasını amaçlayan bir araştırma halen hem Fındık 
Araştırma Enstitüsü hem de FKB tarafından yürütülmektedir.Birkaç yıl daha 
sürebilecek bu araştırmanın yaygınlaştırılması yani tüm yayım örgütleriyle 
birlikte daha geniş bir kadro ve örnekleme ile yürütülmesinde yarar vardır.

g) Deneti msiz s*h» artışlarının önlenmesi
Özellikle, i 5 yı^aır fındık dikili alanlarımız denetimsizce genişle

mişjdiiz ve az meyilli verimli araziye yayılmıştır, 1973 yılında 360 hektarı
hin



geçen fındık sakamız bu gidişle yakın bir zamanda 400-450 000 hektara ula
şabilecektir »Fındık dikim sahalarının ve üretimin bu biçimde gelişmesi ve 
ürünün değerlendirilomemesi birçok sakınca ve zararı da beraberinde getir
mektedir -Herşeyden önce üretim fazlalıkları karşısında fındık dış satımımız 
zorluklarla karşılaşmakta,depolar fındık stoklarıyla dolmakta ve her yıl 
100 milyonlarca TL zararı kendi hâzinemiz ve halkımız çekmektedir.

Doğu Karadeniz bölgesinde,özellikle Giresun,Ordu ve Trabzon'da asır
lardır fındıkla değerlendirilen saha genellikle $40 dan fazla meyilli,dağ
lık,yüzeysel topraklı(10-20 cm)ve verimsizdir.Bu sahanın fındıktan başka 
bir ürünle daha ekonomik olarak değeriendirilemiyeceği şimdilik kesinlikle 
söylenebilir. Tüm fındık sahamızın 3/4 ü I.Standart fındık bölgesindeçl/4 
ü de II.Standart fındık bölgesindedir ve yayılma daha çok Il.standart böl
gede ağırlık kazanmaktadır.Oysa bu bölgenin verimli toprakları fındıktan 
başka ürünlerle değerlendirilmeye ve dolayısıyla ulusal gelire daha çok 
katkıda bulunmaya uygundurc

Saha artışları önemiidir.TürKiyo fındık sahalarının 1954—57 ortala
ması >551 Ük bir artışla 1969—73 de ortalama 327 000 hektara ulaşmıştır.
Aynı dönemde meyilli alanlara sahip I.Standart fındık bölgesinde(0.rdu,Gi- 
resun,Trabzon,Rize,Artvin)gerçekleşen saha artış 'oranı £-32 iken;düz ve az 
meyilli sahalara sahip Il.standart fındık bölgosinde(Samsun,Sinop,Kastarao-' 
nu , Zonguldak,Bolu,Sakarya,Kocaeli)bu artış oranı £ 166 olmuştur .Yine ayn? 
dönemlerde üretim artış oranları ise I.standart bölge için >£84? Il.otandart 
bölge için £ 329 olarak gerçekleşmiştir.

Özellikle 1970 den bu yana geçen 7 yılda üretimimiz büyük artışlar
göstermiş,7 yılın ikisi dışında üretim hep 240 000 tonun üzerinde olmuştur»
Artışlar üretimde olduğu gibi saha ve verimde de olmuş ama verimimiz yine 
de rakip ülkelerin veriminin yarısı dolayında kalmaya devam etmiştir-:

1960 yılında 100 olan fındık dikim saiıamız 16 yıl sonra 1975 
olmuştur .Artış oranı £-83 dür.Saha artışları her iki bölgede de olduğu halde 
Il.standart bölgedeki artışlar hem daha hızlı hem de ulusal gelirin aleyhi
ne bir nitelikte olduğu için dikkatleri çekmektedir*

7 yılda(i969-75) gerçekleyen saha artışı genel olarak /j23>9 tI«stan- 
dart bölgede £'19*5 ve Il.standart bölgede £36.4 olmuştur.®

1954-57 döneminden 1972-75 dönemine kadar olan artış oranları ; I*st. 
bölgede saha için £ 57*7 »üretim için £ 99»7 iken tII.st. bölgede saha için
£ 354»3 ve üretim için £ 405.8 dir.

Dünya fındık ve diğer kuru meyveler tüketiminin ne olduğu,ne olabile
ceği ve fındık üretim politikasının hangi yolu izlemesi gerektiği konuların 
da öze ve gerçeğe inen bilimsel araştırmalar ve geliştirme projeleri yeter
siz kaldığından,fındık tarımımız,üretimimiz ve dış satımımız eski yöntemle
rinden kurtulamamaktadır.

Denetimsiz saha genişlemesinin yanısıra bir de gerekli önlemleri alın 
mamış yüksek taban fiatı uygulaması olunca,findiğin devlete yükü artmakta, 
her yıl dış satım fiatlarımız dünya fındık dış satıra fiatlarınm üstünde kal 
makta,fındıklarımız alıcı beklemekte,satılamamakta,stoklarda çürümektedir. 
Oluşan hazine zararları da küçük üreticilerle sabit gelirlilere yansımakta- 
dır.Gerekli Önlemler alınmazsa dış satıra olanaklarımızdaki bu engeller önü
müzdeki yollarda daha da artabilecektir.Çünkü fındığımızın rakibi sadece I- 
talya ve İspanya değil,aynı zamanda badem,ceviz,fıstık,brezilnut,keşuv,pikan



gibi kuru meyvelerdir .Bu kuru meyvelerin hor birinin, diinya çukulata, pasta, 
şekerleme,parfümeri,ecza,yağ,içki ve konserve endüstrilerinde değilen oran
larda yerleri vardır.Çerez olarak da bol miktarda kullanılırlar.

Tek başına yüksek taban fiatı uygulaması soruna çözüm getirememekte^ 
dir.Yani yoksul ve küçük üreticilerin ürün vo emeğini değerlendirememektedir 
Daha çok 30-40-50-100 ton fındık üreten büyük üreticilerle tüccar ve tefeci 
lere ve bazı sanayicilere yararlı olmaktadır.Fındık tarımcısı aile olarak 
ortalama 12.5 dönüm fındık bahçesine sahip vo yılda ortalama 1 ton fındık' 
yapan küçük üreticiler yüksek fiattan da girdi sübvansiyonundan da bu du
rumda yararlanamamaktadırlar.Ayrıca verim vo randıman yönünden I.standart 
bölgeden daha üstün olan II.standart fındık bölgesi üreticilerinin kazanç
ları ve yararlanmaları da eşitliksiz olmaktadır. Eğer amaç,birim sahadan 
alınan ürünü artırmak,değerlendirmek vo satarak hora üreticilere hem do yurt 
ekonomisine yarar sağlamaksa yapılması gereken iş ortadadır. Ulusal bir ta
rım politikası ve üretim-pazarlama planlaması uygulamak,fındığı düz ve az 
moyilli ve verimli sahalardan kurtaracak vo I.standart bölgenin asırlardır 
fındıkla değerlendirilen yörelerinde yoğunlaştıracak ekonomik ve sosyal ön
lemleri almak.projeleme bilimsel araştırmalarla pazarlama yapmak,alı
cı ülkeleri çoğaltmak,verimi artırıcı girdilerin .üretidlere ucuz,yerinde 
ve zamanında ulaştırılmasını aracısız sağlamak,çağdaş kooperatifçilik ilke
lerine uygun nitelikte kooperatifler kurmak ve yönetmek,varolanları bu bi
çime dönüştürmek vb..

Tüm bunları içeren bir tarım ve fındık politikası uygulamasıyla,hem 
saha artışları ekonomik önlemlerle azalabilecek hem do verim artıp maliyet 
düşeceği için,yüksek olmayan taban fiatlarıyla bile üreticilerin ve hâzine
nin kazancı artacak, üret idlerin gelir düzeyi ve bağımsızlıkları olumlulaşa 
çaktır. Ekonomik önlem olarak şunlar gözonünde tutulmalıdır; Verimli ve düz 
alanlara sahip II.standart bölgede,fındıktan başka ürünlere(tütün,şeker pan 
carı,sebze,meyve,mısır,patates,çeltik vb.)fiat ve girdi desteklemesi ve pa
zarlama olanakları ..yaratılmalı, fındık teşvik edilmemeli , sayılan ürünler i-- 
çin yeni tesis,yatırım ve istihdam kaynakları artırılmalıdır. I.standart 
bölgede ise tam tersine üreticileri kaliteli fındığa yöneltmek için(Tembul 
fındık)Girosun Yağlısı çeşidine yüksek fiat tanınmalı,fındık için gerekli 
tüm girdilerin bölgede üretilmesi,dağıtılması sağlanmalı,düşük faiz ve u- 
zun vade uygulanmalı,yeni iş sahaları ve istihdam yaratabilecek yatırım vo 
tesisler yapılma! a. »kkop^rabif ortak sayısını artırıcı ve ortakları eğitici 
çalısr-d^5 ax-tırılmalı,bölge hayvancılığı geliştirilmeli,bölge yeraltı kay
makları değerlendirilmelidir.

Böyleco hem üreticiler korunmuş hem do saha sınırlamasının ilk «adımı 
atılmış olacaktır.

Yeni fındık dikimlerini önlemenin,denetimsiz saha genişlemesini eko
nomik önlemlerle duraklatmanın bir yararı da D.standart fındık bölgesinde 
çok yaygın olan,ekonomik Ömrünü tamamlamış 80-100 yaşlarındaki verimsiz 

ve eski fındık bahçeleri ve ocaklarının yenilenme şansına kavuşabilecekle
ri ve verimliliklerinin artabileceğidirBölgedeki devlet desteğinin,girdi - 
lerin ve örgütlenmenin arttığını gören üreticiler,erotiklerini artı mink i- 
çin orman yada tarladan fındıklık yapacağına,eski bahçelerini yenilemek ..'a 
da gençleştirmek gereğini duyabilecektir»

Kısaca; bölgeler arası ayrıcalık yaratmadan,ama kıstas olarak ü- ti - 
cinin çıkarlarını ve gelir düzeyini yükseltme amacı alınarak,bölgenin i-İrin 
de fındık diğerinde fındık dışındaki ürünler tam dostoklenorck(her iıci



ı ede de çok meyilli, verinsiz arazide gözetilerek- IX. standart bölgenin 
Kocaeli, Akçakoca, alapli, Karasu gibi yörelerinde aynı I» standart bölgenin 
çok meyilli, verimsiz koşullan olan yerler vardır.) Tüm girdiler her iki Bölge
de de sağlanarak, iş sahası ve istihdam yaratıcı yatırımlar uygulanarak fındıkta 
ve Bölgede üretim planlaması ve saha sınırlaması gerçekleştirilebilir.

zğitilmiş fındık siperleri yetiştirecek Okul ve Kursların açılmasında 
ve fındık çeşitlerine ait anlaşmaslıklan çözümleyecek itiraz komisyonlarının 
kurulmasında yarar vardır. Fındık taban fiatır.m saptanması sorumluluğu, ilerde 
değinilecek olan fındık birliği (bord'u) ne verilmelidir,
H“h) Tarımsal ypylffl ve mrPştirm;’ faaliyetleri

Fındık üreticilerinin ürün verimlerini, üretimlerini, bilgilerini 
artırmak, aile işletmelerini verimli bir sosyo ekonomik yapıya kavuşabilmeleri 
için gerekli çağdaş Tarımsal Teknoloji ve uygulamaları Köylere ve üreticilere 
göt irmek ve öğretmekle yükümlü ve görevli Teknik Tarım örgütleri bu amaçları 
gs . çekleştirebilecek yapı ve niteliklere arzu edilen düzeyde henüz ulaşamamışlar
dı, r.

Teknik Tarım örgütleri üreticilere daha çok güven Bağlıyacak çalışma, 
bilgi ve olanaklara sahip biçimde Teşkilatlanmalı, mevcut yetersizlikler en 
kısa zamanda giderilmelidir. Bu örgütlerin araç- gereç, fiakina, kitap, broşür, 
veri, bilgi, teknik eleman, Merkezi Köylerde görev vb. sorunları en kısa zamanda 
planlı, programlı olarak çözümlenmeli ve yıllardır fındık üreticilerine ulaştı
rılman ».-gereken hizmet aksatılmadan yürütülmeli ve aksaklıklar giderilmelidir.

Türkiyede fındığa ilişkin araştırmalar yönünden tek konu kuruluşu olan 
Cironun Fındık Araştırına i-nstiti.aü bnatitü oluşundan bu güne kadar çevreye çe
şitli hizmetler götürmüş ve bölge sorunlarına çözün getirecek bilimsel Araştırma
lar yapmış ve yapmaktadır. Teknik araştırıcı eleman yetersizliği nedenleriyle 
daha bir çok araştırılması gereken konular bulunmakta zamanla bunlarada edinile
cektir. ünstitiiniin Araştırma programına paralel olarak ayrıca liretin ve damızlık 
astarjal çalışmaları bulunmaktadır, bölge çiftçilerine bu hususta yeterli fayda 
aa, lan »ıştır.Araştırım çalışmalarında ki işlerlik verimlilik artıkça fındıkçı- 
lı ıoıızın ve fındık üreticilerimizin teknik ekonomik ve sosyal sorunları için 
gerekli yaklaşım vc çözümlere daha doğrulukla ve kısa sürede ulaşılacağı gerçi 
tir. halihazır Lnstitiiye bağlı Teknik Tarım Okulu Cnstitü yönetiminden ayrılıp 
müstakil bir yapıya kavuşturulmalıdır.
11) Uluşim

Fındık dikili alanların özellikle Dou Karadeniz kesiminde ulaşın yeteri 
!e ildir. Arazinin çok meyilli ve bölgenin bol yağızlı oluşu ulaşım olan., i i:.: 
M-ralt.ımkta, yeni yolların yapımını ya dr. mevcutların onarırını ve şe:ıi. 1 
ni gerektirmektedir sahil ilçelerden içerilere do ru genellikle kıçın .

znı açılan yetersiz yollar v..rsntia Köylere ula.şitu^iüşi.l; düzeydedir.



Bir bölgeye gerek yeni ve çağdaş teknik bilgi ve araç-gerooin,gerek 
ae çeşitli girdilerin iletilmeeinde,üretilen ürünlerin pazarlara getiril
mesinde, tüket im mallarının fiatına bindirilen nakliye ücretinin azaltıl
masında ve köyler arası ulaşımın sağlanmasında çok büyük önem ve yararı 
olan yol düzeninin varlığı birinci koşuldur.

Fındık üreten ailelerin sahip olduğu bahçeler çok dağınık ve çok 
parçalı »iiskz ayrıca ev ile harman yerlerine uzak olduğu için toplanan 
fındığın eve nakli büyük zorluklarla olmakta,zaman kaybına neden olan hay 
vanlarla nakil yapılmaktadır. Ulaşımı kolaylaştırma ve üreticinin gelir 
düzeyini yükseltme açısından fındık bahçelerinin toplulaştırılmaaı ve ev 
ile harman yerlerine yakın duruma getirilmesi öncelikle düşünülmesi ve çö 
zümlenmesi gereken hususlardandır.

Bölgenin kapalı ekonomiden kurtulması ve diğer iç bölgelere bağlan
ması için birkaç yerden düzgün ve geniş yolların yapımı sağlanmalıdır. 
Ulusal bir tarım ve fındık politikası içinde,fındık bölgesinin ulaşım so 
runu da çözüm beklemektedir.

j) İş h-^cmi, bölge potansiyelinin değerlendirilmesi yetirim

Özellikle verimsiz,çok engebeli ve fındıktan başka bir ürünle daha 
ekonomik olarak değerlendirilemiyecek olan I.3tandart fındık bölgesinde 
fındığın yarattığı iş hacmi yetersiz kalmakta ve üreticiler sadece fın
dığın geliriyle geçinememektedirler. Bölgedeki il ve ilçelerden büyük.kz 
kentlere,sanayi bölgelerine ve dış ülkelere göç ederek iş ve geçim ara
yanların sayı ve oranı diğer bölgelerimizden fazladır. Bölgede halkın 
gelir düzeyini yükseltici,göçü azaltıcı,iş hacmini ve istihdamı arttırı
cı yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi ve bölgede mevcut potan 
siyelin çalıştırılması gereklidir.

Fındıkta yoğun olarak toplam 2 ay çalışmalarına ve diğer ayların 
büyük bir bölümünde işsiz yada yarı işsiz kalmalarına karşın,bir sapta
maya göre(Çetin,î.) köyde yaşayan halk,kentteki kesimlere göre daha ça
lışkandır .Genel kanıya ters düşmesine karşın köylü ailesinin,kent teki 
işçi ailesinin 2 katı,tüccar ve esnaf ailesinin 2-5 katı ve memur aile
sinin 3 katı daha çok çalıştığı gerçeği ortaya konulmuştur.

Bilinçli vo çalışkan olan,yeni ve ileri uygulamalara daima açık o— 
lan fındık üreticilerinin,hem kendileri hem de bölgesel ve ulusal ekonomi 
yararına olabilecek,geliri,iş hacmim ve istihdamı artırıcı yatırımları 
destekleyecekleri ve mal vo hizmet üretimi için çalışacakları kaçınılmazâ 
dır.

Fındık üreticisi olan Trabzon,Giresun ve Ordu illeri her yıl dışa
rıdan 100 milyon doların üstünde döviz getirir,ektedir.3una karşılık böl
gede iş hacmi yaratacak önemli bir yatırım yapılmamıştır.Halk sürekli sa
nayi bölgelerine göç etmekte ve büyük bir bunalım içinde bulunmaktadır. 
İlerdo doğabilecek sosyal patlamaların bugünden önlenmesi için bölgeye 
zaman geçirilmeden iş kapasitesini artıracak sanayi tesislerinin kurul
ması gereklidir.

Belgede gerçekleştirilmesi gereknn büyük ve küçük tarımsal vc en
düstriyel faaliyetler sayılacak olursa şöyle bir sıralama yapılabilir;



a. Hayvancılık vc hayvansal ürünlor(süt sığırcılığı,yağ, peynir,yoğurt, 3Ut) 
t. Sn ürünleri(özellikle taze balık,dondurulmuş balık,konserve balık,)
c. Orman ürünleri
d. Fındık işleme
e. Yeraltı kaynakları(madenler ve maden suları)
f. Meyve ve sebzecilik(İsabelle kokulu üzüm,mantar,sahlop vb.)
g. Arıcılık
b. Halıcılık,bez dokumacılık,bıçakçılık gibi el sanatları 
i. Soya tarım ve sanayii
j. Ağır sanayi ve yan dalları için bölgeye öncalik tanınmalı.

/v) kındı kİ? ilgili olarak ç^lışf’n kuruluşlar «rPsmdski dağınıklık 
Fındık Birliği (Bordu)

Değişen oranlarda fındıkla ilgili çalışmalar yapan,yapmak için ku
rulmuş olan aşağıda adları belirlenmiş 21 adet kuruluşa-daha birkaçı ekle
nebilir;
TABLO .18. FIUDIKLA İLGİLİ OLARAK ÇALIŞAN KURULUŞLAR

1-Fındık Araştırma Enstitüsü ’
2-FKB(Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
3-KBFÎB(Fındık İhracatçılar Birliği)
4-Fmdık üroten il ve ilçelerin Teknik Tarım Örgütleri
5- " " " Tarımsal Savaş "
6- " 11 m Toprak—Su Başmühendislikleri
7- " " " ’■ Ziraat Odaları
8- " " " Ticaret ve sanayi Odaları
9- " ' Ticaret Borsa lan

10—îiKKik Tarım Kredi Kooperatifleri
11—Fındık ihracat Kontrolörlükleri
12—T.C.Ziraat Bankası Şubeleri
13—Samsun B.Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
14—Ankara,Ege,Çukurosa,Atatürk Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri
15—Ankara Toprak-Cübre Araştırma Enstitüsü
16—DİB{Devlet İstatistik Enstitüsü)
17—Toprak-Su bölge laboratuvarları ve Araştırma Enstitüleri
18—İl Kooperatif Müdürlükleri
19—TZDK Müdürlük ve Ajans Şeflikleri
20—Tarım Meslek Lise ve Ortaokulları
21—Köy Kooperatifleri Birliği

Sayılan her bir kuruluş kendi başına ve diğer kuruluşlarla ye
terli işbirliği yapmadan çalışıyor durumdadır.Fındıkçılığımız ve fındık un 
rotioilerimizo ilişkin sorunların daha iyi daha çnbuk ve daha gerçekçi yol 
lardan çözümlenmesi ve gereksiz harcamalardan tutum sağlanabilmesi için adı 
geçen kuruluşların birbirieriyla birlik içinde çalışması gereklidir.Danışma
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iş-veri-bilgi birlikteliği kurma gibi olumlu ilişkiler içinde olunması ge
rekirken ,kuruluşlar arasındaki ilişkiler verimsiz ve sorumsuz bir biçimde 
yıllardır sürmektedir* İşbirliğinden yoksunluk ve halka hizmetteki dağınık 
lık iş verimini vo üretimini düşürmekte,ana sorunların çözümünü güçleştir
mekte »uzatmaktadır •

Kanımızca yapılması gerekan iş;fındığa ve fındık üreticilerine iliş 
kin tüm konu ve sorunların çözüm ve yürütülnesini(araştırma-yayım-pazarla- 
ma-Fiat saptama-girdi üretme-dağıtım-dopolama-eğitim-öğretim-kredi-yayın- 
örgütlenme vb.) görev Gdinmiş ve adı geçen kuruluşların tüm olanak ve yet
kilerini kendinde toplamış bir büyük fındık birliğinin kurulması,yönetim 
ve denetiminini de üreticiler yararına demokratik yöntemle gerçekleştiril
mesidir .

Sorunların çözümünde çok önemli ve gerekli olup,büyük yararlar sağ
layabilecek böyle bir fındık birliği yada bord’unun daha önceden,yasa,tüzük 
yönetmelik,kuruluş,görev,yetki »uzmanlık »bölümler»uygulamalar gibi yönleriy
le tartışılması ve konuların açıklığa kavuşturulması gereklidir.Fındık vo 
çeşitli konularında uzman ve yetkili olup,üniversite»bakanlıklar»FiCB»DIB, 
İGEME,M?K,T.C*Ziraat Bankası,üretici kuruluşları vb. ne mensup kişilerin 
oluşturacağı bir komisyon konuları tartışmalı ve fındık binliği yada bord’ 
unun nasıl kurulacağını saptamalıdır.

*

TII - ÜRETm PROGRAMI
Y’jr içi talep, Diş S*tim, Toplam t^lep, Üretim 
ve gübre (1976 - 1987)

TABLO .19. ______ ÜRFTİK PROGRAMINA AİT TAHMİNİ TRlSNDUSR
YILLAR - İ ç  TÜKETİM 

Ton/Kab.
DIŞ SATIM 
Ton/K,ab.

TOPLAM TALEP 
Ton/Kab.

ÜRETİM
Toa/Kab.

GÜBRE
Ton

1976 27 200 210 356 237 556 97 520
1977 30 000 219 616 249 616 308 550 104 650
1978 30 182 228 876 259 058 325 672 111 780

1979 32 182 238 136 270 318 342 7 9 3 118 910
1980 3-1 182 247 396 281 578 359 916 126 040
1981 36 182 256 656 292 838 377 -038 133 170
1982 38 182 265 916 304 098 394;160 140 300

1983 40 182 275 176 315 358 41i 282 147 430
198-1 42 182 284 436 326 618 426 404 154 560
1985 44 182 293 696 337 878 445 526 161 690
1986 46 182 302 956 349 138 462 648 168 820
1987 48 162 312 216 360 398 479 77° 175 850

NOT; FK13 den alman iç tüketim,dış satım ve üretim trendleri ton/iç*den,
2 ilo çarpılarak ton/kab. ya çevrilmiştir.
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KOMİSYON ÜYELERİ

ADI S O Y A D I

Çevik ÇAKMUR (Bşk.)
Ahmet Münir BİLGEN (Raportör) 

Necip UYGUR (Üye)

Nedim KEKBÇ (Üye)
Celal DUBD (Üye)

Gülay İHTİYAROĞLU (Üye)

Ç A L I Ş T I Ğ I  K U R U L U Ş

Gaziantep Zir. Araş. Ens. Md. 'ü

Gaziantep Zir. Araş. Ens. Md. Mv.

Gaziantep Zir. Araş. Ens. Md.
Antep Fıstığı Şubesi Şefi

Ceylanpınar D.Ü.Ç. Md. Mv.

Gaziantep Zir. Araş. Ens. 
Antepfıstığı Şb. Asistanı

Ziraat İşi. Gn. Md.
Zeytincilik Şb. Md. Mv.





IV.BEŞ YILLIK KALKIĞA PL3NI 
AIIT3PPI3TIĞI 

ÖZEL ÎHTÎ3AS ALT KDltSYON RAPORU

.1- stalş

Antepfıstığı;gerek üretim,gerekse ihracat kapasitesi yö
nünden önemli Ürünlerimizden biridir.Buna sebep ; Antepfıştınının 
tikemiz ekolojik şartlarında kendilerine uygun Ortamı bulmasından 
ileri gelmektedir.Bütün yetişme şartlarının mükemmelen mevcut oldu/hı 
ve büyük bir potansiyelin bulunduğu memleketimizde Özellikle diğer 
kültür bitkilerinin yetişemediği veya rantabi olamadığı fakir,kıraç 
taşlık ve meyilli alanların değerlendirilmesinde kullanılması kültü
rün önemini daha fazla arttırmakta ve yayılması için üzerinde durul 
masını icabettirmektedir.

Kemleketimizde bu kültürün yetişmesi için geniş alanlat 
bulunduğu gibi,Antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılanmaya müsait mil 
yonlarca yabani antepfıstığı ağaçları da mevcuttur. Rapora ekli bir 
cetvel halinde bildirilen ve çok daha fazla alanlar kaplayan bu 
yabaniliklerin Antepfıstığma dönüştürülerek değerlendirilmesi, bu 
günkü halihazır varlığınızın ilk atepta derhal birkaç misline 
çıkmasını sağlayacaktır.

Antepfıstığı ziraatının mevcut müsait toprak ve yabanile
rinin değerlendirilmesi suretiyle gelişimine plânda ön görüleb hedef 
lerde aşılarak yillaTca devam edilse dahi pazarlamasında ve ihraca-- 
tında ileride bir dar boğazla karşılaşılması düşünülmemektedir.
Zira Antepfıstığıhda iç tüketim halen fert başına 118 gramdır. 3u 
miktarın gerek tanınma ve pazarlama,gerekse gelil* artışı sebebiyle 
hayat seviyesinin yükselmesi sebebiyle ileriki yıllarda sür'atle 
artacağı muhakkatır» Bünun yanında*etkin bir pazar araştırması, 
•rganisazyonu ve reklamasyonu yapılmadığı halde,ihracatımız gitgide 
artmakta ve her yıl yeni ülkeler Antepfıstığı alıcıları arasına 
girmektedir.Yeni pazarlar bulundukça hem daha uygun fiatlarla ihra
cat elanağı doğacak,hemde buna cevap verebilmek için üretimin 
daha büyük bir hızla artışı sağlanacaktır.

Antepfıstığı gerek çerez gerekse sanayide değerlendirilen 
lezzetli bir meyva olmasının yanında gidai değeri de yüksektir. Bol 
yağ ve protein ihtiva ettiğinden bir enerji kaynağı olduğu gibi 
bünyesinde bulunan E vitamini sebebiyle karaciğer ve böbrek hastaV*-- 
lıklarının tedavisinde müsbet sonuçlar verdiğide iddia edilmektedir

/
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IV.BHŞ YILLIK KALKIÜMâ PLİNİ 
ANTEPFISTIĞI 

ÖZEL ÎHTİ3AS ALT KOI'13YON HAPOH.U

1- SİRÎŞ

Antepfıstığı{gerek üretimfgerekse ihracat kapasitesi yö
nünden önemli ürünlerimizden biridir.Buna sebep ; Antepfıstığmm 
tikemiz ekolojik şartlarında kendilerine uygun ortamı bulmasından 
ileri gelmektedir*Bütün yetişme şartlarının mükemmelen mevcut oldu/hı 
ve büyük bir potansiyelin bulunduğu memleketimizde Özellikle diğer 
kültür bitkilerinin yetişemediği veya rantabl olamadığı fakir,kıraç 
taşlık ve meyilli alanların değerlendirilmesinde kullanılması kültü
rün önemini daha fazla arttırmakta ve yayılması için üzerinde durul 
masını icabettirmektedir.

Memleketimizde bu kültürün yetişmesi için geniş alanlat- 
bulunduğu gibi,Antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılanmaya müsait mil 
yonlarca yabani antepfıstığı ağaçlara, da mevcuttur. Rapora ekli bir 
cetvel halinde bildirilen ve çok daha fazla alanlar kaplayan bu 
yabaniliklerin Antepfastığına dönüştürülerek değerlendirilmesi,bu 
günkü halihazır varlığınızın ilk atepta derhal birkaç misline 
çıkmasını sağlayacaktır.

Antepfıstığı ziraatının mevcut müsait toprak ve yabanile
rinin değerlendirilmesi suretiyle gelişimine plânda ön görüleb hedef 
lerde aşılarak yıllarca devam edilse dahi pazarlamasında ve ihraca-” 
tında ileride bir dar boğazla karşılaşılması düşünülmemektedir.
Zira Antepfıstığıhda iç tüketim halen fert başına 128 gramdır, Bu 
miktarın gerek tanınma ve pazarlama,gerekse gelir artışı sebebiyle 
hayat seviyesinin yükselmesi eebebiyle ileriki yıllarda sür'atle 
artacağı muhakkatır, Bünun yanında^etkin bir pazar araşt uması, 
arganisazyonu ve reklamasyonu yapılmadığı halde,ihracatımız gitgide 
artmakta ve her yıl yeni ülkeler Antepfıstığı alıcıları arasına 
girmektedir.Yeni pazarlar bulundukça hem daha uygun fiatlarla ihra
cat slanağı doğacak,hemde buna cevap verebilmek için üretimin 
daha büyük bir hızla artışı sağlanacaktır.

Antepfıstığı gerek çerez gerekse sanayide değerlendirilen 
lezzetli bir meyva olmasının yanında gidai değeri de yüksektir. Bol 
yağ ve protein ihtiva ettiğinden bir enerji kaynağı olduğu gibi 
bünyesinde bulunan E vitamini sebebiyle karaciğer ve böbrek hastair-- 
laklarının tedavisinde müsbet sonuçlar verdiğide iddia edilmektedir
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Nitekim Antepfıstığı bünye yapısı bakımından diğer ürünlerle mukaye
se edildiğinde önemi daha da anlaşılmaktadır.

ANTEPFISTIĞI TS BESLENME YÖNÜNDEN ÖNEMLİ DİĞER 3AZI 
ÇER32 VE 3ESİN MADDELERİNİN KAPSAMI

PrAtein Yağ Karbonhidrat
Cinsi_________ ___ _%_____________ % % Kalori

MEYYALAR
Antepfıstığı 22*6 54*5 15.6 3250
Fındık 16.5 64. • 11.7 3100

Badem 21.4 54.4 13.8 2895

Yerfıstığı 20.8 43.5' 14.7 2610

BESİNLER

Yumurta 12.4 10.7 - 680

Patatos 2.2 0.1 18.0 385

Kuru üzüm 2.6 3.3 73.6 1605

Ekmek 9.2 1;3 52.6 1215

Üretimi ve bakını kelay,potansiyeli geniş,besin değeri yük»ek 
ülkemiz ekolojisine uygun,ekonimik önemi büyük bir döviz kaynağı 
olan bu mahsûl için ; gerçekleşecek yatırımların,sarfedilen gayretle
rin yurt çapında çek büyük faydalar sağlayacağı şüphe götürmez bir 
gerçektir. Fakir ve beş toprakları,verimsiz yabani ağaçları altın 
meyvalarla süsleyen bu kültür için sarfedilen gayretler ; çiftçi ve 
yurt ekonomisine büyük katkılarda bulunacaktır.



?- Bü GÜKKÜ DURUM :
Dünyada kuzey ve Güney yaram küresinin (30° - 45°) para

lellerinin uygun sahalaranda yer yer fıstık yabanilerine rastlanır. 
Türkiye; kuzey yarım küresinde ve fıstığın gen merkezi üzerindedir. 
Şcyleki ; Hakkariden Çanakkaleye kadar kesafet gösterebilen ve 
Antepfıstığı kültür çeşidine aşılanmaya müsait yabanileri mevcuttur.

Dünyada Antepfıstığı yabanilerinin bulunduğu bölgeler
Güney yarım küresinden ziyade kuzey yarımküresinde ehemmiyet arzeder. 
3u kesimde ve ayni kuşak üzerinde ?Türkiye,Yunanistan,İtalya,Güney 
Fransa ,Kuzey Afrika, İspanya,TTaioforniya (A.B.D.) Kuzey Hindistan, 
Güney Rusya,Afganistan,Pakistan, Iran, Suriye ve Kibris Ülkeleri Antep
fıstığı yabanilerinin bolca bulundukları ve kültürünün yapıldığı 
bölge ve memleketlerdir.

Bunlardan başka cazı yabaniler ; Arabistan yarımadası 
Kanarya adaları,Filipin ve Ferz-za adaları ve Güney Yarımküresinde 
Avusturalyanın Güney bat ısın'a bulunmakta olup ve fakat bunların 
ekserisi Antepfıstığı kültür çeşidine aşılanmaya müsait değildirler.

Dünyada önemli Antepfıstığı istihsal memleketleri, ; 
Türkiye,İran,Afganistan,İtalya ve Suriye'dir.Esas itibariyle ihracat
ta en önemli iki ülke ; Türkiye ve İran'dır.

Memleketimizde daha önce yapılmış bulunan projeksiyon 
çalışmalarında ön görülen kalkınma plânlarındaki üretim hedefleri ile 
bu devre içerisinde gerçekleşen miktar ve bunların gerçekleşme oranı 
(Tablo- I1) de gösterilmiştir.

/
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T A B I O - 1

Yıllar
Planda ön 
görülen hedefler 

(ten)
Gerçekleşen
miktar
(ton)

Gerçekleşme
Orana
(*)

1966 8.229 15.000 182.28
1967 9.150 8.500 92.89
1968 10.319 18.700 181.22
1969 11.638 4.300 36.95
1970 12.938 14.200 109.75
1971 14.400 925 6.43
1972 15.938 29.000 181.95
1973 171964 6.500 36.14
1974 19.877 23.000 115.71

HOT : Plan hedefleri saptanırken hektara 100 ağaç hesabı esas 
alınmıştır.Ancak bu durum yabanilik sahalarda mevzubahis iken plântag 
yonlara da teşmil edilmiştir. Bu sebeple düzeltme yapılmak mecburiye
ti hasıl olmuş ve gerek planda ön görülen hedef,gerekse gerçekleşen 
miktarlarda hektara 160 ağaç hesaplanarak saha böylece tesbit edilmiş
tir. Side edilen alan (Ha) ile plânda ön görülen Hektara verim çar6
pılaraka üretim hedefi bulunmuştur.1.

1 _________  l___
Tablo I'in tetkikinden de Anlaşılacağı gibi verimde,iki yılda 

bir dalgalanma görülmeKi,edir. Bunun sebebi ; Antepfastıklarında görü
len vş_ çeşidin karekterinde «lan periyodisitedir. Antepfastıklarının 
1966—2000 yılları üretim ve tüketim hedeflerinde icra planı hazırla
nırken üretim tablosunda bu ürün periyodisitesinin hangi yıllarda 
olacağı önceden bilinmediğinden bu dalgalanmalar dikkate alınmamış
tır. Ancak 1966-1974 yılları arasındaki gerçekleşme oranının ortalama
ları alındığında bunun 104.8i »lduğu görülürki son 9 yıl içerisinde 
üretimde plân hedeflerinin gerçekleştiği anlaşılır.



Antepfıstığı ziraatına son yıllarda gerek plantasyon,gerekse 
yabanilerinin aşılanması suretiyle hız verildiğinden ve bunlar henliz 
meyva vermeyecek kadar küçük yaşta olduklarından ileriki yıllarda 
üretimde son dokuz yılda meydana gelen % 104.81 artışın daha da yük
seleceği ve plan hedeflerinin önemli oranda aşılacağı beklenebilir.

Tine kalkınma planlarındaki dikiliş (Ha) hedefleriyle bu 
devre içerisinde gerçekleşen miktar ve gerçekleşme oranı Tablo-2'de 
gösterilmiştir.

T A B L 0 - 2
1
Yıllar

Hektar 100 ağaç 
hesaplanarak planda 
ön görülen hedef (

(Ha)

Hektara l=o
ağaç hesapla 

ı;narak planda 
ön görülen 
hedef (Ha)

Gerçekle* 
- şen 
Miktar 
(Ha)

>Ser§ekrr
leşme
oranı
W

1266 113.500 70.940 70.125 98.85
1967 120.000 75.000 72.000 96.00
19? 8 130.000 81.250 99.337 122.26
1969 140.000 87.500 106.125 123.57
1970 150.000 93.750 113.268 120 .81
1971 160.000 100 7000 119.375 119.38
1972 170.000 106.250 133.437 125.58
1973 185.643 116.027 138.093 119.01
1974 201.286 125.804 149.625 118.93

Not : Plân hedefleri saptanırken hektera 100 ağaç hesabı esas 
alınmıştır. Ancak bu yabanilik sahalarda bir yere kadar 
mevzubahis iken plantasyonlara da teşmil edilmiştir.Bu 
sebeple düzeltme yapılmak mecburiyeti hasıl olmuş,cetvelde 
bu durum belirtilerek plânda ön görülen hedef.gerekse gerÇ 
çekleşen miktarlarda ağaç sayıları 160 rakamına bölünerek 
saha böylece tesbit edilmiştir.

/



Tablo 2 ’nin tetkikinden de anlaşılacağı gibi Antepfıstığı 
alanlarında 1966-1974 Yılları arasındaki 9 yıllık devrede gerçekleşme 
''ranı orıalaması $116.40 olmaktadır ki bu plân hedeflerinin aşılarak 
gerçekleştiğini ortaya koyar.

1.1. ÜRETİM
Türkiyenin 1964-1974 Yılları itibarile antepfıstığı 

araç varlığı üretim miktarları ve Endeksleri (Tablo ?)de gösterilmiş
tir.

T A B L 0 - 3
Türkiyenin Antepfıstığı Araç varlığı,Üretim miktrrlırı 

ve Endeksleri (1960-17-74 Yılları)
■■ ■■ ...
Yıllar

Akaç varlığı 
(000 Adet)

Ağaç varlığı 
Endeksi

Üretim ■ 
(Ton) !

« Ivretim
dek si !

1560 S. 413 1 0 0 11.900
1

1 0 0 !
1951 9.725 116 52.800(18.00 444 (151)
1962 1 0 . 1 2 6 1 2 0 5 . 1 0 0 43
1953 10.334 123 9.890 63
1964 1 0 . 5 0 0 1 2 5 6 . 0 0 0 50
1955 10.750 126 8.170 1 69
1 9 6 6 1 1 . 2 2 0 133 1 5 . 0 0 0 i 1 2 6

1967 11.520 137 8.500 71
1968 15.894 139 18.700 -57
1969 17.300 206 4.300 36
1970 18.123 215 14.200 j 1 6 0

1971 19.100 227 925 B
j 197 2 21.350 253 29.000 I 244
1973 22.095 263 6 . 5 0 0 55
1974 23.940 265 23.000 193

NOi : Tabloda 1961 yılı 1"1-fi, i . c J C  .  0 ‘ . i  t  3  u  I  1  i ‘ t  1 -  1  r  7  •  'albeni ^Örülme
te iİr.bu vıl esas en f ::;l -ı ürür. el^e e i  ili. . i r  bir. ? t cünücüze
b u ienli yüksek r ek ■"'İte id re i iler. eıtis t i r. Bu rikinir. mahalli
1 '.ilatlarca yv liC bil i irilir, i p  o 1 a eH.ı'ı diV .V.e ılınarak ayni
yıl Gaziantep Sir o i 1 'V\ i ne el6;-73 so
r.uoanda bu re’-'rdt e-r.ir. ir. 0 0 0 - 3it ; il 13 11’ 'i r' :ı t rib
da iki rakam - e r iİr.-??i uvrrur bu



Tablo 3'ün tetkikinden de anlaşılacağı gibi Antepfıstığı 
ağaç varlığımız 1960 yılındaki varlık 100 kabul edildiğinde 15 yılda 
% 285 artış göstermiştirki bu artışın yıla düşen payı 12.34'e
ulaşmaktadır.

Yine tablo 3 de gösterilmiş bulunan* Antepfıstığı üretiminde 
1960 yılındaki üretim 100 kabul edildiğinde üretimde düşüşler olduğu 
dikkati çeker.Bu çeşidin karekterinde olan periyodisiteye mütemayil
lik ve kıstas olarak alman 1960 yılı üretiminin yüksekçe bir verim 
olmasından ileri gelmektedir.Kitekim son 15 yıllık üretim endeksleri 
ortalaması alındığında bunun £ 122.60 olduğu tesbit edilir.

Kenleketimizde halen gerek Antepfıstığı yabani ve plantasyon 
olarak ağaç varlığı,gerekse üretim yönünden Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
diğer bölgelere nazaran çok daha fazla ehemmiyet arzetmektedir.Bu 
durum (TABLO-4) de belirtilmektedir.

/



I A 3 I O - 4
SUneydoftu Anne' jlu Bölgeni İlleri Ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Türkiyenin 

(1965-1974/ Yıll'irı) Aitepf ıstıyı ;;:>e varlığı(1000 Ad e t*J ve t'ret İra miktarl;it'i

;  Lllor | VarlıL
j

i 965 1  i ;Ü0
i

1,, 19681 lr:0 
_  1 .

2 971 3 9 i 2 1973 1574 "isbet
£

İ
I

İ  :r'-Ç f^y?ı;2 
j  üretir

6110 
4500

6115
12500

603 3 

4485

755-

14319

6374

1153

730l'
5600

7504 
10 P

i  ■r'i 
15566

10-105
3758

11253
9847

47.01

42.81

Ura '

1
j

Ağaç 3 ay ini 20.10 2111 20-3 4157 6000 6254 6" r 2361 536e 5598 23.38
Üretin 1000 1106 1498

. .  _
1801 2615 5762 32 11135 130 8948 38.90

Ayaç Sayısı 2000 2198 2354 2409 2525 2480 2581 2907 2657 2715 11.34

i Üretin 632 690 828 482 40 799 180 800 607 802
.

3.48
İ
1

1

AAaç sayısı 230 300 296 581 331 342 357 606 402 545 2. 27

Üretim 1310 310 |  1400 1513 189 1164 204 726 1142 1125 4.89
f  . . .  . . . . . .
I Ağaç say ıs iı 112 147 166 228 235 260 289 1084 787 905 3.78*3 i i rt
j

.
üretim 600 200 127 169 170 185 136 321 287 304 1.32

i
piîrer iller Ağaç Sayısı 288 349 598 861 1835 1486 2113 2505 2476 2918 12.18
i
i üretim 128 194 162 416 133 5590 265 452 576 1974 8.58
|  .  . .  ...

r O F L A  V Ağaç sayısil0750 11220 10520 .15894 17300 18123 19100 21350 22095 23940 100

| Üretim 8170 15000 8590 18700 4 300114 200 925 29000 6500 23000 100

T), İ. 3



Tablo 4 tetlik edildiğinde son 1974 yıla kayıtlarına göre 
Türkiye’nin Antepfıstığı ağaç varlığının İo 88 kadarının,Üreticinin 
ise $ 92 sinin Güneydoğu Anadolu da ve özellikle 5 ilinde bulunduğu 
görülür.Halbuki 1968 yılı kayıtlarında,ağaç varlığının ^ 95,Üretici
nin ise 98 ini bu bölge kapsamaktaolduğu nazarı dikkate alınırsa 
Bölgedeki gelişmenin yanında diğer İllerinde artık yavaş yavaş birer 
Antepfıstığı yetiştirme ve üretim sahaları olca yolunda ilerleme 
kaydettikleri görülür.Nitekim halen mamleketimizde gerek plantasyon
lar, gerekse yabanilerinin aşılanmaları çalışmalarına 52 İlde mz ve
rilmiştir. Ileriki yıllarda bütün bu İller birer Antepfıstığı istihsal

<

merkezi olabilecektir.
Tablo 4'te genel toplamları bildirilen Antepfıstığı ağaçları

nın tümü mahsul çağında değildirler.Bunların içerisinde yaşlılıkları 
sebebiyle verimden düşmüş olanlar bulunduğu gibi mahsûl çağma erise- 
nemiş genç plantasyonlarda mevcuttur.1975 Yılı istatistiklerine göre 
25-940.000 Adet olan Antepfıstığı ağaç varlığının 13.500,000 adedi 
«seyva veren yaş ta, 10.440.000 Adedi ise henüz meyva vermeye başlamamış
tır.

1960 Yılından itibaren mevcut Antepfıstığı mahsuldar ağaç 
sayısı,elde edilen mahsul ve ağaç başına verim Tablo - 5 de gösteril
miştir.



T A B L 0 - 5

Aştepfıstıği Kahsüldar Ağaç Sayısı,Bide Bdilen 
Mahsûl ve Ağaç başına verim (1960 ~ 1974 Yılları)

Yıllar
Kahsüldar ağaç 
sayısı (Adet)

Üretim
.7;'

Ağaç başına j 
verim (Kğ'7

1960 5.468.450 11.900.000 2.176
1961 6.321.250 18.000.000 2.848
1962 6.581.700 5.100 .000 0.775
1933 6.717.100 9.890.000 1.472 i
19S4 6,825.000 6.000.000 0.879
1955 6.987.500 8.170.000 1,169 !
1966 7.293.000 15.000.000 2.057 j
1967 7.493.850 8.500.000 1.145 ]
1968 10.059.000 18.700.000 1.650 ]
1969 10.400.000 4.300.000 0.414
1970 10.937.000 14.200.000 1. 300
1971 11.257.000 925.000 0.082
1972 11.650.000 29.000.000 2.490
1973 11.765.000 6.500.000 0.553
1974 13.500.000 23.000.000 1.704

i

Kot : 1968 yılma kadar bildirilen mahsuldar ağaç sayısı
mevcut ağaç sayasının $ 65 i olarak kabul edilmiştir

/



Kevcut mahsiildar ağaç sayısı ve bunlarsan ftlınan ürün esas 
alınmak suretiyle 1950 yılından bu yana 24 yıllık ağaç oaşma verim 
ortalaması 1.623 Kğ olduğu gcrülürki bu verim çok düşüktür.

Sürprodüksiyonun mevcut olduğu 1972 yılıma 13.. 650.000 mah- 
südar ağaçtan toplam olanak 29.000.000 Kğ. kuru kırmızı kabuklu 
Antepfıstığı meyvası elde edilmiştirki ağaç başına verim 2.490 kğ. 
olmaktadır.Periyodik olarak mahsulün az olduğu bir önceki yıl olar. 
1971 de ise 11.257.000 mahsuldar ağaçtan toplam olarak 925.000 Kğ. 
kuru kırmızı kabuklu meyva idrak edilmiştirki bu kerre ağaç başına 
verim. 0.082 Kğ.olmaktadır.

Verimin bu kadar düşük görülmesinin bir nedeni mahsuldar ağaç 
sayısı içerisine verimden düşmüş ve henüz vermeye banlamış araçla
rında dahil edilmesidir. *

Antepfıstığınıng gerek ağaç başına veriminin diişük olması 
gerekse tipik periyodisitesi sebebiyle her yıl istikrarlı a-ehsül 
idrâki bu günkü durumda mümkün olamamaktadır.Dolayısıyla dıs pazar
ların taleplerinin yeterince karşılanması bazı yıllar aksamaktadır.
Bu hususun önüne geçilebilmesi için teknik tedbirlerin zorlanması 
gerekmektedir. Bunlara, ileride ki konularda da et raf3 - J -e
gibi ;

- Verimli çeşitlerle bahçe tesisi ve ı-n'*'-•*>i "> erinin, de bu 
çeşitlerle aşılanması.

- Toprak işleme ve gübreleme dahi bakır, tedbirlerinin yete
rince yapılması.

- Dişi çeşitlerin arasında kafi miktarda erkek .antepfıstığı 
ağaçlarının bulundurulması.

- Sulama imkanlarının sağlanması.
- Tarımsal mücadeleye önem verilmesi.
Tedbirlerinin alınmasının ön görülmesi gerekir.

Bunlar yerine getirildiği takdirde istihsale müsbet tesiri oİ^^dlece— 
ği gibi periyodisitenin de asgariye inebileceği bir gerçektir,

Antepfıstıklannda iki önemli çeşit üzerinde üretim yapılmak 
tadır.Birincisi ; Şekil ve kimyasal yapı itibariyle birbirine yakın 
t ad ve görünüşte olan .«rteof ıstıklnrıd: r. ki bunlar ; Kırmızı,üzün,



Halebi,.Sultani,-Beyazben„ Çakmak,,Değimi ,Ketengömleği, v. s, dlr..Diğeri 
daha ziyade bu gün için Güneydoğu Anadolu bölgesinde teksirine çalı
şılan,diğer çeşitlere nazaran daha iri ve gösterişli.periyodisiteye 
daha az mütemayil re fakat dış kemik kabuğu sert,içi daha az yağlı 
olan Antepfıstığının Siirt çeşididir- Bu fıstık halen Siirt Belgesin 
de yılda 300-600 ton kadar idrak edilmektedir.Pazar fiatı ise Antep
fıstığından kiloda 200-250 Tl. daha fazladır. îran fıstıklarına yakın 
tad ve görünüşte olan Siirt çeşidinin dış pazarlarda da çerezlik ola
rak Antepfıstığından daha fazla rağbet göreceği düşünülmelidir.

Halen dünya pazarlarında fıstık ihracatından Türkiye'ye 
en önemli rakip ülke sayılan İran’dır.îran fıstıkları dış pazarlar
da Antepfıstıklarındak daha yükdek fiat bulmamtadır. Siirt çeşidinin 
yetiştirilmesine önem verilerek bu fiat farkını asgariye indirmek 
yolunda olumlu bir adım atılacaktır.

2-2. İHRACAT
Dünyada Antepfıstığı ticareti yapan ülkeler önem sırası

na göre başlıca,Türkiye,İran, ve az miktarda îtalya,Afganistan,Kuzey 
Afrika memleketleri v.3.dir.Üretici memleketlerin başında gelen Tür
kiye ürettiği Antepfıstığı miktarının fazlalığı ve dolayısile ihracat 
miktarının yüksekliği ile Dünya Antepfıstığı Ticaretinde önemli role 
sahiptir.

Memleketimizden Antepfıstığı ihracatı ;Kavlak Çıtlak ve iç 
elarak yapılmaktadır.- Dış pazarlardan kavrulmuş ve paketlenmiş Antep
fıstığı talebi vuku bulmakta isede halen geniş anlamda ve ihtiyaca 
cevap verebilecek kapasitede modern işleme tesisleîiftin mevcut olma
ması bu talebin yerine getirilmesini mümkün kılmamaktadır.

Türkiye'nin Kavlak-Çıtlak olarak Antepfıstığı ihraç fiatları 
(Ton/Dolar) TABLO-6'da gösterilmiştir,-



- *>-

T i B L O - 6
Türkiyenin Kavlak—Çıtlak olarak Antepfıstığı 

İhraç fiatlan (Ton/Dolar)

Mahsûl 
Y ıllan

i *i I h r a ç f i a t 1 a r ı
san 3?avan Ortalama

1961/1962 756 810 783
1962/1963 810 1080 945
1963/1964 900 1080 990
1964/1965 1035 1170 1125
1965/1966 1300 1475 1400
1966/1967 1080 1215 ‘ 1150
19*7/1968 1340 1650 1450
1968/1969 1200 1500 1350
1969/1970 1000 1275 1138
1970/1971 1100 1650 1375
1971/1972 1550 1775 1638
1972/1973 1725 2250 1988
1973/1974 2250 2600 2425
1974/1975 2550 2700 2625
1975/1976

I
2750 3100 2925

N_ i , İhraç fiatlan FOB tpkanderun5 dıır.

Doneler Güneydoğu Tarım satış Kooperatifleri Birliklerinden 
alınmıştır.

- 1976 Yılı doneleri ilk altı aylık ihraç fiatlarıdır.

/ .
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Antepfıstığı alım,satım ve ihraçatı,gerek üreticfgerkse Tüccar 
yönünden arzu edilmeyen bazı faktörlerin etkisi altındadır.(Tablo 6) 
tetkik edildiğinde birbirini takip eden yıllarda önemli sayılabile
cek fiat dalgalanmalarına rastlanır.Bu dalgalanmaların başlıca ne
denlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Antepfıstığı müstahsilinin çoğunu genellikle fakir çiftçi 
teşkil etmektedir.Antepfıstıklarında periyodisite sebebiyle her 
yıl ürün alınamadığından yıl beyunca borç para temin ederek geçin
mektedir.Ürün hasat edilince borçlarını hemen tasviyeetmek gayesile 
paeara akış başlamaktadır. Antepfıstığmın hasat tarihinden itibaren 
toplam istihsalin % 60 kadara bu sebep&e 3 ay içerisinde piyasaya 
arzedilmektedir.Halbuki Antepfıstığmın plosesi 9 aydır.Bu arz,Antep
fıstığı tüccarının alım kapasitesini aşmaktadır..ırzın fazlalığı, 
Tüccarın talepte depolama imkanları ve maddi yetersizlikten dolayı 
isteksizliği fiatların dürmesine sebep olmaktadır.Nitekim 1975/1976 
mahsûl yılı yakın bir örnek olarak gösterilirse ; hasadı müteakip 
kuru kırmızı kabuklu Antepfıstığmın kilosu 24.65. Tl.dan muamele 
gererken daha sonraları 44.00 Tl.ya kakar çıkmıştır. Bu durum özel- 
likle çiftçi ekonomisi yönünden düşündürüeüdürüO halde müstahsilin 
ağaçtaki ürününe kredi verilirse,bu kredinin bir kısmıyla verime 
direkt etkisi olan bakım tedbirleri uygulandığı gibi,diğer kısmıyla - 
da geçimini temin edebileceğinden iyi fiat teşekkül etmeden ürününü 
hasadı müteakip pazara arzetmiyecektir. Ayni durum Tüccar içinde 
mevzubahistir.Tüccarın depodaki malına kredi verilirse ihraç fiatı 
yükselebilir.Zira ; Antepfıstığı kiymetli bir ürün olduğundan az 
mala fazla para bağlamak icabetmektedir. Ayrıca tüccarın maddi ela-- 
nakları kısıtlı bulunduğundan depodaki malı fazla bekletmeden ve 
fiatm düşüklüğüne bakmadan ihraç edebilmektedir.

- İhrafc fiatlarmda dalgalanmalar daha ziyade Haziran - Tem
muz aylarında olmaktadır.Zira ertesi yıl ürün olup olmadığı ağaçta 
bu aylarda anlaşılmaktadır.3rtesi yıl mahsûl gprülüyorsa gelecek 
Bylül ayında alım yapabilmek için çiftçiye mahsûl öncesi kredi 
vermek gayesile Tüccar deposundaki malini paraya tahırl etmek mec
buriyetindedir. 3undan dolayı düşük fiatla ihracat sorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır.



— Antepfıstığı neyval.-in.nin bir kaç yıl saklanabilmesi için 
■ödem depolar mevcut değildir. Taa aylarında vukubulacak güvelerime 
banlamadan İhracat İmkanları aramakta ve fiat bu sebeple dtişUk 
teşekkEL etmektedir.

- 3©rçr>4ikalyon yıllannda da fiatlar düşük olmaktadır. 
Buna sebep yukarıda bildirilen faktörler olmaktadır.

TBrkîyeııim ses 14 yıllık (196U.974) Antepfıstığı ihracatı 
ve kıymetleri îaitlo— 7'de gösterilmiştir.

. / .



. X A B L O - 7 
TUrklyenin Kavlak-Çıtlak ve îç olarak Antepfıstığı 

İhracatı ve Kıymetleri (1961-1974)

Kavlak-Çıtlak - .....
Î ........... IÇ ü TOPLAN

Yıllar K&. Tl. Tİ. T 7». | Tl.

1961 1.378.794 12.354.185 114.708 1.931.791 , 1.651.908 14.285.976

1962 5.258.900 42.917.049 75.025 1.155.673 5.437.531 44.072.422

1963 3.120.734 31.091.904 13.451 3ie.763 3.152.760 31.338.667

1964 2.824.135 26.957.604 289.400 6.149.238 3.513.183 33.106.842

1965 2.977.910 32.561.602 231.682 5.694.734 3.529.534 38.279.334

1966 1.501.493 18.623.928 43.400 1.268.855 1.604.826 19.892.783

1967 3.494.677 42.035.617 34.250 975.421 3.576.425 43.011.038

1968 2.321.875 27.309.638 113.986 3.493.079 2.593.270 30.802.717

1969 1.646.000 18.295.000 236.000 6.310.000 2.207.905 24. 605.0®)

1970 3.079.237 46.880.000 251.712 10.681.000 '• Ç7 871.000

1971 3. 302.150 68.576.000 763.192 23.073.000 5.119.273 91.649.000

1972 3.197.975 74.296.000 455.362 17.422.000 4.282.170 91.718.000

1073 4.390.759 110.516.000 507.542 30.902.000 5.599.192 141.418.000

1974 1.150.235 34.647.000 185.383 10.683.000 1.591.623 45.330.000

Not : 1- İç İhracat miktarı $ 42 randumın verdiği İçin dikkate alınarak tonlumda kavlak- 

Çıtlak'a çevrilmiştir.
2- 1961-1974 doneleri D.t.E. kayıtlarından al amıştır, . / .

-9
1-



Tablo 7 tetkik edildiğinde 1960 yılından başlayarak»özellikle 
1970 yılinian sonra artan bir Antepfıstığı ihracatı dikkati çekmekte
dir. 3u durun ileriki yıllarda Antepfıstığı ihracatının ve andan 
saflanacak dövizin daha da önem kazanacağını ortaya koymaktadır.Ni
tekim 1961 yılında Antepfıstığı ihracatından sağlanan 14 Milyon 
dövizin 1973 yılında on misli artarak 141 milyon Tl.ya çıkışı hu 
durumu doğrular mahiyettedir.

Türklyenin memleketler itibarile Kavlak-Çıtlak ve iç olarak 
yaptığı Antepfıstığı ihracat miktar ve kiymetlerl {1961-1974 yıllan) 
tablo 8'de gösterilmiştir.

. / .



T A 3 L O - P
Tt'-RKİYENt’: fS-rLEKETLER İTİBARİYİ3 ÇITL.JC-KAVUT V* İC 

OL a s Y JFTIĞI ANTEPFISTIĞI İHRACAT MİKTAR VE KIYMETLERİ (1961-1974)

Çıtlak-Kavlak

Memleketler
1961

Miktar
(Kg)

1962 1963 
Kiymet Miktar Kiymet tKiktar Kiymet 
(1600 Tl) (Kg) (1000 Tl) (Kğ) (1000 Tl)

A.B.D. L. 129.400 10.202 5.209.500 42.369̂ 3̂ 029.969 30.023
3. Alma nya 1.250 25 1.000 18 - —
Fransa 10.011 95 — — _ —
İngiltere — — 1.050 8 1.500 16
Kıbrıs 1.506 12 9.700 104 7.700 87
İsviçre _ — 19.700 254 __ —
Libya . 3.800 38 2.200 11 2.500 29
Lübnan 227.827 1.924 3.000 27 55.000 595
S.Arabistan — 4.000 40 4.533 47
Diğerleri 5.000 40 8.750 86 19.532 223
Toplam 1.378.794 12.354 5.258.900 42.917 3.120.734; 31.020
İ Ç
A.B.D. 8.000 1.700 * 33.000 444! — —
3.Almanya 2.800 68 7.750 150 2.750 67
Fransa 14.150 325 10.000 183 3.500 77
İngiltere - — 4— — — 500 11
Kıbrıs . 1.000 18 1.575 33 1.550 36
İsviçre 11.000 211 12.100 235 5.000 123
|Libya — — — — — —
: Lübnan 58.758 957 1.000 19 — —
S.Arabistan — — — — — —
Diğerleri 19.000 110 9.600 132 151 5
Toplam i 114.708 1.932 75.025 1.156 13.451 319

14.266 '44.073 31.339

. / .



Ç ITLAK - KAVLAK

) 19 64 
Miktar Kıymet 

(Kg) (1000 Tl)

1965 1966 1967 
Miktar Kiymet Miktar Ki'oıet Miktar Kiynet 
(Kg) (1000 Tl) (Eg) (1000 Tl) (Kg) (1000 Tl)

2.756,143 26.245

l
2.949.100 32.139 • O O o ! i18.385 3„4,?3.000j 41.693

1.000 12 1." 1.580 35 850 2.000) 53

— — —
1

1.000 3C

1.000 12 — — 500 j 8 1.290j 19

2.000 19 5.000 61 — 4,000 51

— — — — 1.000 16 4.000 65

1.000 12 3.680 51 4.900 66 2.800j 38

54.450 574 950 — 3.000 39 —

5.940 53 6.500 94 — 2-300 32

2,602 31
11.100 193 7.243 95 4 ,487 55

| 2.824.135 26.958 2.977.910 32.562 1. 501.493 18.624 3.494,877 42.036

i Ç

69,500 1,567 125.707 2.891 — - __
!

17.450 456 41.575 1.155 6.150) 183 5.500
I

16-

— — 33.000 845 9.150 265 1.000

7-550 90 | 250 6 — — 800 13 !
- -| — — 1.000 14 — j

20 , 250'I 541 16.500 474 24.000 717 16.000 490

-j — — 100 3 — —
123.650 2.203 j 7.900 172 — — —

s • - 1.000 23 1.000 25 2.960 38
51,000i 1.290 5.750 129 2.090 62 7.990 238

: 289,400; 6.149 231.682 5.695 4 3ğ400 1.296 34A250 ~ğrf~|
53.107 38.377 19.843 43.011



-ar -

TK7LAK _ Ç ITLAK

195e
Miktar Kiymet 
(Kg) (1000 Tl)

' İ9'65 ---------------
Miktar Kiymet 

(Kg) (1000 Tl)

1970 i 
Miktar Ki.vmet ■ 
(Kg) (1000 Tl)

1971
Miktar Kiymet 

(1000 TL)

2.195.000 25.684 1.630.000 İ18.091 3.034.500 46.025 3.280.000 68.123

2.625 78 1.125ı 33 27.500 501 1.940 52
4.000 124 500, e 2.000 74 2.500 46

.500 8 ~ — — 2.000 48
9.000 65 - 1.000 16 ____

2.500 36 - - — 1. 500 36

— 500 10 — — —

— 5.160 92 — — —

— — 2.000 :. 2. 5.850 99 — —

107.250 1.168 6.500 97 8.387 165 14.210 271
____

2.316.675 27,1r3 1.645.785 18.35?
.

3.079.237 46.e80 3.302.150 68.576

t Ç

— 80. >00 1.040 j 36.500 1.067 569.625 12.987
47.563 1.457 101.100 3.43? ! 61.550 3.607 113.792 7.217
22.275 699 14,325 46? 23.250 983 21.450 1.088
— — 300 6 50 2

~ j 300 20 — —
35.475 1.146 17.800 63“ j 11.250 567 22.000 1.086

— -- 900 13
.

i — — — ■
V — j — — i 97.700 3.636 6.300 241
5.423 82 500 13 7.150 278 500 21
3. 250.. 109 2".722 653 | 13.512 527 10.502 431

113.966 3.493 235.897 6.310 i 251.712 10.691 763.192 23.073

30.656 24ğ66e 5t.571 91.649

. / .



KAVLAK - ÇITLAK

1972
Miktar
(Kg)

Kivmet 
[1000 Tl]

1973
Miktar Kiymet 
;Kg) (1000 Tl)

1974
Miktar Kiymet 

(Kg) (1000 Tl)

3.112.500 72.006 4.211.500 104.578 1.048.750 30.802

30.386 864 44.598 1.756 50.010 2.232

2.000 101 6.351 .219 — —
656 20 — — — —

3.000 74 7.000 186 5.000 147

2.000 49 538 27 775 29
500 17 2.000 69 * — —
— — 10.000 572 — —

2.000 26 — — —

69.933 1.143 108. 772 3.124 45.7001 1.437

3.197.975İ 74.296 4.390.759 110.516 1.150.235 34.647

İ Ç

207.000 7.372 157.500 8.768 16.000 989
67.100 5.043 106.242 8.662 24.308 1.120
16.500 899 23.725 1.466 6.750 431

— — — — — —
— — — — —

1.086 74.200 11.336 29.300 1.813 11.500
— — — — — —
5.300 .288 72.100 73.173 12.5'lû 1 • 770

— — 3.500 210 7.500 472
89.262 2.484 117. 659 6.190 106.825 6.134

- 455.36; 17.422 50" .542 30.y02 185.383 10.683

91-718 141.418 45.350

Kaynak : D.l.S.
. / •



Türkiyenin memleketler itibarile kavlak-çıtlak ve iç olar&k 
yaptığı Antepfıtığı ihraçat miktar ve kıymetleri TlBLO-8'den tetkik 
edildiğinde ihracatın önemli kısmının A.B.D.ine yapıldığı anlaşılırı 
Diğer Devletlerin memleketimizden Antepfıstığı ithalatı çok daha 
azdır. Bu genellikle,A,B.D.'inin önemli tek pazar durumunda bulunması 
sebebiyle fiat teşekkülünde bir hegemonya kurmasına ada sebep teşkil 
etmektedir. Diğer devletlerde pazar araştırması yaparak onların iste
ğine uygun tarzda işlenmiş Antepfıstığı ihracatına önem verilerek 
bu hususun önlenmesine çalışmak gerekir.Zira 1.3.D.i Türklyeden 
ithal ettiği yan mamul Antepfıslığının bir kısmını iç tüketimde 
kullandığı gibi,diğer kısmını da işleyerek reeksport yapmaktadır.



I A B 1 0 - 9  - 2 3 -
ASTÜEPFI3TIÖI (ÇITLAK- KAVLAK* NATURE1) Fok TON/DOLAR FÎATI

Memleketler 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Snaaz Sn çok Sn az Sn çok Sri az Sn erk En aa En çok En di En çok En az Sn ço

Amerika 1.100 1.650 1.450 1.800 1.550 2.125 2.125 2.250 2.5'0 2.625 2.500 3.050
Avusturalya - - - - - mp _ 2.550 - -
Avusturya - - - - .. - - - 2.500 - -
B. Almanya 1.250 1.275 - - .. ~ • a. 2. 6j8 21844 3.028 3.700
Belçika - - - - - - 2.720 2L607 - -
Bulgaristan - - - - • • 7 - - 2.600
İransa 1.175 1.300 - - - 2.122 — M ı - - -
Hollanda - - - mm - 2.416 4 / i 889 - -
Ingiltere ı.uı 1.613 - - mm • • «. m - -
Ispanya - - 1.700 1.800 1.750 2.100 2.400 2.625 2.525/ ' 2.730 2.765' 3.26e
İsrail - - • 1.800 pm „ *

/ _ —
löviçre - - - 1.750 mm mm m •1

-t

mm mm mm

İtalya - 1.300 - - 1.950 2.021 • - 2.500 mm mm

panada - - 1.680 1.750 1.850 2.259 • _ 2.59Û 2.650 2.600 2.90C
)Cıbr*s - - 2.650 1.680 1.900 2.184 - 2.169 2.527 2.712 2.500 3.344
lüveyt - 1.150 «. - - • • •ı _ •
pibya - - - - - - • J - 3*309 3.40C
Lübnan - • - - 1.950 « _ mm v • _ -
Polonya - 1.300 - ~ - _ mm t - - -
Prytekiz - - - - - - - 2.300 A • - -
Suriye - - - - 2.100 2.175 • A - - -
îunue - - • - _ 1

m 2.700 -
Urdlin - - - mm - 2.100 _ i -
Venezüella • 1.375 1.650 1-.770 1.650 2,100 _ _ i 2.600 _ -
Yunanistan - 1.600 - - • - - - L, - - -

Kaynak :-Marsln ihracatçı Birlikleri
- 1976 Yılı fiatları ilk altı aylıktır.

Antepfıatağının (Çıtlak-Kavlak-Naturel FOB TON/DOLAR ihraç fiatları . / .
(1971-1976 ) Tablo-9'da gösterilmişti-r.
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intepfıstığı Üretim,İhracat ve iç tüketimi (1961-1974) Tablo- 

10‘da gösterilmiştir. :

T A B L 0 - 1 0

Antepfıstığı,Üretim,İhracat ve İç tüketimi 

(1961-1974 Yıllan)

ı K 9 T İ K İhracat

(Kavlak-Çıtlak) 
(Ton)

Fark

İç tüketim 
(Ton)

• Yıllar Kırmızı 
Kabuklu (Ton)

Kavlak-Çıtlak
(Ton)

1951 18.000 14 .040 1.652 2.388

! 1962 5.100 3.978 3.988 1.460

1963 9.890 7.714 3.153 4.561

1964 ■.. 000 4.660 3.513 1.157

1965 ' .170 6.373 3.530 2.843
1966 5.000 11.700 1.605 10.095
1957 : . 500 6.700 3.576 3.124
1958 i-.700 14.586 2.593 11.993
1969

OOr<"\
3.354 2. 208 1.146

1970 14.200 14.856 3.676 11.180

1971 925 722 5.120 -4.398

1972 29.000 22.620 4.282 18.336

1973 6.500 5.070 5.600 - 530

1974 23.000 17.940 1.592 16.348

134.333 47.538 86.795/14

Kot ; - Kuru kırmızı kabuklu olarak birinci sütuna alınan üretim 

miktarları $ 78 randımana göre hesaplanarak ikinci sütuna 

kavlak-çıtlak olarak aktarılmıştır.

İhraç rlunan iç fıstıklarda ^42 randumana göre kavlak- 

çıtlak’ a çevrilerek,kavlak-çıtlak ihraca eklenmiştir.
Tabla - 10'da 1971 ve 1973 yıllarında ihracatın c yıllardaki 

üretimden fazla görünmesi ile meydana gelen iç tüketim açığı geçen 
yxlJ°ne->- .rtc.;ı stoklarla karşılanmıştır.

/



İhracattan arta kalan miktar iç tüketim olarak mütalaa edilir
se Tablo - 10'da bildirilen 14 yıllık ihracattan arta kalan miktarın 
seneye düşen payı 6.200 Ton civarındadır.Ancak ihracattan arta kalan 
kısmı iç tüketimin tamamı olarak düşünmemek gerektir. Zira ; 3u mikta
rın içerisinde Güney sınırından daha ziyade iç fıstık olarak gayri 
resmi gönderilen kısımda mevcuttur. Temas edilen bazı Antepfıstığı 
ihracatçıları Antepfıstığı kaçakçılığının daha ziyade resmi kurla, 
gayri resmi kur arasında bir fark teşekkül ettiği ve fiatlarda kısa 
vadeli dalgalanmalar olduğu zaman kaçakçılığın hızlandığını ileri 
sürmüşlerdir. Bazı ilgililer ise kaçakçılığın pek cüz’i miktarda 
olduğunu,bunun ise resmi ihracatta formalite fazlalığından dolayı 
vukubulduğunu ileri sürmüşlerdir.

Yapılan soruşturmalara göre ortalama ola—yılda 600 ton 
iç Antepfıstığı kaçakçılığı yapılmakta olduğu »ahmin edilmektedir.
Bu miktar iç fıstık ; 1100 Ton kavlak-Çıtlak veya 1430 ton kırmızı 
kabuklu Antepfıstığına tekabül etmektedir.

İhracattan arta kalan miktardan,gayri resmi olarak yurt dışına 
çıkan Antepfıstığı miktarı çıkarıldığında gerçek iç tüketim teşekkül 
eder. Her yıl ortalama 600 Ton iç Antepfıstiğinin kaçak olarak yurt 
dışına çıkarıldığı ve bunun 1100 tan kavlak-çıtlak Antepfıstığına te
kabül ettiği düşünülerek gerçek iç tüketimin 6200-1100 = 5100 ton 
olduğu ortaya çıkar ki fert başına tüketim 0.126 Kğ.dır.Bu durum, 
pahalı bir yiyecek olan Antepfıstığınm çerez ve ayrıca besin değeri 
yönünden daha fazla üretilmesi zorunluluğunun şart olduğunu ortaya 
koymaktadır. Pazla bir istihsalin iç tüketimde dahi rahatlıkla kulla
nılacağı ve hatta ihtiyaç bulunulduğu da bir gerçektir. Plan hedef
lerine gere fert başına tüketimin 1976 yılında 0.135 Kğ. olması gere
kirken 0.126 gramda kalması bir iç tüketim açığının mevcut olduğunu 
doğrular mahiyette olup fcuna erişebilmek içinde Antepfıstığı üreti
minin arttırılmasının zorlanmasa icabetmektedir.Ancak son yıllarda 
Antepfıstığı yetiştiriciliğine verilen önem ve hız mahsûle geç yatan 
kültürün ileriki yıllarda ürün miktarında bir patlama meydana geti
receği ve iç tüketim L'-n. '-■'T-“**1 ■S!*sünülmelidir.

3L 3. STOK DURUMU
Antepfıstıklarmöa uzun yıllar bir stok hiç bir zaman 

mevzubahis değildir. Buna sebep kiJltüvann karekterinde olan periyo- 
disite ambarlama tesislerinin yetersizliği,çiftçisinin fakir,Tücca
rının ise maddi olanaklarının sınırlı olmasıdır. Nitekim 1975 yılın
da sürprodüksiyon denilebilecek miktarda bir ürünün idrakine karşı
lık 1976 yılında iç tüketimin taze meyva olarak ihtiyacını dahi 
ka'hşılayamıyacak kadar ürünün az olması stokların erimesine sebep ol
muş ve 26.50 Tl. taban fiatı rağbet bulamamış ve fiatlar 44.00 Tl.ya 
kadar çıkabilmiştir. Bu şartlar altında Antepfıstığı stokları 
bir diğer seneye devretmekte ve ç-’* riı»1- h,,'“ s+r>v T n a — s  
olamamaktadır.

/



3- ÜRETÜ* TEKNİKLERİ VE GİRDİLER 
3.1. Sulama

Antepfıstığı ziraatının yapıldığı sahalar halen kıraç 
taşlık,meyilli olup genellikle haşka bir zirai kültürün yetiştirile- 
mediği yerler olduğundan gerek arazi karekteri yönünden,gerekse imkaıj 
sızlıklar sebebiyle sulanamamaktadırlar.Ancak daha uaun yıllar bir 
pazar tıkanıklığı problemi mevzubahis olmayan ve halen az emekle 
elde edilen ürünün Türkiyenin en pahalı neyvası durumunda bulunması 
son yıllarda Antepfıstığı plantasyonlarının taban arazilere doğru 
kaymaya başlamasına sebep olmaktadır. Bu durum,diğer bitkilerde 
olduğu gibi ..ntepfıstığı yetiştiriciliğinde de bir entansif ziraat 
sisteminin geliştirilmesi fikrini doğurmaktadır.Nitekim komşu ülke 
İranda yıj lyrca~önce başlatılan ve ağırlığını sulamanın teşkil etti
ği entansif fıstık yetiştiriciliği rantab olarak başariyla uygulan
maktadır. Türkiyede sulanabilir sahalarda,başka kültür n aleyhine 
olmamak kayıt ve sartiyle entansif Antepfıstığı yetiştirilmesine 
başlanılması gerekmektedir.Ancak kültürün hangi toprak ve iklim 
şartlarında ne gibi bir sulama tekniği uygulanarak ve sulnnanm 
Z3man ve miktar tesbit edilerek ortaya konulacak verilerle Entansif 
ye+ " "* " "'iVn'1 V o e ̂ «m oç i İ İJHQ—

3.?.. GÜBRELH'IB
Gübrenin diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi Antepfısş 

tıklarında da bilhassa verime etkisi münakaşa edilemez.Halen mevcut 
-nteofıstıfcı bahçelerinin % 3 kadarının gübrelendiği tahmin edilmek
tedir ,Gübrelemeye önem verilerek gerek abacın karakterinde bulunan 
periyodi =■> tenin beslenmeden doğan menfi etkisini kısmen ortadan kal
dırmak,beslenme yetersizliği sebebiyle meydana gelecek meyva gözü 
(Karagöz) dökümüne mani olmak ve özellikle çerezlik olarak kullanıl
masının yanında iç fıstık olarak sanayide işlenmesi sebebiyle patas- 
lı gübrelere önem verilerek yeşil iç elde edilmesini sağlamak gerek-» 
lidir. Bunun içinde halen $ 3 gübre kullanımım»' »-4-* — 4'•in
XTO-— - rr-î — - « J ^ V"' OT* *J 7 O**-* T * O *"«1 liir» •İ' ■'

/



3.3^_tLAÇI.iKA
«nt ep fıst ıjğın da bu güne kadar önenü zararlılar ; tdie- 

cams s tali (Şıralı zsnk}-, içıms-^era tars3j>nii>fttpraic pısillası), 
3urytoma sp, (fıstık iç kurdu} ;Thsıs»t??oc8 solitaria (Fıstık- göz 
kurdu),capcadis cariosa (Pisti'' dip kurdu) ,Kemanla, yistaciella 
(Pistik dal güvesi),Eylesinun vestitus (Pistik karagöz kurdu) vc 
Septoria pistacine (Kara zeakî ahemmiyet arzatmiştir.Ancak halan Cap- 
nodiscariosa ve Hylesimts vestziüs haşerelerinin haricinde diğer 
zararlılarla gerek devlet,gerekse halk mücadelesi olarak haşarı sağ- ' 
lanmış ve problem o Iralan öninaistir Ayrıca aücadeieleride halk , 
tarafından beniıserre yolundadır-Capnadİ3 mücadelesi özellikli arzet- 
tiğinden bilhassa halk tarafından üzerinde önerle durulması gerekmek
tedir. • •

Antepfıstıklanndı son yıllarda afet halini almış bulunan 
Eylesimıs vestitiis (Pistik E ıra r>? kurdu) ■ ün ilaçlı mücadelesi ran- 
tafci olmadığından,ancak masrafsız olan ve tenamen iş gücüne dayanan 
basit tuzak kurma usulünün yetiştiriciye eğitim yoluyla benimsetil
mesi üzerinle bilhassa durulmalıdır Aksi hald" -.eyva gözlerine gi
ren haşere hem c ilki mahsûle menfi yönde etki yapmakta,hem ertesi 
yılda teşekkül edecek ürünü yok etmekte,hem de dalların kurti'ra1"rı.ı 
sebep olmaktadır.

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde bu gün. halk nucad£
leşinde kaşan, sağlandığı söylenemez-Bunun başlıca nedenleri sırala
nırsa ;

- Çiftçiler;yeteriace eği tünediklerinden Zirai mücadele
nin faydalarını yeterince id rai-' edememektedirler .

- Fakir bölgeler Mh oldukların d an alet ve ilaç yönünden 
maddi imkansızlıklar içensısd ıdır.ler -

- Bir çok bahçeler y-reciler elinde bulunduklarından mal 
sahiplerinin kontrolümden - .kmi' ^-^-"^-»tadırlr-— cü.'”' *  ~ ~ r“—' -— 
le yapmamaktadırlar.

/



3.4. Maki.nala.3rsa
Antepfıstığı ziraatında? gerek toprak işleme,gerekse •• 

zirai mücadele bakımından diğer zirai kültür çeşitlerinin yetişti
rilmesinde kullanılan tarm alet ve makinaları kullanılmaktadır.Antep
fıstığı dikili arazilerin bu gün 50 kadarında toprak işlenmesi 
traktörlerle yapılmaktadır.Halbuki ikinci beş yıllak plân devresinde 
bu oran 5î 30 civarında tesbit edilmiştir. Ziraatte makinalaşmaya 
gidişte 20 lik artış memnuniyet vericidir.Bahçelerin diğer # 50 

sinde İse hayvan çekim gücünden faydalanılmaktadır.ilaçlı mücadele- 
llerde ise makinalaşma $ 9o dır.



3.5. MALİYETLER
GAZİANTEP ÇİFTÇİ ŞATLARINDA ANTEPFISTIĞI TESİS VE

BAKIM YILLARI MASRAFLARI İLE LÜZUMLU İŞ GÜCÜ TUTARI KARŞILIĞI

MASRAF KONULARI ,
’I â i î t î i  L  S  RDiğer Giderler
İşçilH
işgünü

Ücret
Tl. TutarTl. îider-i Ler Tl.

Toplamı
Tl.

TESİS YILI MASRAFLARI {
Toprak işlemeler (iki defa derin)1.4 50.00 84.00 84.00
Çizgi açma (sabanla) 0.4 50.00 20.00 20.0C
Çukur aÇma (tutmayanların tekrarı)1.3 50.00 65.00 65.00
Çöğür temini ve nakli " " - - - 16.00 16.00
Temel gübreleme(gübre ve işçilik)0.2 50.00 I'.OOj 30.00 40.0C
Çöğür dikimi (Tutmayanların tekrarı 1

'dahil) 0.7 50.00 35.00 35.00
Evcik yapılması materyal temini dahilO.550.00 25.00 25.00
YILLIK ARAZÎ KİRASI. 50.00 50.00
İDARİ VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
TESİS YILI MASRAFLARI TUTARI • 239.00 121.00 360.00
l.YIL MASRAFLARI :
Toprak işleme (2 defa) 1.3 60.00 78.00 78.00
Çapalana 0.4 50.00 20.00 20.00
Muhtemel mücadele ve kontrol 0.1 50.00 5 i 00 5.00 10. C.
Yıllık arazi kirası _ - - 50.00 50.0<
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.0
BİRİNCİ YIL MASRAFLARI TUTARI 102.00 80.00 183.Ce
II.TIL MASRAFLARI :
Toprak işlemeler (2 defa) 1.3 50.00 78.00 78.00
Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00
Aş ilama(Bu yıl aşıya gelenler için)0.08LOO.OO 8.00 2.00 10. Ov.
Muhtemel mücadele ve kontroller 0.1 50.00 5.00 5.00 10.00
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00
İBARE VS GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
II.YU MASRAFLARI TUTARI 111.00 82.50 193.50
151 r TU MASRAFLARI :
Toprak işlemeler (2 defa) 1.3 60.00 78.00 7 78.00
Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00
Aşılama ve aşı bakımı(Aşıya
gelenler için) 0.12 LOO.OO 12.00 3.00 15.00
Muhtemel mücadele ve kontroller O.L 50.00 5.00 5.00 10.00
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00
İDARS VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
III.YILLIK MASRAF TUTARI 115.00 83.00 198.00

. / .



U C I İ İ K t E S İ Diğer 
Gider
ler Tl

liderler 
Toplama 

. Tl.
MASRAF KOKULARI işçilik

(işgünü
Ücret 

) Tl.
Tutar J 

Tl. j
IV.YIL MASRAFLARI: -M. 3 60. c 78.001 78.00
Toprak işlemeler (2 defa) 11
Çapalamalar ve belleme 0. A 50. 00 20.0CJ 20.00
Aşılama ve aşı bakımı(aşıya gelen
ler için) 0.2 100. 00 20.00 3.00 23.00
Muhtemel mücadele ve kontroller
(ilaç ile) 0.1 50. 00 5.00 7.50 12.50
YILLIM ARAZÎ MİRASI 50.OC 50.00
ÎDARS VE GSNSL MASRAFLAR Hİ3SESİ | 25.00 25.00
IV.YIL MASRAFLARI TUTARI 123.00 85.50 208.5C
V.YU MASRAFLARI :
Toprak işlemeler 1.3 60. 00 78.00 78.00
Çapalao* ve belleme 0.4 50. 00 20.00 20.00
Aşılama ve aşı bakımı 0.1. 100. 00 10.00 7.50 17.50
Muhtemel mücadele ve kontroller
(İlaç ile) 0.1 50. 00 5.00 10.OC 15.00
YILLIK ARAZİ KİRASI crs 50.00
İDARİ VS GENEL MAURAFL"0 25. OC 25.00
V. YIL MA3RAFLARI 7 ______ ..2-5C 205.50
VI.YIL MASRAFI' 11 :
Toprak* işlemeler 1.3 60. 00 78.00 78.00
Çapalamalar 0.4 50. 00 20.00 20.00
Aşı bakımı 0.08 100. 00 8.00 8.00
Muhtemel mücadele ve kontroller
(İlaç ile) 0.2 30. 00 10.00 10.00 20.00
YILLIK ARAZİ KİRASI 30.00 50.00
İD 'US VS GENEL M ASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
VI; YIL MASRAFLARI m *■ uç "7 TC

VII. YIL MASRAFLARI :
Toprak işlemeler 1.3 60. 00 78.00 76.00
Çapalamalar 0.4 50 00 20.00 20.00
Şekil budaması(lüzumlu olanlara) 0.2 ICO. 00 20.00 20.00
Muhtemel mücadele ve kontroller i
ilaç-'dahi ' 0.2 50 00 10.00 10.00 20.00
YILLIK ARAZÎ KİR. .SI 50.00 50.00
İL.JLS 73 GENEL M..3RAFL.-JÎ HİSSESİ 1 25- 00 25.00
VIJ. M A3R..FLAR TUTARI 126.00 85.00 213.00

VIII. YIL MASRAFLARI :
Toprak işlemeler 1.3 60 00 78.00 78.00
Çapalamalar 0.4 50 00 20.00 20.00
Gübrs '** işçiliği 0.2 50 00 10.00 30.00 40.00
Şekil, budaması (luzümlu olanlara) 0.2 100 00 20.00 20.00
Kuittacal mücadele ve kontröller
' dahi) 0.3 50 00 15.00 1 10.00 25.00
YILLIK AR.Zİ KİRASI ■ ! 50.oc 50.00
tD.Vffi VE GENEL H-.SRAFLAR HİSSESİ ; : 25.00 25.00
’/IIA. YIL K.-SR ULAR TUTARI i i -t- O

l O O I115.001 258.00



.....i m L I K L S R Idiğ'er îiderler i
masraf konulari İşçilik

(İşgünü)
Ücret 

Tl. :
Tutar Gider-

Tl. jler Tl.
Toplanı j 

Tl.

LX. Y]JL MASRAFLARI ;
,60i 00- ."0 1îoprakl işlemeler 1’.3 ,7e.oc

Çapıl ainaAhr 0.4 30; oo "20.00 2 00 ı
I Şekil budaması
j Muhtemel mücadele ve kontroller'

' 0.2 100İ 00 ■ 20 i 00 20.00 i

I (îlaç dahil)' *■ 0.3 5C.0Ö 15.00 j AO.00 ■25.00
YI1İIK ARAZÎ KİRASÎ - ' ... ’ f i : 50.00 50.00
t DAR'? VE asm MASRAFLAR HİSSESİ * 25.00 ''■25.00 '
IX.YIL MASRAFLARI TUTARI | -•* S ' ,133.00 . 85.00 2İF.00

X. YIu iA3RAFLARI •
j

Toprak işlenesi 1.3 i 60.00 V78.00 78.00
Çap.aAamalar:
Muhtemel mücadele ve kontroller

0.4
I

J30.00 •'20.00 20.00

(iı.aç dahil) Û.3 50.00 15.0C ■ 10,00 25.00
YILLIK.ARAZİ KİRASI Yi 50. bo 50.00
İdare've genel masraflar Hissssi ? 11 . 25.00 125.00
K.YIL. şaŞRAFLAHI- TUTARI 

1 : 'ILaMâSRAFLA-:
■ r r -

' Y 113.00 i..85.00
:

, 198.00

Te prakt_î_şl-3E£ 3i 1.3 '60,00 78.00 78.00
Çap alâSiaİar
Muhtemel mücadele 3 kontroller

0.4 r 50.00 20.00 ; 20.00

(İlaÇ dahil)
YILLIK .ARAZİ KİRASI

0.3 50.00 15.00 10.00
50.00

25.00 
, 50.00

İDARE'.73 GENEL' MASRAFLAR HİSSESİ ! 25.00 • 25.CO
XI.YIL MASRAFLARI TUTARI ■ '■ ; 113.00 •85*00 198.00

XII. YIL MASRAFLARI :
Toprak işlemesi 1.3 '60.00 7 8.*00 78.00
Çapalanalar
Muhtemel mücadele ve kontroller

.0.4 50.00 20.00 20.00

(İlaç dahil) 0.3 50.00 15.00 10.00 - 25.00 .
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00
İDARE VE'GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
XII.YIL MASRAFLARI TUTARI ! 113ı00 ■85.00 198.00 .
XIII.YIL MASRAFLARI :
Toprak işlemeler 1.3 60.00 .78a00 78.00 '
Çapalanışlar 0.4 50.00 20.00 20.00
Budama ayıklama 0.3 100.00 15.00 15.00
Muhtemel mücadele ve kontroller. ......... 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00
YILLIK ARAZİ KİRASI ' .«* 50.00 50.00
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ V ~ u  l. .25.00 25.0.0
XIII. YIL- KİSRAFLARI TUTARI

—
128.00 85.00 213.00

. / .
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MASRAF KONULARI
jr?.r TTIT E İTIT" fDiğer 

lider
ler Tl.

Giderler j 
Toplamı 

Tl.
-işçilik

(İşgünü
Ücret

Tl.
Tutar

Tl.
XIV. YIL MASR.-vFLARI :
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00
Çapılamalar 0.4 50.00 20.00 20.00
Budama ve ayıklamalar 0.1 100.00 10.00 10.00
Muhtemel mücadele ve kontroller 0.3 50.00 13.00 10.00 23.00
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
XIV; YIL KaSRAFLARI TUTARI 123-00 85.00 208.00
XV. YIL MASRAFLARI :
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00
Çapal amalar 0.4 50.00 20.00 20.00
Gübre bedeli,güb? leme 0.3 50.00 15.00 50.00 65.00
Budama ve ayıkla 0.3 100.00 30.00 30.00
Kuhtemel mücadei ve kontroller 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00
YILLIK ARAZÎ Kİ; 1 50.00 50.00
İDARE VE GENEL RAFLAR HİSSESİ 25,00 25.00
XV. YIL K ASRAFL ’: . "r; T ARI 138.00 135.00 293.00
XVI. YIL KASE .
Topr-ii- isleselc 1.3 60.00 78.00 78.00
Çapalacalar 0.4 50.00 20. od 20.00
Budama ve ayıkl ~ o a 0.1 100.00 10.00 10.00
Kuhtemel mücadej ve kontroller 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00
XVI.YIL MASRAFLARI TUTARI 123.OC 85.00 208.00

TESİS VE BAKU; YILLARI MASRAFLARI 2195.001559.00i 3754.00

/
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ANTEPFISTIĞI TESİSİNDE İKTİSADİ ÖMRÜN HER TIUNA DÜŞEN 
İTFA FAİZİ TUTARI HESAPLAMASI $ İktisadi ömür 100 yıl)

Knx : 360.00 I 131.5012 = 47340.4320

Kn2 : 183.00 X 125.2393 = 22818.2919

Kn? : 193.50 X 119.2755 = 23075.8093

Kn. : 
4

198.00 X 113.5957 = 22491.9486

Kn, : 208.50 X 108.9864 = 22723.6644

Kn6 : 205.50 X 103.0346 - 21173.6103

KjXj : 201.00 X '98.1283 = 18723.7883

Kn8 =
213.00 X 93.4555 = 19906.0215

Kn, : 258.00 X 89.2052 = 23014.9416

Kn10 : 218.00 X 84.7669 = 18479.1842

*"ıı : 198.00 X 80.7304 = 15984.6192

Kn12 198.00 X 76.8861 = 15223.4478

*"l3 : 198.00 X 73.2248 = 14498.5004

Kn14 : 213.00 X 69.7376 = 14894.1088

*"l5 : 208.00 X 66.4171 13814.7568

Knl6 : 253.00 X 63.2543 = 18533.54.

*"17 : 208.00 X 60.2422 = 12530.3776

T O P L A M ..................................  94 6291.52 26

0.05 17314.5761
S * 346201.522?  . C7

131.5012-1 130-5012

. /
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GAZİANTEP ÇİFTÇİ ŞARTLISINDA BİR DEKAR ANTEPFISTIĞI 

/ERİKLİ BAHÇESİNİN YILLIK C.tRİ MASRAFLARI VB İŞÇİLİĞİ 
(1975 YILİ )

|..................................................... ( İ Ş Ç İ L İ K L  E  RDiğer Giderler
! MASRAF K0ÎLX.JU İşçilik 

)' İşgünü)
Icret

Tl.
îutar

Tl.
gider
ler Tl.

Toplanı
Tl.

Toprak işlemeler(sabanla 2 defa.
i
■ 1.5 5c:c o "7 5 OC 75.00

teellene veya çapalana ! C.9 
}

50.00 45.00 45.00

jEudar.a ve ayıklama ; o . 6 80,00 46.00 48.00

■Nüktene! mücadele ve taç 1 0.4 50. OC 20.00 30.00 50.00
1
İBahçe koruna (Kahsüllü-cahsülsiz 
1 yıllar ortalanası;

j

o . e 50. OC O O _o
._

__

40.00

İHasat, harcar. (Mahsüllü-mahsülsüz 
yıllar ortalanası) 50.00 70.00 70.00

■E a k 1 i ye 20,00 20 .00

YILLIK MASRAFLAR TL IARI ■ 298,00 50.00 348.00

MASRAFLARIN YILLIK FAİZİ ( % 5 ) : 17.40

;iD;jii vb genel masriflar hİssbsî 25.00

•'YILLIK ARAZİ KİRASI KARŞILIĞI i 50.00

•YILLIK GENEL MALİYET
t
1, 440.40

Gaziantep son 20 yıllık ortalamasına göre dekara verin r 22. 918 K 
fDekarda 14 dişi ağaç ve ağaç başına 1.637 Kğ. verim)

440.40 -t- 132.67 573.07
22.918 22 918

1 Kğ. meyve maliyeti : oo

/



3*6. Eidan Temini :
özellik?.o 1961 yılından bu yana Antepfıstığı yetiştiri

ciliğe bir proğran ve pl* n çerçevesinde hız verilmiştir. Yetiştirici
lik, çöğürlerinden tesis ve yabanilerinin aşılanması suretiyle sağlan
maktadır. Bu iş için luzümlu çöğürler,Gaziantep Zirai Araştırma Ens
titüsünde yılda 500-400 bin.Ceylanpmar D.Ü.Ç. de 700-800 bin ve özel 
teşebbüs olarak 300-400 bin olarak toplam 1.500.000,Ayrıca yine A az i a 
antep Zirai Araştırma Enstitüsünde her yıl 2000 Adet elit aşılı Auteg^ 
fıstığı fidanı dağıtıldığı gibi aşılamaların yürütüldüğü 52 İlin ihti 
yaç ve talebine göre 10,000-15.000 adet aşı kalemi temin edilmekte
dir. Güneydoğu Anadolu 3ölgisi nds Tarım örgütlerince teksirine çalı
şılan Siirt fıstığı için aşı kalemi ihtiyacı ise Ceylanpmar D.Ü.Ç. 
den sağlanılmaktadır.

Çöğür,fidan ve aşı kaleni ihtiyacı için bu güne kadar 
herhangi bir probler ortaya çıkmamış olup ihtiyaçlar eksiksiz karşı
lanmaktadır.

3.7. Kredi :
Üçüncü beş yıllak kalkınma planında ön görülen kredi hedef 

leri tahakkuk etmemiştir. Her ne kadar üretim,tesis çevirme ve verim 
lendirme kredileri için reel rakamlar tesbit edilmiş ise de plasman 
yetersizliğinden dolayı Antepfıstığı yetiştiricileri bu kredilerden 
yeteri kadar faydalandırılmamışlardır.Birin sahadan alınacak ürün 
fazlalığının,Antepfıstığının daha ziyade bir ihraç maddesi olması 
dolayısile,doğrudan Milli ekonomiye tesir edeceği bj r <=,■_.ç- , ?
bir plan devresinde tahakkuk imkânı sağlanamayan ve çiftçiler tarafın
dan dev.mii özellikle tarımcılara bu konuda serzenişte bulunulan bu 
T . 3.Ziraat Bankasının kredilerinin çiftçinin istifadesine arzı üze
rinde durulması gerektir.

. / .



3.8. Fiatlar

1 i B i O - 11

.intepfıstığının Üretici -- Toptancı - Tüketici 
fiatları (1961 -- 1976 Yılları)

Yıllar
Üretici fiailan 
Eğ/krş.

Toptancı îTatlarj. 
Kğ/Krş.

Tüketici fiatlan
.... 5İü/'-r?- . ............................................

1961 460-550 625-810 900-1100

1962 6CO-650 810-1050 1000-1300

1963 675-775 900-1080 1150-1350

1954 625-675 915-1070 1200-1350

1965 850-950 1150-1275 1400-1550
1966 850-900 1080-1215 1200-1500

1967 900-1050 1300-1450 1550-1700

1968 800-900 1080-1250 1150-1500

1969 850-950 1120-1350 140C-1600

1970 1000-1400 1450-1850 1700-2100

1971 1000 2250 3500

1972 1600 2600 4500
i

1973 1950 3350 5500

1974 2050 3850 6000

1975 2500 4350 7500

1976 2650 4400 8000

Not : Eaynak : Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri
1976 Yılı doneleri İlk altı aylık satış fiatlarıcır.

. /.



Tablo - 11 tetkik edildiğinde özellikle taban fiat politikası 
nin uygulanmadığı 1971 yılı öncesinde periyodisite sebebiyle ilrün 
olmadığı yıllar flatların yüksek,ürün olduğu, yıllar ise düşük teşek
kül ettiği dikkati çekmektedir.1971 yılı sonrasında yıllar arasında 
dalgalanmaların vuku bulmaması ve aütevazin bir artışla birbirini 
takipsetmesinin ana etkeni taban fiat politikası uygulamasına geçil
mesi sebebiyledir.0 halde diğer ihraç ürünlerinde olduğu gihi Antep- 
fıstığında da taban fiat politikası ve destekleme alımlannm yapıl
ması ve devamlılığı zarureti ortaya çıkmaktadır. Ancak ürüne her yıl 
tayin edilen taban fiatı tesbit edilirken bunun diğer sektörlerin 
yanında özellikle üretici yönünden tatmin edici olması göz önünde 
bulundurulmalıdır.Zira taban fiatının düşük olması ürünün tüketioiye 
de düşük fiatla akmasını icabettirmemektedir. Tablo-11 Tetkik edildi» 
ğinde 1971 yılına kadar üretici ile tüketici arasındaki fiat farkı 
bir misli olduğu halde 1971 yılından sonra bunun üç misline çıktığı 
görülmektedir. Her ne kadar kuru kırmızı kabuklu Antepfıstığı işlenir
ken ortalama İ> 20-56 bijR fire ve ayrıca işletme masrafları mevzubahis 
ise de aradaki fark çok yüksek olup bu üretici ahyhine olmaktadır.

. / .



Antepfıstığında Fireler 
Firenin oluş yerleri,şekilleri ve miktarları

1- Ambarlarda husule gelen fireler s #1.50
a) Kurumalar # 3 rutubetli #0.2
b) Kabuk atmalar # 6 ya kadar depolanı #0.2 

zamanla # 3 e kadar farkı
fire olarak verir.

c) Haşere tahribatı (fare zararı dahil) # 0.1
# 1,5

d) Bunlardan başka ambarlar gayri sıhhi 
olursa veya fıstıklar rutubetli alı
nırsa ambar tutmalarıolurki bunun 
oranı #0.1 den # 20 ye kadar olur.

2- Devliplerde (kavlatmada) husule gelen
fireler ; #17.03
a) Kırmızı kabuğun soyulması #12-18

vasati. # 15.0
b) Bozukların ayıklanması devlip kırığı# # 1.0
c) 3oşların (yan dolu)ayıklanması # 1.0
d) İşçiler tarafından yenmeler # 0.03

#17.03
3- Çıtlakçılarda husule gelen fireler #1.50

a) Kurumalar(devlipten kalkış rutu
bete göre) # 0.5-3

b) Abalı ve boş bozuklara ayıklanması #0.5
c7 İşçiler tarafından yenmeler #0.5

# 1,5
4- Nakliyelerde husule gelen fireler #0.53

a) dökülmeler # 0.03
b) Kurumalar (Rutubet derecesine göre # 0.5

# 0.53
# 20.56

Kaynak : Güneydoğu Tarım satış Kooperatifleri 
Birlikleri.

• / .



Antepfıstıklarında fireler ; İşleme tesislerinin ilkel ve 
modum oluşlarile değişik oranlar ortaya koymaktadır.Halen tam anla
mıyla modem işleme tesisleri olmayan memleketinizde bu konunun üzerine 
eğinilmesi öncelik arzetmektedir.Nitekim işleme tesisleri,henüz maki- 
nalaşmaya haşlayan Güney Doğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerin
de Antepfıstıklarında İ° 20.56 fire tesbit edilirken İlkel makinalar- 
la çalışan tüccar işletmelerinde» bu firenin İ° 22 olduğu iddia edil
mektedir.Bu durum 1 yıllık ürün toplamımızda ele alınırsa; 1975 yılı 
istihsalimiz olan 23.000.000 Kğ.da 331.200 Kğ.tesis yetersizliğinden 
dolayı kayıp mevcutturki 1975 yılı taban fiatı ile 8.777.000 Tl. 
olmaktadır.Her yıl memleket ekonomisinde meydana gelen bu kaybın 
bir yıla isabet eden miktariyle dahi bir kaç modem tesis kurmak 
mümkün olabilecektir. Bunun için Tüccara işleme tesisleri kurmak için 
teşvik edici kredilerin verilmesinde zaruret vardır.

4- PROJEKSİYONLAR
4.1.Üretim hedefleri

Antepfıstığı dikişinde eski yıllara nazaran önemli 
gelişmelefc olmaktadır.Nitekim Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
1970 yılından itibaren aşılama olarak 46 İlde,standart Antepfıstığı 
növelik tesisi olarak 10 İlde uygulanan program TABLO - 12 de göste
rilmiştir.

T A B 1 0 - 1 2 -
GIDA-TARIM VB HAYVANCILIK BAKiNLIuINCA UYGULANAN 

ANTEPFISTIĞI ÇALIŞKILARI$1970-1976)

Yıllar
Nüvelik Tesisi Yabani aşılama

Adet Ödenek Adet Ödenek
1970 1.000.000 500.000 375.000 750.000
1971 1.000.000 300.000 300.000 450.000
1972 1.000.000 400.000 150 .000 300.000
1973 1,000.000 1.000.000 250.000 750.000
1974 1.000.000 1.000,000 400.000 2.000 .000
1975 1.500.000 1.500.000 500.000 2.600.000
1976 1.500.000 1.700.000 500.000 2.400.000

o / .



Tablo - 12 incelendiğinde Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakan-' 
lığınca 1970 yılından itibaren 7 yılda finanse edilerek ağılatılan 
8.000.000 Adet nüvelik tesisi ile 2.475.000 adet yabani, .mtepfıstıgı 
ağaç varlığınıza 10.475.000 adet katkıda bulunulmuştur. Bu miktarın 
ileri yıllarda istihsalde mühim artışlar sağlayacağı muhakkaktır.
Bu sebeplerle; bundan sonraki yıllarda da Antepfıstığı tesis ve 
aşılama faaliyetlerinin devlet tarafından teşvikine devam edilmesi 
çok faydalı ve zaruridir.

Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığınca 1968 yılında 45 
îlde yapılan bir ankete göre memleketimizde orman dışı sahalarda 
2.752.518 dekar Antepfıstığma elverişli saha ile yine orman dışı 
sahalarda 16,536.000 Adet aşılanabilecek Antepfıstığı yabanisinin 
mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Bildirilenlerden daha fazla olduğu 
gerçek olan bu potansiyelin kısa zamanda istifade edilir hale getiril» 
meşinin nemle/:3t ekonomisine katkısı büyük olacaktır.

An< komisyonumuz ayni anketle Orman içinde tesbit edilen 
fidan ve ço , tesis edilebilecek karekter ve yapıda olan 455.970 
dekar saha ı. 1.647.700 adet aşılanabilecek Antepfıstığı yabanisi» 
ninde a ş ı l ' - î a k i r  orman bölge çiftçisinin istifadesine bırakıl» 
ması yanır., memleket ekonomisindde müsbet yönde katkıda bulunulaca
ğı kanaatim uemenni olarak belirtmek gereğini duymaktadır.

. / .



T A B L O - 13 
Türkiyenin Antepfıstığı Yabani Ağaç ve Tesis 

Edilecek Saha potansiyeli
Aşılanacak Yabanı Fidan veçöğürle Tesiı

Antepfıstığı Edilecek boş saha
tiler

Orman içi Orman dışı Orman içi Orman d
.ödet Adet Dekar Deka:

1- Adana 367.000 93.000 5.400 4,000
2- Adıyaman 2.000.000 60 5 000 29.500 543.000
3- Amasya — 5.000 — 1.000
4- Ankara 77.200 __ — 5.000
5- Antalya 317.500 117.100 240 250
6- Aydın 184.000 126.000 8.200 16.000
7- Balıkesir 14.435.000 3.567,000 17.300 4.850
S- Bilecik 160.000 85,000 — 825
9- Bingöl 60,000 -- 5.000 7.000
10- Bitlis 200.000 50.000 — 3.000
11- Burdur 50.000 75-000 — —
12- Bursa 1.000,000 300.000 10.000 100.000
13- Çanakkale 449.000 257,000 1.200 3.050
14- Çorum 456.200 1,097 000 30.500 55.800
15- Benizli 7.000 79,000 —. 18.100
16- Diyarbakır 500.000 200,000 — 10.000
17- Elazığ — 137,000 — 200
18- Erzincan Sayısız 150 OCO 1.000 5.000
19- Eskişehir 500.000 105 000 — —
20- Gaziantep 420.000 253,000 12.000 72.000
21t Gümüşhane 1.250.000 300,000 — —
22- Hakkari — 312,000 — —
23- Hatay 1.267.500 47,700 4.800 11.740
24- İsparta 120.000 — — 10
25- İçel 3.470.000 890 000 60.400 61.250
26- İstanbul 62.000 41 000 69.000 145.000
27— İzmir 3.838.000 2,167,500 8.000 11.800
28- Kastamonu 35.500 44.500 .— —
29- Kayseri 2.000 500 30 45
30- Kocaeli 26.250 3.300 — 203
31- Konya 1.500.000 510.000 — 25.OCO
32-bKütahya 19.500 11, 500 10.600 2.750
33- Malatya 25.300 50 100 6.100 51.650
34- Manisa 545.750 515,000 — 3.000
35- Karaş 340.000 160.000 5.000 20.000
36- Mardin 3.000.000 — 10.500 39.500
37- Muğla 2.250.000 305 000 — —

38- Niğdsr A—. A- 00 1 T**~ ;o.4-30
39- Samsun 10.000 10,000 10.000 20.000
40- Siirt 2.600.000 1,339-000 150.000 850.000
41- Sinop 8.000 ’2.000 — 15
42- Tekirdağ — 1. 500 — 2.550
43- Tunceli 12.000 2,700 — 900
44- Urfa — 2.500,500 — 700.000
45- Gçak 18.000 5,100 — —

4 6- Zonguldak — 3.000 ' — —
YEKUN di.'00 ̂ 0,536.000 " 455.970 2.752.318

NOT : Tarm Bakanlığınca ynpılnıs olan anket neticesi olarak derlenmişti



1977-1987 Yıli .. üretir, hedefleri TA310—'14'de gösteril
miştir.

H B İ C - U  
tÎRBÎÎN H3DS-19Rİ (1977-1987 Yıllan)

— ................... '
Yıllar

Saha
(Ha)

Verim """
(Kğ/Ha)

Üretim
(Ton)

1977 177.750 130.0 23.107
1978 187 .750 130.5 24.500
1979 198.375 131.0 25.987
1980 209.625 131.5 27.566
1981 221.500 132.0 29.238
1982 234.000 132.5 31.005
1983 247.125 133.0 32.866
1964 260.875 133.5 34.627
1985 275.250 134.0 36.884
1986 290.270 134.5 39.039

NOT : - ti; üncü beş yıllık plan hedefleri saptanırken hektara 
10-1 ağaç hesabı alınmıştır. Ancak bu yabanilik saha- 
rda mevzubahis iken plantasyonlara da teşmil edil-*, t 

.'iştir.Bu sebeple düzeltme mecburiyeti hasıl olmuş 
■re hektarda 160 ağaç bulunduğu dikkate alınarak 
üretim hedefleri buna göre tesbit edilmiştir.

- 1977 Yılı .Antepfıstığı sahası 3.1.E. tarafından 
bildirilen. 1974 Yılı ağaç sayısı 160 adete bölünerek 
teebit edilmiş ve 1977 yılında 1.500.000 çöğür diki- 
mine her yıl 100.000 daha ilave edilerek yapılacak 
dikine göre saha tesbit edilmiştir.

-- Tablo hazırlanırken 1950-1974 Yılları arasındaki 
25 Yıllık devrede ağaç başına verim ortalaması he
saplanarak 920 gram bulunmuştur.Ancak hektarda 14 
dişi ağaç bulunduğuna göre hektar başına verim 
128.800 Kğ.esas alınmıştır.

- 1974 Yılındaki hektara verim olarak 128.500 Kğ„alına
rak her yıl plânda ön görülen 500 gramlık bir artış 
ilave edilmiştir.

/



TABLO - 15
Üretim hedeflerinin 1975 yılı taba fiatı ile değerlendiri

lerek elde olunan YILIK SAYHÎ 5APİ G3LİR

Yıllar
lîretic
(Ton)

Yıllık G-avri safi 
Gelir (000 Tl)

1977 23.107 612.336
1978 24.500 649 . 250
1979 25.987 688.655
1980 27.566 730.499
1981 29.238 774.807
1982 31.005 821.633
1983 32.868 871.002
1984 34 . 827 922.916
1985 36.884 977.426
1986 39.039 1.034.534

KOT : 1975 Yılı Antepfıstığı 
4.2. Yurt içi Talep :

T A B L 0 - 16 
Nüfus Bağına Tüketim Hedefleri

tabin fiatı 26.60 Tl.dır.

! Nüfus Kert başına tüketim T 0 P L A M !
(000) (Kavlak-Çıtlak)

(Gram)
Kavlak-Çıtlak

(Ton)
Kırmı zı ?) 
kabuklu(Tor

u
)

j 1977 42.134 140 5.899 7.563
1978 43.206 145 6.265 8.032
1979 44.312 150 6.647 8.522
1980 45.442 155 7.044 9.031
1981 46.602 160 7.4Ş6 9.559
1982 47.791 165 7.886 10.110
1983 49.012 170 8.332 10.682
1984 50.262 175 8.796 111277
1985 51.543 180 9.278 11.895
1986 52.860 185 9.779 12.537
J83T Üçüncü beş yıllık plan döneminde tesbit edilen fert başına 

tüketin esaslarına ıjnen bağlı kalınarak yılda 5 gramlık 
artış kabul edilmiştir.

— Toplan yurt içi talep Kavlak-çıtlak ve kırmızı kabuklu 
olarak ayrı ayrı verilmiştir. . / .
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4»3i İhracat :
T fi. B L O - 17

Antepfıstığı İhracat Hedefleri 
(1977-1986)

f
Yıllar

î h r a c a t
Kiymet 
(000 Tl)

Kırmızı kabuklu 
(Ton)

Kavlak-Çıtlak
(Ton)

1977 14.934 11.649 579.247
1978 15.70S 12.248 609.032
1979 16.453 12.833 638.1211980 17.187 13.406 656.613
1981 17.900 13.952 694.261
1982 18.593 14.503 721.162
1983 19.276 15.035 747.615
1984 19.926 15.542 772.826
1985 20.560 16.037 797.440
1986 21.165 16.509 620.910

i

HOT : — İhracat hedefleri kırmızı kabuklu ve kavlak-çıtlak claıv.k 
ayrı ayrı verilmiştir» Kırmızı kabuklu meyva niktan 
5» 78 randıman hesabı ile kavlak-çıtlak'a çevrilmiştir.

- Kiymet sütununda 1976 yılı FOB ihraç fiatıartalama 2.925 
ton/dolatın ,Ton/?l. karşılığı olan 49725 Tl.esas alıla
rak hesaplamayapılmıştır.Bir dolar 17.00 Tl. olarfck 
alınmıştır.

4.4. Toplam talep î
T A B L 0 - 18 

Antepfıstıklannda toplam talep (1977-1986 Yılları)
ı—------ ihracat Yurt içi talep Toplar talep —--------------------- .—-

Yıllar ( Kavla k-Ç ıtlak )( Kavlak—Ç ıtlak )Kavlak—Ç ıtlak ) Kırmızı
Kabuklu

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton)
1977 11.649 5.899 17.548 22.497
1978 12.248 6.255 18.513 23.735
1979 12.833 6.647 19.530 25.0381980 13-406 7.044 20.450 26.218
1981 13.962 7.456 l 21.418 27.4591982 14.503 7.866 22.389 28.704
1963 15.035 8.332 23.357 29.958
1984 15.542 8.795 24.338 31-203
1985 16.037 9.270 25.315 32.4-55
1985 16.509 9.779 25.288 33.703

S . i
SOY : — Yurt içi talebi; planda ön göriîlem raufSa basına tüket imin 

nüfusla çarpılmak suretiyle elde edilaa genel ihtiyaçtı*
— thraçat ; Preticden yurt içi talebim çıkarnlması suretiyle

elde edilmiştir.
— Toplam talep ; Kuvlak—çıtlak ve kusası, kabuklu olask 
ayni niktan birbirine söuüstüıssek suretiyle verilmiştir.

.  /  . '



4 . 5 .

4.5.1
Teknoloji : 

Gübre
T A B 1 0 - 19 

Gübre talep Projeksiyona (1977-1986 Yıllan)

Yıllar
fliIV.-ıl ..««A..Aİ» a.tı. 1 ■ 4 ü‘t» r e İ e r

(Ha) i (Ton)
F T K 

(Ton) ! (Ton)
1977 9.776 391 440 489
1978 11.265 451 507 563
1979 12.895 516 580 645
1980 14.674 587 660 734
1981 16.613 665 748 831
1982 18.720 749 843 936
1983 21.005 840 945 1050
1984 23.479 939 1057 1174
1985 26.149 1045 1177 1308
1936 29.025 1161 1306

~3*" - '
1451

;-'0T Gübre Ptabe'v'.ori;©, 4*0,45^0,5 d i,v. "«■?*£ süiunlaryıda 
«a? madde olarak gösterilmişlerdir. 

w Gübrelenacsk saka ; Plan hedeflerlr.o uyularak 1972 
yılinda nevout dikilişin îî 3 kısmı alınarak her yıl 
#>4S arttırılarak 1935 yılında ?• 10’a çıkarılmıştın

:. 5.2. Co"*>
J ' I 1 S J ü . 20

> İçi fcısej'ı.-’V v-ürn? talsı. pidiekalyonu
4'. -•   ̂

YiJiay (• '>
1 - i  -yaç

1577 53 >5 [ lr50o'ccj
1578 10000 ! 1,500,000
1979 10625 J.700.000
I9eo 11250 1,800.000
1981 11875 1.900.000
1982 12500 2(000,000
1993 13123 2,100.000

j 1564 13750 2,200.000
j 1935 14375 2.300.000
I 19TS 19009 2.400.000
M-îy Suru çartlarda Antepfıstığı tesis edildigınde-n yalnıa 

leğâir hullanılaı;.’!̂ ?.?.

s 1577 /î* v-i-3 iiİ3dr« aded inde heı* yıl ~ "0,000



' t x a ;
T 5 L O — 21 

Yurt içi toplan ilaç vs alet talebi projeksiyonu 
(1977 - 1986 Yıllan.)

1

Yıllar
Ağaç miktarı 

(000 idet)

.
ilaçlanacak ağaç 

Miktarı 
(000 .»det)

v T......................................
ilaç jî-îotorlu

;pülverizatoı 
(Ton)' (.ıdet)

1977 28.140 2.133 170 i 887

1978 3O.040 2.403 192 I 999
1979 31.740 2.698 215 ] 1122

19 Sû 33.540 3.019 241 1 1255

1961 35.440 3.367 26 8 : 1400

1982 37.410 3.744 298 1557

1983 39. Sic 4.152 331 1727

1981
i

il. 740 4.591 366 1909

1985 44.040 5.065 404 2106
1986 46.44u 5.573 A* 2318

-•OT : - ilaçlanacak ağaç miktarı plan hedeflerine uyularak 19T2 
yılında mevcut ağacın % 5 inin ilaçlandığı ve nüteakiv, 
her y:. için 0.5 arttırılarak 1986 yılında ilaçlanacak 
ağaç çıktın o yıl ki mevcut ağaç riktsnnm £ 12 r i r.- 
erişecektir.

- ICC İt.kapasiteli rotorla pülverizatörün günle 12C 
İlaçlanacağı ve mevsiminde 20 gün çalışacağı hesaplat- 
Eiştır.

. 5.4. ?~ı>inalaşra :
Antepfıstığı yetiştirilen sahalarda taban ve düz yerler 

traktörlerle, meyilli ve bayır yerler ise hayvan pulluk!arile ve kara 
sabanla işle inektedir.

Bunum jaaında antepfıstığı işlene ve pazarlamasında 
lüzda alet ve uakimalar şunlardır.

— Bevlip veya kavlatma makAması
— îurütea fırını
— Çıtlatma alet ve Eafcmalan
— Tasnif ınakinası
— İç y üpi—ü^ı. .-..ak ı<na'"~T.
— Halansa tesisleri
— Ambalaj EsStinaiars.
— lahrlı ambalaj rakînası
— Tfeıbgasyczıı tesisleri

U



.s. t ?rfı~ t ığın • s ıslâha ve ziraatının geliştirilmesi 
için Devletçe ve ezel serter teşebbüsü ile yatırımlar yapılması 
gerekil faniunr.aktaiır.mtepfı~ tığına yapılacak yatırımlar şunlardır.

5.1.1. -*nterfıstı~-_ rt-antasyenu :
Devlet I’decstselerinde yetiştirilen intepfıstığı 

çSğür bedellerinin teşvik evradiyle devlet tarafından karşılanarak 
çiftçiye intikali gereklidir.

T A 3 1 O - 22
Antepfıstığı çcğür talebinin karşılanması için Gıda- 
îsns ve hayvancılık 3a- anlığına yapılması gereken 

üantasy^n yatırın i rc ieksiyonu (1977-1986 Yıllan
yoğur mır t arı " Öeğeri

! Yıllar t (Tl)
| 1977 : _.5o: :c: •1.200.000

1978 : 1.600 ccc 1.280.000

1979 ı 1.700 0C0 1.360.000

1980 İ 1.800 C0C 1.440.000

19B1 ; 1.90c cc; 1.520.000

1982 2.000 co: 1.600.000

1983 i 2.10C C0C 1. 680.000

1984 i 2.20C 000 1.760.000

1985 2.30C.COO 1.840.000
198'-. İ 2.400 000 1.92C.OOO

: Beher Antepfıstığı çtüâirü 0.80 Tl.olarak hecnp1'-

5-1-2* Yabanilerin aşılanması ve bakın
Bu katagon altında evvelki yıllarda dikilen çöğür

lerin ve kendiliğinden yetişen yabanilerin kültür çeşitlerine aşılan 
sa,bakım ve çiftçilerin eğitin suretiyle mevcut potansiyelin biî 
an evvel mahsuldar hale getirtilesi için devlet yatırımı ve bu 
yatırısın mahallinde kontrolünün sari-ması şarttır.

. / .



T A B L O -  23-
Yabani .ir. tep fıs tıklarının Aşılanmaları ve bakımı için Gıda-Tarım
ve Hayvanvılık Bakanlığmcayapılması gereken yatırım projeksiyonu

(1977-1986 Yılları)

Yıllar
Aşılanacak ağaç 
miktarı (Adet)

Değeri
(Tl)

1977 750.000 4.500.000
1978 750.000 4.500.000
1979 750.000 4.500.000
1980 750.000 4.500.000
1981 750.000 4.500.000 1
1982 750.000 4.500.000
1983 750.000 4.500,000
1984 750.000 4.500.000
1985 750,000 4.500.000
1966 750.000 4.500.000

NOT : Her yabanı antepfıstığı ağacının budanma, aş ilama ve bakım 
masrafları 6.00 Tl olarak hesaplanmıştır.

5.1.3.. Zirai Mücadele Yatırımları :
Yetiştirilen .ntepfistifti ağaçlarını her nev'i hasta

lık ve haşerelerden ari kılmak için bu hususta lüzumlu yatırımlar sağ- 
lanılmalıdır.(Mücadele programı 2irai Mücadele ve Karantina Genel Mü
dürlüğünce hazırlandığı için raporumuza alınmamıştır.

5.1.4. Krediler :
5.1.4.1. Yabani Antepfıslıklarını aşılama kredisi

T ,C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 28.12.1967 
Tarih ve 3530 sayılı ve yürürlükte bulunan ;

"Yabani fıstıkların aşılanarak kültüre alınması 
için müstahsillere açılacak krediler,, adlı aşı kredisi genelgesi,bir 
antepfıstığı ağacı için ortalama 15.00îl.aşılana ve aşılandığı yıla 
ait bakım masrafı olarak veri-aesi mevzuatını kapsamaktadır.Bu duruma 
göre ;Genelgenin çıktığı 1S67 yılı şartlarına uygur olmakla beraber 
günümüzde yetersiz olan 15.00 Tl.esas alınarak müstahsilin yabani an- 
tef fıstıkların-r. aşılanması i ?- r. ih+iyaç- t ılun=n kredi miktarı :



T A B L O - 24 
Yabani aşılamalar için kredi (1977-1986 Yılları)

Yıllar
Aşılanacak yabani 
Antepfıstığı miktarı 
(Ağaç Adedi)

. . . . . . . .
lüzumlu kredi 
Miktarı 
(Tl) 1

1977 750.000 11.250.000
1978 750.000 11.350.000
1979 750.000 11.250.000
1980 750.000 11.250.000
1981 750.000 11.250.000
1982 750.000 11.250.000
1983 750.000 11.250.000
1984 750.000 11.250.000
1985 750.000 11.250.000
1986 750.000 11.250.000 j

miim ------------------ _ *
NOT : - Her yabani Antepfıstığı ağacının aşı ve o yılki bakımı 

için T.G,Ziraat Bankasının Genelgesiyle tesbit edilen
15.00 Tl. esas alınmıştır.

5.1.4.?. ^esis Kredisi

T A B L O -  2 5

.. . Tesi 3 isahasi Kredi-, vferiîecök rTesis kre-*-

ıl V- . -
1 Yıllar/ .7 ̂ I(Ha).’

saha .(Dk) jdisi miktan 
i_

1977 : 73 9375- •, 28.125 28.125.000
1978 10C00 30.000 1 30,000.000
1979 10625 î h 775 31.875,000
1980 11250 33.-750 | 33,750.000
1981 21875 35.625 ! 35.625.000
1982 12500 57,500 i 37,500.000
1983 13125 39,375 | 39.375.000
1984 I 13750 41.250 i 41,250.000
1985 i I43?5 43.125 43.125.000
1986 : 15000 1 45,000 { 45.000.000

NOT : - Bir dekar .Vntepfısîı r.lığının tesis masrafı 1000,00 T.
dır. Antepfıstığı tesis sahalarında bulunan çiftçile
rin fakir oldukları dikkate alınarak her yıl tesis 
edilen sahanın fî 50 kadarının tesis kredisine ihtiyacı
olduğu düşünülerek verilecek kredi aiktm buna gere 
hesaplanmıştı r



5 . 1 . i . 3 .  Ç e v i m e  H r e d i s i

Çevirme kredisinde mevcut Antepfıstığı sahasının 
55 5 1 çevirme kredisine ihtiyaç gösterebileceği düşünülerek,dekara 
100 Tl. hesabıyla yıllara gere kredi miktarı teslit olunmuştur.

| Yıllar
i

antepfıstığı
sahası

(Dekar)
j antepfıstığı 

sahasının 
: 5»5’i $0ekar)

| Çevirme kredisi 
Iliktan
(71)

1977 1.777.500 î 66.875 6.861,500
1976 1.677.500 | 93,675 9-367.500
1979 1.983.750 99-166 9.916,800
1980 2,096.250 ■ 104.613 10.431,300
1961 2,215.000 110.750 11.075.C00
1962 2.340.CCC 117.000 11,700,000
1963 2.471.250 123-553 12,356.300
1984 2,606.750 130.436 13.043-600
1965 2.752.500 137.625 13-752. 500 {
1986 2.902. 5C0 145125 i 14.5.2,500 j
3.1.1.4 Vericlendirme "naisi

Kevcut i.ntepf ıslıklarının 'I l'inin yaslanması sebebiy
le verinden düştüğü düşünülerek,tu verimsizleşen fıstıklıkların verin 
li hale getirilmesi anaciyla lüzumlu kredi miktarı dekara 150 Tl. 
olması hesaplanarak yıllara gire :

Yıllar
Verimli ağaç 

(3ekar)
Verimli ağacın f-l 
’ al ını (3-kar)

Vericilendirme 
kredisi (Tl)

1977 937.500 9.375 1.406.250
1978 968.750 9. 6C6 1.453.200
1979 1.000.000 ; 10.000 1.5CC.00C
1980 1.031.250 10.313 1. 546.950
1981 1.062.50C 1 10.625 1,593 750
1962 1.093,750 10.935 1.640.700
1983 1.125.000 11.250 1. 687, 500
1984 1.156.250 İ U.563 1.734 450
1985 1.187.500 { 11.675 1,731.250
1966 1.21.8.750 12.188

t 1. 628.200 j
NOT 1974 Yılı istatistiklerinde bildirildiğine göre 13.50n 000 

verimli ağaç mevcutıur. Her yıl 500.‘000 ağ acır, date.mahsule 
yattığı saptanarak 1965 yılına kadar verimli ağaç sayısı 
hu esasa göre bulunmuş tur. ve 16 ya. bölünerek dekar bulun
muştur.



r.t oî 2 v.îLoou

Yıllar
__

Aşıli-ıiift
Kredisi

'Tesis bakır, 
kredisi 

(000)
relisi 

(000)

Verialendime
Kredisi

(QC0.)

Toplara ' 
(000)

1977 11.250.000 28.125.000
1

8.887.500 1.406.250 49.668.750
1973 11.250.000 30.000.000 9.387.500 1.453.200 52.090.700

1979 11.250.000 31.875.000 9.918.800 1.500.000 54.543.800

1980 11.250.000 33.750.000 10.481.300 1.546.950 57.028. 250
1981 11.250.000 35.625.000 11.075.000 1.593.750 59.543.750
1962 11.250.000 37.500.000 11.700.000 1.640.700 62.090.700

1983 11.250.000 39.375.000 12.356.300 ,1.687.500 64.668.e00

1984 11.250.000 41.250.000 13.043.800 1.734.450 67.278.250

1985 11.250.000 43.125.000 13.762.500 1.781.250 69.918.750
1986 11.250.000 45.000.000 14.512.500 1.828.200 72.590.700



. 1.5. Üçüncü b- s yıllık kalkınma planında ön görülen kredi 
icra plânı ,

- Yabani Antepfıslıklarının aşılanması kredisi
- Tesis kredisi,
- Çevirme kredisi,
- Verimlendime kredisi,

Tüzüklerinin ve her dört konuda icraatın mevcudiyetine 
rağmen,tatbik ve tahakkuk ettirilememiştir.

Bunun sebepleri çok çeşitli olup yıllarca her örgüt tarafın 
dan bilinmekte ve esaslı tedbirlerin alınması yerine değişik gene İçe
ler tanzim edilmekten başka işlemlere tevessül edilmemiştir. Bu genel
geler tek taraflı şartlarla hazarlanmakta,Antepfıstığı müstahsilinin 
durumu reel olarak düşünülmeden ve tanka ile tarım örgütlerinin mü
nasebet ve müeyyideleri dikkate alınmaksızın tatbikatta güçlükler 
yaratması olağanlığına rağraer. yürürlüğe konulmalıdır.

2- Bölge Bölge müstahsil özellikleri dikkate alınarak nüs- 
tahsislin bizzat müstahsil,yarıcı veya mal sahibi olması H1»rina 
göre kredi planlar' h ..iriamalidir.

3- Pir- r, merc .i ile plânlama ve tatbikata drije ve 
kontrol örgütleri olan "üessese ve Teşkilat arasında uygulana şekil 
ve müeyyideleri, er. tutulmalıdır.

Sğie'• - Yay:m ve Araştırma
Antepfıstığı ziraatı ile ilgili yetiştiricilerin bu ko

nuda yeterli bilgi ve gör; üye sahip olmadıkları bir gerçektir.Bu 
hususun halledilebilmesi i in ;

.1.Gıda—Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirli yer
lerde teknik elemanlardan yetiştiriciye kadar muhtelif seviyede 
kurs ve seminerler açılması gereklidir.

.2. Üretim sahalarında toplantılar ya^’-ır 
sür'atle yayılmasına ve tatbikata konulmasına etkili olunmalıdır.

.3. Çiftçi broşürleri bastırılarak,radyo ve televizyon 
yayınları yaparak,slayt ve film göstermek suretiyle çiftçiler; 
yetiştirme tekniği,hasat,işleme ve teşkilatlanma hususlarında eğitil
melidirler.

.4. Antepfıstığı ziraatında aydınlanmamış taraflar çok
tur.Bunları aşıklığa kavuşturacak çok sayıda araştırmalar yapılarak 
bunların neticeleri çeşitli yollarla çiftçilere ulaştırılmalıdır.
Bunun içinde Antepfıstığı konusunda araştırmalar yapan Gaziantep 
Zirai Araştırma Enstitüsünün eleman ve maddi olanaklar bakımından 
takviyesi ve desteklenmesi şarstır.

7.5. Antepfıstığı konusunda yapıltıası gereken muhtelif 
seviyedeki araştırmaların bir belge yerine icabında gerekli üretim 
bölgelerinde uygulanması gereklidir.

/



7. Fiat ve Pazarlama Sorunlara ;
Antepfıstığı dahili ve ihracat fiatlarında teşekkül eden 

dalgalanmalarının sebepleri ;
a- Müstahsilin ürününü hasat eder etmez piyasaya hemen 

arzttnek ihtiyacını dumaması için luzumlu tedbirlerin alınması gere
kir. Zira o yılki üretiminin 76 60 kadarı hasat ertesi hemen pazara 
götürülmektedir. Buna sebepte kredi Küessesesinin iyi çalışmadığı 
gösterilebilir.Ziraat Bankası bu hususta palasman yetersizliği içeri
sindedir. Bolayısı ile üreticiye kredi verilmemektedir. Üretici büyük 
faizlerle banka dışı kanallardan para bulmaktadır.Ve bu faizden kurtul' 
nak için ürününü hemen pazara indirmektedir.Ayrıca ürününü düşük 
fiatla ağaçta satmaktadır.

- Periyodisitede ürünün fiatmda dalgalanmalara sebep 
olmaktadır.Ürünün bol olduğu yıllar fiat düşük,az olduğu yıllar 
yüksek olmaktadır.

- Dış pazarların talepte isteksiz görünmeleride fiatlar- 
da düşüklük yaratılmasına önemli etkenlerden biridir.İthalatçı mem
leketler önceleri Antepfıstığına ihtiyaçları olmadıklarını bildir
mekte ve fiatların bu .yolla düşmelerine sebfep olmaktadırlar. Daha
doğru bir deyimle ; Antepfıstığının dahili fiatını da bu ithalatçı 
m misketler düz.'elemektedirler

Antepfıstığının ihraç fiatlarında teşekkül eden dalga
lanmaların s eb eple ri,

.1. İhraç fiatları,Dünya Antepfıstığı üretimve stok durumu 
ve fiat kcr.jöktürü de nazarı dikkate alınarak mümkün olduğu kadar 
istikrarlı tutulmalıdır.

,'.2. İhracatımızın % 91 nin tek pazara dönük olması fiatlar- 
da o pazarın isteklerine uygun olarak dalgalanma olabilmektedir.

.3. Modern depolama tesislerinin bulunmaması,tüccarın elin
deki ürünü yüksek ihraç fiatı teşekkül edinceye kadar saklamasına 
mani teşkil-etmektedir.

;.4. Tüccar maddi bakımdan güçsüz olduğundan deposundaki 
mahsulünün bekletip parasını en az bir yıl bağlayamamaktadır.Zira 
elindeki ürünü paraya tahvil edip,yeni mahsûlden mubayaa yapmak mec
buriyetindedir.

u.5ğ Antepfıstığı üreten rakip ülkelerden olan İran'daki 
üretim miktarının durumu ve sun'i olarak dış pazarlarda yarattığı 
damping fiatları çok etkilemektedir.

"'.6. Paramızın dış memleketlerde istikrara bulmasının da 
itıraç fiatlarında yükselmelere sebep olabileceği muhakkaktır.

^.7. Meyvanın ham madde olarak ihracı yerine işlenerek 
paketlenmiş mamül madde olarak şevki fiatm artmasına yardımcı 
olabilmektedir.Zira ihraç edilen fıstığımızın işlenerek reeksport 
yapıldığı da bir gerçektir.

/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



3. Mevcut t-..3-nıklıkları gidermek ve Sektör» daha iyi
işler diirv gctürsek için alınması gerekli tedbirler
Bu gün dünya Antepfıstığı ihracına cevap vermeye çalışan 

önemli iki ülke ; Türkiye ve Iran'dır.İran Fıstığının gösterişli 
olması onu dünya pazarlarında aranan bir neyva haline getirmiştir. 
Ayrıca üreticilik yönünden İran'da son yıllarla önemli ilerlemelerin 
kaydedildiğide bir gerçektir. Üreticilik yönünden İran'la rakabetimiz 
eşit şartlar altında yürütülmesini sağlayabilmek için İran fıstığına 
yakın büyüklük ve evsafta Antepfıstığı yetiştirilmesine çalışma,r.n- 
liyatı düşürmek,modern tesisler kurmak suretiyle standartlara uygun 
ve cazip ambalajlı işlenmiş meyvaları piyasaya sürmek,ve bu arada 
her yıl artan üretimimiz dikkate alınarak mevcut pazarlarla özellik
le ortak pazar memleketleriyle ilişkilerimizi lehimize olacak şe
kilde düzenlemek ve yeni pazarlar aramak yollarına gidilmesi şarttır.

Bu hususların yerine getirilmesi için alınması gereken 
tedbirleri üç ana konu halinde incelemek gerekir.

8.1. Teknik Tedbirler :
8.1 .] . Verimli çeşitlerle bahçe tesisi ve yabanilerinin 

bu çeşitlerle aşılanması.
Son 24 yılın Antepfıstığı ağaç miktarı ve üretim 

dikkate alınarak yapılan incelemelerde ağaç başına verimin 1.623 
Kğ. olduğu görülmektedir. Bu düşük verimi arttırabilm.ek için birinci 
faktör olan verimli çeşitlerle bahçe tesisi ve aşılamalara gidilmesi 
gerektir.Böylece birim sahadan elde edilen ürün artacağından hem raa- 
liyat düşecek hem de dış pazarlara istikrarlı bir ihracat sağlanmış 
olacağı gibi fiat rakabeti de yapılabilecektir. Bunun için son yıllar
da çoğaltılmasına önem verilen : periyodisiteye daha as dönük,İran 
fıstıklarına yakın tad ve görünüşte olan Antepfıstıklarının Siirt 
çeşidi üzerinde durulması gereklidir.Böylece çeşit standardizasyonuna 
da gidilmiş olacaktır.

8.1.2. Toprak işleme ve gübreleme dahil bakım redbirleri- 
nin yeterince yapılması :

Antepfıstığı ziraatı ; Umimiyetle diğer'kültür bit
kilerinin yetiştirilemediği kraç taşlı ve fakir yerlerde yapıldığın
dan normal ürün alınabilmesi için bakım tedbirlerinin.eksiksiz yeri
ne getirilmesi icap eder.Halbuki son yıllara kadar normal bir toprak 
işlemeden başka teknik tedbirlerden mahrum bırakılmıştır.Bunun netice
sinde ağaçlar hem verimden düşmüş hem de besin yetersizliğinden 
dolayı meyvelerde küçülme ve dejenerasyonlar olmuştur. lîornıal toprak 
işlemesi,çok ender yapılan gübrelemeye önem verilmesi,zamanında buda
ma uygulaması halinde hem birim sahadan alınacak mahsul artacak hemde 
kaliteli meyve elde edilebilecektir.

8.1.3. Dişi çeşitlerin arasında kafi miktarda erkek 
ağaç bulundurulması :

Antepfıstığı meyvalarinın boş (Fıs) çıkma-larında 
en önemli faktör döllenme yetersizliğidir. Eskiden tesis edilmiş 
bahçelerde bu husus eksikliğini hissettirmiş ve buralarda boş neyva 
nisbeti ^ 70 e kadar yükselmiştir. Bu ise önemli miktarda mahsûl 
kaybına sebep olmaktadır.0 halde yaşlı tesislerde dahil olmak üz°re 
Antepfıstığı sahalarında erkek ağaç miktarının aşılanmak suretiyle 
çoğaltılmasına bilhassa önem verilmesi lazımdır. Bu erkeklerin .-.ninp • 
fıstığı dişi çeşitleri, uygun zamanda çiçek açanları ve çimi anın; nis- 
betleri yüksek olanları tercih edilmelidir.



8.1.4. Yabani Antepfıstıklannm kültür çeşitlerine 
aşılanması . *

Memleketiniz Antepfıstığının gen nerkezi üzerin- 
is bulunduğundan yabani varlığı bakımından muazzam bir potansiyele 
sahiptir.Bü yabaniler antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılandıklarında 
üç yıl gibi kısa zamanda verine geçmektedirler. 0 halde kısa zamanda 
Antepfıstığı istihsalinde bir hanle yapılması ve yıllar itibarile 
istikrarlı ihracata hemen dönülebilmesi için yabani Antepfastıklarının 
aşılanmalarına daha da önem verilmesi şarttır.

8,X.5 Sulama imkanlarının sağlanması :
Antepfıstığının umumiyetle yağışı az bölgelerde - • 

yetiştirildiği düşünülerek gübrelemenin yaşında verim ve gelişmeye 
direkt tesiri olan sulamaya da önem verilerek bu imkanların mümkün 
olan yerlerde sağlanılmasına çalışmak lazımdır.

8.1.6. Tarımsal mücadeleye önem verilmesi :
Daha ziyade ihracata dönük olan Antepfıstığının 

her türlü hastalık ve haşerelerden ari olarak yetiştirilip elde edil 
mesi gereklidir. Bunun için fakir olan bölge çiftçisine uygun fiatla 
ilaç ve mücadele vasıtaları temin edilmenin yanında bilhassa eğiti
mine de önem vermek gerektir.

* . 8.1.7, Verim ve kalite bakımından Yüksek yabancı memle
ket çeşitlerinin getirilerek adaptasyon denemeleri yapılması :

Dış memleketlerin bazılarında yetiştirilen ve 
tüketici memleketlerce tercih edilen çeşitler tesbit edilerek bunla
rın Yurdumuza göstertilmesi ve ekolojik şartlarımıza uygunluğu tes
bit edilenlerin teksirine çalışılmasında geç kalınmıştır.Bu hususa 
bilhassa gayrıt sarfedilmesi olumlu sonuçlar istihsal edilmesine 
çalışılması lazımdır.

g^ g_.Tarımsal araştırmalara önem verilmesi :
Memleketimizde Antepfıstığı konusunda araştırmalar 

yapmak { tilerin çöğür,fidan ve aşı kalemi ihtiyaçlarını karşılamak 
gayesile çalışan Gaziantep Zirai Araştırma Enstitüsünü eleman ve im
kanlar bakımından takviye edilerek konuya daha faydalı olabilecek 
duruma getirilmesine çalışmak gerektir.

8.2. Bkonomik Tedbirler :
8.2.1. Modem Antepfıstığı muhafaza depoları ve işleme 

tesisleri kurmak :
Halen memleketimizde modern muhafaza depolan ve 

işleme tesisleri mevcut değildir. Ancak Güneydoğu Tarım Satış Koope
ratifleri Birliklerinin bu tarzda çalışmaları olmakla beraber yeter
li görülmemektedir. İstihsal ve ihracat kapasiteleri ve gelişimi 
göz önünde bulundurularak bu tesislerin kurulması için imkânların 
sağlanılmasına öncelik verilmelidir. Böylece ; hem ürün depolsrdia 
saklanılmak suretiyle yüksek fiat teşekkül ettiği zaman satışa arz 
edilecek,hem işleme esnasında kullanılacak işgücü memleketimizde 
kalacak,hem Antepfıstığı işleme tesisleri bulunmadığından işlenip 
paketlenmiş fıstık isteyen devletlerin.talepleri karşılanarak pazar 
teşekkülü sağlanacak ve reekspcrt'un önüne geçilecek,daha da önemlisi 
3.Celi Ve ..riatoxin varlığı sebebiyle ürünümüz ithal limanlarında 
tutuklanarak geri çevriLmiyecektir.



8.2.2, İç tüketilsin arttırılması :
Birin: sak.;san alınan verin.muhtelif zorlamalar

la arttırılarak istihsalin fazlalaşmasına, ve maliyetin düşürülmesine 
çalışılarak,ayrıca cazip amb =•!.'.. lama usûlleri tatbik edilerek iç 
tüketimin fazlalaşmasına yardımcı olmak lazımdır.

8.2.3., Tarımsal üredi Küessesesinin İşler duruma geti
rilmesi :

3u güne kadar bu konudaki Tarımsal kredi îiiiesse- 
sesinin normal yürümediği bir gerçektir.Kredi dağıtımına dördüncü 
beş yıllık plân hedeflerinde u-lirtildiği şekilde bir yön verilmesi 
luzümludur.

8.2.2. Destekleme akım ve taban fiatı politikası :
Devlet ,196a yılından itibaren destekleme alıcıları 

yapmağa başlamış ve bu iş içi n Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri görevlendirilmiştir. Kooperatifçiliği desteklemek yönünden 
isaoetli gioi gerinen tu durumun bir çok bakımlardan mahsurları gö
rülmektedir. Z . ~  uoreratif- "tak olan müstahsillerden az ürünii 
olanlar araç: • fiat.'.aı dusük olduğu zamanlar onlar adına
ürün kooperati natılna'ctai: r Düşük fi atla Antepfıstığı satın alan
tüccarında ay-i rolden Birliy-* ramış yaptığı bilinmektedir. 0 halde 
Kooperatife Cv!.u.- olmayan üvüu- -ien de Antepfıstığı satın alınması 
bu arada kco jtife ortak ola-...arını sağlayıcı tedbirler tatbik 
mevkiine koru ilidir.

Taban fiatı t sbit edilirken ihraç imkanları ve 
fiatlarının yanında ertesi yal idrak edilebilecek mahsûl durumuda 
nazarı dikkate alınmalıdır.(ki taban fiatı tesbit tarihinde ertesi 
yıl olabilecek istihsal hakkında antepfıstığı sahalarında bir fikir 
edinmek mümkündür.)

1975 Yılı tabın fiatı 2.6.50 Tl. olarak tesbit edilir
ken 1975 da ürün idrak edileni;nceği nazarı dikkate alınmamıştır.
Zira halen 1975 Dylül ayı tüec -.r alım fiatı ; Taban fiatınm iki cis- 
li olan 52.50 Tl.ya kadar çıkabilmiştir. Kırmızı kabuklu antepfıstı- 
ğmın 0 60 kadarı hasadı müteakip ilk üç ayda kooperatif ve tüccar 
eline geçtiğine göre burada mağdur duruma düşen yalnız müstahsildir. 
Taban fiat tesbitinde iki yıllık geçimini bir yılda alacağı mahsûle 
dayanış olan müstahsilin durucunun ön plâna alınması gerekmektedir.

8 2 5.• Antepfıslığının işlemiş olarak ihraç edilmesi
imkanlarının sağlanması ;

Antepfıştağının işlenmiş ve ambalajlanmış olarak 
dış pazarlara gönderilmesi,İhracatımızı arttıracağı gibi ihraç fiat- 
1 arıtımda daha tatminkar olmasını sağlayacaktır. Zira '5 A.3.B. hariç 
diğer ülkelerde isleme tesisleri mevcut değildir. Bundan dolayı,bu 
devletler Antepfıstığı talebinde bulunamamaktadırlar.Ayrıca isleme 
ameliyesi sırasında iş gücü ve isleme masraflarıda memleketinizde ka
lacaktır.0 Halde ülkede büyük npasiiede Antepfıstığı isleme tesisle
ri kurulduğu takdirde hem h.-u-r. insan gücüyle yapılan bu ameliye, 
mskinalaşacağından işleme maliyetleri düşecek,hemde sağlık şartlarına 
uygun, standart ve paketlenmiş -.eyvalar da pazarlara arzedilrais olacak - 
tir.



r . , 2 . 6 . İran İle ihracatta işbirliğinin sağlanılması ;
Memleketimizde halen Antepfıstığında standardia s” 

zasyona gidilememiş olup ihracatınız natürel 3iatık olarak yapılmakta
dır .Halbuki İran ihracatını 4 standart tip üzerinden yapmaktadır. 
Antepfıstığı ihracatında her yıl İranla asgari ihraç fiatı üzerine; eı. 
işbirliği yapıldığı takdirde her iki ülkeninde ürününün daha fazla 
fiat bulacağı muhakkatır.

8.2,7. B.Coli ve Aflatoxin problenü.eın.nin halledilmesi :
İhracatımızın çoğunu almakta olan A.B.D.leri son 

yıllarda memleketimizden ithal ettiği Antepfıstığı ürünü için B Coli 
ve Aflatoxin garantisi istemektedir.Bu günkü şartlarda Antepfıstığı 
işleme ve depolama tesislerimizin ilkel oluşu sebebiyle B.Coli ve 
Aflatoxin garantisi verilememekte ve bazı partilerimiz geri çevrilmek 
tedir.Meyvalarm ilkel tesislerde işlenmesi ve işleme esnasında kuyu 
sularının kullanılması B.Coli problemini ortaya çıkarmaktadır.Her 
şeyden önce temizliğe riayet eden modern işleme tesislerinin kulla- 
nılmasiyle konu çözümlenmiş olacaktır.

;lflatoxin probleminin hall-inde temel prensip,bu 
kütür bitkisinden kaliteli ve fazla ürün elde‘etmek ve değerlendiril
melerine kadar geçen süre içerisinde iyi muhafaza etmektir.Bu sonuca 
ulaşabilmek için ce bitki yetiştirilmesinde,beslenmesinde ve hastalık 
ve zararlılara karşı en etkili tekniklerin uygulanması gerekmektedir.

Antepfıstığı depolarının sıhhi tesisata sahip 
modern depolar olması şarttır.

8.2.8, Dış pazar isteklerinin her yıl eksiksiz karşılan
ması s

Dış pazarlara her yıl isteğini karşılayacak mik
tarda ve belli fiatta ürün garantisi veren örgütler kurulmalıdır.

8.2.9. îhraç pazarlarının geliştirilmesi ve yeni pazar 
imkanlarının araştırılması :

Antepfıstığı ihracatımızın ^ 90 ı olan fazlası 
halen tek pazarımız sayılabilen A.B.D. nedir. İhracatınız kavlak- 
Çıtlak olarak yapılmaktadır. Bundan sonraki ameliye yani kavurma veya 
iç etmedir. Yani .Antepfıstığı yarı mamul madde olarak ihraç edilmek
tedir.Tek ihraç pazarımız olan A.B.D.leri fiat teşekkülünde esas rolü 
'«yunmaktadır. Antepfıstığım yarı mamul, madde durumundun kurtarılarak 
tam işlenerek ihfcacatına önceleri ayak uydurulanız veya yadırganırsada 
bu meyvaya alışmış halkın ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde olan 
A.B.D. de işlenip ambalajlanmış intepfıstığını alacağı muhakkaktır.

Yakın gelecekte alınması gerçekleşecek rekolteler 
nedeniyle şimdiden yeni pazarlar sağlanılmasına çalışılmalıdır.Bunun 
için reküam ve tanıtmaya bilhassa önem verilmelidir.

Reklam faaliyetlerinden önce özellikle Avrupa ül
kelerinde bu konuda ihtisas yapmış firmalara pazar araştırması yaptı
rılmalıdır. ve reklam ve tanıtma programının vüs'atı hitap edilecek 
sahalar ve kullanılacak vasıtalar mali portresi ve buna karşılık 
temin edeceği menfaatları ne olabileceği tesbit edilmelidir.



Paz : araştırmasının değerlendirilmesi reklam ve
tanıtma faaliyetleri: l z . kontrol edilmesi için bir komite kurulma
lıdır.

Rekİ ve tanıtma faaliyetleri için lüzumlu tahsisat
ihracatçıdan ihraç edeceği antepfıstığı bedelinden kesilmek suretiy
le temin edilmelidir. Bunun ithalatçıya yansıması için gerekli ted
birler alınmalıdır. Yapılacak kesintilerle meydana gelecek fon 
reklam ve tanıtma faaliyetini finanse etraeğe kafi gelmediği takdirde 
araştırma neticesine göre hazırlanacak bir proje Devlet Planlama 
Teşkilatına verilmeli ve böylece finansman ihtiyacının bakiyesi 
Devlet Bütçesinden sağlanılmaiıd.r.

Ayrıca dış Ülkelerde açılan Gıda Sergilerinde 
•antepfıstığı ve mamulleri geniş ölçüde teşhir edilmelidir.
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TÜRKİYE'DE CEVİZ YETİŞTİRICÎLİĞİ-SARAYİİ-TİCARET VE 
PROBLEMLERİ

1. GİRİŞ VE TARİHÇE

Cevizin (juglans’regia) gen merkezi İran'ın Hazer Deni
zi kıyısında 35- 40° kuzey enleminde bulunan GMlan bölgesidir. 
Tabii yayılma alanı Asya'nın doğusunda Çin'e, Himalaya Dağlarına; 
batıda Kafkas dağları, Anadolu, Balkanlar ve Avusturya içlerine 
kadar uzanmaktadır.

Teofrastüs (M.Ö. 375—287)'un yazdıklarına göre yabani 
ceviz, kestane ile birlikte Yunanistan dağlarında bulunmuştur.
Pliny (M.S. 23-79) da yazılarında cevizden bahis etmekte ve M.Ö.

t

750-500 yıllarında Yunanlılar tarafından İran'dan Avrupa'ya ge
tirildiğini bildirmektedir. Ceviz, 1562 yılında Romalılar vasıta
sıyla İngiltere'ye XVII yüzyıl sonlarında da Amerika’ya girmiş
tir.

Ceviz, besin değeri yüksek meyvesi ve mobilya endüstri
sinde kullanılan ağacı dolayısıyla meyve türleri arasında büyük 
öneQ taşımaktadır. Bir kg. Ceviz içi 7.000 kalori verir Ceviz içinde



bulunan yağ, hem teknolojide ve hemde resim endüstrisinde aranan 
kıymetli bir yağdır. Yeşil meyveler kabuk sertleşmeden önce gıda 
ve ilaç endüstrisinde; yaprakları, olgunlaşmış yeşil kabuklar ve 
kökleri tanin ve boya endüstrisinde kullanılmaktadır. Sert meyve 
kabuklarının polyesterle karışımından ise kerestesine ek olarak 
sert dekoratif ağaçlar elde edilmektedir.

Ceviz ağacı uzun ömürlüdür. Gençlik devresindeki göster
diği kuvvetli gelişme, kalın ve kuvvetli kazık kökleriyle yamaç
larda erozyona İcarşı başarılı bir ağaçlandırma materyalidir. Ku
raklığa çok dayanıklı ve diğer iheyve türlerine nazaran hastalık 
ve zararlılara daha mukavimdir.

Türkiye'de ceviz kültürü çok eski olmasına ve dış ti
caretimizde de önemli sayılabilecek (1970 yılı kantlarına göre 
5oO,3) bir yer işgal etmesine rağmen, bu konudaki bilimsel çalış
malara ancak 1969 yılından itibaren başlanılabilmiştir. Bu yıla 
kadar çeşit standardizasyonu konusunda herhangi bir çalınma -ya
pılmamıştır. Ceviz üretimi, bu dalda ileri gitmiş dış ülkelerde 
vejetatif olarak seçilmiş stanaart çeşitleri üzerinden gelişme
sine rağmen memleketimizde tamaj»eu doğal ve çok az miktarda da 
üreticiler tarafından ekilen tohumlarla üretim şeklinde sürdürül
müştür. Tohumla üretiminasırİarea devam etmesi vc bitkinin bir ev- 
cikli olması, erkek ve dişi çiçeklerin genellikle aynı zamanda 
olgunlaşamaması sonucu hemen her ceviz ağacı biribirilerinden ve 
tohum alınan anaçtan oldukça farklı genetik yapılara sahip olmuş
lar, bilhassa menfi yönde farklı meyve ve kereste değeri göster
mişlerdir. Bu durum cevizlerimizin iç ve dış pazar değerlerini 
düşürmüştür.

Ülkemizin hemen her yörenindi yer alan çeşitli ceviz 
ağaçları arasında az da olsa üstün özellikleri lıaiz yerli ceviz 
tiplerimiz bulunmaktadır. Bu tiplerin tesbiti ile başlayan selek- 
siyon çalışmalarına paralel olarak ceviz üretim tekniği üzerinde
ki çalışmalarda ilerlemiş 1370 yılından itibaren az da olsa aşılı 
ceviz fidanı üretim ve dağıtımına geçilebilmiştir. Daha sonraki 
yıllarda Marmara Bölgesinde başlatılmış olan seleksiyon çalışma
lar tüm yurt sathında yaygınlaştırılarak, memleketimizin çeşitli 
ekolojilerine uygun standart ceviz çeşitlerinin tesbit, üretim 
ve dağtim çalışmalarına girişilmiş bulunmaktadır.

Tanımlamalar :
1. Taze ceviz: Cevizlerin hasat edildikten ve yeşil duş 

kabuğundan ayrıldıktan sonra kurutulmak3izın yaş olarak kullanıl
ması şeklidir. Taze cevizlerde Su miktarı yüksek olduğundan çabuk 
bozulur, haso.ttan itibaren 15 güıı içersinde tüketilmesi gerekir.

2. Kuru ceviz : Kabuklu cevizler %12, iç cevizler %5 
den fazla su ihtiva etmiyorsa kuru kabul edilir.

_ a. Kabuklu ceviz: Ye;il kabuğundan ayrılmış ve rutubet miktarı % 12 nin altında düşecek şekilde kurutulmuş ve sert kabu
ğundan ayrılmamış cevizdir.



b. İç ceviz : Rutubet miktarı in »ltmB düşecek . 
şekilde kurutulmuş, kabukları ayaklanmış, bütün, yarım veya par
çalar halindeki ceviz içidir.

II. MEVCUT DURUM 
1. Üretim 
a. Tiirkiyede

1974 yılı istatistiklerine göre ceviz, sert kabuklu 
meyveler içinde üretim bakımından fındıktan sonra ikinci sırayı 
almaktadır. Ancak ceviz üretimindeki artış fındığa oranla çok 
daha yavaş ve düzenli seyretmektedir.

Aynı zamanda ceviz ağacı miktarı bölgeden bölgeye 
farklılık göstermekle birlikte, memleketimizin hemen her yanına 
dağılmış ve ekolojik şartlara uymuştur. Cetvel 1 de ceviz ağacı
nın bölgeler itibariyle yayılışı ve üretim miktarları gösteril
miştir.

Bölgelere göre
Cetvel 1- Türkiye'öe/1373 yılı itibariyle Ceviz ağacı sayısı ve

üretimi. .

BÖLGELER Toplam ağaç 
sayısı Adet %

Üretim
Ton %

Marmara 459.323 10.5 13.251 16.6 3Ege 445.279 10.2 22.096 20.1 2
Akdeniz 257.508 5.3 7.966 7.3İçanadolu 472.930 10.8 10.823 S.S
Karadeniz 1.153.713 25.4 32.893 29.8 1
Doğuanadclu 525.975 12.0 11.976 10.9
Güneydoğu Anadolu 1.058.955 24.2 6.008 c c.

4.374.1S6 110.038
Kaynak : Tarımsal Tapı ve Üretim (1971-73) DİE.
By cetvelin incelenmesindşn anlaşılacağa üzere heııüş standart çeşitlerle geniş ülçnde cevaz bahçesi tesislerin? gidı- 

lemediği için tesbit edilen rakamların 111.plan döneminde hazırla 
mış bulunan cetveldekilerle aşağı yukarı aynı değerde olduğu gö
rülecektir. Gene bu donemde de Karadeniz bölgesi toplam ağaç sa
yısı ve ceviz üretimi ile bagta gelmekte onu üretim bakımından 
Ege ve Marmara Bölgesi izleabktedir. Ceviz üretimi bakımından Gü
neydoğu Anadolu bölgemiz sonuncu sırayı almaktadır.

Türkiye'de 1350 yılında toplara ceviz üretimi J0 bin 
ton iken 1974 yılında 5557 artış göstererek 110 bin tona ulaştı
ğı görülmektedir. Bunun daha çok ağaç başına verimin artması ile 
dsğil de, genç ağaçların meyveye yatmaları sonucu olduğu anlaşıl
maktadır.



"‘e inle t imiz 
ağaç sayısı ve ağaç c 
veri İmi .tir.

n 15 yıllık' ceviz üretim miktarları ile 
verim miktarları aşağıda cetvel . 2 de

Cetvel. 2- Tirlziye1 de 1960-1974yılları itibariyle ceviz
üretimi, ağaç sayısı ve ağaç başına ortalama verim miktarları.
YILLAR Üretim Ten Ağaç sayısı (1000 Adet) Verim kg./Ağaç
m £8:§88 ? o - L^:s3. m -1952 84.930 2.916 23.1
1963 32.090 2.9.6i 27.7
1964 36.000 2.970 23.9
1965 31.000 2.930 27.1
1966 30.000 3.00C 26.6
1367 83.000 2.990 35.1
1963 96.000 3.143 30.4
1969 84.000 3.220 26.1
1970 103.000 3.283 31.4
1971 110.025 3.536 31.1
1972 113.400 3.53i 31.2
1973 110.000 3.716 29.8
1974 110.00o 3.£10 25.8

Onbeş yılluk Ortalama 29.1
Kaynaksİ/ 'Tarımsal yapı ve üretin (1971-73) Dik 

2/ Tarım istatistikleri özeti (1974) DIB
Cetvel incelendiğinde ağaç sayısında yavaşta olsa bir 

artış görülmesi ne karşılık ceviz üretin miktarında yıllara yöre 
dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir.Bu duruma her se.ıe ve
rimli standart ceviz çer,i ileri ile bahçe kurulamamış olması se
bep olarak gösterilebilir. Tohumdan yetişmiş buluna;; ceviz ağaçla
rımız genellikle uezyodisiteye dc temayül göstermektedirler. Gene 
cetvelin tetkikinde.; izleneceği üzere ağaç başı verim miktarları 
(ort,29«l kg/Ağaç) çok düyüktür. Halbuki Romanya'da selekte edil
miş bulunan Sibişel ceviz çeşitinde ağaç başı verim 30-120 kg. , ir. 
Bu sonuç selekaiyon çalışa-larıaın hem verimin arttırılması ve nem
de ürünün standart hale getirilmesi bakımından önemini bir kez da
da ortaya koymaktadır.(x) 

b. Bünyede
1960-63 yılları arasında dünya ceviz üretimi 4.902.000 

tondur Bu miktarın 932.000 tonunu (&19) Türkiye yalnız başına ü- 
retsrek dünya istihsalinde en ön sırayı almış bulunmaktadır.(x)

Aşağıda cetvel. 3de ballıca ceviz üreticisi ülkeleri
nin 1972-74 yıllarına ait üretim miktarları verilmiştir.

Cetvel. 3- PAO kayıtlarına geçen ballıca ceviz üreti
şi ülkeler vc üretim miktarları (Ton olarak) (xx)
(s) Kaynak: Marmara bölgesi cevizlerinin (juglans regia) Selek- 

sivon Yolu ile İslahı üzerinde Ara »tırmalar Yalova 
1971

(x) Kaynak 1/111.Beşyıllık Ser e kabuklu Keş veler Alı Komisyon 
Raporu.

(xx) 2/PAO Produotron Yearbuok 1974. Vol.26-1



Y I L L A R
İLEEL3R 1972 1973 - 1974

_ı_
Mozambik
Meksika
A. 3 ._D.______

4.500
10.360ı nc. 9^9

4.500
7.000

158.760
4.500 
7.000 

141.520AFy antla 5.600 5.-740- -7.560Brezilya 450 500 550Kıbrıs 178 190 170Hindistan 13.600 11.800 11.800İran , - 5.000 5.000 6.000Irak 2.200 - 2.215 2.300Lübnan 915 1.152 1.200Suriye 6.100 5.300 5.000Türkiye 113.400 110.000 .İTJVOOO _2Avusturya ---6i067 12.604 13<000Bulgaristan 20.747 26.599 27.900 8Çekoslavaiya 7.573 20.953 15.500Fransa 36.050 38.080 26.170 6Doğu Almanya 850 850 850Batı AJman'ya 7. 000 17.000 17.3000Yunanistan 23.331 26.992 ' 25.000 9İîacari3tan •15.162 20.52Q 18.000İtalya 77.200 76.600“ 73.000 4Romanya 25.900 23.300 30*1)00 •t
lispanya 7.000 _ 11.000 9.200İsviçre ' 5.500 7.500 7.500-,Ingiltere 4. 000 . 4.000 4.000Yugoslavya 26.000 51.000 - 51.000 5Avustralya 103 120 120

Yeni Zelanda 70 70 70Avrupa Rusyası__ -70-232- 97—242_____ __ 92.250 3
29 Ülke Toplam 501.137 751.737 768.460

Cetvel 3 ün incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1972- 
74 yılları arasında dünya ceviz üretimi (Rusya dahil) 2.121.384 
ton olmuş, gene bu miktarın 393-480 tonunu yalnız başına üreten 
ülkemiz geçmiş yıllardaki üretimindeki payını (fdl8,54) aynen Ko
nulmuştur. Ancak aradan geçen yıllar ceviz selekeiyonuna ve üre
timine ağırlık veren ülkeler lehine imlemiş A.B.D. kurduğu stan
dart ceviz çeşitlerine ait vericili bahçelerle toplam'406.239 ten 
ürün kaldırarak dünya istihsalinde en ön sırayı almış, memleketi
miz ikinci duruma düşmüştür. Memleketimizi Rusya, İtalya, Yugos
lavya, Fransa, Romanya ve Bulgaristan’ın takip ettiği görülmekte
dir. Söz konusu bu ülkelerde cevizde çeşit standartdizasyonun sağ
landığı tc süratle üretime geçildiğine şahit olunmaktadır. Bu ül
kelerle aramızdaki farka koruyabilmek, dünya ceviz piyasasına ha
kim duruma gelebilmek için mutlaka standart çeşitlerle kapama ce
viz bahçelerinin kurulması, bunun yanısıra pazarlama tekniklerine 
gereken önemin verilmesi gerekmektedir.



-• Üretin Teknolojisi ve Yöntemleri:
Ceviz üretiminde en uygun üretim şekli durgun vama 

uşiszdır. Bunu durgun bilezik aşı takip etmektedir. En uygun 
işi zamanı olarak Yalova şartlarında Ağustos ayının birinci yarısı tesbit edilmiştir.

Göz ayını tutmamış, kalınlaşmış çöğürler için en uy
gun kalem aşi3i şekli olarak yarma aşı terbit edilmiş olup bu 
aşırtında mart ayı içinde yapılması tavsiye edilme itedir.

Daha önce söz konunu edildiği gibi, 'Türkiye'de bugün 
için mevcut olan ceviz yetiştiriciliği bakımsız kendi halinde 
terkedilmiş bir yetiştiricilik şeklinde olup, modern anlamda 
bir üreticilik yoktur.

Bu nedenle burada üretim maliyetine hesaplarken sa
dece bakımsız şartlarda cevizin üretim maliyeti değil, modem 
bir kapama ceviz bahçesinin de üretim maliyetleri hesaplan
mış bulunuyor. Böylece, her iki üretim metodunda 1976 yılı ra
yiçlerine göre her iki üretim metodunda bir dekar ve 1 kg. ce
viz için yapılan masrafları karşılaştırarak arazındaki farklar 
dana açık olarak verilmiş bulunmaktadır. Eer nekadar memleketi
mizde söz konusu modem ceviz bahçesi yok ise de bu, varsayıl
mak suretiyle işlenen, j ve bu metodun gerçekleştirilmesi amaç o- 
olarak alınmıştır. Cetvel 4, 7.



Cetvel 4.- 1 Dk. Aşısız (eski sistem) Ceviz Bahçesinin 
verime yatıncaya kadar tesis masrafı

Masraf unsurları Dekara
İŞ
günü

Dekara 
giden 
ilk yıl 
(Tl. )

2.ve110. 
yıl top
lamı 
(İL.)

*

I- İŞÇİLİK
1- Sürüm (ilk yıl 2 defa traktörle
2- Dikim yerlerinin işaretlenmesi

> ç 
0,2 
0.5

60
10
25
25
25
50

540

0.5 50
0.5
1.0 450 30

TOPLAM 2,7 195 1040
II- MALZEME (i)

1- Gübre (dikimde 1/2 ton çiftlik
2- Fidan (İC adet) gübresi )

— }50
150

300
14

TOPLAM - 300 300
III- GEREL GİDERLER

5 45 ' 
41.5015 0,24

TOPLAM 20 86.50
IV- FAİZ VE KİRA

1- Arazı kirası (3) ........... -
2- Tesis masrafları (4)..........

250
37.50

2225
180.5 55.74

TOPLAM 532.50 3562
(Birinci yıldan 10. yıla dek) 

Toplam tesis Masrafları
4094.50 100.00

(1) Bedel ve nakil ücreti dahil
(2) Genel tesis masraflarının % 3'ü
(3) Türkiye ortalaması 250 IL./da. olarak hesaplanmıştır.
(4) Genel tesis giderlerinin £ 5'i
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Cetvel 5»- Verime yatmış 1 Dk. bakımsız ceviz Bahçesinin 
yıllık üretim giderleri

Masraf Unsurları
Jekara

dş
günü

Dekare 
gider

(TL. )

1  kg.ceviz 
başına 
gider 

(T l . )  (1 )

*

E- İŞÇİLİK
1-  Ot biçme .......................................... 1,0 50 0 ,17
2-  Hasat ...................................................... 5 ,0 250 0,83
3-  Sürüm (Traktörle 1  defa) ., - 30 0,10
4-  Sulama .................................................... 1,0 50 0 ,17
5-  Gübreleme ............................................. 0 ,5 25 0 ,08 35 ,34  i

TOPLAM 7 ,5 405 1 ,35 j

El- MALZEME
1-  Gübre (dekara 0 ,75  ton) ... - 200 0 ,67
2-  İlâç .  : ..................................(2 )______ - - - 17 ,45

TOPLAM 200 0 ,67

[il GENEL GİDFHLEE I
!  1-  Cevizin pazara taşınması . . - 50 0 ,17
;  2- Arazi Vergisi . . . . . . . t . . . . . - y 0 ,02
;  j -  İdare ücreti -......................... (3 ) ............. 27 ;  30 0 ,09 7 ,2 .5  i

TOPLAM 32 ,30 0 ,23 i

j IV- FAİZ V7T ICİPA - ■

! 1-  Arazı kirası ..........................(4 ) ............. 250 0r33
1-  Yıllık üret im giderleri fa iz i - ■ 45 ,50 0 ,11

!  *5) •
i i- Bir yııa düşen tesis gider 163 ,70 0 ,55 40  f 05

l er i  fa iz i  (6 ) ------------ I

1 GENEL TOPLAM T . " 1116 ,50 3 ,32 100 ,00  i

(1) Dk. bakimsi? ceviz bahçesinden yılda 30C kg. ceviz alındığına
. . . eöre he saplandı.(2) Zirai mücadele yapılmadığı aabu-t. eaımış'cır.

(3) Genel giderlerin $ 3’ü
(4) Türkiye ortalaması 250 II. hesaplanmıştır.
(5) Genel giderlerin $ 5'i -
(6) Bir yıla düşen tesis gider ve faizleri S: £;ı '——  formülü ile

60 yıllık ekonomik ömür üzerinden nesapianmiştır.



Cetvel 6.- 1 Dk. Modern ceviz bahçesinin verime 
yp.tıncaya kadar tesis masrafları

Masraf unsurları
Dekara
âş

günü

Dekara 
gider 
ilk yıl 
(TL. )

2-5 yıl
arasında 
dk.gider 
(TL. )

, 1

I- İŞÇİLİK
1- Sürüm (Traktörle) ....... 60 240
2- Dikim yerlerinin işareti. 0,2 10 -

3- Fidan çukuru açmiı........ 0,5 25 -
4- Gübreleme ................ 0,5' 25 100
5- Fidan dikme ............. 0,5 25 —
6- Sulama (2 defa) .......... 1,0 50 200
7- Budama ................... 0,5 25 100 24,19

TOPLAM
II- MALZEME (l)
1- Gübre

a)Çiftlik gübresi (0,75 to n) -

220

•
200

640

600
b)Kimyevi gübre(40 kg/dk) - 45 180

2- Fidan ..............._____ - 150 - 33,05
TOPLAM 395 780

[II- GENEL GİDERLER
1- Arazi vergisi ....... 5 20
2- İdare ücreti (2)......... - 26,10 73,20 3,50

TOPLAM
IV- FAİZ VE KİRA

1- Arazi kirası (3) .........

31,10

250

93,20

1000
2- Tesis giderleri faizi (4) - 43,5 122,0 39,26

TOPLAM 293,5 1122,0 100,00
919,60 2635,20

3554,30

(1) Bedeli ve nakil masrafı dah.il
(2) Genel giderlerin İ° 3'ü
(3) Türkiye ortalaması 250 ÎL. hesaplanmıştır.
(4) Genel giderlerin $ 5'i.



Cetvel 7.- Verime yatmış 1 dk. modern ceviz bahçesine 
yapılmakta olan liretim giderleri

le'kara Be kara L kilo çe
*Masraf unsurları iş

günü
gider
(TL)

riz başına 
îider (1) 
(IL)

I- İŞÇİLİK
1- Ot biçme .......... 1,0 50 0,05
2- Hasat ................... 5.0 250

60
0,25
0,063- Sürüm (traktörle 2 defa).

0,5
1,0

25
100

0,03
0,105- Sulama (2 defa) ........

1,0
0,5

50
25

0,05
0,037- İlfiçlama .............. 38,97

TOPLAM 560 0,57
II- îlAZZEME (2)

Gübre (çiftlik gübresi0.75 ton) - 200 0,20
■> Kimyevi gübre ......... . - 45 0,05
2- Ilflç ............. ..... - 60 0,06 21,22

TOPLAM 305 0,31
III- GENEL C-İDERLER

I- Cevizin pazara taşınması. - 50 0,05
5

3- İdare ücreti .(3)....... - 35,10 0,04 6,54
TOPLAM 55,10 0,09

IV- FAİZ VE KİRA
1- Arazi kirası ............ - 250 0,25
2- Yıllık üretim giderlçri faizi 14] - 53,50 0,06
3- Bir yıla düşen tesis giderleri ve faizi (5) - 168, 0,17 33,15

TOPLAM 476,50 0,48 100,10
1436,60 1,45

(1) 1 Dk. modern ceviz bahçesinden (10-12 yaşlı) 1000 kg. ceviz 
alınacağına göre bedeli ve nakil masrafı dahil.

(2) Genel giderlerin $ 3'ü
(3) Genel giderlerin $ 5'i
(4) Bir yıla düşen tesis giderleri ve faizi. S: Sn —n~Y~ 

ile 60 yıllık ekonomik cmür üzerinden hesaplanmıştır.



2. Dış Ticaret
a. İthalât: Memleketimiz ceviz üreten ve ihraç eden bir 

ülkedir, İthalât bahis konusu değildir.
b. ihracat: Ceviz ürünleriniz, ınf^meVve’ ve kök boya ile 

kereste şeklinde ihracat ürünleri arasında yer almıştır, Cetvel 
8, 1967-72 yılları arasında yapılan kabuklu, iç ceviz ihracat 
miktarlarını ve yurda giren döviz miktarlarını göstermektedir.

Cetvel 8.- 1967-72 yılları arasında kabuklu ve iç ceviz
ihrr.ıatımız

KABUKLU Ort(POB) • KABUKSU2 ; (İç) Ort(FOB)
fıllar Kg.

'
£ [hrac ;Tiatı 

. Kg.,- f- Kg.
"ihraç fiat. 

2 Kg. / 2
1967 619.649 265,673 0.42 1.000o 919 l ı ? ~ 5  1,17
1968 987.309 377.717.. 0,36 1.924.394 2,321.155 1.21
1969 807.594 259.524 0,37 2.355.466 2.348.966 1,21
197C 637.72C 253-575 0.40 1,628,343 1.903,347 1-17
1971 539.760 241,840 0,41 1,739.641 2.146,315 1,23
1972 743.360 435.003 0,58 1,675,492* 2.933,882 1.76

Cetvelin tetkikinden ihraç edilen iç ve kabuklu ceviz 
miktarlarında yıllara göre biraz değişiklikler görülmekle bcm~ 
ber ihraç fiatlerının oldukça yakın değerler gösterdiğine şahit 
olunmaktadır. Diğer bir ifade ile miktardaki dalgalanmalar fiatı 
etkilememiştir.

Cetvel 9 da 1973 yılında ülkeler itibariyle kabuklu 
ve iç ceviz inracatıınız ile sağlanan döviz miktarlarını, ürün 
fiatlarını göstermektedir.



Cetvel 9.- 1973 5 ılı kabuklu ve iç ceviz ürünleri ihracatı

ÜLKELER

KABUKLU CEVİZ IÇ CEVİZ
Miktar
Kg-

Değeri
TL.

Fiatı
Ke/n.

Miktar
Kg.

Değeri
TL.

Fitti
Kg/TL.

B.Almanya 113.600 1.118.292 9.84 128.319 4.453.321 34.57
Avusturya 118.233 1.230.273 10.40 413-599 10.535.556 25.59
İtalya 50.000. 350.000 7.00 1.500 61.985 41.32
Lübnan 18.750 150.937 8.04 159.554 3.569.432 22.37
Suriye 256.635 1.802.698 7.02 60.865 1.195.371 19.63
Belçika - - - 43.533 1.663.625 38.21
A.B.D. - - - 190.207 4.123.007 21.70
Çekoslavakya - - - 55.925 1.654.817 29.59
Danimarka - - - 1.250 42.875 34.30
Fransa»1 - - — 56.750 2.020.224 35.60

n
G.Afrika

- —
7-500 255.499 34.06

Hollanda _ - - 52.705 2.C63.193 39.14
İngiltere _ - • - 537.447 I5.S43.943 29.49
Kıbrıs - 29.500 73C.673 24.76
İspanya - 45.275 1.187.280 26,22
İsrail ... - 205.823 5.541.599 26,92
İsveç - - - 51-775 1.782.528 34.42

İsviçre - - - 107.635 3.545.914 32.95

Kanada I 127.405 2.570.405 20.17
Norveç — - - 3.437 135.639 39.40
Portekiz — - - 10.000 365.962 36,60
S.Arabistan - - - 3.000 75.600 25.20
Ürdün — - 43.820 1.020.527 23.28
Yugoslavya — - - 121.689 2.953.189 24.26
Yunanistan - - — 124.010 3.125.493 25.20

Toplam:557.218 4-652.200 2.583.028 71.579.157

(x) Kaynak: 1973 yıllık İhracatı Bütün Haddeler, Ticaret
3ekanlığı.



1973 yılı itibariyle Türkiye’nin yaptığı toplam ceviz 
meyvesi ihracatının değer olarak 5= 6,18 i kabukla, $ 93,82 si 
iç cevizden sağlam İniştir. Bu duruma göre ceviz ihracıtımızda 
iç cevizin önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Kabuklu ceviz ihracatımızda geçen döneme nazaran azalma 
olduğu; sadece Batı Almanya, Avusturya, İtalya, Lübnan ve Suriye'
ye satış yaptığımız görülmektedir. *

Kabuklu ceviz ihracatında kabuk rengi açık ve pürüzsüz, 
kabuğu ince, içi dolgun, iç rengi açık, iç oranı yüksek (en az 
^ 50), kolaylıkla kırılıp cyıklanabilen, bütün iç verebilen lez
zetli cevizler önem kazanmakta, bunun için de çeşit standardına 
gitmek en geçerli yol olmaktadır. Öte yandan pazarlama tekniği 
malın sürümünü geniş ölçüde etkilemektedir. Bu dorumlara eğildi
ğimiz tekdirde kabuklu ceviz ihracıtımızda büpiik bir artış ola
cağı ortadadır. .

Yurdumuzda iç cevizler 12,5 kg.lık seka torbalarında 
1/ Ekstra, 2/ Yarma, 3/ Harman, 4/ Sarıyarar., 5/ Yağlık,
6/ Pirinç (toz) şeklinde ambalajlanarak piyasaya sunulmaktadır.
5 ve 6 nolu ürünler bilhassa boya sanayiinde geniş kullanılma 
alanı bulmaktadır.

İç ceviz sürümünde ise malın kullanılma şekli önemli 
rol oynamaktadır. örneğin alıcılarımız arasında yer alan A.B.D. 
de ceviz içi şekerleme endüstrisinde kullanılmakta, bunun için 
bütün veya iri taneli çıkan pahalı cevizler yerine küçük parça
lar halindeki iç cevizler tercih edilmektedir; Böyle bir talep 
çeşit standardizasyonu sağlanamamış ülkemiz için de cazip bir 
alım şekli olmaktadır.

Buna karşılık başta /.vrupa piyasası olmak üzere diğer 
alıcı ülkeler bütün veya az parçalanmış ceviz içini tercih et
mektedirler. İç ceviz piyasasına hakim olabilmek için çeşit se
le ksiyonu çalışmalarının önemi ortadadır.

Ayraca erkencilik özelliğini haiz ış rengi açık ve bütün 
çıkan ince kabuklu iri cevizler gerek dış ve ge-rekse iç piyasada 
taze ceviz olarak değerlendirilebilir. Sofralık özelliği haiz 
iri cevizler İstanbul piyasasında tanesi 150 kuruştan alıcı bul
maktadır. Bu çeşitlerin genellikle soğuklama isteklerinin düşük 
olduğu hatırlanırsa Ege Bölgesinin gerek ekolojik istekler ve ge
rekse İzmir-İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine yakınlığı 
sonucu bu bölgemiz sofralık ceviz bölgesi olarak tesbit ve tesis 
edilmeye aday görülmektedir. Nitekim bu cümleden olarak klonal 
seleksiyon çalışmaları tamamlanan 19/B.5 ve 32/3,10 ceviz klon
lan Ege Bölgesine dağıtılmak üzere İzmir Selçuk Fidanlığı üre
tim İstasyonu olarak belirlenmiş ve bu amaçla adı geçen fidanlı
ğa damızlık fidan vermek üzere çalışmalara geçilmiş bulunmaktadır.



Türkiye'nin cev:: kik boyr.sı ihracatı cetvel 10 da gös
terilmiştir. Cevizin yeşil kabuğundan kök boyası adı altında boya 
sanayinin fc 30 har. caddesi olan oksit boyaların elde edilmesi mün- 
kündilr. Aşağıda ihracat miktarı belirlenen bu hammadde istihsali
nin arttırılması yurt içi tüketiminde kullanılabilmesi boya en
düstrimiz açısından büyük bir hamle olacaktır.

Cetvel 10.- 1957-72 yılları arasında ceviz kök boyası
ihracatımız

K ö k B o y a s ı
Yıllar

Kg» 0
O r t . ( F O B )  ihraç 
fi a t ı  (Kg./ %

1967 10.725 25.832 2.40
1963 23.238 54.331 2.33
1969 22.187 51.658 2.33
1970 20.456 45.278 2.21
1971 21.924 50.245 2.29
1972 22.360 63.826 ' 3-08

Kaynak: 1967-72 yıllık ihracat. Bütün Maddeler. Ticaret
Bakanlığı.

Memleketinizden bütan bu ürünlerin ycnısıra kereste 
ihracatı da devam etmektedir. Türkiye'nin yıllar itibariyle ceviz 
kütüğü ihracatından elde edilen gelir, 1969 yılında toplam kabuk
lu ceviz ve iç ceviz ihracatından sağlanan gelirin ’f 50 si kadar 
olmuştur. Bu bakımdan ceviz kütüğünün, ceviz tarımı ve ticareti 
bakımından önemli bir yeri olduğu görülmektedir.

Cetvel 11 1967-72 yılları arasında yapılan ceviz kütü
ğü ihracatımız ve sağlanan döviz miktarlarını göstermektedir.

Cetvel 11.- 1967-72 yılları arasında yapılan ceviz kütüğü
ihracatınız

Yıllar
KARE KERESTE YUVARLAK KERESTE ÜZUNLAUASINA BİC.KERS.

m3
Tutarı

£
Fiatı
m3// m3 0 n3// m3 0 1 ı3/0

656 90.904 138.6 5.258 1.066.691 2 0 3 . 0 1.336 160.354 120.0
1963 337 68.299 176.4 5.423 986.385 181.7 989 153-050 154.7
1969 724 152.843 211.1 5.462 1.154.322 211.3 970 183-361 189.0

! 1970 831 178.382 215.2 5.279 14164.182 220.5 1.044 »193*646 135.5
j 1971 733 172.735 235.7 6.515 1.416.102 217.4 2.025 209.932 103.7

381 159.662 181.2 9.274 2.548.830 274.8» 1.623 424.015 261.2

ia.ynak: 1/ 1967-72 yıllık ihrr.cr.t-, Bütün Maddeler. Ticaret Bakanlığı 
2/ III Şahsi soruşturma.



Ceviz kütüğü ihracatımız cetvelin tetkikinden de görü
leceği üzere m^ü 103-7-274.8 0 arasında oldukça birbirine yakın 
değerler üzerinden yapılmıştır.

Iç piyasada da ceviz kütükleri çok tutulmakta, Şebini" 
rahisar'da 1,65 a- çapında dikili ceviz ağacının kerestesi içi 
1975 kışında 25-000 II.dan alıcı bulduğu görülmektedir.

Bu incelemelerden görüleceği üzere gerek iç ve gerekse 
dış pazarlarda ceviz kütüğüne karşı büyük bir talep vardır. Ceviz 
kütüğü piyasasınada saiıip çıkabilmek için seleksiyon çalışmaları
nın kütük değeri yönünden de ele alınması çok yararlı olacaktır.

Cetvel 12 - 1973 yılı ülkeler itibariyle ceviz kütüğü
ihracatınız'

: KARE KERESTE i’JVa HAK KERESTE IZüNLAHAEINA BİÇ.K.
1er : t î lutarı Eiatı j 1 i Tutarı Fiatı i 3 Tutarı Fiat 1

in'l IL. i i TL- rP/n. TL. ip Aı ■

nanye!15 1 94.271
i

30 107.324 3.577,
turyaj - ! i 1.135 ! 3.552.533 4.635,5 - - -
0'a j — i t— 1 2.878 04.347.667 4.985,3 - - -
sn k63 ?8>3.585 5.267,4 i i 067 lLO.373.818 5.021,2 241 1184.203 4.913,
-s | - i - i - 1

: - 100 235-071 ..350,
-5 j 17 I 56 842 3043,6 | 25 37.500 3.500,0 - -

! - i 3-537 p.6,472. 424 j 592,2 990 4396.230, • 40

■x) Kaynak: 1973 yıllık ihrr.cıtı Bütün Maddeler. Ticaret Bakanlığı.

’iemieketimiz yukarda sunulan ihracat kapasitesi ile 
dünyada ceviz üreten ülkeler arasında önemli bir yer işgal etmek
tedir. Ceviz mrcccti. konusunda Dizimde ceviz satışı yaptığımız 
İransa en ön sırayı almakta, bu ülkeyi, İtalya Hindistan taki- 
Dctnektadir. Memleketimiz ceviz ihracatındaki $ 7 ük payı ile 
dünyada 4. gelmektedir.

3. S t o k l a r :
Ülkemizde stok konuşa yoktur. İhraç edilmeyen ceviz 

lircn-ı-erı yurt içinde tüketilmektedir.
4. Yurt içi talep (Tüketim)

HanleKatimizde 137ı yılı istihsallerine gere ihracatı
mız (kabuklu ve ıç).2 , 8 0 6 ton olduğuna göre ihraç edilen ceviz 
~miktarının toplam üretimdeki .110.CCC ton) payı % 2.55 kadar 
cİraktadır. (Bu rakam 1970 istatistiklerine göre % 4 e kadar 
yükselmişti.) Bu duruma göre 1973 yılında toplam ceviz üretimi
nin yc 5 7 . 4 5 1 yurt içinde tüketilmiştir. 3u hesapta fert başın' 
düşen yıllık kabuklu ceviz miktarı 2,6 kg. olmaktadır. Çerez



ı6
olarak, tatlılaı e şekerlemelerde ve nette An;, d olu halkı
nızın ekmeğinde öreğinde) geniş bir kullanma alem bulan 
ceviz için fert başına düşen 2,6 kg.lık kabuklu ceviz üreti
minin artması ile iç tüketiminde artacağı sanılmaktadır.

5. Miatlar
Kemlekctimizdc kabuklu ve kabuksuz ceviz satışla

rı borsayr. tabidir. 3u nedenle asgari miktarı 100 kg. olan 
ceviz borsr.da muamele görmek suretiyle tcpÜ^r satış fir.tı 
teşekkül etmektedir. Toolfcn^satış fiatları borsr.ya çıkarılan 
malın çeşitine ve kalitesine göre tesbit edilmektedir.

Genellikle İstanbul Ticaret Sorsasmda satışı ya
pılan cevizin çok büyük bir kısmını iç ceviz meydana getirir. 
Zaman zaman miktar ve fictları değişmekle beraber, borsedo 
toptan satılan iç ceviz firtlrrı aşağıda cetvel 13 te göste
rilmiş ve açıklanmıştır.

Ürünün İsmi Ay

Satış fiatı 
Enaz Ençok Ortala-
Tû- ÎL. ma HT.

■ Idiktar
ir.

Keyneti
E.

Şeviz İÇ İşlenmiş Ocr..: 3^,00 t-0 . oc 36,35 3,525 309,864ft ft tt 22,00 22,00 22, CC 3.000 66,000tl ya rı " İt 32,00 33,00 36,02 15,536 561,461II Iç Nature1 fî 24,50 23,00 25,54 5,122 1.-0,302
II n Özürlü »t 14,00 13,00 16,00 283 4,617
n n işlenmiş Hart 36,00 55,00 41,12 24.400 11X3,243
n yarı " 71 30,00 38,00 35,62 9,630 3-2,960
II Iç Raturel fi 27,00 31,00 30,72 3,331 157,665
it 11 Özürlü M 3,00 5,00 4,40 373 3,344

11 11 İşlenmiş Nisan 50.00 50,00 50,00 2,002 100,100
ti II n tl 33,00 39,50 - 3,500 1-6,500
n 11 n n 34,00 46,00 - 2,325 *2,950
/i M Notürel tt 30,00 33,OC 32,10 1,383 <4,550
n n tl n 37,00 33,00 - 1,600 69,900
ti H Özürlü n 19,00 33,00 25,50 3,305 *4,267
II II İşlenmiş Hay ıs 36,00 36,OC 36,00 1,075 :3,700
n 11 n II 33,00 39,00 - 1,600 61,400
ti n İşlenmiş Haziran 31,63 43,00 - 1,400 59,321
n II tl II 26,00 30,50 23 »15 957 *6,939

Kaynak: İstanbul Ticaret Borsaaı Fiat Bültenleri.
(1) : Kabuklu ceviz bu aylar arasında satılmıştır.

Ceviz, belli başlı ihraç ürünlerimizden dan 
üzüm, incir, pamuk., tütün gibi sistemli bir üretime tali ol
madığı için çeşitli bölgelAri temsil edecek belli bir rr.liyet 
ve satış fiatınn sahip bulunrırnr.ietr.cır.



III— URîIİlî PROGFjıîîI .Projeksiyonlar)
Cevizle ilgili 1976 - 1937 yılı tahminleri, ağaç 

sayısı, üretin, yurt içi tüketin, şahıs başına tüketin ve 
ihracat olnak üzere 5 kışında incelenmiştir• Bunların ilk 
dördü cetvel 14 te, sonuncusu yfini ihracat tahminleri ise 
oetvel 15 te incelenmiştir»

Cetvel 14.- 1976-1937 y 
ve tüketim

olları kabuklu 
tahminleri (1)

ceviz üretim

YIIIAS Ağaç sayısı 
(1000 Adet)

üret im 
(Ton)

Yurt içi tüke 
tin (ton) (2)

- Şahıs başına 
tüketim (Kg)

1976 . 3.803 114.542,3 109-533,1 2.82
1977 3-877 116.405,9 111.212,9 2,83
1978 3.945 113.269,5 112.907,7 2.34
1979 4.013 120.133,2 114.602,5 2.35
1930 4.082 121.963,8 116.29,7,3 2.86
1981 4.150 123.860,4 117.932,1 2.36
1932 4.219 125.724,0 1_9.'636.9 2.87
1933 4.287 127.537,0 121.331,7 2.88
1934 4.356 129.450,6 123.076,5 2.39
1935 4.424 131-314,2 124.771,3 2.90
1936 4.492 133.177,8 126.466,1 2.90
1937 4.561 135.041,4 128.160.9 2.91
îîetoö:JB.E.K. Metodu Trent Benkleni Tretık lenkleni
Başlangıç yılı 1967 Y: 84724,2 + 1863,6 x Y: 82.401,3 + 1634.x

Başlangıç yılı: 1960 B.yılı : 1960
Trent Denklemi

Y: 2.633 * C,C083 xi 
3. yılı : 1960

(1) İstatistik doküman: 1960-1970
(2) Genel üretimden ihracat miktarı çıkarılarak iıcs? ola nraıştır.

Standart çeşitlerle kapama ceviz bahçeleri kuru
lamadığı siirc-ce istihsalimiz yurt içi tüketimi bile karşıla
maktan uzaktır. 1987 projeksiyonunda şaiııs başı tüketim 3 kp.nı 
bile aşanamaktadır.

İhracat projeksiyonunuz cetvel 15 te verilmiştir. 
Sevcut ceviz potansiyelinizle 1937 yılında topları 2851,3 ton 
ceviz ihraç edeceğimiz tahmin edilmektedir. 3u miktar genel 
liretinin £ 2,17 si olmakta, gene üretimin çok.büyük kısmı (ki 
o da nüfus başına 3 k£ düşüyor) î? 97,33 ü yurt içinde tüketil
mek zorunda kalınacağı hesaplanmaktadır»
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Cetvel 15-- Kabuklu ve kabuksuz toplan ceviz ihracatı 
tafanir. i

YIİLAH İhracat İrenti (tor,]

1976 2633,5
1977 2653,1
1973 2673,1
1979 2692,9
1930 2712,7
1931 2732,5
1932 2752.3
1933 2772,1
1931 2791,9
1935 2311,7
1936 2331,5
19'37 2351,3

T re ut Eenkieni: Y 2.316,7 *■ 19,3 x- 

İstatistik dokunan: 1960 — 1970

1970 yılma güre ihraç edilen toplan cevizin aik- 
tar itibariyle y? 70 kaçarı iç, çeri kalan 30 kederi da ka
bukludur.

AET ülkelerine mrr.ç gailen kabuklu ceviz niktarı 
toplan kabuklu ceviz miktarının 7- 30 ini, iç ceviz miktarı 
ise genel iç ceviz ihracat miktarının 3 ünü teşkil etmiştir

Türkiye - AET ortaklığının geçiş döneni şartları
nı düzenleyen Katma Erotolol'un 35 (3) üncü naddesi gereğin
ce, tarım ürünlerinize toplulukça tanınan tavizlerin iyileş
tirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla yapılan görüşmeler
de 1973 yılından beri ceviz ve yrnısıra kestane ve badem 
içinde en az £ 50 oranında gümrük indirimi tale? edilmişse 
de henüz gerçekleşmemiştir. Su konudaki itirazların genel
likle AET’de üretici durumunda olan Fransa ve İtalya'dan 
geldiği sanılncktadır.

AET tarafından halen uygulanan Ortak Gümrük Tari
fesi hadleri şöyledir:

03.05 A I Acı Br.ûen    .............................................. Gümrüksüz
A II Diğer Bademler .... ^ 7

03.05 3 Cevizler   % 3
03.05 C Kestr neler  7= 7
Diğer taraftan AET, Akdeniz ülkeleriyle yapmış ol

duğu anlaşmalarda ceviz için Lübnan ve İspanya*ya "S 50 güm
rük indirimi, Kestane için İspanya*ya 25 gümrük ııdirimi 
tcnımıştır.



IV. ÜRE-İM SORUNLARI YE ALINMASI ör GÖRÜLEN TEDBİRLER:
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi Türkiye'de 

halen ceviz üretimi genellikle tohumla yapılmakta ve ağaçlar 
verin çağına geldikleri zanan neyve ve kereste özellikleri 
bakımından önemli farklar göstermektedirler. Üretimin geliş- 
tirilmesi için aşamadaki tedbirlerin alınması zorunludur:

1- Çeşit Standardizasyonu:
eviz ağaçlarının asırlardan beri devamlı tohumla 

(generctır> üretimi sonucu, Türkiye'nin bütün coğrafi bölge
lerinde üstün vasıflı fertlerin seleksiyonuııa imkân veren 
zengin bir populasyon doğmuştur. Önce Marmara Bölgesinde baş
latılarak tüm yurt sathında yaygın selei.siyon çalışmalırına 
devam edilmeli ve gerekli imkânlar sağlanmalıdır.

2- Fidan üretimi:
Selekte edilen ceviz çeşitlerinin süratle çiftçi

ye intikalini sağlamak üzere, bu araştırmaları yapan kuru
luş ile Tarım ve Orman fidanlıkları arasında kurulmuş bulu
nan işbirliği çalışmaları, iıalen gcrev başında bylunan ki
şilerin şahsi temaslarına bağlı kalmamalı, Bfckrnlıklar ara
sında bir protokolla çalışmaların devamı ve kontrolü garan
ti altına alınmalıdır.

Ceviz fidan üretimi tananen aşı yolu ile (veretu- 
tif) yapılmalıdır. Eu maksatla ceviz fidanı üretimi yapan . 
özel fidanlıklarla Devlete ait bütün fidanlıklarda, ekoloji
lerine uygun selekte edilmiş olan kloniardan damızlıklar ku
rulmalı ve âşı kalemleri bu damızlıklardan alınmalıdır. Aşı
sız ceviz fidanı kat'i olarak yasaklanmalıdır. Bu cümleden 
olarak III. plân döneminde önemli aşamalar yapılmış, Manza
ra Bölgesinde bulunan bazı fidanlıklara damızlık ceviz fi
danları verilmiş, aşılama tekniği öğretilmiştir.

3- Bahçe Tesisi ve Kredi:
a. İlgili müessese ve fidanlıklarca tavsiye edile

cek aşılı fidanlarla erozyona açık yamaç ve kıraç arazilerde 
kapama ceviz bahçesi kurucak yetiştiricilere ilk 6 yılı öde
mesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve kontrollü tesis kredisi 
verilmelidir.

b. Her köyde ortak malı olan arazilerde hane başı
na en az 1 adet aşılı fidan düşecek şekilde ceviz bahçesi 
tesisi teşvik edilmelidir.

• 4— Kooperatifleşme:
Ceviz ürünleri tarım satış kooperatifleri ile il

gili teşkilâtlanmaya gidecek bir çalışmaya derhal başlanma
lı, bu kooperatifler yurt düzeyinde yaygın ve isler hale 
getirilmelidir.



5- Teknoloji:
III. Beş yıllık plin döneni içinde önerilen ve 

fakat gerçekleştirilememiş olan teknolojik sorunlar bu dö
nende mutlaka ele alınnalıdır.

Cevis ticaretinde başta gelen Fransa, A.B.D. ve 
İtalya gibi ülkelerde olduğu gibi ouzarlana sorunlarına 
eğilinmelidir. Bu cümleden olarak cevizler basat edilip 
yeşil kabukları çıkarıldaktan sonra 2-3 dakika kadar yı
kanıp kurutulmalıdır. Kabuklu halde satışı yapılacak ceviz 
ler kurutulduktan sonra Cloroı veya benzeri Solüsyona batı 
nlrnak suretiyle kabukları beyazlatılıp kurutulmalıdır.

Kabuklu cevizler iriliklerine, iç cevizler renkle 
rine göre makina ile tasnif edilmeli ve paketlennelidir.

6- Pazarlama:
Dış ülkelerimizde bulunan tarım ateşelerinizin 

diğer ürünlerimizin yenısıra ceviz ürünlcrinizinde tanıtıl 
ması konusunda geniş bir propogandaya girişmelerinin yanı- 
sıra, AET'nin cevizde Lübnan ve Ispanya'ya uygulamış oldu
ğu % 50 oranındaki gümrük indiriminden daha yüksek bir ta
viz oranının tezelden Türkiye’ye de uygulanması sağlanıl- 
malıdır.



TÜSÖYS'BİS l'ADLI! Y_ 2i ç ’İPIC İ LtC İ 
S .-İ'—TIİ - îICABüSİ TS rtîOBL-iiL-îİ

I» &ISIS
Gülgilier i'aEİlyasandan olan badem (pmras amygdslus)T 

4~ 5 a yüksekliğinde boyisna bilmektedir. lleyveleri tat özelli
ğine göre acı ve tatlı olmak özere 2 grupta toplanabilir. Ba
dem taze irende tüketilmekte ise de bu t. ketim şekli mahalli 
olmakta ve önemsiz miktarda ksİnaktadır, ticari anlamda badem 
kurutulmuş olarak iş ve kabuklu şekillerde piyasaya erzedil- 
mettedir.

Besleyici ve lezzetli bir yemiş olan badem natürel 
olarak tüketildiği gibi şekercilik ve deri endüstrisinde (acı
badem) ham madde olarak, müshil özelliğindeki yoJı ile de tıp 
alanında yaygın bir kullanılma elanı bulmaktadır»

Badem özellikle Akdeniz memleketlerinin tipik bir 
ürünüdür. Benzer iklin şartları gösteren Kaliforniya (A.B.D.) 
da üretim çok gelişmiş ve dünya ülkeleri arasında ön sırayı 
almış bulunmaktadır.

Baden fiyatlarının son yıllarca çok yükselmiş olma
sına rağmen çeşitli ülkelerin istekleri devamlı artış göster
mektedir. Bu nedenle özellikle dış p.-zarlar yönünden üretimin 
teşvikinde yarar vardır.

Ancak iîrracsatın artması ve iyi fiyat elde edilebilme
si için üretimde standardizasyonun sağlanar sı gereirir. îenleketi— 
mizöe bugünkü üretimin hemen t manı ( cevizde olduğu gibi) 
tokumla yetiştirilmiş af çlardan elde edilmekte ve ürün gayri 
mütecanis olmakta, verim ise 5- 6 senede bir alınmaktadır.

Son senelerde TÜBİTAK'ın desteği ile Bge Üniversite—
Sa ziraat a aicüloosi tarax..ndm ve kamara Bölgelerinde ya
pılan ve uygulamaya geçmiş bulunan klonal s£İe.osiyon çalışmala
rı bütün bölgeler için de plânlanmış bulunma lotadır . Bu suretle 
hem verim ve hem de kalite yönünden önemli ölçüde gelişme saf
lanmış olacaktır.

II. MEVCUT DUR'Jii
1. Üretim
a) Türkiye'de :
1974 yılı istatistiklerine göre badem, sert kabuklu 

meyveler içinde üretim bakımından l'ındık, ceviz ve kestaneden 
sonra 4. sırayı almaktadır. (x)

Yurdumuzun hemen her yöresinde badem afuçlannc te
sadüf etmekle beraber Bge -oölgesinin gere’;: ağaç sayısı ve ge
rekse iiretitı miktarıyla en ön sırayı aldıfı, be-demci lifimizin 
en ez gelişmiş oldufu bölgenin ise Karadeniz Bölgesi olduğu 
görülmektedir. Cetvel lf> da badem s fa cinin bölgeler itibariyle 
yayılışı ve üretim miktarları gösterilmiştir.

(x) r :yr i : D nn İ etatisti-kri o seti : 1974 DİK



Cetvel.16— Türkiye'de 1973 yıla itibariyle baden ağacısayısı ve üretimi :
BOIÛJIEK Toplam Ağaç 

sayısı Adet Üretim
Ton £

Marmara 300.486 3.2 3.016 14.0
Ege 969.643 26.5 6.533 30.4
Akdeniz 780.131 21.3 4.093 19.0
îçanadolu 690.68B 18.8 3.611 16.3
Karadeniz 154.170 4.2 759 3.5
Doguanadolu 346.917 9.5 1.434 6.7
Güneydoğu 422.415 11.5 2.054 9.6

~ " ~ ~"TKaynak : Tarımsal Yapı ve üretin (1971- 73) DİE. ' r t

Türkiye'de 1960 yılında toplam badem üretimi 15.500 ton 
iken 1974 yılında & 113 oranında büyük bir artış göstererek 
33.000 ton'a ulaştığı görülmektedir. Yeni standart çeşitleı>- 
le tesis edilen badem bahçeleri henüz verime yatmanışlardır.
Bu artışta daha çok ağaç başı verimin artması ile değil dej 
tohumdan yetişniş bulunan genç ağaçların verine yatmalarının 
tesiri olduğu söylenebilir.

i emleketiı.ıizin son 15 yıllık badem üretin miktarları 
İle ağaç sayılan ve ağaç başı verimleri cetvei 17'de veril
miştir.

Cetvelin incelenmesinden görüleceği üzere her geçen 
yıl ağaç sayılarında devamlı bir yükseliş olmasına rağmen 
aynı artışlar üretimde ve dolayısıyla ağaç başı verimde etki
sini gösterememiş; ağaç başı verim 1971 yılında 4.8 kg.a ka
dar düşmüş, en iyi verim yılı olarak izlenen 1961 de ise 10.5 
kg'ı aşamamıştır. 15 yıllık ortalamalara göre memleketinizde
ki ağaç başı verim 7.4 kg olarak hesaplanmış bulunmaktadır.
Bu istikrarsız ve istikrarsız olduğu kadar da düşük rakamla
rın alınmasında başlıca neden olarak ilkbaharın geç donları 
gösterilebilir.

Erken çiçeklenen badem çeşitleri vulcu bulacak geç 
donlardan zarar görmektedirler. Bu duruma Akdeniz ve Ege 
Bölgeniz dışında kalan kışları daha seri ve uzun geçen iklim 
bölgelerimizde daha sık rastl^nmakta bu bilgelerde ve genel
likle Anadolu'muzda bademden 5— 6 yılda bir mahsûl alınmaktadır.



Cetvel, 17 - Türkiye'de 1960- 74 yallara itibariyle 
badem üretimi, sgaç sayasa ve ayaçbaşı verim miktarlara.
YILLAR üretim (TOR') Ağaç sayısı (1000 Adet) Yerim (Kg/Agaç)
1960 15.500 2.588 5.8
1961 27,400 2.612 10.5
1962 24,400 2.669 9.1
1963 20.330 2.714 7.5
1964 25.000 2.725. 9.2
1965 20.300 2.800 7.2
1966 16.000 2.900 5.5
1967 32.000 3.063 10.4
1968 27.000 3.320 8.4
1969 21.000 3.340 6.3
1970 20.000 3.436 5.8
1971 17.000 3.554 4.8
1972 24.000 3.635 6.6
1973 21.500 3.665 5.9
1974 33.000 4.-080 8.0’

Ortalama 7.4

Kaynak : 1/ Taramsal Yapa ve Üretim (1971-73) DtS
2/ Taram İstatistikleri Özeti (1974) DİK .3/ m, 5 yıllık plan Dönemi İstatistikleri.

Ağaç başa verimlerin düşük olma sanda çeşit özellikle
rinin yanaşıra soğuk zararlara dolaya sayla 5-6 yalda bir mahsûl 
alanma duruml̂ iniB da etkileri büyüktür.

V Dünya'da
- k Aşağıdaki cetvel 18 başlıca badem üreticisi ülke- 

ieri*'l972* 74 yıllarına ait üretim miktarlarını ton olarak vermektedir •



Cetvel. 18— ?A0 kryıticnna geçen başlıca bcdea üreticis ülkeler ve üretira miktarları (ton).

Y i  i l a : .
UL'AL 2 1972 1973 1974
Cezayir 5.000 5.200 5.200
Libya 4.510 4.350 5.000
Fas 9.000 9.000 9.000
Yunus 18.000 16.000 16.000 7
£12 113.398 121.563 165.100 2
Arjantin 300 100 370
Aıbne 4.004 1.016 2.000
Iran 21.000 17.000 21.000 6
Irak 500 506 520
İsrail 3.350 2.500 2.300
Lübnan 4.859 4.651 5.000
Suriye 7.300 S. 100 5.000
7urkiye 24.000 21.500 27.000 5
Bulgaristan 1.870 1.359 1.900
Fransa 3.590 4.270 4.400
Yunanistan 26.241 25.628 25.600 4
Lact.ristSR 1.733 1.571 1.600
İtalya 127.700 60.000 119.200 3
Porte:is 22.500 24.230 25.600
İspanya 234.000 216.400 253.000 1

Yugoslavya 3.1GO 1.100 3.100
Avustralya 1.341 1.2CC 1.300
Avrupa Basyası 3.653 3.460 3.500

Blinya badesa İstihsalimle Ispanya îscŞia gelmekte, onu 
ABD, İtalya» Yunanistan» Şiirliye, İram ve âigerlerl izleaekte- 
dir.



Badem İstihsal eden tikelerle r.rt.mzduki î?r!a koruya
bilmek ve bizden İleri olan Üretici ilkelerle dünya piyasa
sında mücadele edebilnek için çeşit standertıran sağlanması ve 
standart badea bahçelerinin sür. tle tesis edilebilmesi için 
çalışmalara. daha fazla hız kazandırnscız gerektiği ortadadır»

C» üretin »“etnolojisi ve Yöntemleri :
ülkenizde toplu bademlikler tesisi çok yenidir. 1972 

yılından itibaren verimli, kf. üteli ve genellikle geç çiçek
lenen klanların ? durgun göz aşısı ile üretimine geçilmiştir. 
Üretilen bu seçilmiş klonlar kendi ekok> jilerinde ( kge ve 
üarmara ) üreticiye verilmektedir. Kge Ziraat iakültesi keyve 
Bağ kvrsüst f idanlığı ile • ynı kürsünün kontrolü eltinde üre
timini sürdüren Izrir Selçuk fidanlığında yılda 20—30.000 
adet aşılı fidan üretimi yapılmaktadır

Fidanlıklarda I. boy aşılı beden fidanı c, II. boy ba
dem fidanı ise 4,5 H. dan o «taİnaktadır. -ıraç araziler için 
tesis yerinde her fiden çukuruna 2—3 adet toh.ua atarak çöğür 
yetiştirilmesi, teklendikten sonre yerinde aşılanması daha uy
gun görülmektedir.

Selekte edilen tiplerden standarda giren ve üretimleri 
yapılan beden çeşitleri seleksiyors numaraları ile aşağıda be
lirlenmiştir.

I. irufr baden çeşitleri II. Grup boaen çeşitleri
5-1 2 - 3 2
6 - 1  l û l  -  9

1 7 - 4  1 0 1  -  1 3
1 7 - 5  1 0 1  -  2 3

1 2 0 - 1  -  1 0 4 - 1
300 - 1 1 - 2

-  ~ ı
Bahçe tesislnoe nem. 1 c: lierur cr.ir. s. flannusı için 

bor gruptan an az 3 çeşidin lenger dirilmesi gerrkn-ktedir.
Bu klonler üzerinde ; /rantılı ç. üş ü.r devem etnek- 

1® beraber kendi ekolojik t'idelerinde ( kge ve reni») üre— 
tinlerine geçilmesi faydalı görülmektedir.

* ?. Bış ticaret
a) ttheiat : fesleketimiz beden treten ve ihraç eden 

bir Ülkedir, ith let bahis korusu değildir.



b. İhracaat : Dedem ürünlerimiz' kabuklu, İç tatlı ve
iç acı baden olarak ihrac£ atta yer almaktadır. Cetvel 19,
1967 — 72 yılları arasında yapılan kabuklu baden ihraesat aıktar- 
ları ve yurda giren döviz miktarlarını göstermektedir.

Cetvel. 19 — 1967- 72 yıllan arasında kebunlu badem 
İhracaatımız.

YILLAB Ürün iuiktarı (kg) Değeri (/) Ort,POB
ihraç fiatı

1967 81.267 66.514 0,81
1988 96.290 36.624 0.39
1969 59.520 24.355 0.41
1970 11.476 6.438 0.56
1971 20.008 11.321 0.56
1972 32.754 30.430 0.93

Eaynak : 1. 1967-72 yıllık ihracaat. Ticaret bakanlığı

Cetvel 20 ise iç bedam ihracastımısı yansıtmaktadır.

Cetvel. 20- 1967- 72 yılları arasında iç badem
İhracatımız..

İÇ BADİK (TaTU 1C D •di:.: (aci)
YILLAB tîrün (kg) Değeri (/) kg/$ Ürün (kg7 Değeri jZ Eg/$

1967 212.688 278.661 1.31 64.731 55.225 0.85
1968 415.058 546.243 1.31 401.436 248.230 0.6*

1969 163.918 236.623 1.44 284.016 231.380 0.81

1970 Hakanlara güvenilmedi 190.044 187.269 0.98

1971 510 1.745 3.42 57.536 74.960 1.30

1972 435.456 894.813 2.05 283.203 502.035 1.77

ICaynak : 1967 - 72 yıllık ihracaat. Ticaret Bakanlığı.



Cetvel 21 de 1961- 75 yıllara arasında toplu 'badem 
scat miktarlara ve değerleri verilmiştir. , s

cetvel 21 - 1961- 75 yıllara arasında badem ihracatımız

YILLAR
İÇ LALLL (TOK 
Acı + Tatlı D :..;Ei 

£1000 TL )

1961 860 6.096
1962 1204 11.799
1963 309 3.413
1964 4470 16.419
1965 650 7.124
1966 76 746
1967 277 3.005
1968 816 7.150
TL969 448 4.412
1970 252 2.542
1971 53 1.139
1972 719 19.556
1973 1.969 67.334
1974 Bilinmiyor Bilinn;
1975 igşra i.9823

kaynak : 1.
2.

İGEiE Enformasyon Bülteni yıl 13, 
EİE Şahsi görüşme

S a yı 6 .

Badem ihracatımız bilhassa iç badem olarak yapılmak
tadır. 1973 yılı istatistiklerine göre sadece 8 ton civarın
da kabuklu badelin tek alıcısı İsrail olnruştvır. Aynı yıl ya
pılan iç badem satışlarımız Cetvel 22 de gösterilmiştir.
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Cetvel . 22 — 1973 yıla iç baden ihracatınız.(x)

2ç-tctlı
Eilrtar Seteri

İç- acı
Pinti Idlrtar BeÇeri Biati

Ülkeler Xe . TL. kg/TL. TL. Kg/TL.

B.Almanya 1.175.972 41.377.108 35.18 209.170 6.039.606 23..
Avusturya 77. 500 2.576.391 33.24 30.950 902.122 29.:
Belçi kr 3.903 190.424 43.72 - - -
Pransa 12. 439 435.710 35.03 5.000 131.Iö4 "26.:
Hollanda 21.964 599.620 27.30 10.000 245.000 24.:
İran 13.200 37C.840 28.70 - - -
İsviçre r, QQ0 226.674 45.33 8.250 19C.082 24.
İtalya 159.490 6.944.722 43.54 123.597 3,754.725 29.:
Lübnan 7.073 206.476 29.19 31.137 950.324 30.:
kısır 6.000 299.376 37.42 ~ - -
Suriye 12.706 364.719 28.70 - - -
Yunanistan 20.000 562.800 23.14 — — —
Brezilya - - - 3.000 142.800 47.
İngiltere - - - 14.705 460.600 31.
■Portekiz - - - 11.000 346.535 31.

Kaynak : 1973 yıllık ihracatı bütün sseddeler. Ticaret ILkanlı&ı 

3. STOKL'̂ P. : Baden için Stok konusu yoktur.



4 . Yurt İ£İ lep
Türkiye’de son 15 yıllık badem üretimi incelendi

ğinde bunun yıldan yıla büyük değişmeler gösterdiği görülmekte
dir. Nitekim 1960— 1974 yıllarına ait kabuklu badem üretimi 
15.500 ton ile 33.000 ton arasında değişmiştir. Bu durumun e. 
önemli nedeni bademin çiçek devresinde geç donlar ve yağışlar 
gibi ilelim olaylarından en fazla etkilenen bir meyve türü ol
masıdır. Aşağıdaki cetvel 23 te 15 yıllık üretim ve ihracat 
miktarı ile yurt içinde tüketilen baden miktarları verilmiş bu
lunmakta. dı r.

Cetvel 23 den yurt içi tüketim miktarının ancak 
her- yılın üretim miktarından ihraç edilen tahmini kabuklu ba
dem miktarı çıkarılarak hesaplanabildiği görülnelrtedir. Badem 
için en önemli sorunun kapama bahçeler halinde standart bir 
üretimin.mevcut olmayışı söylenebilir. Bu dürüm badem tüketi
minde de belirli bir endüstrinin teşekkül etmeyişine neden 
olmaktadır. Bugünkü tüketimde tuzlu baden, şekerleme ve çiko
lata yapımı ile pastacılık en büyük payı almaktadır. Az miktar
da badem de çağla halinde ve taze badem olarak tüketilmekte— 
dir.

Türkiye'de nüfus başına badem tüketininin 1968— 
yılları arasında ortalama 140 gr. civarında olduğu hesaplara 
tır (1) . Dünyada iç badem tüketimi bakımından başta, gelen 
ve üretiminin $ 50 sini dahilde tüketen A.B.D. de yine son 
5 yıllık ortalamalara göre nüfus başına tüketim 148 gramdır. 
Özellikle kullanma alanı benzer olan fındık üretimimizin gör fcer
diği artış da dikkate alınırsa nüfus başın*, iç tüketiminizin 
büyük bir değişme göstermiyeeeği beklenebilir. Bu itibarla 
7.ci maddede açıklanan üretim artışının büyük i&hzlatçı ülke
ler olan çikolota ve şekerleme endüstrisi gelişmiş İsviçre,
Batı Almanya vs. gibi ülkelere ihracat şeklinde değerlendiril
mesi düşünülebilir.. Halen bu memleketlerin, başta A.is.D. ol
mak üzere, diğer üretici ülkelerden ithal îiatlsm Türkiye’den 
yapılan ihraç fiatlarmdan oldukça yüksektir (2). Bu itibarla 
standart çeşitlerle bir üretimin yapılması halinde ihracatımı
zın da önemli ölçüde artması beklenmelidir.

(1) ÎGEIİB Badem İhracatı Araştırma Raporu, 1974
(2) 1972 yılı dünyu ihraç değerleri ton başına 34©0 dolar 

civarında olduğu halde bizim aynı yi11:rr ait iç badem
ihracatından sağladığınız 2000 doları geçmemektedir.



Cetvel. 23 — ‘Irkiye1 de 1960- 1974 yıllarına alt 
baden üretimi, ihracatı ve tahmini yurt içi tüketimi (ton olarak),

üretin İ h r a c a t  Yur içi. tahmini
Yıllar (kabuklu) İç lahcini kabuk- tüketimi

lu karşılığı

_ 1960 15 500 - - -
1961 27 400 860 4300 23 100
1962 24 400 1204 6020 13 380
1963 20 330 310 1550 13 780
1964 25 000 1470 7350 17 650
1965 20 300 651 3255 17 045
1966 H O* o o 76 380 15 620

1967 32 00 0 277 1335 30 e:5
1968 27 000 016 4080 22 920

1969 21 000 448 2240 13 760
1970 20 C00 252 1280 18 740

1971 17 000 53 290 16 710
1972 24 000 719 3595 20 405
1973 21 500 1969 9345 11 655
1974 33 000 — - —

kaynak î 1. Tarım istatistikleri 1973 DİE.
2. 1967- 72 yıllık ihracat, Ticaret Bakanlığı

3 o ; ahsi araştırma, DİE.



5* piyatlar s

kabuğu ince, içi dolgun, iç oranı yüksek olan ve 
kolaylıkla kırılıp ayıklanan bademler gerek iç ve gerekse 
dış pazarda iyi para getirme'rU-dir. 1975 —76 irün piyasası: 
da İzmir Borsasmda kabuklu badem 6— 6.5 TL dan satış görür
ken 1973 yılında İsrail'e yak. rıd ds anlatıldığı gibi 4.76 TL. 
dan satılabilmiştir. Halbuki t:tlı iç bademin 48.72 TL.sına 
kadar değer bulduğu Arap Ülkelerinden Avrupa ve hatta Güney 
Amerika ülkelerine kadar satıldığı, acı iç badem fiyatlarında 
tatlı bademden geri kalmadığı 47.6 TL. na k. dar alıcı bulduğu 
görülmektedir. Çalışma lurınn başlanılmış bulun n standart 
badem çeşitleri ile bahçe tesisleri hızlandırılacak olursa 
pazar tsleblerinin mevcudun çok üstüne çıkacağı beklenilmekte
dir.

Cetvel 24 de İstanbul rorsnsında toptan satışı ya
pılan iç badem fiyatları aylar üzerinden verilmiştir,

6. Türkiye'de badem üretiminin sorunları :

1972 istatistiklerine göre dünya kabuklu badem üre
timi 579- 000 tondur. ı'emlcnetlere göre üretim miktarları sıra
sıyla İspanya 150 000 ton, İtalya 146 000 ton, ABD 115.000 ton 
İran 35 000 ton, Türkiye 25 000 ton, Yunanistan 25 000 ton, 
Portekiz 22 000 ton, Tunus 15 000 tondur. Iç badem üretimine 
ait rakamlar (1968-72) incelenirse A.1.0. 60 000 ton ile baş
ta gelir i bunu İspanya (35 000 ton), İtalya (26 000 ton),
İran ( 7 000 ton) ve Türkiye ( tahminen 5 000 ton) takip eder» 
Bu durum, Akdeniz memleketlerinde üretimin ancak kısmen Stan
dard çeşitlere dayamasına karşılık, n.L.L. de tamamen ıslah 
edilmiş ince kabuklu ve iç r udinem yüksek çeşitlerle yapıl
masından ileri gelmektedir. Türkiye'de ise halen badem ürünü 
tohumdan yetiştirilmiş, genellikle kalın krbui-clu, şekil, irilik, 
renk ve tsd gayri mütecanis ve iç randımanı çok düşük (ortala
ma Ç} 18™ 20) ürün vere;.' ağaçlardan elde edilmektedir. Bademlik
lerde halen verimli ve kaliteli ürün veren ağaçlar bulunmakla, 
beraber, büyük çoğunluğu bu ibeliklerden yoksun bireyler oluş— 
turnalatadır. Lu nedenlerle Türkiye'de baden üretiminin ilk 
sorununu •' üretimde ct mardir syon- teşuil cuer. Hailen seçil
miş standart çeşitlerin bulunmayışı ve üretimin aşı yerine 
tohumla yapılışı doğal koşulları yönünden »nemli bir üretim 
potansiyeline malik ol. n T rkiye'nin bugün üretici ülkeler 
arasında beşinci veya altıncı planda bulunmasına sebeb ol lak
tadır.



SATIŞ BİATİ
ürünün ismi Ay______ Enas Tl. Ençok Tl. Ortalama Tl. •Miktar Tl. '(Tyrnet'i’ TTT
Badem İçi tatlı (tavalık) Ocak 35.00 40.00 36.50 1.994 72.773.1 11 (şekerlemelik) <* 32.00- 32.00 32.00 492 15.728

u »* (tavalık) l.art 37.75 42.00 38.44 13,100 503,650.1 II II II 35.00 35.00 — 996 34 ■;.i — - (şekerlemelik)*' 31.50 32.00 31.03 1.800 57.-
*. _ II II 40.00 44.00 - 1.208 51.241
u - «vanilyalı) i? 42.00 42.00 42.00 2.900 121.800
w - AOl 20.00 21.00 20.25 13.694 277.347
u - Özürlü II 29.50 29.50 - 100 2.950
11 (tavalık) Ki san 38.50 42.00 41.64 7.850 326.900
11 - Acı II 20.00 22.25 21.48 13.124 281.916
it „ .1 ıı 20.00 20.00 “*■ 688 13.780
u '• Tavalık Mayıs 38.50 39.00 38.87 1.900 73.850
İl - Şekerlemen 1- > 23.00 42,00 33.18 5.740 190.460
II - Vanilyalı 42.00 42.00 42.00 1.000 42.000
it Tatlı naturel 32.00 32.00 ~ 1.000 32.000
II !l Tatlıkırık 20.00 23.00 21.10 1.900 40.093

(1 !> Acı 20.00 22.50 21.50 3.195 68.963
11 Aoı Haziran 20.00 20.00 20.00 971 19.420

Kaynak : tstanbul Ticaret Odası Aylık Bültenleri, 1976,



îeni bademliklerin her bölgenin ekolojik şartlarına 
uygun, standart çeşitlerle kurulması halinde, bugün badem 
üretimine ayrılmış bulunan saha aynı kalsa dahi yıllık kabuk
lu badem üretiminin 37.500 tona ve bundan elde edilecek iç 
badem miktarının da 12— 15 bin tona yüicselmesi beklenir.

Üretimin önemli sorunlarından birini de badem de çok 
erken çiçeklenme devresindeki geç donlar ile yağışlar teşkil 
eder. Üretim miktarının kararlı olmayışına, bazı bölgelerde 
ağaçlardan ancak 3- 5 yılda bir normal ürün alınışına geniş 
ölçüde bu faktörler sebeb olmaktadır. Bu itibarla standart 
çeşitlerin seçiminde geç çiçeklenen tiplere önem verilmesi ge
rekmektedir.

Türkiye’de badem yetiştiriciliği toplu bademliklerden 
ziyade sınır ağaçlan veya münferit ağaçlar şeklinde yapılmak
tadır. Hem ağaçların toplu olmayışı, hem de ‘her yıl. kararlı 
ürün alınamayışı hu meyve türünde bakım işlerinin önemsenmeme
sine neden olmaktadır. Bu itibarla çeşiili' seleksiyon ve adap
tasyon çalışmalarıyla her bölgede kapama bahçeleri kurulması 
ve standart üretimin sağlanması ağaçlarda zararlılarla savaş, 
budama, gübreleme v.s. yönünden gereken bakımın ds yapılmasını 
teşvik edecektin

Üretimle ilgili bu sorunların çözümü için balen yürü
tülmekte olan çalışmaların sonuçlan bazı bölgelerde (Batı 
.Anadolu) üreticiye intikal etmeye başlamış bulunmakla beraber 
standart üretimin ticarette etkili olabilecek ölçüde gelişmesi 
için on yıl kadar daha devam edecek araştırma ve buna paralel 
yayım çalışmalarına ihtiyaç vardır-.

Üretimde standardizasyon sağlanmamış olması ihracatta 
hem miktar, hem de fiat bakımından memleketimiz aleyhine bir 
■durum yaratmaktadır. Bu sorun çözümlenmeden (belirli çeşitler
le geniş' çapta üretim sağlanmadan) badem lhraoatmda önemli 
"bir artışın olması beklenemez.

XXX. ÜBB'Tİttl PBO-RAiII ^'(Projeksiyonlar) )
Bademle ilgili 1976- 1987 yılı tahminleri, üretim, 

yurt içi tüketim, nüfus miktarı, şahıs.başına tüketim ve ihra
cat olmak üzere 5 kısımda incelenmiştir. Cetvel 25 bu projeksi
yonları vermektedir.



Cetvel. 25— 1976- 1987 badem tahminleri

Ydrtiçi tüketim Nüfusumuz Şahısbaşı İhracat 
Yıllar Üretim (ton) (ton) (bin ad.) tüketin miktarı

(kg) (ton)
1976 27.110 22.787 41.023 0,555 4.332
1977 27.944 23.464 42.049 0.558 4*480
1978 28.340 24.192 43.100 0.561 4.648
1979 29.788 24.S6S 44.178 0.565 4.829
1930 30.317 25.797 45*. 282 0.569 5.020
1981 31.399 26.675 46.414 0.575 5.224
1982 33.042 27.603 47.575 0.580 5.439
1983 34.247 28.581 48.764 0.536 5.666
1984 35.514 29.609 49.983 0.592 5.904
1985 36.342 30.687 51.233 0.598 6.155
1986 33.232 31.816 52.514 0.605 6.416
1987 39.634 32.995 53.S27 0.612 6.689

Başlangıç yılı (0) = 1967 îîüfusr artışı : £0.25
Üretin trenti = Y = 2k.334.2 + 247x+ 30.9 a.2
Tüketim trenti = Y = 18.951.2 li + 25.08

Cetvelin incelenmesinden görüleceği, gibi badem üreti
mimiz aynı tempo ile gittiği takdirde 11 yılda £ 46.3 oranın
da bir artış göstererek 39.6G4 tona yükseleceği; ihracatımı
zın ise 1976’da toplam üretimimizin £ 15.9 unu kapsarken 
1987 yılında artan nüfusa paralel olarak yurt içi tüketiminin— 
de artmasına rağmen $ 17.3 e erişeceği tahmin edilmektedir. 
Standart badem bahçelerinin üretime girmesi ve yaygınlaştı
rılması ile bu miktarın çok daha yükseleceği belirmektedir. 
Zira yurtiçi tüketim ileri memleketler -seviyesindedir,

istihsal fazlası ürünümüze mutlaka dış pazarlar bulma zorunluluğu vardır.



IV. ALI E-iDI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:
Yukarıdaki açıklamalar Türkiye'de badem üretici

nin bugün için en önemli sorunun çeşit standardizasyonu oldu
ğunu göstermektedir. Badem üretimi ileri ülkelerde de ilk ola
rak' bu sorun ele alınmış ve kademeli olarak çözümlenmeye çalı
şılmıştır. A.B.D. nin bugün üretimde ve ticarette en ileri du
rumda olması başlangıçta üretimde standardizasyonu ile almış 
bulunmasından ileri gelmektedir. Badem ticareti oldukça geliş
miş bulunan İspanya ve İtalya’da ilk olarak çeşit standardi
zasyonu sorununu ele almışlardır.

Türkiye için badem üretim programı hazırlanırken 
işe standart çeşitlerin seçilmesi ve bu çeşitlerle üretime geçil
mesinden boşlamak icabeder. Bunu sağlamadan badem üretiminde 
kayda değer bir gelişme elde etmek, özellikle ihracatın arttı
rılması üzerinde durmak mümkün değildir.

Yukarıdaki açıklamalar 1987 yılına kadir yeni 
bahçelerin seçilmiş standart çeşitlerle kurulması amacına yö
nelmesini gerektirmektedir. Veriu, kalite (iç randımanı dahil) 
ve dış şartlara dayanıklılık bakımından üstün çeşitlerin seçi
mi ve aşı ile üretilmesi suretiyle Türkiye iç badem üretiminin 
en az iki katına çıkmış olacağı hesaplanmaktadır. Bugünkü üre
tim tekniği (tohumla üretin) dev; m ettirilerek s dece alan 
bakımından bir gelişmenin sağlanması ile yıllık üretim miktarı- 
nın arttırılması yöluna gidilmemelidir. Bu görüşle üretim prog
ramını^ ele alınacak ilk tedbir her bölge için en uygun ge
len, tarımsal değeri yüksek seçilmiş çeşitlerle aşılı fidan 
temininin gerçekleştirilmesi olmalıdır.

Batı Anadoludski çeşit standardizasyonu çalışmala
rı oldukça ileri bir kademeye gelmiştir. Halen L.u. Ziraat 
Fakültesi Meyve- Bağ-Yetiştirme ve Islahı kürsüsü ve Kürsü ile 
işbirliği halinde çalışan İzmir ili Selçuk Fidanlığı üreticiye 
yılda 20 - 30 bin fidan sağlayabilmektedir. Diğer üretim böl
gelerine teşmil edilmiş olan çeşit seleksiyonu çalışmaları iler
ledikçe söz konusu bölgelerin üretimine yön vermek ve baden 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesini gerçekleştirmek mümkün olacak 
tır.

Yukarıdaki açıklamalardan, ayrıntılı üretim prog
ramlarının hazırlanması, yurt içi ve dışı talebin, üretim gir-^ 
dilerinin tahmininin ancak belirli çeşitlerle kopana badem bah
çelerinin kurulmasından sonra mümkün olabileceği anlaşılmakta
dır.



TÜRKİYE'DE SSSEAEB YBTÎŞTİEİCÎIİÜİ 
SAKATîİ - TİCARETİ VE PROBLBÎ.İBEİ

I. GİEÎS VE TARİHÇE
Kestaneler pagaceae (kayıngiller) i a mi İye sı mu 

Castanea cinsine mensupturlar. Keşte nelerin bilinen 13 türü 
genellikle Kuzey yaram küresinin değişik bölgelerine yayıl
mışlardır (1). Bu türlerin önemli yayılış aleni., ra, Doğu Asya,
( Çin, Kore, Japonya); Türkiye, Karadeniz Bölgesi, Güney 
Avrupa ; Kuzey Amerika ( A.B.D.) dır.

Anadolu kestanelerinin de içine girmiş bulunduğu 
0. sativa türü, Akdeniz havzasının yerli bir türüdür. Yayılış 
merkezinin neresi olduğu kesinlikle bilinmemekle beraber, Ana
dolu’nun bu türün ana vatanı olduğu ihtimali kuvvetlidir.
Eski yunanlı ve ^-omalı yazarlara göre Kestane L.u. 5.oi yüzyal- 
da Anadolu’dan Yunanistan’a, buradan da Güney İtalya ve Ispan
ya’ya götürülmüştür (2). Anadolu kestanenin anavatanı ve en 
eski kültür kaynaklarından biridir (3).

Rubner'e göre Kafkaslar, Türkiye, Yunanistan, Arna-. 
vutluk, Doğu ve Güneydoğu Yugoslavya, Kuzey İtalya, İspanya 
kestanenin ( C. sativa) doğal yayılış alanlarıdır (2).

Bu doğal yayılış alanları dışında kestane, kronsa, 
İsviçre, Batı Almanya, Hollanda, İngiltere ve İrlanda’da kül
tür bitkisi olarak yer almıştır (2).

Kestaneler deniz seviyesinden itibaren genel olarak 
700- 300 m yüksekliklere kadar yetişebilirse de trçı durum çe
şitli ekolojilere göre değişiklikler -göstermektedir, örneğin 
Anadolu'da 1390 m, Ispanya'da 1625 m ve Kafkaslarda 1300 m ye 
kadar yükselen arazilerde kestaneler yetişebilmektedirÇ3).

(1) J .V/.Ko Koyandl E.A. laynes 1969. Cbestnuts Kep from t he 
. Hand book of Eorth American Kut Trees.
(2) Erdem, E.— 1951. Türkiye'de Kestane ölümünün Sebeblerl

ve Savaş İakanları - Tarım Bak. Orman Gn. Kd. Yayın î.!o:102.
(3) ÜKKÜKSE, L. ve ÖZESEK, S. 1950- Modern Meyvecilik İinlv. 

Basımevi, AUCAKA.



Sert kabuklu meyveler de genellikle yag oranı yüksek 
colduğu halde kestanede karbonhidratlar daha fazladır. Iç kesta' 
mede,

£ 45 su
‘jh 6.2 protein
<h 5.4 yağ
£■42.1 karbonhidrat
’b 1.3 kUl bulunmaktadır (4). karbonhidrat oranının

yrüksek olması nedeniyle eski zamanlardan beri insan beslenme- 
ssinde karbonhidrat kaynağı olmuştur.

Anadolu, kestanenin de anavatanı, hiç olmazsa doğal 
y/ayılma alanı içerisine girdiği halde ıslah çalışmaları çok 
yyenidir. Gerçi kestanenin aşı ile çoğaltımının sınırlı ve 
toölgesel de olsa uygulanması sonucu çiftçimizin üstün vasıf—
Hı tiplerden aşı kalemi alarak üretmesine ve .böylece bölgesel 
rolarak bazı kestane çeşitlerimizin (Turfanda, sarı aşlama, 
kcara aşlama) ortaya çıkmasına sebeb olmuşsa da, yakın zamana 
îskadar tüm keiKtane varlığımız ele alınarak bilimsel hir selek- 
ssiyon çalışması yapılamamıştır. Ancak geçtiğimiz yıl (1975) 
IvMarmara Bölgesi sathında seleksiyon çalışmalarına geçilerek 
uıygun üstün verim ve kalite özelliğini h.iz çeşitler tesbit 
eîdilmeye başlanılmıştır. -

II. MEVCUT DURUM 
1. Üretim 

a) Türkiye'de :
1974 istatistiklerine göre kestane, sert kabuklu 

nueyveler içinde üretim bakımından fındık ve oevizden sonra 
3*-. sırayı olmaktadır (x) . Yurdumuzun iç Anadolu ve Güneydoğu 

Aınadolu hariç diğer bölgelerinde kestane ağaçlarına tesadüf 
eidllmektedir. Cetvel 26'da kestane ağaçlarının bölgeler iti— 
bıariyle yayılışı ve üretim miktarları verilmiştir.

Kaynak : (4). Davidson, İ. and C. A. Reed- 1953. The İmproved 
Nut Jfrees ef borth America and Kow to Grow them- 
Davin Adair.

(x) Kaynak : Tarım istatistikleri özeti, 1976. DİE.
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Cetvel. 26— Türkiye'de 1973 yılı itibariyle Kestane 
ağacı sayısı- ve Üretimi.

Toplan ağaç <& Üretim #
BÖLGELER sayısı Adet   (ton) _______
Kamara 457.758 18.6 10.191 19.6
Ege 477.797 19.4 13.082 25.2
Akdeniz 5.850 0.2 63 0.1
İç Anadolu 0 0.0 0 0.0
Karadeniz 1.518.395 61.7 28.654 55.1
D«gu Anadolu 2.200 0.1 10 0.02
Güneydoğu 0 0.0 0 0.0

Kaynak s 1 Yapı ve Üretim (1971-73) DİE.

Cetve.in tetkikinden izleneceği üzere ağaç ve üre
tim miktarlarıyla en başta, gelen bölgemiz Karadeniz bölgesi 
olmakta bunu Ege ve Marmara Bölgeleri izlemekte ; Akdeniz 
ve Doğu . -eolu^a yok denecek kadar az kestane ağacı bu
lunmakta.' .

Cetvel 27 de 1960- 1974 yılları itibariyle kestane 
üretimi ağaç sayısı ve ağaç başı verimleri verilmiştir,

Cetvel. 27- Türkiye'deki 1960- 74 yılları itibariyle 
Kestane üretimi, ağaç sayısı ve ağaç başı verim miktarları.

Kıllar Üretim (ton) Ağaç sgyısı(1000 Adet) Yerim Kg/ağa;
1960 28.750 2.37 8 12.1
1961 38,400 2.426 15.8
1962 25.260 2.433 14.5
1963 31.640 2.441 12.9
1964 32.000 2.450 13.0
1965 33.000 2.500 13.2
1966 30.000 2.350 12.3
1967 34.000 2.378 14.3
1968 43.000 2.237 19.2
1969 45.500 2.400 18.9
1970 40.000 2.422 19,0
1971 48.000 2.456 19.5
1972 50.600 2.461 20.5
1973 §2.000 2.462 21.1
1974 43.000 2.,42 3' 19.6

Kaynak : Tarım istatistikleri özeti, 1974. BİE.ort. 16.5



Cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı iizere ağaç şa
şıları devamlı bir artış göstermiyor, kestane mürekkep has- 
îtnlıgı ve kestane kanseri gibi zarerlanmalar suretiyle ağaç- 
Ilarda geniş ölçüde kurumaların olması ve kereste için kesim- 
llerin yapılması buna karşılıkta bu zararlanaalara önleyecek 
îkadar kestane iidanı üretim ve dikimleri yapılmamış olması 
tsebeb olarak gösterilebilir. Bu dur mun tabii sonucu olarak- 
1ta üretim miktarlarında dalgalanmalar olduğu görülmektedir. 
AAğaçbaşı verimler ise standart verimli kestane çeşitleri üre— 
itilip yaygın bahçeler l<umılamadiği için çok düşüktür. 15 yıl- 
jlık ortalamaya göre ağaçbaşı verin 16.5 kg olarak tesbit edil
miştir»

b) Dünya*da s
Aşağıdaki cetvel 28 başlıca kestane üreticisi ülkele-

rrin 1972- 74 yıllarına ait üretim miktarlarını ton olarak-vermektedir.
Cetvel. 28- FAO kayıtlarına geçen başlıca kestane 

-üreticisi ülkeler ve üretim miktarları (ton).

Yi L L A E
İÜTAULL'R 1972 1973. 1374
IBolivya 7.000 7.000 7.000
iBrezilya 120 150 150
Jjaponya 51.000 52.000 52.000
1Türkiye 50.600 52.000 52.000
îFransa 37.100 46.520 37.530
lYuııonistan 17.679 18.400 19.100
UJacaristan 2.300 2.400 2.400
İİtalya 57-496 71.316 75.000
1l-orteki z 46.500 46.800 54.000
lispanya 33.500 65 i 300 65.300
AAvrupa Busyası 2.300 2.400 2.400

KKaynak i FAO Production Yearbook, 1974 Yol. 28,1



Cetvelin inceletmesinden kestane üretiminde en ön 
sırayı İtalya’nın aldığı, bunu İspanya, japonys, Türkiye (4), 
Portekiz, Prens,a ve diğerlerinin izlemekte olduğu görülmek
tedir.

kestane üreten dünya ülkeleriyle refcrbe.timizi sürdüre
bilmek ve hiç olmazsa mevcut yerimizi koruyabilmek için has
talıklara mukavim standart çeşitlerle kapama kestane bahçele
rinin kurulması gerektiği ortadadır.

o. Üretim teknolojisi ve yöntemleri :
Ülkemizde toplu kestane bahçeleri yoktur. Dağınık bir 

şekilde bahçe kenarlarında veya orman içi ağacı olarak kısmen 
aşılı genellikle de aşısız münferit kestane ağaçları vardır.

Henüz aşılı kestane fidanı üreten bir müessesemiz yoktur. 
Teknik teşkilatımız tarafından ve halkın kendi gayretiyle ya
bani kestaneliklerin kalem aşısı ile verimli hale getirilme
sine çalışılmaktadır.

1975 yılında Yalova Bahçe kültürleri Araştırma Ensti
tüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyvecilik kürsüsü» 
nün kontrolünde seleksiyon çalışmalarına Marnara Bölgesinden 
başlamış bul ılımakta dır.

Çeşit koleksiyonunun yanı sıra çöğün anacı ve şılsraa 
metodları üzerinde de çalışmalar yapılacaktır. Ancak kestane
nin aşı konusunda ceviz kadar müşkülpesent olmadığı gerek 
göz ve gerekse kalem aşıları ile üretilebildiği söylenebilir.

2. ' Dış Ticaret
a) İthalat : Memleketimiz kestane üreten ve ihraç 

eden bir ülkedir. İthalat bahis konusu değildir.
b)İhraoat : kestane ihracatımız kabuklu olarak ya

pılmaktadır. Cetvel 29 1967- 72 yılları arasında yapılan ka
buklu kestane ihracat miktarlarını ve yurda giren döviz mik
tarlarını göstermektedir.

Cetvel 25- 1967 - 72 yılları arasında kabuklu kestane 
ihracatımız.
J'illar Ürün miktarı kg Değeri (#) Ort. POIi İhraç fiatı
    __ !</ 2_________________________________________
1967 1.500.386 260.299 0.17
1968 2.431.405 423.199 0.17
1969 2.164.056 376.946 0.17
1970 2.193.524 407.124 0.18
1971 1.220.151 303.602 0.25
1972 2.110.132 669.512 0.32
kaynak : 1) 1967- 72 yıllık ihracat. Ticaret Bakanlığı,



Kestere ihraç Hatlarımız 0.17 - 0.18 f, arasında de
ğiştiği görülmektedir. İç piyasada ise İstanbul Toptancı ha
linde 1969- 72 yıllarında Hatların 244- 351 krş. arasında 
oynadığı tesbit edilmiştir (x).

Aşağıda v;rilen cetvelde 1973 yılındaki çeşitli ürele
re yaptığımız ihracat miktarları ve sağlanan döviz miktar
ları ile ihraç Hatları görüİnektedir.

Cetvel 30— 1973 yılı kestane ihracatınız.

_____________ Kabuklu kestane______________________
t'LiSLSE Kilctar (kg) Değeri (TL) D i et i kg/TL

B. Almanya 10.000 54.600 5.46
A.D.D. 9.150 83.330 9.11
Kıbrıs 59.000 332.969 5.64
İsrail 213.500 1.İSİ.495 5.53
İsveç 200 1.303 6.51
İtalya 25.000 140.000 5.60
Kuveyt 255.331 1.256.123 4.91
Lübnan 1.420.106 6.126.123 4.37
Suriye 591.516 2.495.848 4.21
S,Arabistan 25.500 153.688 6.02
Ürdün 14.993 81.894 5.46

Kaynak : 1973 yıllık ihracat. Ticaret hakanlığı
: (x) Meyve Hatlarında dalgalanmalar. Yalova Bah.Kült. 

Araş. Enst. Y. So: 34.

Cetvelin incelenmesinden görüleceği üzere 1973 yılında
kestane ihracatımızdan en yüksek geîilr Lübnan'dan sağlanmış
tır, en yüksek Hatla satış ise 9.11 TL. ile A.B.D.* ne* Sapıl
mıştır.



3. Yurtiçi talep ( Tüketim )
Cetvel 31 Kerıleketimizde üretilen, ihraç edilen, 

tüketilen ve şehıs başına düşen kestane miktarlarını yansıt— 
maktadır.

Cetvel 31- Türkiye 'de 1967- 74 yıllarına elt 
kestane üretimi, ihracatı, yurt içi tüketim miktarları.

YILLAR
üretim 

kabuklu^ ton)
ihracat 
"abukluf T

Yurtiçi tüketin 
on) (Ton)

1967 34.000 1.500 32.500
1968 43.000 2.431 40.563
1969 45.500 2.164 43.336
1970 48.000 2.194 45.606
1971 48.000 1.220 46.780
1972 50.600 2.110 46.490
1973 52.000 2.624 49.376
1974 48.000 2.728 45.272

kaynak 1) Tarın istatistikleri üzeti 1974 Dik.
23 1967- 72 yıllık ihracat. Ticaret hakanlığı
3) Şahsi Araştırma, SİS.

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1967 yn — 
lında ihracatımız toplam üretirin S 4.4\ iken 1974 yılınca 

İ’ 5.68'e yükselmiştir. î»u miktarların dışında kalan ürün 
yurt içinde tüketilmiştir. 1970 yılı nü us s, yi miza gör«e 
yurdumuzda kişi başına 1.28 kg kestane tüketilmiştir. l;u-gü?n 
kestane geniş ölçüde taze olarak yenilmek suretiyle ttü.e ti 1-" 
mekte, az bir miktar da şekerleme endüstrisinde pazar ou^o-^ka
tadır.

4. Fiyatlar : Hectanc-, tir meyve türü olarak ür(Ctîiç?i-- 
ye küçümsenmeyecek bir gelir saclar. Çeşit standardının s;si~ 
lanaası ile bu nelirin daha da ortacsjı beklenebilir. C etve’l 
29 daki dış ticâret r<-kz-ala-riHazİ8 şokeyese 'için İstanbul 
Toptancı halinden alıra» ort. lama ristların 240— 350 kvnUŞ 
arasında değiştiği işleniloişti•

Aynı halden ve aynı yıllarda satışı yapılan dri-t^n 
meyvelerin firtları incelenecek olursa kesta.ne de ort-. la-: & 
flatın Oldukça yüksek olduğu ve mevsimlik öalg 1. nmal. rd«un 
Taziz etkilenmediği görülecektir.



Cetvel 32- İstanbul halinden yılında yapılan
meyve satış flatları (5)

MEYVELER Fi?-tı Kg/ kr.

kestane 351 — 244
Erik 434 - 145
Armut 525 - 220
Kiraz 450 - 241
Şeftali 363 - 162
Üzüm 424 - 133
Ayva — 347 - 182
Elma 293 - 141

5. Türkiye kestane üretiminin sorunları :
Kestane üretirimiz, bazı yörelerde çeşit karakteri 

kazanmış genellikle de tohumdan yetişmiş staçl.rlf, yapılmakta
dır. 3u nedenle gerek iç ve gerekse dış paz.jjlarda, önemli 
bir potansiyel gücü olan çeşitlerimiz bulunaSEt dır. Üretim 
bölgelerimize uygun belli standart çeşitlerin yaygınlaştırıl
ması önemli bir sorur olmaktadır.

Lorunun çözümlenebilmesi için bölgelerimizde yetiş
tirilen kestaneler arasından erkenci, üstün kaliteli ve verim
li olanların seçilerek üreticiye ulaş tın İn,; sı gerekmektedir.

Ayrıca sağlıklı ve prodliktif bir üretim için de kesta
nenin öldürücü hastalaklsrıfidan o lan Kestane kanseri (Sndothi: 
parasitica) ve Mürekkep hastalığı (Phytophara sp) ve dayanıklı 
yabancı tür ve kültür çeşitlerinin de ithal edilerek bölgele
rimize adaptasyonu denenmelidir.

1975 yılında uygulanmasına başlanılmış bulunan "tare. ra 
Bölgesi kestanelerinin Seleksiyon Yolu ile Islahı" projesi 
bölgede bu amaçlan gerçekleştirmek için hazırlanmıştır.

kaynaîf : (5). OSEAhLIOtLU, E., EBTÜEK, A. 1974- Meyve fiat- 
lan üzerinde çalışmalar. Mevsimlik delgrlan- 

-malar. YALOVA, Yteyın Mo: 34



IH. SESTİK XEOtB£Kr C Projeîcsiy«nl«*r }

Yesten* île İlgili 1976- 1987 yıla teteinieri, tirelim, yurtiçi totrUn -re iîarsrcst Bütan Oİ. Kİ Cetvel 33 de 
verilmiştir.

Cetvel 33— 1976— 1987 kestane- te teinleri.
YTl.r.AT? Üretia (ton) Yurtiçi tüketim İteracak miMarı_________ C teni}_____  (tam)
1576 54.335 50.167 2.45-6
1977 55.428 51.848 2.58©
1978 56.521 52.846 2.6*2'
1979 57.613 53.911 2.704
1980 58.706 54.942 2.765
1931 59.793: 55.973 2.32©
Tjdfly 60.392̂ 57.004 2.339
1983 61985 58.036 2,951
1984 63.073 59-067 3.012
1985 64.171 60.09® 3.073
1986 65.264 61.129 3.136
1987 66.357 62.160: 3.197

Tüketim trerti: Yi= 45-661,2 ♦ 1031*2
197© yıla feşlaaagaç olarak: alanaaş tır. 
üretim trenti : T%= 48871.4 ■*■ 1092.8 X. l&raest '■* : Yl = 2110.1 + 61.7 il
x likanda ki retvelin t ne* lense c i nden anla çalacağa özere kestane «ae-tlmisıiz te gönle© ®Bruauı ile devem ettirildiği tekdirde 11 yalda iretiBiniz £ 22.13 aitayla 66.357 ton'a, rüketiarimiz $ 22.32 artıyla 62.16© toasa, iîsreeataaaz ise 

% 30.17 artışla 3.197 tora. ytkseleeefl beklenilmektedir. Yurt İçi tüketim ve tsilûessa i hrr ca t mktenna istenileni seviyeye yttee itebilmek için terye-yden ince çeşit sterdaretaran sağ— lanEtasa gere-Ji birleş daka tesaplanraş olmaktadır. •



IV. ALIK "ASI OK GÜRÜI3K TLDBİRL2S
a) Çeşit standardizasyonu : üncelikle bölgeleri

mize ve tüketim şekillerine uygun erkenci standart kestane 
çeşitlerinin tesbit edilmesi gereklidir, halen yürütülmesine 
başlanılmış bulunan Yalova Bahçe -“ültürleri Araştırroa Bnstitüsü 
Kestane seleksiyon projesi, çeşit seçiminin ilk etabını teş
kil etmektedir. Bu çalışmalara hız verilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir

b) üretim : Kestaneliklerimizin hemen ta ihamına ynkın 
asırlık ağaçlardan meydana gelmektedir. Yeni fidan üretimi
ve tesisler yok denecek kadar azdır, ^ekın bir gelecekte 
fidancılık yönüyle bir sorun beklenemez. Zira bugün üreticiye 
dağıtılabilecek standart tipler belirlenmemiştir. Ancak ya
bani kestaneliklerin isim yapmış mahalli çeşitlerle aşılan
ması, belli sorunlar içinde üretimin arttırılmasında etkili 
olabilir.

o) Anaç sorunu : Standart tiplerle birlikte bun
lar için en uygun anaçlarında seçilmesi gerekmektedir.

d) Hastalık ve zararlılar : Kestanenin öldürücü 
hastalıklarından olan mürekkep hastalığı ve kestane kanserine 
dayanıklı yabancı tür ve kültür çeşitlerinin ithali gerekmek
tedir. Çünkü yerli kültür tipleri ( C. sativa) bu hastalık
lardan geniş ölçüde zarar görmektedir.

e) Teknoloji ve pazarlama : Ceviz konusunda öne
rildiği gibi kestanede de teknoloji ve pazarlama ile ilgili 
sorunlar ele alınmalıdır. Bu cümleden olarak hasat sırıklarla 
değil, kapsüllerle açılmaya başlandığında silkmek suretiyle 
yapılmalı, kapsülüyle düşenler ayıklanmalı gölgede £ 45 nem 
lalmcaya kadar kuruması sağlanmalıdır. Kurutulan meyveler 
madeni kaplarla veya polietilen torbalarda ağızları açık ola
rak soğuk hava depolarına alınmalı, terleme durduktan sonra 
kapaklar veya ağızlar sıkıca kapatılmalıdır. Depolama ortamın
da sıcaklık 32— 36 F —. ( 0—2°C ) ve nisbi nem A 65-70 olma
lıdır.



63^.5(560)(0V7.3)"1978/82"
YER NUMARASI :D3Ö7

YAZAR : DPT •

Bitkisel Uretim-Meyveci- 
dokuman adi : 2.ik Özel İhtisas Komis

yona; Sert Kabuklu Meyveler Grubu ,..
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