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.  Ç  ,  HASPADANDIK  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLAT 

Yayın No: DPT :  1580 - ÖİK :  266

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

BİTKİSEL ÜRETİM MEYVECİLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ 

MEYVELER GRUBU RAPORU

Haziran - 1977



Devlet Planlama Teşkilûtmın Kurulması Hakkınd&ki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine gör® kurulan özel 
İhtlg&a Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
latının İzni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

3^0 Adet Basılmıştır.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel ihtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel ihtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile .ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak > ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel ihtisas 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 uzmanlan yürütmüşlerdir.



Oze! 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» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

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
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

özel İhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkanlan 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 yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge-, fiyat istikran ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü- 
z ili yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporlann hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK



BİTKİSEL ÜBETİM 
MEYVECİLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Başkan : Yaşar Elgin (Gıda-Tarıra ve Hayvancılık
Bak.)

Bankan Yardımcısı:Murat Oktar (Gıdar-Tanm ve Hayvancılık 
Bak.)

Raportör :Hikmct Bicentürk (Devlet Planlama Teş
kilâtı

Dörlünoü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları için Icur- 
rulaa MEYVECİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 9.6.1976 günü Devlet 
Planlama Teşkilât•mda yaptığı ilk toplantıda, özelliklerine 
göre meyveleri gruplandırarak çalışmayı benimsemiştir. Grup 
raporlarının toplu olarak bir arada basımının büyük hacim tu
tacağı ve kullanışlı olmayacağı düşüncesiyle bir kaç grup 
raporu bir kitap haline getirilmiştir.

Bu Kitapta; "Yumuşak ve Sert çekirdekli meyveler" toplan
mıştır.
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I- Raporu Hazırlayan ve İnceleyenler
II- Açıklama

III- Elma Raporu 1 - 19
IV- Armut Raporu 21 - 47
V- Kayısı Raporu 49 - 78

VI- Erik Rapora 79 - 100
VII- Şeftali Raporu 101 - 129

VIII- Vişne Raporu 131 - 155
IX- Kiraz Raporu 197 - 178
X- S 0 N U Ç 179
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KOMİSYONU YIT-IUvAI-: VE SERT
çüKtüDJKLi meyveler grubu

RAPORU

I I A Z I R L A Y  A  f i  L A K :

ELMA : Muzaffer TORUII

ARMUT : Sabri DEMİRÖREN

KAYISI : Ruhi KADEOGLU

SRİII : Serap ONUR

ŞEFTALİ : Münir SLTEZ

VİŞNE : Fahrettin ÖZ

KİRAZ : Fahrettin ÖZ

: Sakarya Üretme İstasyonu Külli

: Yalova Bahçe Kültürleri Araş
tırına Enstitüsü Meyvecilik Bö 
İtim Başkanı

: Malatya Zirai Araştırma İstas.
yonu Mühürü

: Yalova Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsü Uzman Mühendi

: Ni”;de Üretme İstasyonu Müdürü

: Yalova Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsü Proje Baş Mü
hendisi

: Yalova Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsü Proje Baş Mü
hendisi

I N C Y E N L E R :

Murat OKTAR

Salih ÖZER

Muzaffer TORUN 

Lütfi GÜZEL 

Münir ELTEZ 

Ruhi KADIOĞLU 

Sabri DEMİRÖREN

Dr.Engin ÇETİNER

: Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Meyvecilik 
Şubesi Müdürü

: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüği 
Bahçe Kültürleri Müdürü

: Sakarya Üretme istasyonu Müdürü

: Van Teknik Ziraat Ortaokulu Müdürü

: Niğde Üretme İstasyonu Müdürü

: Malatya Zirai Araştırma İstasyonu Müdürü

: Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Ensti
tüsü Meyvecilik Bölümü Başkanı

: Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Projı 
Uzman Mühendisi





Fahrettin ÖZ 

Serap OKUR

. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü 
sü Proje Baş Mühendisi

; Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Ensti
tüsü Uzman Mühendisi





A Ç I K L A  M  A

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 14.5.1976 gün ve 
İPD:Sek: 304/2303 sayılı yazısı üzerine, 9.6.1976 günü DPT Orol 
salonunla toplanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Meyvecilik özel 
İhtisas Komisyonu gruplar halinde çalışmayı, kararlaştırmıştır. 
İ3u gruplardan "Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Grubu" ola

ndın lan komisyonumuz aşağıda belirtildiği şekilde oluş—

Komisyonumuz 9-11 Haziran 1976, 5-7 Temmuz 1976, 18-20 
.ğustos 1976, 13-15 Eylül 1976 tarihlerinde 4 defa toplanmış 
e raporu hazırlamıştır.

fomisyondaki
Görevi Adı, Soyadı

Muzaffer TORUN 
Sabri DEMİRÖHEH 
Fahrettin ÖZ 
Serap ONUR 
Münir ELT3Z 
Ruhi KADIOĞLU 
Salih ÖZER

Murat OKTAR Ziraat İş.Gn.Md.Meyvecilik 
Şubesi
Sakarya Üretme İstasyonu 
Yalova Bahçe Kül.Araş.Enst

Görevi

f l

M

Dr.Engin ÇETİNER 
Lütfi GÜZEL

Devlet Ü.Çiftliği Gn.Md. 
Ege Bölge Zirai Araş.Enst 
Van Teknik Zir.Orta Okulu

Niğde Üretme İstasyonu 
Malatya Zirai Araş.İst.
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i.îo 'l ■■■> şok eski .yıllardan b?n ka -bu.: ..■

yapılmakladır ve t-al: çok meyve türlerinin ana -/a tanı Anaio.l u- 

dıır. İnce 1 ayacei imiz meyve türü olan elma ec rt vo y umu vık çe

kirdekli meyveler arasın la on "azla üre tini yarılmakta olan 

bir meyvedir.

Elma, memleketimizin her tarafına yayıİmig olup, bazı il

lerimizde az olmak üzere bütün illerde yetiştirilmektedir.

II. imvCUT DURUM

1- Elmanın Bölgelere göre dağılımı:

Elma Türkiye'de bütün illerdo üretilmekte olup bu 

ürünün yetiştirildi;-! yerler geçit iklim teşkil eden, örneğin 

iç Anadolu ve Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde birbiri içi

ne girmiş ayrı bölgeler gibi bir durum yarattığından, coğrafi 

bölgelere .göre ayırım yapılarak tetkiki güç olacaktır.

Ancalc 1074 yılı elma üretimi güzönünle tutulurca 

15.000 tonun üzerinde üretime sahip olan iller şöyledir.

Niğde 2 1 5 . 0 0 0  Ton Balıkesir 2 3 . 3 0 0

Konya 1 4 0 . 0 0 0  Ton İçel 2 2 . 2 0 0

Kaotajiionu 5 5 . 1 7 5  " Ilayse ri '2 1 . 6 5 5

Nevşehir 3 4 . 7 5 0  " Çorum 2 1 . 0 0 0

İsparta 3 1 . 3 0 0  " İstanbul 1 9 . 3 4 2

Tokat 2 6 . 6  3 5  " Antalya 1 8 . 7 3 3

Bursa 2 4 . 6 2 8  " Sakarya

Oo00r -*

TOriıAk. : b 71.763 Ton



1C7-1 ,vılı elma üretimi 950 bin ton olduğuna r;öre yukarı- 
üa "österilen 14 ilin üretimi Yurt üretiminin 2/3 sinden fas

la oIhialtcdır. (Kaynak: D.İ.33).

2- Üretim:
2.1- 1961-75 yıllarındaki üretim ve derişikliklerin

i zalıı.

Cetvel 1.- memleketimizde elma üretimi 1361-1975 yıl
ları

Yı11ar
A ;aç sayısı 

1000 alet
Üretim
Ton

lf 61 14.560 282.000

1 . j ° 16.373 321.9' C

15 o 3 17.07? _5'o ,v53

15 4 17.590 337.000

1965 13.000 362.000

1966 20.000 440.000

15^7 21.492 640.000

1 • 3 53.105 700.000

1563 ■4.040 630.000

1. 70 24.353 7-16.000

1971 25.957 760.000

1972 27.100 850.000

1973 —
«j

O o o 850.000

1974 26.850 950.000

1975 23.100 900.000

(Kaynak: D . İ . 2 . )



21..ıa 'irotini 19 61 yılınla 202.000 ton ikon 10 yiL sonra 

üretin üç sisli artarak 1972 yılında 090.000 ton olmuştur. 

Halbuki ou yıllar aramada alına ağacı sayısı 14.5b0.000 dan 

27.100.000 adede yükselmiştir ki bu artı:; ancak iki misli ka

dar bile de "İlci ir. E öylece ağaç başına veya birim sahadan alı

nan mahsulde artış daha fazla olmuş bulunmaktadır. Artış, hızı 

1965 ila 1970 yılları arasında dalı a fazla olup, 1970 teki üre

tim 1365 yılı üretiminin iki katından fazladır. 1970 ile 1974 

yılları arasındaki üretira artışı ise 200.000 ton ci.fi büyüle 

rakkamlara ulaşmıştır.

2.2- Üretim Teknolojisi ve yöntemleri:

2.2.1- Fidan:

Cetvel 2.- 1961-1976 yıllarında elma fidanı üretimi 

ve dağılımı

Fidan üretimi Fidan dağıtımı
Yıllar A Adet Adet

1961-1962 689.093 689 . 09 3

1962-1963 774.024 774.024

1963-1964 723.545 723.545

1964-1965 880.734 880.734
1965-1966 1.206.224 2.206.224
1966-1967 1.449.460 1.449.460
1967-1968 1.654.832 1.128.764
1968-1969 1.652.900 726.096
1969-1970 1.820.737 861.734
1970-1971 1.591.425 914.604
1971-1972 991.653 879.324
1972-1973 805.480 670.694
1973-1974 658.265 406.000
1974-1975 590.945 590.945
1975-1976 551.765 534.000

Kaynak; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.



u fiiauLıır 51-.la-Tara m ve Hayvancılık Bakanlı ;ının ."lüen- 

rincc üretiLip da a b Laı-çlarlır. ljo7-l:kkJ ,/ılınlan aoıı- 

ti..î ve iıı atı,.: anı mülaki üiiyük farklar oltıia Hatlarının 

ol an n i.. raiyle lo.-.inler az kurulau.; vc filan elle kal- 
. Bu r.uktarların '.ırınla özel çakış vs teşekküllerle 

üı-otııek te, fakat bunların yıllık üretir,ı ve Ja._;ıtıu ;ik- 

ı lesbit sılile.'ncuakteiir.

İlan:

Yıllan yıla bu ürünle la’.ıa’ fazla üne s kazanan ilaç 
jocbiylo, öueıili o Lan aatalık ve zararlılara iıar ı yapı 

crjalalerla a .aç sa. ilan ile ilâç miktarları aşa ;ı la 

il ,ıir, tir.
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Cetvel in  te tk ik inde  e lmanın  bu öneml i  has ta l ık  ve  za
rar l ı lara  karş ı  yapı lan  mücadele ler  g i t t ikçe  ar tmakta  o lup,  yu
kar ıdaki  has ta l ık  ve  zarar l ı lardan başka  psöron (Yaprak  Bi t ler i )  
mücadeles i  i ç in  1970  y ı l ında  1 .011 .800  ağaca  16 . 188  Kg.  i lâç  sar -  
fedı lmiş ,  bu  miktar  1975  y ı l ında  1 .542 .600  ağaca  43*193  Kg.  k adar  
i lâç  miktar ına  u laşmış t ı r .  Baz ı  bö lge ler  mücadeleye  gereği  kadar  
önem vermekte  i se  de  baz ı  yer ler  gereği  kadar  önem vermemektedir .

2 .2 .3 -  Gübre :
Memleket imizde  kul lanı lan  hayvan gübres i  miktar ın ı  

tesb i t  e tmek mümkün deği ld i r .  Kimyevi  gübre  o larak  kul lanı lanı  
ekser iya  azot lu  gübre ler  o lup fos for lu  ve  potas l ı  gübre ler  çok  
az  kul lanı lmaktadır .  E lma ağaç lanı l ın  ne  kadar ın ın  gübre lendiğ i  
ve  ne  miktarda  gübre  ver i ld iğ i  be l l i  o lmadığından b i r  rakkam ver 
mek mümkün deği ld i r .

2 .2 .4 -  Su lama:
Memleket imizde  yanl ız  Karadeniz  k ıy ı lar ında  bulunan 

e lma bahçe ler i  su lamaya iht iyaç  göstermezler .  Bunlar ın  d ış ında  
ka lan  e lma yet i ş t i r i len  yer lerde  yağış  durumlar ına  göre  az  veya  
çok  sulamaya iht iyaç  vardır .

Cetve l  4 . -  Sulanan meyve  a lanı

Yı l lar  Sulanan meyvel ik  (Ha)
1960 3-736
1962 4.776
1964 3-917
1966 4.159
1968 5.765
1970 6.559

(Kaynak:  D.S . İ .  Yanl ıa  D.S . Î .  tara f ından sulanan)

Bu a lanlar ,  D .S . İ .  tara f ından sulanan diğer  meyve  
tür ler i  i l e  b i r l ik te  e lma a lanlar ımda iht iva  e tmektedir .  Mevcut  
e lma bahçe ler ine  göre  sulanan tüm bu a lanlar  y ine  az  görünmekte  
o lup,  su lama iht iyac ında  o lan  bahçe lere  yet i ş t i r i c i ler  de  kendi  
imkânlar ı  i l e  su lama ta tb ik  e tmektedir ler .  D .S . İ .  d ış ındaki  su
lanan a lanlar ın  tesb i t i  mümkün o lmadığından daha  ayr ınt ı l ı  b i lg i  
ver i lmes ine  g idi lememeşt i r .

2 .2 .5 -  Ale t  ve  makine ler :
Memleket imiz in  b i rçok  bölge ler inde  ç i f t ç i ler imiz  meyve  

yet i ş t i r i c i l iğ in i  d iğer  tar ım çeş i t ler i  i l e  b i r l ik te  yapmaktadır .  
Tar ımda kul lanı İEn a le t  ve  makine ler in  tüm olarak  tesb i t i  mümkün 
i se  de ,  bu  a le t  ve  makinalar ın  ne  «randa  meyvec i l ik te  kul lanı ld ı 
ğ ı  ve  meyvec i l ik  i ç inde  de  ne  oranda  e lmn bahçe ler inde  kul lanı l 
d ığ ın ın  tesb i t i  mümkün deği ld i r -  Bu  bakımdan ver i lecek  rakkamla-  
r ın  konunun i ş lenmesinde  fayda  sağlamayacağı  düşünülmüştür .



3- Tüketim:
Cetvel 5.- 1961-1975 yıllarında nüfus, ağaç sayısı, üretim, 

şahıs başına tüketim, tüketim ve ihracaat
Nüfus Ağaç sayısı Üretim Şahıs B.tüke- Tüketim İhracat

Yılla* (1000) (1000) .L jton)
282.300

1. , (tan\_ JbdMİ
1961 28.477 14.560 9.930 282.800
1962 29.157 16.373 321.990 11.040 321.990 -
1963 29.887 17.072 326.655 10.930 326.655 -
1964 30.623 17.590 337.000 11.000 337.000 -
1965 31.391 18.000 362.000 11.530 362.000 -
1966 32.204 20.000 440.000 13.700 440.000 -
1967 33.038 21.492 640.000 19.360 639.654 346
1968 33.393 23-105 700.000 20.640 699.705 295
1969 34.778 24.040 620.000 17.780 619.742 258
1970 35.667 24.953 748.000 20.950 747.506 494
1971 36.590 25.957 780.000 21.310 780.000 -
1972 37.538 27.100 850.000 22.630 849-630 312
1973 33.518 27.900 850.000 22.030 848.570 1.430
1974 39i 515 23.850 950.000 23.980 947.709 2.291
1975 401200 29.100 900.000 22.130 890.014 9.986
(Kaynak: Nüfus, 

lama ve
Ağaç sayısı 
D.İ.E.)

, Üretim D.İ.E., İhracat: T.B. pazar-

Elma üretiminin gittikçe artmasına karşılık rakkamla- 
rı verilen son 15 sene içinde 5 sene 500 er ton altında ihracat 
yapılmış, son Uç sene de 1000 er tonun üzerinde 9.900 tona ulaş
mıştır.

4- İhracat:
Cetvel 5 de gösterildiği üzere elma üretiminin son 

yılda 900.000 tona ulaşmasına karşılık ancak 9.000 ton üzerinde 
bir ihracat yapılmış durumdadır. Geçmiş senelere bakılırsa ssn 
üç yılda ihracatta iyi bir artış kaydedildiği görülür.



Y: Har

■ ' • • - >73-74-75 yılları:. . y 
de t", ri r .i

r • t edilen İhraç e .ile:: 
i 1 Kıt miktar (Kr. )

.ıh ■ ılır

Tutarı FdP 
(T-.)

. F.i-s

FOd l-.Fiatı
CL.)

1973 İran 1.395.412 4.6-30.^51 3-35
> D.A1manya 31-655 11b.635 3-68

Kuveyt 3-397 11.339 3-50
1974 İran 2.194.166 10.101.662 4.60

Irak 75.000 315.000 4.20
Kuveyt 19.660 74.958 3.81
Kıbrıs 1.949 6.387 3.27

1975 İran 9.970.180 60.998.699 6.11
Avusturya 14.530 49.942 3-42
Kuveyt 1.000 4.275 4.27

(Kaynak: 1973 yılı G.T.H.B., 1974-75 D.İ.E Geçici rakkam)

5- Stok:
Elma ürününün iıemen hemen tamam yaş meyve olarak 

tüketildiğinden bir yıldan ertesi yıla stok yapılması bahis ko
nusu olmayıp ancak toplana mevsiminden itibaren 5-7 aya kadar 
soğuk hava depolarında muhafazası yapılmaktadır.

6- Fiatlar:
Cetvel 7-- 1970-74 yılları elma fiatları aşağıda gösterilmiştir 

Üretimi fazla olan bazı illerde çiftçi eline geçen elma 
fiatları (Kg./Kuruş)

Yıllar l_9_7_i.ınnn n 1970 1971 1972 Amasya Golden Starking Yerli
Ankara 158.8 171.0 178.5 232.0 234.0 243.0 163.0
Konya 175.4 154.0 167.0 I88b0 217.0 215.0 140.0
Niğde 147.6 181.0 127.1 176.0 190.0 182.0 141.0
Amasya 124.8 146.0 164.1 198.0 231.0 224.0 166.0
Tokat 143-3 183.0 165.9 226.0 224.0 225.0 147.0
Kastamonul30.1 134.0 160.2 212.0 233.0 228.0 155.0
Sakarya 148.6 140.0 128.0 235.0 286.0 260.0 175.0
Antalya 175.0 186.0 180.5 216.0 250.0 235.0 167.0
Nevşehir 153-9 150.0 160.3 227.0 222.0 238.0 153-0

19 7 4
Ankara 280.0 294.0 320.0 186.0
Konya 229.0 287.0 276.0 177.0
Niğde 226.0 307.0 311.0 206.0
Amasya 256.0 284.0 274.0 190.0
Tokat 272.0 286.0 297.0 212.0
Kastamonu 223.0 245.0 253.0 172.0
Sakarya 262.0 312.0 301.0 174.0
Antalya 286 0 313.0 313.0 209.0
Nevşehir 240.0 263.0 237.0 160.0

(Kaynak : D.I.E. )



Cetvel 3.- Parakende satış fiatları (Kg./Krş. )

İLLEE Y ı l l a r
1970 1971 1972 1973 1974

Ankara 268 321 319 410 479
Konya 227 219 249 273 360
Niğde 184 161 236 245 320
Amasya - - - 367
Tokat 136 184 - -
Kastamonu 183 150 - -
Sakarya 230 249 276 2.; 3 367
Antalya 209 254 295 323 464
Nevşehir 186 159 206 233 331

7- Sorun ve Tıkanıklıklar:
7.1- Üretimi smırlayansebe pler:

7.1.1- Ekolojiye uygun tür ve çeşitler yerleri
ne dikilmediğinden ürün noksanlığı ve kalite düşüklüğü olmaktadır

7.1.2- Yetiştiriciler yeteri kadar teknik bilgi 
ve beceriye sahip o İsındığından dekara verim az olmaktadır.

7.1.3- Krediler yetersizdir.
7.1.4- Tarımsal sigorta yaygınlaşmamıştır.
7.1.5- Yetiştiriciler ürününü tam doğerlendire-

memektedir.
7.1.6- Girdiler zamanında uygun fiatlarla ve ye

teri kadar yetiştiriciler tarafından temin edilememektedir.
7.2- Tüketimi sınırlayan sebepler:

7.2.1- Tüketici fiatlarınm yüksekliği neecni 
ile tüketim az olmaktadır.

7.2.2- Ulaşım zorlukları sebebiyle tüketir az
olmaktadır.

7.2.3- Hasattan sonraki muhafaza ve muhafaza 
tekniği yetersizdir.

III. ÜRETİM PROGRAMI
1- Yurt içi talep: Nüfus, 1975 nüfus sayımı ve 1977, 

1982 ile 1987 yılları D.P.T. cn hesaplanmış, bu yıllar arasında 
ki nüfus da hesap yoluyla bulunmuş ve şahıs başına tüketin hesap
ları ile yurt içi talep (tüketim) miktarları yıllar itibariyle 
aşağıda gösterilmiştir.
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Cetvel g.- 1976-1987 yılları nüfus, nüf .s başına tüketim ve
tüketin

Nüfus Nüfus başına Tükctim
Yıllar (1000) tüketim (Kg) (ton)
1976 41.250 23.054 950.377
1977 42.300 23.979 1.014.312
1978 43.250 24.903 1.077.055
1979 44.350 25.827 1.145.427
1930 45.500 26.751 1.217.170
1931 46.300 27.675 1.231.352
1932 48.100 28.600 1.375.660
1983 49.550 29.524 1.462.914
1934 51.050 30.449 1.554.421
1935 52.550 31.373 1.648.651
1986 54.150 32.297 1.748.882
1937 54.400 33.221 1.807.222

2- İhracat:
1973 de 1.430, 1974 de 2.291 ve 1975 de 9.986 ton 

ihracat yapıldığını yukarıda görmüştük. Daha önceki yıllara ait 
rakamlar ise çok azdır. Hayat standartlarının yükselmesi sebebiy
le Orta Doğu memleketlerinin artan meyve talebini karşılama ba
kımından bu ülkelere ihracatta şans görülmektedir. Zira geçmiş 
senelerdeki üretimin sürekli artışının ileride de devam edeceğini 
kabul etmekteyiz. Ancak ihracat için ilerdeki yıllara ait hesap
ta bulunmak veya tahmin etmek kolay almadığından burada rakkamlar 
verilememiştir.

3- Toplam talep:
Toplam talebin Yurt içi tüketim ile ihracatın top

lam olarak ele alındığında, ihracat için ileriki yıllara ait rak- 
kamlarm bulunmasının mümkün olmadığına göre yıllar İtibariyle 
toolam talep rakkamlar verilememiştir.

4- Üretim hedefleri:
Elma üretimi bldukça düzenli bir artış göstererek 

gitmektedir. Bundan evvelki yapılan çalışmalarda 1967-2000 yıl
ları raporunda elma üretimi tahmin ve hesapları 1970-1975 yılla
rında tahakkuk olarak tahminlerin üzerine çıkmıştır.



1970 için hesaplanan
1971
1972
1973
1974 " "
1975 "

574-527 ton üretim 
626-632  
680.453 
735.749 
792.773 
851-256

748.000 ton olmuştur.
780.000 " "
850.000 "
850.0C0 "
950.000 "

900.000 "

İlcriki yıllar için normal gidişat gözönünde tutu
larak üretimin aşağıdaki şekilde olacağı tesbit edilmiştir.
Cetvel 10.- 1976-1987 yılları elma alanı, ağaç adedi, üretim ve 

üretim-tüketira farkları

Yıllar Alan
(Ha)

Ağaç adedi 
(1000)

Ağaç başına 
verim (Kg. )

Üretim
(ton)

Üretim-tüketim 
farkı (ton)

1976 146.607 29.322 36.722 1.076.746 ♦125-769
1977 150.450 30.09C 37.518 1.123.915 ♦114.603
1973 154.292 30.858 38.274 1.131.033 +104.028
1979 158.134 31.627 39-000 1.233.252 + 87.825
1980 169-975 32.395 39-679 1.285.420 + 67.250
1931 165.317 33.163 40.333 1-337.539 ♦ 56.237
1432 169.659 33.932 40.957 1.389.757 + 14.097
1983 173-501 34.700 41.554 ■s ' : t r.5--- / - 20.989
1984 177.343 35.469 42.124 1.494.094 - 60.327
1985 181.135 36.237 42.671 1.546.263 -102.388
1936 185.027 37.005 43-194 1.593.431 -150.45i
1987 183.869 37.774 43-700 1.650.600 -156.622

Ağaç adedi, üretim hesaplanası ile alan Ha.da 200 adet 
elma ağacı olduğu kr.bul edilerek bulunmuştur.

1982 yılından sonra üretim miktarlarının tüketime yet
meyeceği görülmektedir. Bunun kapatılması ve ihracata geçilebil
mesi için birim alandan daha fazla üretin alınması ve birer mik
tarda üretim alanının genişletilmesi gerekmektedir.

Üretilecek çeşitler bölgelere göre standart çeşitler
olacaktır.



5- Üretim girdileri:
5.1- Fidens^
fetvel 11.- Elma fidanı ihtiyacı

Yıllar
Artışı temi* 
için (adet)

Mevcudun deva
mı için (adet)

Toplam 
(adet)

Kuruyanın 
Yerine ad.

Fidan ihti
yacı (adet)

X9Tf 221.527 1.018.500 1.240.072 62.3&T 1.303.059
1977 768.382 1.026.270 1.794.652 65.153 1.859.805
1978 768.382 1.053.148 1.821.530 92.990 1.914.520
1979 768.382 1.080.042 1.848.424 95.726 1.944.150
1980 768.382 1.106.935 1.875.317 97.210 1.972.527
1981 768.382 1.133.828 1.902.210 98.626 2.000.836
1982 768.382 1.160.722 1.929.104 100.042 2.029.146
1983 768.382 1.187.602 1.955.984 101.457 2.057.441
1984 768.382 1.214.508 1.982.890 102.872 2.085.762
1985 768.382 1.241.402 2.009.784 104.288 2.114.072
1986 768'. 332 1.268.295 2.036.677 105.704 2.142.331
1987 768.382 1.295.189 2.063.571 107.119 2.170.690
(Mevcudun devamı için fi 3»5 ve kuruyanların yerine fi 5 fidan he
saplanmıştır ) .



5 .2-  İ l âç :

Cetve l  12 . -  E lmada  Kr .  ra  l eke ,  İ ç  Kurdu ,  Ağ  Kur.:..;, K ı rmız ı  örümcek  
ve  Koşni l  mücade le s i  i ç in  ağaç  say ı s ı  v * .  i l â ç  mi l  t a r l an

Yı l l a r Knra leke E ' l . I ç  kurdu El .  A  • .  kurdu r1r .ürüncek V- '■ - j  r  i  1

1976
Ağaç
i ; ö ç

s . 4  .872 .345  
1 .058 .026

7 .465 .300  
561 .953

6 .637 .735
197 .600

'  . 503 .2  35  
203 .513

806 .  ■  ''0

1977
Ağaç a . 4 .000 .000 7 .750 .000 6 .700 .000 4 .550 .006
i l âç  Kg 960 .000 620 .000 201 .000 204 ,760 32 .800

1978 Ağaç s . 4 .250 .000 8 .000 .000 6 .850 .000 4 .600 .000 820 .000
İ İÛç  Kg 1 .020 .000 640 .000 205 .500 207 .000 32 .800

1979
Ağaç s . 4 .500 .000 8 .200 .000 7 .000 .000 4 .650 .000 825 .000
i l âç E  p 1 .080 .000 656 .000 210 .000 209 .250 33-000

1980 Ağaç s . 4 .750 .000 8 .400 .000 7 .150 .000 4 .700 .000 325 .000
i l âç  Kg  1 .140 .000 672 .000 214-500 211 .500 33-000

1981 Ağaç  s .  
İ l âç  Kg

5 .000 .000
1 .200 .000

8 .600 .000
633 .000

7-300 .000
219 .000

4 .750 .000
213 .750

810 .CüO 
3  2  .  • >  C  0

1982
Air , ç o 5 .250 .000 8 .800 .000 7 .450 .000 4 .800 .000 805 .000
I iöc Kg . .1 .260 .000 704 .000 223 .500 21ü .U 00 32 .400

198 i Ağaç e. 5 .400 .000 8 .850 .000 7 .550 .000 4 .900 •e tü Biy .OOO
Il f i c  Kg  1 .296 .000 708 .000 226 .500 220 .500 32 .600

1984 Ağaç .8. 5-55C.OCO 3.950 .000 7 .650 .000 5 .000 .000 320 .000
I İÖC Kg 1 .332 .000 716 .000 229 .500 225.000 32 .300

193§
Ağaç 6 . 5 .650 .000 9 .000 .000 7 .750 .000 5. 100.000 330 .0 te
119ç  Kg 1 .356 .000 720 .000 232 .500 229.000 33 .200

1986
Ağaç 6. 5 .750 .000 9 .100 .000 7 .850 .000 5.150.000 330 .000
i l âç  Kg  1 .380 .000 728 .000 235 .500 231.750 33 .200

1987
Ağaç
İ löc

b .  5 .850 .000  
Kg  1 .404 .000

9 .150 .000
732 .000

7-950 .000
232 .500

5. 200.000 
234. 500

815 .000  
32 .600

(Ktynaks  Zir .Hiic .ve  Kar .Gn.Md.  1976  y ı l ı  p rogram vc  d iğer  y ı l l a r  pro-  
: ~ .  — \



5.3- Gübre:
Cetvel 13.- Elraa gübre ihtiyacı

Yıllar Azotlu (N) 
(ton )

Fo 3 f 0 rlu ( PpO 5 ) 
(ton)

Potaslı (K2O) 
(ton)

1976 17^35 7,017 7.037
127? 18.054 8.124 7.222
1978 13.515 8.332 7.406
1979 13.976 3.539 7.590
1930 19.437 3.747 7.775
1931 19.898 8.954 7.959
1982 20.359 9.161 7-144
1983 20.820 9-369 7.328
1934 21.281 9.576 8.512
1985 21.742 9-784 3.697
1986 22.203 9.991 8.881
1987 22.664 10.199 9.066

{Hektara 120 kg. N, 54 Kg. ^2^5 ve 48 Kg. KgO hesaplanmıştır)

Gübre ihtiyacı raeyanmdu mikroelcmentlcrindc dik
kate alınması gerekmektedir. Bu maddelerin de yer yer eksiklikle
ri görülmektedir.

5.4- Sulama:
Yukarda bahsedildiği üzere, yanlız D.S.İ. tarafın

dan yapılan, sulanan neyvelik alanlarının tesbıti mümkün olabil
diğinden ilerideki yıllar için elma sulama alanlarının hesaplan
ması ve teebiti mümkün «lmadığından herhangi bir cetvel verilme
si. mümkün alamamıştır.

■}.5v Alet ve makineler:
Münhasıran meyvecilikte ve dolayısiyle elma yetiş

tiriciliğinde kullanılan makine elet çeşitleri pek azdır. Arazi 
işleme, sulama ve mücadele işlerinde elrae için kullanılan bütün 
elet ve makineler diğer mahsullerde de kullanılmaktadır. Ancak 
önümüzdeki yıllarca elma bahçelerinde başlıca makine alet olarak 
traktör ve pülvcrizr.tör ihtiyacı aşağıya çıknrılr.nıştır.



Cetvel 14.- Elma alanları için traktör ve pulveriza-tor
ihtiyacı

Traktör ihtiyacı 100 lt.lik pülverizatör
Yıllar (adet) İ.ntıyaçı
1976 14.660 116.607
1977 15.045 150.450
1973 15.429 154.292
1979 15.813 153.134
1930 16.197 161.975
1931 16.581 165.817
1932 16.959 169.659
1983 17.35* 173.501
1984 17.734 177.343
1985 18.118 181.185
1986 13.502 185.027
1987 13.386 188.370
{10 Ha.a 1 traktör ve 1 Ha.n 1 atlet 100 Lt-lik pülvcri- 
zatör hesaplanmıştır)

Traktör ve pülverizatcr ihtiyaçları mevcut hlaaaic
elma alanlarında kullanılması icap ettiği miktarlar olarak yıl» 
Inra £Öre hesaplanmıştır.

5.6- Kredi:
Kredi ihtiyacının tesbitinde mevcut olacak elma 

bahçelerinin yarısının ve y«ni kurulacak bahçelerinde yarısının 
krediden faydalandırılacağı düşünülerek.

Cetvel 15.- Mevcut olacak meyve bahçelerinin bakım-çcvirme 
kredi ihtiyacı

1/2 elma alanı Dekara verilen Toplam kredi
Yıllar (Dekar) kredi (II. ) (TL.)
1976 733.040 150 109.956.000
1377 752.250 150 112.837.000
1978 771.460 150 115.719.000
1979 790.670 150 118.600.500
1990 809.880 150 121.402.000
1981 829.090 150 124.363.500
1982 848.300 150 127.245.000
1983 867.510 150 130.126.500
1984 836.720 150 133.000.000
1985 905.930 150 135.889.500
1936 925.140 150 138.771.000
1987 944.350 150 141.652.500



Cetvel 16,- 

Tesi
Yıllar elma

■ Yeni kurulacak elma bahçeleri tesis kredisi 
ihtiyacı

s edilecek 1/2 Bekara veriicc;k Toplam tesis 
alanı (dekar) tesis kredisi (TL) kredisi (TL.)

1976 5.535 750 4.151.250
1977 19.210 750 14.407.500
1970 19.210 750 14.407.500
197S 19 .210 750 1 "..407. 500
19ÖO 19.210 750 14. ;0”.500
1901 19-210 750 1.. 07.500
1982 19.210 750 14.407.500
1983 19 .210 750 14.407.500
13o4 19.210 750 14.407.500
1935 19.210 750 14.407.500
1356 19.210 750 14.407.500
1387 19.210 750 14.407.500

G< r•ek bu bakm-çevirme kredisi için ,kk: r; 150 lira
V - f ••k s c  t c ü is kredisi dekara 750 lira bu günü;;, şartlarına göre
çek a 2d ir. Bu miktarlar T.C.Ziraat Bankasının 1972 yılı baremle-
r i n c  g u ir. İlerideki yıllar için bu rekkamlar elbette değiş-

ola camlardır.
fi Ynratılacak iş hacmi s

1976-1937 yıllarında işçi iş günü ve işçi ihtiyacı
olarak ye rr t: 2..n iş hacmi cetvel 17 de verilmiştir.

Cetvel 17.- i 976-1987 yıllarında elma plantasyonlarının yara-
tacafı iş hacmi

Yaratacağı iş hacmi
Yıllar i s ç i  i t  dünü Yıilık isçi ihtiyacı
1976 53.190.760 215.521
1977 59.026.970 213.618
1978 60.564.170 224.312
1979 62.100.910 230.003
1980 63.637.360 235.696
1981 65,174.170 241.386
1932 66.710.970 247.078
1983 68.247.770 252.769
1984 69.784.570 258.461
1985 71.321.370 264.153
1986 72.858.170 269.840
1987 7- .394.970 275.537
İş hacmi için İşçi iş günü ve bir işçinin yılla 270 gün 

çalışacağı kabul edilerek yıllık işçi ihtiyacı bulunmuştur.



IV. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

1. Arattırma ile Yayım ve Yayım ile yetiştiriciler 
arasınla yereldi koordinasyon sağlanmalıdır. Diyar yandan yetiş
tiriciye daha etkin yayımın götürülebilmesi için Yayım Teşkila
tı kredi ve benzeri yetkilerle güçlendirilip daha aktif hale 
getirilmelidir. Meslek içi eğitim ve yetiştiricilerin eğitimi
ne önem verilmelidir.

2. Fidan yetiştiriciliği hastalıklar yönünden kont
rol altında ise de diğer hususları bakımından bir statüye bağ
lı değildir. Halen gerek resmi sektör ve gerekse özel sektör 
fidan üretmekte olduğundan ilerideki yıllarda fidan üretimi
nin özel sektöre kaydırılması ve resmi sektöründe özel sek
töre anaç, aşı vs. gibi materyali temin etmesi uygun görül
mektedir.

3. Yetersiz olan krediler gerek miktar ve gerekse 
veriliş şekli bakımından maksada uygun oLmadığından, bu meyve 
türü için ekonomik asgari ünitelerin bilimsel olarak tesbiti 
.gerekmektedir. Diğer yandan dekar başına verilmesi gereken 
tesis ve çevirme kredilerinin her yıl değişen şartlara göre 
ayarlanarak düzenlenmesi gerekir.

4. Meyve yetiştiriciliği tabiat şartlarının olumsuz 
etkileri ile karşı karşıya bulunduğundan tarımsal sigortanın 
bu sektörde uygulanması gerekmektedir. T.C. Ziraat Bankası
nın bu işi ele alması üreticinin taşıdığı risk payının azal
masını sağlayacaktır.



5. Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyacının kar
şılanmasındaki aksaklıkların önlenmesi için Teknik Ziraat 
Teşkilâtı, Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilâtı ile Zirai 
Donatım Kurumu ihtiyaçları, zamanından evvel karşılayacak 
tedbirleri almaları gereklidir.

6. Fidan üretiminin en önemli tarafla'ı'indan b iri 
çeşitlerin garanti meselesidir. Çeşidi adına tescilli ve 
garantili olarak yetiştirilmesi usullerinin yerleştirilmesi 
gerekir.

7. Ülkemizin döviz ihtiyacı gözönünde bulundurula
rak Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütül
mekte olan Türkiye Narenciye Geliştirme Projesinde olduğu 
gibi ihraç şansı olan elma içinde Geliştirme Projesinin Ba
kanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği halinde projelendi
rilmesi ve uygulamaya geçilebilmesi için gerekli örgütleşme 
iç ve dış kredilerin sağlanması gerekir. Yaş Meyve ve Sebze 
İhracatını Geliştirme Proje Müdürlüğünün bu çalışmaları yap
ması için gerekli şekilde örgütlenmesi zorunludur.

3. Ülkemizde kurulmuş bulunan meyve suyu ve konsant
resi üreten fabrikaların uygun çeşitte yeterli miktarda ve 
uygun fiatlarda ham madde bulamadıkları ve dünya gıda kodek
sine uygun standartlarımızın yapılmamış olması bilinmektedir. 
Bunun neticesi olarak kaliteli meyve suyunun tüketiciye ulaş
tırılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle gümrük muafiyeti, 
gümrük indirimi, vergi muafiyeti, özel dış kredi temini gibi 
yatırımı teşvik unsurlarından, ancak üretim bölgelerindeki
üretici birliklerinin sanayie uygun çeşitleri üretmeleri kay- 
dıyla yararlandırılmaları esas alınmalıdır.



9- Üretin merkezlerinde iç ve dış standartlara uygun 
meyve ambalaj kapları üreten tesislerin teşvik edilmesi bu plön 
döneminde öncelikle ele alınmalıdır.

10- Ülkemizin çok değerli bir milli gelir kaynağı olan 
bu meyve türünün gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi, üretici 
ve tüketicinin en faydalı şekilde bu meyvelerden yararlanabilme
si ve artan dünya nüfus ihtiyacını karşılamak üzere gerekli üre
timin arttırılabilmesi için dinamik bir pazarlama örgütünün ku
rulması şarttır.

Her nekadar D.P.T. Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pa
zarlama ve Organizasyon Özel İhtisas Komisyonunu kurmuş ise de 
Komisyonumuz bu konuda en etkin olarak üretici ve tüketici bir
liklerinin ülke çapında kurulmasının öncelikle ele alınmasını 
gerekli görmektedir. Böylece teknolojik bilgi ve kapital yeter
sizliğinden meydana çıkan aracılar ortadan kaldırılmış olacak ve 
dolayısiyle ürün zayiatı, riski ve üretici-tüketici fiatları ara
sındaki büyük farklılıklar azaltılmış olacak ve dolayısiyle ülke 
çapında dengeli bir elma üretimi ve tüketimi sağlanmış olacaktır.
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I .  G İ R İ Ş

Kültürü yapılan armudun (Pyrus Comminus I.) anavatanının 
Kuzey İran veya Ilimalaya dallarının batısı olduğu sanılnakta- 
dır. Kültüre alınması I.I.ö. 1000 yıllarına rastlamaktadır.
Te oph rast us1 un (I.I.Ö. 370-286) Kültür armutlarını yabanilerin
den ayırmakta, tohum, çelik ve aşı ile üretilmesinden bahset
mektedir. Teophrastus'un vermiş oldu ;u bilgilerden Anadoluda 
çok eskiden beri armut yetiştiriciliğinin yapıldığını anlıyo
ruz.

Romalı yazar Cate (I.I.Ö. 235-150) armutun aşılanması, ba
lcımı, muhafazası ve bazı çeşitlerin pomolojilc özelliklerini 
vermektedir. Armut daha sonraları Fransa ve Belçika'ya geçmiş 
ve 9.cu yüzyılda Fransa'da, 18.ci yüzyılda Belçika'da armut 
ıslahı üzerinde yapılan çalışmalarda kültür armutlarının elde 
edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Avusturya ve Almanya'da yabani armut yetişmesine rağmen 
ıslahı üzerinde fazla çalışılmadığından kültür çeşitlerinin 
çoğunu eski Romalılardan almışlardır.

İngiltere'de armut yetiştiriciliğinde Fransa ve Belçika- 
nın önemli katkısı olmuştur. Kuzey Amerika'ya armut ilk defa 
1630 yılında İngiliz ve Fransızlar tarafından götürülmüş ve 
sonradan büyük bir gelişme göstermiştir. Bugün 5 kıta'da ar
mut yetiştiriciliği yapılmaktadır.



II. MEVCUT DURUM

1. Armudun Bölgelere Göre Dağılımı

Armut ağacı bol güneşli, sıcak ve havadar yerlerden 

hoşlanır. Bu yüzden Akdeniz ikliminin etkin olduğu bölgeleri

mizde ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir.

Bölgeler itibariyle yayılışı ve üretim miktarları 

cetvel 1 de verilmiştir.

Cetvel 1. Bölgelere Göre 
(1973) (x)

Armut Ağacı Sayısı ve Üretimi

Bölgeler
Toplam ağaç 
Sayısı (Ad)

el
1° Sıra Üretim 

(ton) fi Sıra

Marmara 1.728.607 13.2 30.956 15.9 3

Ege 2.843.437 21.7 2 28.353 14.5
Akdeniz 1.036.367 7.9 15.419 7.9

Güney-Doğu 221 
Anadolu 1.7 2.299 1.2

Doğu Ana- 
lu
Orta Ana
dolu
Karadeniz

1.169.830

3.369.252

2.726.374

8.9

25.7

20.9

12.903 

1 40.194 

3 64.876

6.6

20.6 2 

33.3 1

TOPLAM 13.100.000 100.0 195.000 100.0

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-1973) DİE.
(x) Bölgeler üzerinden kayıtlar Ziraat Yüksek Mühendisi 

Mustafa Büyükyılmaz tarafından derlenmiştir.



Cetvel incelendiğinde armut yetiştiriciliğinde toplara 
ağaç sayısı yönünden Orta Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerinin 
iiretirrı yönünden ise Karadeniz, İç Anadolu ve Kamara bölgeleri
nin başta geldiği görülmektedir.

2.1- Üretim
Tiirki yenin 1961-1975 yılları arasındaki toplan armut ağa

cı sayısı, üretimi ve ağaç başına verimleri cetvel 2 de veril
miştir.
Cetvel 2.- Türkiye'de 1961-1975 yıllarında arııut üretimi,ağaç 

sayısı ve ağaç başına ortalama verimi

Agaç sayısı Üretin Ağaç baş:
kıllar (JL000 adet) (ton) verim (lc<
1961 9.551 145.200 15.2
1962 9.703 132.660 13.7
1963 9.958 151.570 15.2
1964 9.880 142.640 14.4
1965 10.000 134.000 13.4
1966 10.200 135.000 13.2
1967 10.453 165.000 15.8
1968 11.060 180.000 16.3
1969 11.580 160.000 13.8
1970 11.929 180.000 15.0
1971 12.245 175.000 14.3
1972 12.600 196.000 15.6
1973 13.100 195.000 14.9
1974 13.200 230.000 17.4
1975(x) 13.200 240.000 18.2

Kaynak : Tarım İstatistikleri özeti (1974) DİE•
(x): Geçici rakam

Ülkemizde toplam armut üretimi yıllara göre dalgalanma
lar olmakla beraber 1981 yılında 145 bin ton iken 1975 yılında 
% 65 artış göstererek 240 bin tona ulaşmıştır. Bu artış yeni kuyu- 
lan kapama armut bahçelerindeki genç ağaçların verime yatmaları 
sonucunda meydana gelmiştir.

Dünyada başlıca armut üreticisi ülkelerin 1972-1974 yıl
larına ait üretim miktarları cetvel 3 de verilmiştir.



Cetvel 3.- Başlıca arnrut üreticisi ülkelerin 1972-1974
yıllarına alt üretim miktarları (1000 ton)

Ü l k e l e r 1S72 1973 1974 Sıra
Güney Afrika 93 99 97Kanada 39 31 40
Meksika 35 36 40
A »B.D, 555 661 645 3Arjantin 98 43 110
Brezilya 50 31 40
Şili 34 32 34Çin 941 972 990 2
Hindistan 53 53 54İran 30 31 35İsrail 49 33 3 0
Japonya 460 495 514 4Giiney Kore 50 52 54Türkiye 196 195 200 8Avusturya 83 166 166Belçika 51 30 78
Bulgaristan 107 140 123
Çekoelavakya * 24 46 45Fransa 459 421 424 6Doğu Almanya 117 58 58
Batı « 344 4İ4 332 7Yunanistan 128 125 92
Macaristan 66 119 120
İtalya 1.538 1.570 1.430 1Hollanda 95 55 105Folonya 87 77 90
Portekiz 57 60 41
Romanya 55 82 80
İspanya. 457 471 452 5İsviçre 95 167 120
İngiltere 53 46 51Yugoslavya 91 141 93
Avusturalya 184 163 165

Kaynck : F.A.O. Production Yearbook 1974 Vol.28-1



Cetvel incelendiğinde en önemli armut üreticisi ülke
lerin 1974 yılı üretimleri dikkate alındığında sırası ile İtal
ya, Çin, A.B.D., ve Japonya olduğu, ülkemiz dünya ülkeleri ara
sında 8.ci sırayı aldığı görülmektedir.

2.7. Üretim Teknolojisi ve Yöntemleri

Anut üretiminde on uy yun üretim çekli dur yun röz 
aşısıdır. 3n uygun aşı zamanı bölgelere göre değişmekle bera
ber Temmuz ve Ağustos ayları içersinde yapılır.

Bölgelerde mevcut yabani armut ağaçlarının yeni Icül- 
tür çeşitleri ile aşılanmasında ve göz aşısı tutmamış çöğür
lerle kart ayında kalem aşısı yapılır.

Ülkemizde armut bahçeleri diğer meyve türleri ile 
karışık veya yabanilerini aşılamak suretiyle kurulmakta idi.
Son yıllarda yeni çeşitlerin ülkemize girmeye başlamasıyla 
özellikle İye vo Marmara bölgelerinde kapama armut bahçeleri 
kurulmaya başlamış 11r.

1976 yılı rayiçleri yözününe alınarak bir dekar 
kapama armut bahçesinin tesis devresi masrafları cetvel 4 de 
ve verin çağında üretim girdileri cetvel 5 de verilmiştir.
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Cetvel 4.- l.Dk. kapama armut bahçesinin verime yatıncaya kadar 
tesis masrafları (x)

Masraf Unsurları
Dekara 
iş günü

Dekara 
gider 
ilk yıl

2-5 yıl % 
arasındaki 
dekara 
gider

I- İŞÇİLİK
1,Sürura (traktörle 2 iefa)
2.Tikim yerlerinin işaret
lenmesi ve çapa

3.Fi dan çukuru açma
4. Gübre lc-me
5.Fi dan dikme
6.Sulama (3 d e fa )
7.Budama
8.Mücadele (4 defa)

1.0
0.5
2.0
1.0
1.5
2.0
3.0

6P.00

50.00
25.00

100.00
25.00
75.00

100.00
150.00

240.00

200.00

400.00

500.00
400.00
600.00

Toplam 585.00 2340.00 38.21

II- MALZEME (1)
1.Gübre

n - Ç i f t l i k  gübresi (0.75 ton)
b - K i n y ı v i  gübre (40 kg/Dk)

2 . F i d a n
3.İl£ç

200.00 
4 5.00 
100.00 
50.00

300 .00
130 .00

40C.00
Tr plaja 395.00 1330.00 23.19

II- GENEL GİDERLER
1.Arazi vergisi
2. İdare ücreti ("-)

5 .00
41.55

20.00
160.20

Toplam 46 .55 180.20 2.96
IV- Fİ RA VE FAİZ
1.Arazi kirası (3)
2.Tesis giderleri faizi (4 )

400.00
149-78

1600.00
577.50

To plam 549.78 2177.50 35.64
Genel Toplam 7654.03 100.0

(1) Bedeli ve nakliye masrafı dahil (2) Genel giderlerin $ 3 ti
(3) Arazi kirası 400 TL olarak kabul (4) Genel giderlerin $10.5i
(x) Analizler Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Şafak tarafından yapıl

mıştır*



Cetvel 3. Verime yatmış 1 Dİ:, kapama armut ba'ıçasinin Liretim 
•i i eri eri

kas raf Unsurları Dekara
İ ş ;şünii

Dekara 
"i 1er

1 kş. Armut 
başına •şiJoı- 
(1)

i- i:;çİLiıc

l.Ot ilişme (7 defa), çapa
(c defa) 10.0 500.00 0.70

D.Kasat 3.0 400.00 0. l.o
3.Sürün traktörle(.? defa) 2.0 6 0 • ( 0.0°
i.lübrelemc 2.0 LOO.CC 0.05
'3. Sulama (3 defa) 3.0 150.00 0.0 j
o . 3u.ı& ıa . 0 750.CO 0.10
7.İlâçla ua (o defa) 10.0 500.00 0.70

Toplam 1900.00 0.78 37.13

II- IlAIiZHin (2)

1. C üu re
a-Çiftlil: şiAbresi (0.730 k;) 200.00 0.08
d-Kimyevi şiibre 00 • 00 0.03

°. i lâ ç 1000.00 0. 10

Toplam 1280.00 0.51 24.24

III- dUITlı I J .kk .UR

1. Armudun --.ara taşııı.'ası u.O 300.00 0.1.7
‘ . Aramı ar i ;i j. 00 -

i İare üere Li (3) 1 5:5.75 0.05



IV- İRA V3 ?AİZ Toplam 443.75 0. 17 3. 10
1. Arazi verdisi ■■00.00 0.18
2. Yıllık üre tim "ilerleri faizi 

(4)
473.00 0.1.3

?. Pir 'ila Vk;cn toois "iler
leri re faizi (5) 10.5 736.13 0.11

"oplam 1594.08 0.5 30.2 *

Gen'l Toplam 5273.73 2.11 100.00

(1) 1 D!:, kaparıa. armut bahçesinden 
armut rlınaca ana -öre

(yerim ya m.vin) O O

(?) Bedeli ve nakli masrafı dahil
(3) Genel -ilerlerin ’f- 3'ü
(4) " " i' 10.5'i
(5) Bir yıla lü-en tesis -ilerleri ve faizi : 3: Cjj . f

n - 1

fomülü ilo 40 yıllık ekonomik ömür üzerinden heeaplrn- 
nn stır.



3.2.1. Fidan

Ülkemizde filan üretildi kamu kurulukları, özel fi
danlıklar ve bir İnamı la yetiştiricilerin kendileri tarafın
dan yayılmaktadır. Özel, fidanlık ve yetiştiricilerin yeti tir
di 'i fidan ■ ıiktarları bilinmemekle beraber kamu kurul unların
ca yetiştirilen ve dağıtılan armut fidan miktarları cetvel 
6 da verilmiştir.

Cetvel 5. 1971-1976 yıllarında yetiştirilen ve dağıtımı
yarılan armut kulan miktarları.

Yıllar
Yetiştirilen fidan 

miktarı
9a'itilan filan

1 <161-6 7 199.673 1.99.673
19 6 2-6?. 159.130 15' .130
1963-64 167.690 167.590
1964-65 171.139 171.139
19-ı 5-66 173.137 173.137
1966-67 790.765 790.766
1967-68 117.954 301.504
1968-69 775.767 319.751
1969-70 767.508 329 .770
1970-71 347.673 ^ ö 1
l°7d-7° 791.337 ,’40.582
3 o 7 2- 7 3 310.987 754.125
1973-74 365.414 191.075
1974-75 349.611 181.345
1975-76 730.779 -

ICaynek:Gıda-Tarım ve Hayvancılık Hakanlığı 
Genel Müdürlüğü kayıtları.

Ziraat i ■! eri



2.2.?. İlâç

Son yıllarda kurulan kapama anıut bahçelerinle 
hastalik ve zararlılarla mücadele yapılmadan kaliteli ürün 
almamıyacağı görülmüş ve mücadeleye gereken önen verilmiştir. 
Armut bahçelerinin ne kadarında ne miktarlarda ilâç kullanıl
dı a bilinmediğinden bir rakam verilememiştir.

2.2.1. Şiibro

Çiftlik ve kimyevi gübrelerin armut ağaçlarının 
verim ve kalitesi üzerine etkisi bilinmekte ve her geçen yıl 
kullanılan --libre miktarlarına artmaktadır. Tarımda kullanılan 
.gübrelerin ne kadarının armut ağaçlarına verildiği hakkında 
kati rakkau vermek mümkün değildir.

2.2.4. Su ve Sulama

Ülkemizde armut ağacı sulanmadan yetiştirilmekte 
ise do yeni kurulan kapama armut bahçelerinde sulama yapılma
lıdır. Sulama yapılan armut bahçelerinin miktarı bilinmemek
te lir.



2.2.5- Alet ve fîakinalar
İşletmelerde armut yetiştiriciliği diğer tarım kolları 

ile müştereken yapıldığından mevcut alet ve makine lirin ne ka
darının armut yetiştiriciliğinde kullanıldığını tesbit etmek müm
kün değildir.

II.3— İç Tüketim
Ülkemizde üretilen armudun hemen hepsi yaş, bir kısmıda 

kurutularak tüketilmektedir. Armudu işleyen önemli bir endüstri 
kolu da mevcut değildir. 1961- 1975 yılları arasındaki armut iç 
tüketimi ve şahıs başına tüketim miktarları cetvel 7 de verilmiş
tir.
Cetvel 7.- 1961- 1975 yılları armut iç tüketim ve şahıs başına 

tüketim miktarı

Yıllar Üretim (ton) İç tüketim (ton)
Şıhıs başına 
tüketim (kg)

1961 145.200 144.883 5.11962 132.660 132.646 4.6
1963 151.570 151.559 5.1
1964 142.640 142.576 4.7
1965 134.000 133.888 4.3
1966 135.000 134.496 4.2
1967 165.000 165.000 5.0
.1968 130.000 180.000 5.4
1969 160.000 160.000 4.6
1970 180.000 180.000 5.0
1971 175.000 175.000 4.8
1972 196.000 196.000 5.2
197# 195.000 195.000 5.1
1974 230.000 230.000 5.9
1975 240.000 240.000 6.0
Kaynak s 1- Tarımsal Tapı ve Üretim (1971-73)

2- Tarım İstatistikleri özeti (1974) DİE
3- Taze Iseyve Üretim ve İhracatına İlişkin İstatistikler 

(1963-72).
Armut toplam iç tüketim miktarında 1961-1975 yıllan ara

sında önemli artış görülmekle beraber nüfus artışı nedeniyle şa
hıs başına tüketimde önemli ölçüde artış görülmemektedir. Şahıs 
başına düşen 6.0 kg.lık armut tüketimi azdır. Bunu arttırmak için 
üretim artışını hızlandırmak gerekir.



II.4- İhracat
1961-1966 yıllara arasında cetvel 8 de amut- ayva ihraca

tı olarak belirtilen ihracatın dışında önemli armut ihracatı ya
pılmamıştır. Üretimin önemli bir kısmı iyi muhafaza ve pazarlama 
organizasyonu kurularak ihraç edilebilir.
Cetvel 8.- 1961-1966 yıllarında Armut- Ayva ihracatı
x ıllar Miktar (kg) Değeri (TL.) FOB ihraç değeri $
1961 317.048 146.025
1962 13.529 6,087
1963 10.911 7.699 815
1964 64.401 26.953 2.995
1965 11.760 7.409 823
1966 4.158 2.806 312
Kaynak : 1- Ticaret Bakanlığı (1961-69)

2 — Taze meyve Üretim ve İhracatına İlişkin İstatistikler 
(1963-72)

11.5- Stoklar
Armut üretiminin tamamı taze olarak tüketilmektedir. Bu 

sebebten stok durumu söz konusu değildir.
11.6— Fiatlar

Bir kısım yetiştirici meyveyi bizzat perakende olarak 
pazarda değerlendirmekte, büyük bir lcısm ise tüketim merkezle
rindeki hallere göndermektedir. Fiatlarda hallerde arz ve taleb 
durumuna göre teşekkül etmektedir. İstanbul ( Merkez ve Kadıköy), 
^Ankara,İzmir ve Bursa halleridde 1973-1975 yılları aylık ortalama 
'armut riatlan cetvel 9 ve 10 da verilmiştir.

Cetvel 9 .- İstanbul ( Merkez ve K sdıköy) ha İlerinde 1973-75
yılları aylık ortalama. armut toptan fiatları

İSTANBUL (1973)
MLRKBZ-HAİ MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY -HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Aylar - " Sn az En çok Satılan En az En çok Satılan
Fiat (TL/lkg) I 1 i at(TI/Kg)M i k.(kg)Fiat(TL/kg)fiat miktar

(Tl/kg)...JM
Ocak 3.74 4.60 239500 4.78 4.88 55900
Şubat 4.02 5.02 436000 4.09 5.00 55750
Ma rt 4.13 4.50 387000 4.09 4.33 38700
Ki san 4.47 4.47 147500 4.50 4.50 29000
Mayıs - - — — - -

jricı o ı ran 3.46 5.42 1101430 3.41 5.29 209000
i'e ra muz 2.74 6.08 1784150 2.75 6.09 359550
Ağustos 2.35 4.95 626300 2.50 5.17 129500
Eylül 3.26 4.69 1016850 3*20 4.86 153262
Ekim 2.17 5.74 1556710 2.12 5.87 229395
Kasım 1.89 4.83 840230 2.10 5.66 117900
Aralık 1.50 4.73 4 6654143 4.85 4.85 39900



Ocak 4.00 4.72
1974

601500 3.95 4.75 111511
Şubat 4.00 4.70 493800 4.00 5.00 84295
Mart 4.50 4.57 481000 4.50 4.75 91000
Kİ sah 4.50 4.75 186500 4.73 4.79 73700
Mayıs 4.50 4.87 3000 4.50 4.50 3500
Haziran 3.93 8.60 — 4.18 8.90 931000
Temmuz 2.70 9.48 2511000 2.74 9.52 508000
Ağustos 2.50 5.50 1708000 2.54 5.54 202900
Eylül
Elcim

2.50 5.20 1653000 3.99 5.26 133500
2.50 5.34 1263000 2.28 5.35 337100

Kasım 2.50 5.47 950500 2.50 5.29 161510
Aralık 3.45 7.05 439100 2.67 7.40 115100

Ocak 2.74 8.51

1975

265700 2.71 6.98 83600
Şubat 2.55 8.87 296478 2.55 8.77 82400
Hart 2.61 9.34 437000 2.58 8.96 134002
Nisan 2.52 10.71 275700 2.52 8.44 50600
Mayı s 14.87 14.87 24000 14.88 14.88 9000
Haziran 2.97 0.34 1551500 2.9* 8.00 438000
Temmuz 2.98 8.63 3049450 3.01 3.64 463000
Ağustos 2.96 6.00 2491000 2.96 6.00 585000
Eylül 3.27 6.06 1127500 3.31 6.15 75500
Ekim 2.75 6.76 1553000 3.05 6.36 114000
Kasım 2.54 7.11 989000- 2.42 7.17 136500
Aralık 2.88 8.67 670870 3.04 8.42 90000

Cetvel 10,- Ankara, İzmir ve Bursa Hallerinde 1973-75 yılları 
aylık ortalama armut toptan fiatları

A N K A R A  1973
Aylar En az fiat 

( TL/kg)
En çok fiat 

(Tl/KS)
Ooak 1.36 4.85
Şubat 1.76 4.25
Mart 1.87 2.86
Ni san 1.50 3.00
Mayıs - 9.00
Haziran 1.38 5.21
Temmuz 1.33 6.10
Ağustos 1.20 5.34
Eylül 1.01 4.90
Ekim 2.16 5.38
Kasım 1.12 5.60
Aralık 1.17 5.19



1973 İZMİR 1974
Aylar En az fiat En çok fiat 

C T L/Kg')
En az fiat 
(TL/Kg)

En coic fiat 
(’TL/Hg)

ocak 3.43 5.39 2.71 4.Ş5Şubat 3.00 5.07 3.56 5.54Hart 3.00 5.00 4.25 5.09Hi san — — — —
I.îayı s - - 9.14 18.14Haziran 1.76 3.54 2.13 5.25Temmuz 2.56 3.84 1.25 4.50Ağustos 2.74 4.05 5.35 6.14Eylül 2.95 4.25 2.05 5.94Ekim 3.13 4.77 2.90 6.93Kasım 2.94 6.§9 3.90 7.40
Aralık 3.01 5.02 - -

1973
BURSA

1974 1975
Ocak 1.45 4.21 2.33 4.33 2.38 5.86
Şubat 1.70 3.60 2.16 4.52 1.52 6.24
Mart 1.37 4.12 2.40 6.53 94 5.28
Ki san - - - 4.75 1.64 4.08
Mayıs - - - - - -
Haziran 1.73 4.52 1.26 5.25 1.80 6.11
Temmuz 1.54 4.90 78 4.78 1.45 6.54
Ağustos 1.79 5.18 - — 1.72 6.68
Eylül 1.07 5.64 - — 7.33 7.44
Ekim 1.41 6.04 - - 2.76 6.99
Kasım 1.40 5.29 - - 2.50 5.7a
Aralık 1.30 5.10 — — 89 d.38

II.7- Sorun ve Tıkanıklıklar
11,7.1. Üretimi sınırlayan sorunlar

1. Tür ve çeşitler ekolojiye uygun olarak seçilcemektedir. 
Armut türü toprak istekleri yönünden fazla seçici olmamakla bera
ber iklim istekleri yönünden yazları sıcak ve kuru olan yerleri 
sever. Çeşitler arasında kış dinlenme ihtiyacı ve soğuklara da- 
yahıklılık bakımından farklılıklar vardır. Kış dinlenme ihti
yaçları 7.2 C nin altında toplam 1000 - 2300 saat arasında değiş
mektedir.



2. Yetiştiricilerin teknik bilgi bakımından yeterli olmama
ları : Armut çeşitlerinde kısmi ve mutlak kendine kısırlık vardır. 
Dölleyiçi çeşitlerle bahçe kurulmaması, bakım faaliyetlerinin 
(Budama,ilâçlama,sulama ve gübreleme) yeterli olmaması nedeniyle 
verim ve meyve kalitesi düşmektedir.

3. Kredilerin yetersiz olması,
4. tarımsal sigortanın yokluğu
5. Girdiler (fidan, gübre, ilâç, alet ve ekipman) yetiştiri

ciler tarafından zamanında, uygun fiatlarla ve yeterince temin 
edilememesi,

6. Yetiştiricilerin ürünlerini tam olarak değerlendirememele-
ri.

II.7.2- Tüketimi sınırlayan sorunlar
1. Tüketici flatlarınm yüksekliği nedeni ile tüketim az 

olmaktadır.
2. Ulaşım yetersizliği
3. Hasattan sonraki muhafaza ve muhafaza tekniği yetersizdir, 

III- ÜRETİM PROGRAMI
III.1- Yurt içi taleb (1976-1987 yılları arası)

1976-1987 yılları arasında yurt içi talep ve fert başına 
armut tüketim miktarları cetvel 11 de verilmiştir.

Ülkemizde armut tüketiminin 1987 yılında 298.798 t«n,fert 
başına tüketimde 5.5 kg. olacağı hesaplanmıştır. '

Cetvel 11.- 1976-1907 yılları yurt içi talep ve fert başına armut 
tüketim tahmini (x)

Ağaç sayısı Fert başına
Yıllar (1000 Adet) Yurt içi talep (Tüketim (kg)
1976 13i354 224.696 5.4
1977 13.957 231.433 5.5
1978 14.259 238.169 5.5
1979 14.560 244.906 5,5
1980 14.86a 251.642 5.5
1981 15.163 258.379 5.5
1982 15.465 265.115 5,6
1983 15.766 271.852 5.6
1984 16.068 278.588 5.5
1985 16.369 285.325 5.5
1986 16.671 292.061 5,5
1987 16.972 298.798 5,5

rak 1968
Nüfus artıyı <jb 0.25 ve 
yılı alınmıştır.

trent denkleminde beşlangıç *la-
(x) Analizler Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Şafak tarafında* 

yapılmıştır.
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111.2- ihracat (1976-1987 yalları arası)
Geçmiş yıllarda çok az miktarda armut ihracatı yapılabil

miştir. Bunda, armut üretiminin belli merkezlerde yeni çeşitlerle 
kapama bahçe bulunmayışı ve muhafazasında karşılaşılan güçlükler 
etkili olmuştur. Üretimde önemli artış sağlanamazsa İhracat yap
mak da mümkün değildir.
111.3- Toplam talep (1976-1987 yılları arası)

Önemli armut ihracâtı olmadığından toplam taleb yurt içi 
talep ile aynı miktarda olmaktadır ( Cetvel 11).
111.4- Üretim Hedefleri (1976-1987 yılları arası)

Toplam talep ve ayaç sayısı olarak üretim hedefleri cet
vel 12 de verilmiştir.

Toplam üretim talebine 10 ilâve edilip üretim hedefi 
bulunmuştur.
Cetvel 12.- Armut üretim hedefleri (1976-1987)

Ağaç sayısı
7111ar  Üretim (ton) (1000 adet)
1976 247.165 13.354
1977 2.54.576 13.9571978 261.985 14.2591979 269.396 14.560
1980 276.806 14.862
1981 284.216 15.1631932 291.626 15.4651983 299.037 15.766
1984 306.446 16.068
1985 313.857 16.3691986 321.267 16.6711987 328.677 16.972
III.5- Üretim Girdileri (1976-1937 yılları arası)

1. Fidan ihtiyacı : 1976-1987 yılları arasında gerek mevcu
dun devamı, gerekse yeni tesisler için gereken armut fidan sayısı 
cetvel 13 de verilmiştir.
Cetvel 13.- 1976-1987 yılları arasında armut fidan ihtiyacı

Mevcudun devamı Yeni tesisler Toplam
xıllar için (1000 Adet) için (1000 Adet) (1000 adet)
1976 330 .154 4841977 334 593 9271978 349 302 6511979 356 301 6571980 364 302 666
1981 372 301 6781982 379 302 6811983 387 301 6881984 394 302 6961985 401 301 702
1986 409 302 7111987 416 301 717

Keveudun devamı için gereken armut fidanı sayısının sap
tanmasında armut ekonomik ömrü 40 yıl olarak kabul edilmiştir.



Her bölge İçin standart olarak kabul edilen çeşitlerin
üretilmesi gereklidir.

. 2- Gübre ihtiyacı
1976-1987 yılları arasında armut plantasyonları için ge

rekli çiftlik ve kimyfivi gübre ihtiyacı oetvel 14 de verilmiştir.
Cetvel 14.- 1976-1987 yılları arasındaki armut plantasyonları 

için gerekli gübre ihtiyaoı

Yıllar
Çiftlik gübresi 

( ton)
Saf Fosfor 

(PoOj). (ton)
Saf Potas(K) 

(ton)
Saf As 
(toı

1976 417.310 3.338 3.338 5.008
1977 436.155 3.481 3.489 5.240
1978 445.590 3.565 3.565 5.347
1979 455.000 3.640 3.640 5.460
1980 464.435 3.715 3.715 5.573
1981 473.840 3.791 3.791 5.686
1982 483.280 3.866 3.866 5.799
1983 V 492.935 3.943 3.9*3 5.915
1984 502.125 4.017 4.017 6.026
1985 511.530 4.092 4.092 6.138
1986 520.965 4.168 4.168 6.252
1987 530.375 4.243 4.243 6.365

Çiftlik ve kimyevi gübre ihtiyacının hesaplanmasında hek
tara 160 armut ağacı esas alınmıştır.

a} Çiftlik gübresinden hektara 3 yılda bir defa 15 ton,
b) Saf azot (N) olarak her yıl hektara 60 kg
o) Saf potas (ic) olarak her yıl hektara 40 kg 
d) Saf fosfor olarak ( P205^ her yl1 h®ktara kg. gerekli 

görülmüştür.
3. İlâç ihtiyacı

1976-1987 yılları arasında armut plantasyonları için ge
rekli göztaşı, kireç insektiait ve fungiBlt ihtiyaçları oetvel 15
de gösterilmiştir.

İlâç ihtiyacının hesaplanmasında hektara 160 a9aç esa6 
alınmıştır.

a) Dir ağaca 10 kg. <f> 2 İlk sıvı göataşi ve kire® hesabi 
ile hektara 32 kg. göztaşı ve 32 kg. kireç.

b) Hektara 4 defa ilâçlama için toplam 12,8 kg. lnsektislt 
ve 12.8 kg fungieit dtlştlnülmUfctÛr.



Cetvel 15.— 1976-1987 yılları arasında armut plantasyonlara için 
gerekli ilSç miktarı

Göztaşı Kireç İnsektisit Fungisit
(ton)Yıllar £ton) ("ton) (ton)

1976 2.671 2.671 1.063 1.068
1977 2.791 2.791 1.117 1.117
1978 2.852 2.852 1.141 1.141
1979 2.912 2.912 1.165 1.165
1980 2.972 2.972 1.189 1.189
1981 3.033 3.033 1.213 1.213
1982 3.093 3.093 1.237 1.237
1983 3.155 3,155 1.262 1.262
1984 3.214 3.214 1.28» 1.285
1985 3.274 3.274 1.310 1.310
1986 3.334 3.334 1.334 1.334
1987 3.394 3.394 1.358 1.358

4. Su ve Sulama
Ülkemizde armut ağacı sulamadan da yetiştirilmektedir.

Son yıllarda kapama bahçeler halinde kurulan plantasyonlarda 
sulama yapılmaktadır. Ekonomik armut yetiştiriciliği için sulama 
gereklidir. Sulanabilen armut plantasyonları ayrıntılı olarak 
bilinmemekle beraber bölgeler üzerinden sulanabilir sahalar Dev
let Su İşleri bültenlerinde belirtilmiştir.

5. Alet ve ^kina
1976-1987 yıllarında armut plantasyonları için gerekli 

traktör (alet ve ekipmanları ile beraber) ve pülverizatör sayıla
rı oetvel 16 da verilmiştir.
Cetvel 16.- 1976-1987 yılları arasında armut plantasyonları için 

gerekli traktör ve püjverizatör sayılan
Yıllar Traktör sayısı Pülverizatör sayısı
1976 8.346 83.462
1977 8.723 87.231
1978 8.912 89.118
1979 9.100 92.000
1900 9.289 32.887
1981 9.477 94.768
1982 9.666 96.656
1983 9.859 98.587
1984 10.043 100.425
1985 10.231 102.306
1986 10.419 104.193
1987 10.608 106.075



İhtiyaçların hesaplanmasında 1.0 hektara 1 traktör vo 

hnktara 100 litrelik bir pülverizatör dün inülmüştür.

6. Kredi

1976-1987 yılları armut plantasyonları için gerekli 

kredi ihtiyaçları cetvel 17 de verilmiştir.

Cetvel 17. 1976-1987 yılları armut plantasyonları için 

gerekli kredi ihtiyaçları

Kredi miktarlarının hesaplanmasında; toplam masrafın

i° 50 ı kredi olarak düşünülmüştür.

•III. 6. Yaratılacak iş hacmi

1976-1387 'Uları arasında -ani• ■ Larai .aratılın 
iş hacmi rılvel 13 de verilmiştir.

Yıllar Kredi Miktarı (TL.)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

312.910.890
322.293.216
331.673.010
341.055.336
350.436.396
359.817.456
369.198.516
378.580.842
387.960.637
397.342.962
406.724.022
416.105.082



Cetvel 18.

Yıllar

1976-1987 yıllarında armut plantasyonlarının yara
tacağı iş hacmi

İŞÇİı ı 9 Sfouıu Yıllık İşçi ihtiyacı
1976 33.962.500 125.780
1977 36.779.900 136.220
1978 37.091.000 137.370
1979 37.528.400 138.990
1980 38.288.500 141.800
1981 39.036.000 144.570
1982 39.794.700 147.380
1983 40.543.600 150.160
1984 41.322.300 153.04-0
1985 42.051.200 155.740
1986 42.809.900 158.550
1987 43.124.200 159.710

İş hacmi, işçi iş günü ve bir işçinin yılda 270 gün 
çalışabileceği düşünülerek yıllık işçi ihtiyacı bulunmuştur.

IV. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Alınması öngörülen tedbirler aşağıda olduğu gibi sıra
lanabilir:

1. Araştırma- yayım ve yayım- yetiştirici arasındaki ge
rekli koordinasyon sağlanmalıdır. Diğer yandan yetiştiriciye 
daha etkin yayımın götürülebilmesi için, yayım teşkilâtı kre
di ve benzeri yetkilerle güçlendirilip daha aktif hale geti
rilmelidir. Meslek içi eğitim ve yetiştiricilerin eğitimine 
öncelik verilmelidir,

2. Fidan üretiminin ismine d;o§ru5 hastalıksız, standart 
çeşit ve anaçlardan kontrollü olarak özel sektör tarafından 
yapılması öngörülmektedir. Bu amaçla her bölgede fidan üre
timi yapan bir veya iki kamu kuruluşunun bünyesinde aşı 
kalemi ve anaç damızlık bahçelerinin kurulması; kadro, ekip
man ve kanuni yetki yönünden yeterli hale getirilmesi ve



bölgede fidan üretimini denetlemesi zorunludur. Bu örgütlenme 
ve îcanuni yetkilerin belirlenmesi için Gıda-Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlı.51 Ziraat İçleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu al
tında Tarımsal Araştırmalar ve Ziraî Mücadele ve Karantina Ge
nel Müdürlüklerinin müştereken çalışarak bu plSn döneminde ha- 
zırlıkları tamamlamaları gereklidir.

3. Yetersiz olan krediler... gerek miktar ve gerekse veri
liş şekli bakımından maksada uygun olmadığından armut türü için 
asgari ekonomik ünitelerin bilimsel olarak tesbiti gerekmekte
dir. Diğer tarafdan dekar başına verilmesi gereken tesis ve 
çevirme kredileri değişen şartlara uygun olarak her yıl düzen
lenmesi gereklidir. Bu kredilerin tesbiti için Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüklerinin 
ortak bir çalışma ile tesbit ve uygulamaya alması gereklidir.

4. Armut yetiştiriciliği tabiat şartlarının olumsuz et
kileri ile karşı karşıya bulunduğundan tarımsal sigortanın bu 
meyve türünde de uygulanması gerekir. Türkiye C. Ziraat Ban
kasının armut yetiştiriciliğinde de sigorta sisteminin uygu
lanması için gerekli çalışmaların tamamlanması tarımsal ris
kin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

5. Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyacının karşılan
masında aksaklıklar olduğu ve bunun neticesinde de lüzııasuz 
stoklama ve aşırı kazanç peşinde olan aracıların türemesine 
sebeb olmaktadır. Bunun önlenmesi için Teknik Ziraat Teşki
lâtının kimyevi gübre ihtiyaçlarını, Zirai Mücadele Teşkilâ
tının da ilâç ihtiyaçlarını ilçeler seviyesinde tefcminlerini 
yapmaları ve Zirai Donatım Kuruma ile ilâç bayilerinin



mevsimlik gübre ve ilâcın İ« 10 fazlasıyla zamanında stoklama- 
larının usul kabul edilmesi gereklidir. Bu arada sık sık kar
şılaşılmakta olan mikroelement noksanlıklarının giderilebilme
si için toprak veya yapraktan verilebilecek formülasyondaki 
kimyasal bileşiklerinde Zirai Donatım Kurumu tarafından üreti
ciye ulaştırılması temin edilmelidir.

Ülkemizin dövize ihtiyacı gözönünde bulundurularak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan 
Türkiye Narenciye Geliştirme Projesinde olduğu gibi ihraç şan
sı olan bu meyve türüne ait geliştirme projesi Bakanlık içi ve 
dışı kuruluşlarla işbirliği halinde yapılması ve derhal uygu
lamaya geçilebilmesi için de gerekli olan örgütleşme ile iç 
ve dış kredilerin temin edilmesi gerekmektedir.

Yaş Meyve ve Sebze İhracatını Geliştirme Proje Müdürlü
ğünün bu çalışmaların sorumluluğu ve koordinatörlüğünü yapması 
için gerekli şekilde örgütlenmesi zorunludur.

Yeni yetiştirme tekniği entansif meyveciliği zorunlu 
kılmıştır. Bu tekniğin gereği olarakda bahçe tipi traktör ve 
ekipmanların kullanılması uygundur. Bunun için genel tarım sa
hası içerisindeki meyve alanları dikkate alınarak traktör ima
latı ve ithalat programlamasında bahçe tipi traktör ve ekip
manlarına bu oranda yer verilmesi gereklidir.

Üretim merkezlerinde iç ve dış standartlara uygun armut 
ambalaj kapları üreten tesislerin kurulması için teşvik edil
mesi, bu plân döneminde öncelikle ele alınmalıdır.



Ülkemizde çok değerli bir milli gelir kaynağı olan ar- 
mutuz: gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi üretici ve tü
keticinin sn iyi bir şekilde bu meyveden yararlanabilmesi ve 
artan nüfus ihtiyacını karşılamak üzere gerekli üretimin arttı
rılabilmesi için dinamik bir pazarlama örgütünün kurulması 
şarttır. Hemekadar Devlet Planlama Teşkilâtı Türkiye Yaş 
Meyve ve Sebze pazarlaması ve organizasyonu özel komisyonu 
kurmuş ise de komisyonumuz bu konu da en etkin olarak üre
tici ve tüketici birliklerinin ülke çapında kurulmasının ön
celikle ele alınmasını gerekli görmektedir. Böylece teknolo
jik bilgi ve kapital yetersizliğinden meydana çıkan aracılar 
ortadan kaldırılmış olacak ve dolayısıyla ürün zayiatı, ris
ki ve üretici ile tüketici fiatları arasındaki büyük farklı
lıklar azaltılmış olacak ve ülke çapında dengeli bir armut 
üretimi ve tüketimi sağlanmış olacaktır.
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KAYISI (PRUNUS ARKENİACA)

I. 6 î R î Ş
Botanik adı olan Prunus Armeniaca'ya bakılarak 

başlangıçta ana vatanının Ermenistan olduğu zannedilmiş ise 
de, yapılan araştırmalar bu meyve türünün ilk yayılma alanı
nın Türkistan'dan Batı Çin'e usandığını ortaya koymuştur.

Kayısı bu bölgelerden İran ve Kafkasya yolu ile 
Anadoluya daha sonra Yunanistan'a ve Romalılar devrinde de 
İtalya ve Avrupa'ya yayılmıştır. Kayısının Amerika'ya götü- 
rülüşü 1700 yıllarına rastlamaktadır.

Bu nedenle memleketimizde kayısı ziraati çok eski 
bir tarihe sahiptir. Kayısı fazla nemden hoşlanmadığı için 
ICaradenizin doğu balgelerindeki bir kısım illerle, kış soğuk
larının çok fazla olduğu Doğu Anadolunun yüksek yaylaları ha
riç, memleketimizin hemen her yerinde kayısıya rastlamak müm
kündür.

II. MEVCUT DURUM
II.1- Kayısının bölgelere göre dağılımı:

Yukarıda da belirtildiği gibi memleketimiz 
ekolojik şartların uygunluğu nedeni ile kayısı yetiştiricili- 
çok müsait olup, Türkiye'nin 67 ilinden 55 inde kayısı yetiş
tirilmektedir. Bunlardan 47 il ayrıca istatistikte yer alacak 
kadar önemlidir. Ancak bu günkü kayısı ağacı varlığının büyük 
bir kısmını kıraçta daiıa iyi yetiştirilmesi bakımından çekir
dekten aşısız olarak büyütülmüş veya kendiliğinden yetişmiş 
ağaçlar olan zerdali teşkil etmektedir.

Bu nedenle kayısı ve zerdali birlikte mütalâ 
edildiği takdirde Türkiye kayısı üretimini 7 bölgede toplamak 
mümkündür.

1- Malatya, Erzincan, Elazığ bölgesi
2- İğdır (Kars) bölgesi
3- Akdeniz (Mut) bölgesi
4- Sakarya Vadisi (Eskişehir)
5- Marmara bölgesi
6- Ege bölgesi
7- İç Anadolu bölgesi-

1- Malatya, Erzincan, Elâzığ bölgesi:
Bu bölge birinci derecede üretin bölgesi 

olup, Türkiye kayısı üretiminin hemen yarısı bu bölgeden el
de edilmektedir. Gerek ulaşım imkânlarının zorluğu ve gerek
se yatışan kayısı çeşitlerinin özelliği dolayısiyle elde edi
len ürünün $ 80 kurutmalıkta, $ 20 taze veya diğer şekillerde 
(reçel, pestil gibi) değerlendirilmektedir. Bu nedenle de böl
ge kayısı kurutmacılığınındn merkezi durumundadır.



2- İğdır, Kağızman (ARAS Vadisi):
Son senelerde nakliyat durumunun düzelmesiyle 

dahili pazarlara sofralık kayısı sevkeden bir bölgedir. Aras 
Vadisi bir mikroklima olup, mahsul emniyeti bakımından diğer 
bölgelere göre daha emin görünür ise de, iç pazarlara uzaklı
ğı nedeni ile fazla bir gelişme göstermemektedir. Mahsulün 
$ 70 ini iyi bir sofralık kayısı olan Aprikoz (Şalak) teşkil 
etmektedir. Az miktarda da kurutmalık çeşitler mevcuttur. Te- 
berze (Şekerpare), Ordubat gbi kurutma işlemi daha çok malat- 
ya'lı tüccarlar tarafından yapılmaktadır.

3- Akdeniz bölgesi:
Bu bölgede son senelerde bilhassa (Mut) tur

fanda sofralık kayısı yönünden iç pazarlarda kendisini gös
termiştir. Bu bölgeden bir miktar dış memleketlere taze kayı
sı ihracı yapılmış ise de (1974 yıllarında) fazla önemli de
ğildir.

Anoak bu bölge erkencilik yönünden iyi bir ka
yısı bölgesi olup, gelişmeye çok müsait görünmektedir. Çünkü 
önce zerdali (5-6 Mayısta) olgunlaşmakta ve İstanbul, Ankara 
gibi büyük pazarlarda iyi bir fiat bulmaktadır. Zerdalilerden 
sonra 15 Mayısta bu bölgeye uymuş Tokaloğlu (bu bölgeye has 
erkenci)ve Septik kayısı çeşitleri olgunlaşmaktadır. Bilahare 
25 Mayısta en iyi ekolojisini burada bulmuş olan Şekerpare 
pazarı doldurmaktadır. Ayrıca ilkbahar donlarının kayısı üze
rindeki etkisi de bu bölgede az olmakta ve mahsul daha emni
yetli görünmektedir.

Ancak b» bölge için kayısı yetiştiriciliğinde 
sınırlayıcı bir etken olan kış soğuklama ihtiyacı çok mühim 
olmaktadır. Örneğin Şekerpare Mut'da çok iyi yetişirken Si
lifke'de sahile indiğinde meyve tutmamaktadır. Bu bakımdan 
bu bölgeye yeni çeşitleri sokarken muhakkak kış soğuklama 
ihtiyacının bilinmesine mutlak zaruret vardır.

4- Sakarya Vadisi (Eskişehir-Sarıcakaya):
Kayısının bu vadiye 15 yıl kadar önce Teknik

Tarım Teşkilâtı vasıtası ile girdiği tahmin edilmektedir. Bu 
gün vadinin derin etli topraklarında sebze ve pamuk ziraatı 
yapılmakta, kıraç yerlerde ise kayısı yetiştirilmektedir.

Kayısı bahçeleri kapama şeklinde olmayıp, daha 
çok çit dikimi şeklindedir. Bu bölgede bugün için 34.000 ka
yısı ağacı mevcut olup, ilkbahar donlarının etkisi ile kayı
sı mahsulü bu bölgede fazla emniyetli görünmemektedir.

Yanlız çiftçi bu bölgede kayısı için bir ba
kım masrafı yapmadığı gibi, kayısıdan aldığı parada kendisi 
için yan gelir durumundadır. Ayrıca bölgenin tüketici pazar
lara yakınlığı dolayısiyle Mut bölgesinden sonra (10 Haziran) 
mahsul hasat euildiğinden az da olsa iyi bir fiat bulmaktadır.



Bu nedenle çiftçi bu bölgede kayısıya gitmiktedir. Bu bölge
de yanlış olarak adlandırılan Tokaloğlu yöreye iyi uymuş, 
gösterişli, susuz, lezzetsiz, kalın kabuklu bir çeşit yayıl
mış durumdadır. Şekerpare bu bölgede iyi netice vermektedir.

5- Marmara bölgesi:
Bu bölge iklimle alâkalı olarak kayısı yetişti

riciliğine pek rallsait değildir. Edirne ve Çanakkale gibi il
lerde dağınık bir durumda yetişen mahsul iç pazarda tüketil
mektedir» Bu bölgeye daha çok yabancı çeşitler girmiş durum
dadır, Mektep, Karacabey, Preeosede böulbon gibi.

4- Ege bölgesi:
Sen senelerde gelişen bu bölge turfanda ve sof

ralık kayısı yetiştiriciliğine müsaittir. Ancak ekolojisine 
uymuş yerli birkaç çeşit yetiştirilmekte bu da kendi bölge
sinde tüketilmektedir. Yetişen önemli çeşitler: Çiğli, Ethem- 
bey, tmrahor, Şam, Mektep, Turfanda İzmir (Yahudi) ve Yerli 
İzmir'dir. Bu arada bilhassa Menemen yöresinde Tokaloğlu 
(İzmir'in kendine has bir çeşiti) mevcuttur. Bunların hiç 
birisi de tam standartlara girebilecek kalitede çeşitler de
ğildir. Şekerpare bölgenin en iyi kayısı çeşididir.

7- İç Anadolu bölgesi:
Nevşehir başta olnak üzere Kayseri, Ankara, 

Konya, Sivas ve Niğde illerini içine alan bu bölge iklimle 
alâkalı olarak kayısıdan çok zerdaliye müsait görünmekte ve 
Türkiye zerdali ağaç mevcudunun 4/3 nü teşkil etmektedir.

Tamamen çekirdekten yetiştirilmiş geniş zerda
li populâsyonu mevcuttur. İlkbahar donlarının etkisi ile de 
tam ve garantili mahsul alma imkânı her yıl mevcut değildir. 
Mahsul olduğu yıllar bölge halkı tarafından çoğu ya yarmak 
suretiyle, yahut kükürtlemek suretiyle kurutulmakta, ya Ma
latya Tüecarına veya İzmir'e nakledilmek suretiyle satılmak
tadır.

Bu bölgede kaliteli mahsul olmadığından yaş 
tüketimde mevcut değildir. En yaygın çeşit Nevşehir'de Bi- 
tirgen kurutulmaya elverişlidir. Birazda Niğde ve Kayseri'- 
de Şekerpare meveut «lap, bu çeşitte kurutulmak suretiyle 
değerlendirilmektedir.

Son zamanlarda bu bölgede kurulan meyve suları 
fabrikaları bu zerdali mahsulünü kısmen değerlendirmektedir.



II.2- Üretim
a) Memleketimizde kayısı yetiştiriciliği yukarıda 

belirtilen bazı bölgelere lokaliae olmuş durumda ise de bir 
kaç. ilimiz hariç her yerde kolaylıkla yetişebilmektedir.

Türkiye'de kayısı ziraati gerek ağaç sayısı ve 
gerekse elde edilen ürün yönünden devamlı bir artış göstermek
tedir. Şöyle: 1937 yılında 4.658.000 olan ağaç sayısı 30 yıl
da 1967 de 9.549.500 e, ürün miktarı da 47.416 tondan 113.000 
tona yükselmiştir. 1975 yılında ise ağaç sayısı 10.150.000 ve 
mahsul miktarı ise 135.000 tona ulaşmıştır. Böylece ağaç sayı
sında 2, mahsul miktarında ise 3 misli bir artış kaydedilmiş
tir. Bununla birlikte bu periyot içerisinde elde edilen ürün 
miktarları yıldan yıla göre çok değişiktir. Bunun başlıca se
bebi, bölgelerde meydana gelen ilkbaharın geç donlarıdır. Bu
nun yanında don zararları ile çok karıştırılan hastalık ve za
rarlılarında etkisi büyüktür.

Bu nedenle Türkiye'de ki kayısı yetiştiricili
ğine kararsız bir bünye kazandırmakta ve üreticiyi korkütmak- 
tadır. Dolayısiyle üretici birçok bölgede kapana bahçeden çek 
kenar dikimi şeklinde tesisler kurmaktadır.

b) Bu istikrarsızlığı dana iyi görmek bakımından 
son 15 yıllık (1961-1975) kayısı ve zerdali ağaç sayısı raah- 
miktarı cetvel 1 de gösterilmiştir.

Cetvel 1.- 1961-1975 yıllarında kayısı ve zerdali ağaç
sayısı ve mahsul miktarları

Yıllar
KAYISI

İstihsal(ton)
ZERDALİ

Ağaç sayısı Ağaç sayısı İstihsal(ton)
1961 2.778.700 37.300 5.623.300 77.600
1962 2.951.240 34.020 5.904.760 52.780
1963 3.044.940 29.400 5.787.860 46.400
1964 3.225.000 38.000 6.085.000 64.000
1965 3.250.000 30.000 6.050.000 58.000
1966 3.400.000 17.800 6.050.000 20.200
1967 3.479.500 53.000 6.070.000 65.000
1968 3.692.000 55.000 5.991.000 76.000
1969 3.091.730 55.131 5.976.000 62.500
1970 . 3.966.860 52.000 5.003.000 -
1971 4.530.000 34.000 5.737.000 46.000
1972 4.350.000 63.000 5.650.000 60.000
1973 4.500.000 77.000 5.886.000 66.000
1974 4.710.000 69.000 5.600.000 55.000
1975 4.750.000 70.000 5.400.000 65.000



Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı gibi kayısı ağaç 
sayısı ve ürün bakımından 15 yılda iki misline yakın bir ar
tış göstermiştir. Zerdali ise 15 yılda hemen hemen hiç artış 
göstermediği gibi, son yıllarda kısmende azalma göstermiştir.

Bunun nedeni kıyısının son yıllarda kurutmalık ve 
sofralık ekonomik değiri anlaşılmış ve birçok bölgede yeni 
tesisler kurulmuştur.

Halbuki zerdali muayyen illere (iklimle alakalı ola
rak bilhassa İç Anadolu bölgesine) teksif edilmiştir.

II.3- Girdiler
11.3*1— Fidan

Türkiye'de kayısı fiaanı üretimi üç yolla yapıl
maktadır. Birincisi Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mües- 
scselerinde yetiştirilen kayısı fidanları ile, İkincisi özel 
sektör fidanları, üçüncüsü ise çiftçinin kendisinin yetiştir
diği fidanlardır. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 yı
lında yaptığı kayısı anketine göre sektörlerin dağılım % si 
şöylodir.

Resmi Sektör : % 51
Özel " : $ 27,4
Kendi yetiştirip diken: $ 21,6
Bu duruma göre 1961-1975 yıllarında dikimi yapılan 

kayısı fidan miktarları cetvel 2 de gösterilmiştir.
Cetvel 2.- 1961-1975 yıllarında dikimi yapılan kayısı 

fidan miktarları
Resmi sektörce dağıtımı Özel sektör ve kendi yetiş- 

Yıllar yapılan kayısı fidan mik. tirilip dikilen kayışı fi.mite
İ961-1962 259.920 249.727
1962-1963 227-965 214.212
1963-4964 175.793 163.339
1964-1965 234.761 218.633
1965-1966 217.703 216.994
1966-196? 199-976 193-133
1967-1963 212.595 204.257
1963-1969 174.591 167.744
1969-1970 174.713 167.866
1970-1971 151.965 146.005
1971-1972 139-387 133.920
1972-1973 112.383 108.456
1973-1974 117.337 112.735
1974-1975 127.847 122.033



Rakkemlurın tetkikinden anlaşılacağı gibi Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fidan tevziğinde muayyen 
bir artış olmadıkı-, hatta fidan miktarında azalma görülmek
tedir. Bunun nedeni birçok üretim raüesseselerinin okula dö
nüşmesi ve ayrıca ezel sektörde fidancılığın gelişmesidir.

II.3.2- İlâç:
Önemli kayısı hastalık ve zararlıları için kulla

nılan 15 yıllık ilûç miktarı Zirai Mücadele ve Karantina Ge
nel Müdürlüğünden alınarak cetvel 3 de gösterilmiştir.
Cetvel 3.- 1961-1975 yılları ilfîk miktarlan

Kayı sı ağaçlarındaMoniiia mu.caöeiesi :
İiŞçlaIih.11 6. t P. Ç

Tevlet Halk To plan Sarfe dilen
Yıllar a f:. a c ağaç __ a,aç_ (kilo )
1961 11.000 _ 11.000 1.050
1962 11.500 2.000 13.150 973
1963 123.512 6.943 130.470 6.633
1964 23.930 2. 300 31.230 2 .423
1965 14.360 6.660 21.020 2.4 30
1966 13.134 7. 900 2 6.034 4.228
1967 36.607 600 37.207 10.196
1963 70.370 57.100 127.970 13.240
1969 22.331 7C.520 92•501 7.462
1970 13.083 115.776 123.i64 11.270
1971 40.996 258.345 2 2 3.341 56.947
1972 32.300 159.109 131.40;, 22.699
1973 1.32C 154.971 156.231 25.934
1974 31.433 416.995 448.463 339.731
1975 16.675 570.225 586.900 91.332

Kayısı ağaçlarında yaprak büken mücadelesi
1961 157.285 1.000 153.235 671
1962 112.933 - 112.933 1.915
1963 30.600 36.60C 66.900 1.090
1964 11.30C 32.200 43.50C 573
1365 17.915 69.300 37.205 1.293
1966 2C.03C 62 .49C 32.520 742
1967 26.313 66.995 98.303 1.160
1963 65.750 66.5C0 132.250 2 . 710
1969 43.675 144.550 183.225 3-045
1970 26.725 143-376 170.101 2.217
1971 24.639 205.730 230.469 6.914
1972 11.410 273-327 239.737 6.64 3
1973 14.150 317.974 332.124 6.324
1974 10.320 400.970 411.290 6.674
1375 7. 780 550.750 558.540 16.756



Kayısı ağaçlarında kızılleke mübadelesi 
llâçlanan ağaç

Yıllar
Devlet
ağaç

Halk
ağaç

Toplam
ağaç

Sarfedilen 
(kilo )

1961 3.600 3.600 322
1962 74.025 - 74.025 5.328
1963 144.327 - 144.827 3.955
1964 19-200 - 19.200 664
1965 3.464 40C 3.334 987
1966 9-754 4.70C 14.454 3-063
1967 24.925 1.500 26.425 5.417
1963 49.000 3-300 52.300 505
1969 3.235 51.000 53.285 12.069
1970 14.240 13-476 27-716 2.613
1971 39.516 153-845 193-361 3.906
1972 1.200 24.625 25.825 1.394
1973 1.656 25.790 27.446 4.977
1974 31.033 354.895 385.933 333.596
1975 12.770 369.610 382.380 147.179

fetvelin tetkikinden 1961 yılında başlamak üzere 
devlet ve halk tarafından kayısı bahçelerine atılan ilâç mik
tarı giderekten 1975 yılına kadar artmıştır.

3u durumda bize kayısı nastalıkları ile ilâçlı mü
cadelenin halk tarafından benimsendiğini göstermektedir.

II-3*3- Gübre:
Kayısıda kullanılan gübre miktarını tefrik mümkün 

olamamaktadır. Ancak önemli kayısı bölgelerinde (Malatya-Mut) 
bir miktar kimyevi gübre (Amonyum fülfat) ağaçlara verilmek
tedir.

II.3.4- Su ve sulama:
Kayısı genel olarak az su ister. Yinede bölgeye 

göre değişmekle beraber, kurutmalık çeşitlere 3-4 defa, 
sofralık çeşitlere ise 5-6 defa su verilmektedir. Su şebe
kelerinin gelişmesi muhakkak ki kayısı dikim sahalarını ge
nişletecektir.

II.3*5- Alet ve makina:
Kayısıda kullanılan makinalarıda ayırmak bugün 

için mümkün değildir. Ancak biraz daha gerçeğe yakın olabi
lir düşüncesi ile önemli bir kayısı bölgesi olan Malatya'da 
son 10 yılda çiftçi elinde bulunan motorlu pülverizetörler 
cetvel 4 de gösterilmiştir.
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Cetvel 4*» 1965-1975 yıllarında motorlu pülverizatör
sayısı

Yıllar Hotarlu pülverizatör (adet)
1965 9
1966 9
1967 46
1968 112
1969 168
1970 225
1971 276
1972 341
1973 338
1974 413
1215________511

Kaynak: Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü*
Metorlu pülverizatör sayısındaki artış gün geç

tikçe çiftçinin mücadeleyi benimsediğini göstermektedir.
II.4- İç tüketim

Memleketimizde kayısı üretiminin hemen tamamı da
hilde tüketilmektedir. Pek az bir kısmı kuru kayısı alarak 
ihraç edilmektedir. İhraç edilen miktar üretimden düşülmek 
suretiyle nüfus başına tüketim miktarı bulunmuştur. Tüketim 
cetvel 5 de gösterilmiştir.

Cetvel J.- 1961-1975 yılları arasında iç tüketim
Yıllar Kayısı-Zerdali (ton) Nüfus basına
1961 91.920 3.213
1962 69.440 2.360
1963 60.640 2.004
1964 81.600 2.621
1965 70.400 2.242
1966 31.040 961
1967 94.400 2.833
1968 120.818 3.656
1969 100.834 2.961
19*0 182.934 2.346
1971 74.968 2.179
1972 116.384 3.124
1973 1J0.321 2-793
1974 112.300 2.669
1975 122.134 2.645



II.5- İhracat!
Memleketimiz kayısı ihracatı bakımınöanşanalıolaasıre 

rağmen bugüne kadar gerek sofralık (taze) kayısı ve gerekse 
kuru kayısı olarak tatmin edici bir ihracat yapılamamıştır.
Son senelerde çok az miktarda sofralık taze kayısı ihracatı 
denenmiştir. Taze kayısı ihracatımız cetvel 6 da verilmiştir.

Cetvel 6.- 1968-1975 yılları arasında taze kayısı
ihracatı

Yıllar Ülke 1er Miktar (Kg.) Değeri (TL.
1968 Suriye 3.000 16.875
1969 Fransa 6.250 49.190
1970 Kuveyt 1.000 2.250
1972 B.Almanya 4.800 32.656
1974 B.Almanya 16.932 141.842
1974 Kuveyt 9.575 34.793
1975 Iran 50.000 150.000

Kaynak: İgenıe , sofralık ve kuru kayısı ihracatının
geliştirilmesi hakkında rapor.

Kuru kayısı ihracatı daha iyi olup, 1961-1972 
yılları arasında .-:.i ihracat cetvel 7 de gösterilmiştir.

1 7.- 1Ç61--1972 yılları arasında kuru kayısı
ihracatı

Yıllar Miktar (Kg.) Değer (TL. )
1961 1.634.586 9.011.217
1962 1.678.759 11.372.615
1963 502.325 3.861,948
1964 2.535.564 13.108.304
1965 2.035.787 12.81C.380
1966 1.023-392 7.363.328
1967 2.222.487 15.041.035
1963 2.752.000 17-326.000
1969 3.153.000 21.513.000
1970? 3.261.000 30.580.000
1971 1.360.000 17.790.000
1972 1.738.000 27.981.000

Son- üç yıllık kuru kayısı ihracatı ise mamleket- 
ler U»erinden cetvel 8 de gösterilmiştir.



__ ' ı İÜ ; Jr flikta r (!*',• 1 Leyer Kik tu r UY')
:.Almanya 473.763 3.960.729 356.379

A-»us t ura 1ya 14.677 263.743 111.759
Avusturya 3.200 147.127 32.200
Belçika 1.24. 372 2.205.350 66.929
A.F.r. 230.335 5-071.871 1.136.595

Be rc zi 1ya 162.662 2.969-407 74.791
''un i marka 1C.520 135.033 9.253

ınlendiya 31.075 650.921 126.700
r ‘ d '.33 1.628.237 17.602.971 606.46 5

Ho 1.y 50^875 884.234 11.125
Iiiâ aitpre 353-423 6.054.763 336.897
Kibri s 4.183 77.743 430
İspanya 21.725 402.465 -

İsreil 41.199 727.353 18.075
İşve ç 41.512 694.068 46.121
İsviçre 33.554 705.853 77.333
İtalya 165.242 3.435.470 16.525
İzlanda 1.20C 23-399 64.110
Japonya 6.000 115.752 2.400
Kanada 19.619 470.377 9.077
Kuveyt 3.600 63.040 14.280
Lübnan 95.316 1.584.707 44.000

No rve ç 77.357 1.421.613 109.513
Porten iz 31.660 206.907 4.600

S. A r u o i >’■ '•■n 4.C0C 63.560 1. 500
Urâ ün 1.000 17.500 3.500

V r n c ıs u CxxS 1.2 50 22.337 2.250
Y.Zci 1 anda 46.ecG 321.976 157.759

-  Z\~ 1 ‘. " 1 i ■er ülk. - - 17.000
•”’> U r * 3 ,0 6 3 - 6 21 55.751.734 3.457.621

On n j " : 1' e 
ke uleî - 1

ihracatta artış g 
A l i l .  lir.

orülnektcdir. Bu cetvele



II.6- Stok durumu
Kayısı stoku mevcut olmayıp, memleket insisin başta 

ıJ.uer. istısal bölgesi olan Malatya'da ise kuru kayısı stoku- 
:un Ticaret odası ile temasa geçildiğinde , stok yapılmadığı
nı, istihsalin 80 nin hemen hasat sonu İzmir, İstanbul ve 
Mersin'deki ihracatçılara sevkedildiğini, kalan İ= 20 sinin ie 
1-2 ay içersinde elden çıktığını ifade etmişlerdir. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odasından alınan son 5 yıllık kuru kayısı 
miktarı ise cetvel 9 da gösterilmiştir.

Cetvel 9.- 1971-1975 yılları arasında kuru kayısı
miktarları

Yıllar Mahsul miktarı (ton)
1971 500
1972 6000
1973 6500
1974 40C0
197 5_________ 11000_________

II.7- Fia.tlar
Fiatlar genel olarak arz ve tales) durumlarına gere 

değiştiğinden mahsul miktarı ile ilgilidir. Bu bakından kayı
sı gibi istikrarı olmayan bu mahsulde fiat dalgalanmaları her 
yıl mümkün «İnaktadır. Üretici fiatları hakkında bir fikir 
vermesi bakımından kayısı ilk el fiatları cetvel 10 da göste
rilmiştir.

Cetvel 10.- Üretici eline geçen kayısı ilk el fiatları
1 kg. kayısının ilk

Yıllar al fiatı
1964 96.1
1965 159-9
1966 173.7
1967 131.1
1963 130.4
1969 189.0
1970 165.0
1971 218.3
1972 İ70.8
1973 324.0
1974 385-0

Kaynak: EİS Tarımsal Yapı ve Üretim.



Ayraca  öneml i  kay ı s ı  bö lge ler indeki  i l l e rde  i se  
son  y ı l l a r ın  i lk  e l  f i a t l c r ı  ce tve l  11  de  gös ter i lmiş t i r .

Cetve l  11 . -  1970-74  y ı l l a r ı  a ra s ında  baz ı  i l l e rdek i  
kay ı s ı  i lk  e l  f i a t l a r ı  (Krş .  )

İ l l e r 1970 1971 1972 1973 1974

Mala tya 143 .3 250 .0 179 .1 300 .0 462 .0
Erz incan 170 .8 213 .0 225 .0 350 .0 316 .0
Nevşehi r 175 .0 - 145 .3 230 .0 330 .0
Kayser i - - - 237 .0 364 .0
Ankara 161 .5 219 .0 174 .1 2  92 .0 575 .0
S ivas 152 .5 169 .0 191 .6 373 .0 375 .0
Konya 120 .4 225 .0 193-7 261 .0 320 .0
İçe l 143 .3 275 .0 216 .6 35C.O 475 .0
Ki  ,1de 147 .6 190 .0 167 .5 366 .0 300 .0
Kars 146 .4 241 .0- 250 .0 275 .0 325 .0

Orta lama : 165 .0 218 .8 170 .3

' O
 •

i ^1 l\Jm

3 -35 .0

Ayr ıca  büyük  tüket ic i  merkez ler i  o lan  Ankara ,  
İ s t anbul  ve  İzmir 'de  i ı a l  müdür  1  uk ler incen  a lman f i a t l a r  ve  
s ;  t ı l r .n  miktar la r  da  ce tve l  12  de  cös t :  r ı l r . . i ş t i r .  Bu  f i a t l a r  
toptanc ı  f i a t ı  o lup ,  muayyen  b i r  l t f i r l a  tüket ic iye  in t ika l  e t
m e  k  t  c  u  i  r .

Cetve l  1? . -  1971-75  y ı l l a r ında  Ankara ,  .Tr *aabt . l  ve  İzmir  
i ı c l l s  r inde  ay l ık  or ta lama  J r t  y ı s ı  f i a t l a r ı

Yı l l a r En  az  f i a t
(K  r-'/kr. )

En  çek  : ; : -  
(Kg . /kr . ,

;  a  1 1 1 1 .  : î  
(kg .  )

1971 ANKARA -  HA]  030 İR 3  5  ~Ü
Mayı s v  0 764 5c  ’  '  1
Ha  z  i  r a  n 1  i  C 490 10  k  i  30
Temmuz 130 425 2  31  '  93
Ağus tos 200 345 1 .5

1972
Mayı s 206 560 106601
Haz i ran 74 450 91C--75
Temmuz 43 335 310-598
Ağus tos 112 270 94  61

1973
Mayı s 300 332 26  661
Haz i ran 133 541 930969
Temmuz 102 . 515 46 .1529
Ağus tos 106 357 9064



En az fiat En çok fiat Satılan miktar
Yıllar (Kg/kr.) (Kp./kr.) (l<fr. )
1974
Mayıs 600 1200 257453
Haziran 150 1000 546906
1975
Mayıs 560 1106 313092
Haziran 210 758 1646737
Temmuz 167 541 354288
1971 İSTANBUL - HAL MiİEÜRLUĞÜ
Mayıs 500 900 32755
Haziran 250 621 1253172
Temmuz 263 511 470774
Ağustos 250 425 35300
1972

Mayıs 435 721 246000
Haziran 256 636 1449500
Temmuz 300 542 5Ö75CC
Ağustos 315 568 37000
1973
Mayıs 533 1226 333000
Ha z i ran 292 646 6o9199
Temmuz 346 823 6. 3400
Ağustos 300 744 33200
1974

Mayıs 830 1515 3 54350
Ha z i ran 442 1072 607669
Temmuz 415 750 525COO
Ağustos 421 635 84100
1975

Mayıs 700 1354 532960
Haziran 433 1019 1905000
Temmuz 326 821 355500
Ağustos 3C0 600 43000



-.11ar
1371
Mayıs
Haziran
Temmuz
1972 

Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos

1973 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos
_1374___
Ma y ı s
Haziran
Temmuz

1975
Mayıs
Haziran
Temmuz
A; 'US t o s

’n az fı t En çok fiat 
(Ki.-/kr. ; (Kg./kr. )

■ İZMİH - HAL İIÜrÜRLÜĞU 
300 1200
20C 800
150 300

300 1200
150 600
100 400
100 500

5CC 1250
200 ĞCC
200 • 500
300 600

600 1Z0C
250 900
150 600

600 1500
150 1000
200 700
400 800

Satılan miktar 
 (i-a-)

3339
3C0344

96171

41042
983067

22367
374

45145
1031330

261 jc 
411

10200
979953

26148

96290
631193

50364
615

Görüldüğü gibi kayısı fiatları oldukça yüksektir. 
Bilhassa Mayıs ayında daha tatminkâr olmaktadır.

İstihsal bölgesi olan Malatya’da ise kuru kayısı 
fiatları ticaret borsasından alınarak cetvel 13 de gösteril- 
r.i ,-t ir.

Cetvel 13.- Malatya'da kuru kayısı fiatları 
Yıllar Fiatı (ort. )
1971 12-79
1972 11.98
1973 9.16
1974 16.40
197 5____10.50

Not: 3 ilâ 4 Kg. taze kayısıdan 1 Kg. kuru kayısı elde 
edilmektedir.



Cetvel 12 tetlcik edildiğinde Türkiye'de kayısı 
bakımından gerek miktar ve gerekse fiat yönünden İstanbul 
başta gelmekte, onu Ankara ve İzmir takip etmektedir.

Fiat bakımından en yüksek fiat üç şehirde de Mayıs 
ayında olmakta, ancak miktar itibariyle en fazla tüketim ise 
Haziran ayındadır. Temmuz ve Ağustos aylarında ise hem fiat 
ve hende tüketilen miktar düşmektedir. Bu da bize sofralık 
kayısıda ilk turfandaya gitmenin daha doğru olacağını kanıt
lamaktadır.

II.8- Sorun ve tıkanıklıklar
II.8.1- Üretimi sınırlayan sebepler:

8.1.1- Ekolojiye uygun tür ve çeşitler yerleri
ne dikilme dilinden ürün noksanlığı ve kalite düşüklüğü olmakta
dır.

8.1.2- Yetiştiriciler yeteri kadar teknik bil
giye sahip değiller, dcityısiyle bahçe tesisinde ve senelik 
bakım işlerinde tekniğe uygun bilgi ve beceriye sahip olma
dıklarından dekara verin az olmaktadır.

3.1.3- Bugün kayısı için verilen kredi yeter
sizdir. Siraat Bankasınca dekar başına 750 II. tesis kredisi,
150 II. ce çevirme kredisi verilmektedir. Halbuki bu günkü bi
rim fiatlr.rına göre 1 dekar kasıyı bahçesinin tesisi için ge
rekli para 3000 TL.dır.

3.1.4- Tarımsal sigortanın bulunmayışı: Bil
hassa ilkbaııar donlarının kayısı üzerindeki etkisi nedeniyle 
her yıl devamlı bir mahsul alınamamaktadır. Eolsyısiyle çift
çi tedirgin »larak tesislerini da \ çok kenar dikimi şeklin
de kurmaktadır, bu da geniş çapta ürün miktarını sınırlayıcı 
kılmaktadır. Halbuki ürün sigortamevcut olsa üretici daha 
emin o1e~:k tesisler kurabilecektir.

3.1.5- Yetiştirici ürününü tara değerlendire-
memektedi;-.

8.1.4- *ir:::ler zamanında ve uygun fiatla ye
teri kadar yetiştiriciler tarafından temin edilememektedir.

8.2- Tüketimi sınırlayan sebepler:
8.2.1- Fiat yüksekliği sebebi ile tüketim az

olmaktadır.
8.2.2- Ulaşım zorlukları nedeniyle tüketim az

olmaktadır.
8.2.3- Hasattan sonraki muhafaza ve muhafaza 

tekniği yetersizdir.
8.2.4- Kuru kayısılarda kükürt miktarının faz

la olmasıda tüketimi azaltmaktadır.



III. ÜRETİM PROGRAMI
III.1- Yurt içi talep

Memleketimizde üretilen kayısının çoğu 
dahilde tüketilmekte, pek az bir kısmı kuru kayısı olarak 
ihraç edilmektedir. Türkiye’nin gelecekteki nüfusu Devlet 
Plânlama Teşkilâtından alınan şahıs başına tüketim cetvel 
14 de.gösterilmiştir.

Cetvel 14.- 1976-1987 yılları arasında yurt içi 
tüketimi

Şahıs başına İç tüketim
Yıllar tüketim (Kg) (ton)
1976 3-546 142.560
1977 3.539 151.814
1978 3.644 157.603
1979 3-693 163.784
198C 3-742 ç 170.261
1981 3.791 175.712
1982 3-840 184.7C4
1983 3-889 192.699
1934 3-938 200.857
1985 3.987 209.317
1986 4.036 213.549
1987 4.085 222.224

III.2- İhracat
Mevcut durumda görüldüğü gibi sofralık 

kayısı ihracatımız pek azdır. Hattizatmda dünya sofralık 
kayısı ithalâtı büyük rakkamlara ulaşmamaktadır. İstatiktik- 
lere göre cs^li başlı ülkelerin sofralık (taze kayısı) itha- 
lâ1 1  50.000 ton civarındadır. Bu da dünya kayısı üretiminin 
1/r i kadardır.

En mühim ithalâtçı ülkeler B.Almanya» İsviç- 
r A \.?~urya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika, Suriye ve

" a * •» ’ tir.
Dünya sofralık taze kayısı ihracatında ise 

l-.'cnyt) başta olmak üzere Yunanistan, İtalya, Macaristan, Ko
va, Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus ülkeleridir.

Ancak ihracatın $ 30 i turfanda kayısı şek
linde ve daha çok Akdeniz memleketlerinden olması nedeniyle 
ülkemiz için önem taşımaktadır.

Bu güne kadarki kayısı ihracatımız daha 
çok kuru kayısı olarak devam etmiştir. Miktarı ürünle alâkalı 
olarak bin tonla üçbin ton arasında değişmektedir. Dünya kuru 
kayısı ithalât ortalaması ise 1965-1969 yıllarında 11.460 ton
du i . (Kaynak: İGFME sofralık ve kuru kayısı ihracatının geliş
tirilmesi hakkında rapor).



Ülkemizden çok kuru kayısı itnal eden ülkeler 
önem »ırasına göre: Fransa, B.Almanya, İngiltere, İtalya, 
ABD., Belçika, Norveç, Hollanda, İsveç, İsviçre, Yeni Zel- 
landa, İsrahil ve Lübnan'dır. Diğer ülkelerin çoğu yıllara 
göre gayri muntazam ithalât yapmaktadır.

Dünya'da başlıca kuru kayısı ihracatçısı ülkeler 
ise (kaynak: İGEME sofralık ve kuru kayısı pazarlaması hak
kında rapor) dan alınarak oetvel 15 de gösterilmiştir.

Cetvel 15.- Dünyada başlıca kuru kayısı ihracatı yapan
ülkeler

1965-1969 ort. Toplam ihracata
on)_______  göre y<> ıranı

Avusturalya 1.400 11.0
•ünev Afrika 340 b.c
A.B.D. 920 7-2
İspanya 1.560 12.2
Türkiye 2.320 18.2
İran 5. 700   44 . 8

Görüldüğü gibi 1965-1969 ihracatının # 44.8 ini 
İran, İ° 13.2 ni Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Son üç 
yılda Türkiye'nin ihracat miktarı daha da artmıştır. Bu da 
bize kuru kayısıda ihracat şansımızın varlığını göstermek
tedir.

1976-1937 yıllarında kayısı istihsalinden iç tü
ketim çıktıktan sonra ihraç edebileceğimiz niletar cetvel 
16 da gösterilmiştir.

Cetvel 16.- 1976-1987 yılları arasında ihraç edilebilecek
kayısı miktarı
İhraç edilecek kayısı

Yıllar miktarı (
1976 7.284
1977 10.613
1978 12.413
1979 13-321
1930 14.933
1331 17.070
1932 15.667
1933 15.261
1984 14.692
1935 13.321
1936 12.177
1987 16.091
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III.3- Toplam talep
İç tüketimle ihracatın toplamı toplam talebi 

vermektedir. Bu da cetvel 17 de gösterilmiştir.
Cetvel 17*- 1976-1937 yılları toplam talep

Yıllar İç tüketim (ton) İhracat (ton) Toplam talep (ton)
1976 142.560 7.234 149.344
1977 151.814 10.613 162.427
1978 157.603 12.413 170.016
-1979 163.784 1 3 - 8 2 1 177.605
1980 170.261 14.933 185.194
1981 175.712 17.070 192.782
1982 184.704 15.667 200.371
1983 192.699 15.261 207.960
1934 200.857 14.692 215.549
1935 209.317 13.821 223.138
1986 213.549 12.177 230.726
1937 222.224 16.091 238.315

III.4- Üretim hedefleri
Kayısıda ilkbahar donlarının etkisi nedeniyle 

her yıl garantili mahsul alınamamaktadır. Bu nedenle üretici 
tesislerini kapama bahçeden çok kenar dikimi şeklinde kurmak
tadır. Dolayısiyle kayısıda ürün hesaplanmasında dekar ve alan
dan çok ağaç adedi olarak alınmaktadır. Mevcut durumdaki cetvel 
1 de görüldüğü gibi (1961-1975) yıllarında hernekadar kayısı 
ağacı sayısında artış var ise de bu artış belli bir oran dahi
linde olmamaktadır. Hatta bazan düşüş görülmektedir. Bu neden
li hedeflerin tayininde geçmiş yıllardaki artış ile Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının tevzi ettiği fidan miktarları dik
kate alınarak 1976-1937 yılları kayısı ağaç sayısı cetvel 18 
de gösterilmiştir.

Cetvel 18.- 1976-1987 yıllarında kayısı ağaç sayısı 
Yıllar Ağaç sayısı

1976 4.994.800
1977 5.239.600
1978 5.484.400
1979 5.729.20Ü
1980 5.974.000
1981 6.218.300
1982 6.463.600
1983 6.708.400
1984 6.953.200
1985 7.193.000
1986 7.442.800
1937 7.637.600



Üretim miktarı
Üretim hedefleri yurt içi talep ve ihracat durumu 

dikkate alınarak ve ayrıca iiretinde % 10 zayiat verilmek su
retiyle üretim miktarı cetvel 19 da gösterilmiştir.

Cetvel 19.- 1976-19(37 yılları arasında kayısı üretim
miktarı

Yıllar Üretim (ton)
1976 164.828
1977 178.569
1978 137.016
1979 195.365
1980 203-713
1981 212.060
1932 220.408
1983 223.756
1984 237.103
1985 245.451
1986 253.798
1987 262.146

Bölgelere göre üretilmesi öngörülen çeşitler:
1- Malatya, Elazığ, Erzincan bölgesi: Bu bölge kayısı 

kurutmaeılığınm merkezi olup bugün için de geniş bir potan
siyel mevcuttur. Gerek nakliye durumunun zorluğu ve gerekse 
yetişen çeşitlerin özellikleri nedeniyle bu bölgede gelecek
te de kurutraacılığa yönelik ve sanayiye elverişli kayısı çe
şitleri üretilmelidir.

2- Kars (iğdir) bölgesi: Bugün için sofralık olarak de
ğerlendirilen ve bölgede ■;« 70 nisbetinde üretilen Aprikoz (Şa
lak) kayısı çeşidi iyi bir sofralık çeşit olup bu bölgeyede 
uymuş durumdadır. Bu nedenle gelecekte de bu kayısı çeşidinin 
üretimi ya,.bilmelidir. Bu bölgede satış organizasyonu iyi yapıl
malı ve ayrıca kurutmalık çeşitlerede yer verilmelidir.

3- Akdeniz (Mut) bölgesi: Erkencilik yönünden bugün 
için gelişmeye en müsait bölge olun, Muğla'dan Antakya'ya 
(Hatay) kadar sahil şeridinde geniş bir potansiyel mevcuttur. 
Ancak bu bölge için kış soğuklaması dikkate alınarak kış se- 
ğuklaması düşük olan ve Avrupa pazarlarının tuttuğu (Conincs 
ve Coldcot gibi) kayısı çeşitleri bu bölgede denenmelidir. 
Ayrıca yöresel uyum dereceleri iyi olan yerli çeşitlerderide 
yarı selekte clmuş olan çeşitlerinde üretimi yaoılmalıdır. 
Örneğin, Mut için Şekerpare, Tokaloğlu, Karacabey, Antakya 
için Hüseyinli, İskenderun için Sakıt kayısı çeşitleri gibi.



4- Sakarya vadisi (Eskişehir, Sarıcakaya): Son sene
lerde kayısı dikimine giren bir bölge olup, büyük tüketici 
pazarlarına yakınlığı, ayrıca Mut'tan sonra piyasaya kayısı 
sürmesiyle mahsul iyi fiat bulmakta ve bu nedenle gelişmek
tedir.

Ancak ilkbaharın geç donları kayısı üzerinde fazla 
etkili olduğundan her yıl mahsul alınamamakta, dolayısiyle 
üretici tesislerini kenar dikini şeklinde kurmakta ve kayısı 
gelirini de yan gelir olarak düşünmektedir. Bölgenin yaygın 
çeşidi Tokaloğlu olup (kendine has bir çeşit) gösterişli, su
suz, etsiz, az tatlı, kalın kabuklu, irice bir kayısı çeşidi
dir. Malatya Kayısı Araştırma İstasyonundan Karacabey, Alya- 
nak, PrecoBe'de Boulbon kayısı çeşitleri bu bölgeye gönderil
miştir. Denendikten sonra bu çeşitler yayılmalıdır.

5- Marmara bölgesi: Bu bölge iklimle alâkalı olarak 
kayısıya fazla elverişli değildir. Ancak sanayiye uygun çe
şitler bu bölge için tavsiye edilebilir. Polonais ve Tokal- 
oğlu (Konya/Ereğli) gibi.

6- Ege bölgesi: Turfanda kayısıcılığma elverişli olan 
ikinci bölgemiz olup geniş bir potansiyel burada da mevcuttur. 
Ancak bugün için daha çok bölgeye uygun yerli çeşitler mevcut
tur. Bunların içerisinde yanlız Şekerpare kayısı çeşidi stan
dartlara girebilecek durumdadır. Bu nedenle Akdeniz bölgesi 
için tavsiye edilen ve Avrupa'ya ihracat şansı olan Coldcot ve 
Caninos kayısı çeşitleride bu bölgede denenmelidir. Ayrıca 
başta şekerpare olmak üzere Mektep, Karacabey, Alyanak, Yahudi, 
Yerli İzmir kayısı çeşitleride üretilmelidir.

7- İç Anadolu bölgesi: Geniş bir zerdali popülasyonu 
olan tüm bölgede bugün için birçok meyve suyu fabrikaları 
kurulmuştur. Çok yaygın olan zerdali mahsulunu değerlendir
mektedir. Ayrıca bölgede Şekerpare ve Tokaloğlu kayısı çeşit
leri de mevcuttur.

Ancak ilkbaharın geç donlarından zarar görmekte, 
dolayısiyle bölgede kayısı üretimi az olmaktadır. Yanlız 
Nevşehir yöresi için oldukça iyi bir kurutmalık çeşidi olan 
İri Bitirgen kayısı çeşidi üretilmelidir. Bu arada bu bölge
de yöresel bir zerdali sr.leksiyonu da yapılmalıdır.



III.5- Üretim girdileri:
1- Fidan ihtiyacı (1976-1987 yılları arası) 
Yeni tesisler ile mevcut ağaçların idamesi ve 

kuruyan fidanlarında dikkate alınması ile ihtiyaç duyulan 
kayısı fidan miktarı cetvel 20 de gösterilmiştir.

Cetvel 20.- 1976-1987 yılları arasındaki kayısı fidan
ihtiyacı

Yıllar
Yeni tesisler 
için (ade<«)

Mevcudun devamı 
için (adet)

Kuruyanın 
yerine (ad.) To plam

1976 254,590 149-340 3.030 412.522
1977 267.319 156.880 8.480 432.619
1978 280.684 164.530 8.900 454.114
1979 295-710 171.870 9.330 475.910
1980 309.450 179.220 9.770 498.440
1981 309.400 186.560 9.900 505.860
1982 324.190 193.890 10.360, 528.440
1983 324.090 201.250 10.500 535.840
1984 332.190 203.590 10.800 551.580
1985 334.040 215.940 11.000 560.930
1986 339.360 223.260 11.250 573-370
1987 339.600 236.110 11.400 531.610

2- Gübre ihtiyacı:
Kayısıda genel olarak gübre az kullanılmakta

dır. Ancak üretim hedefleri olarak ihtiyaç duyulan gübre mik
tarları yıllar itibariyle cetvel 21 de gösterilmiştir.

Cetvel 21.- 1976—1987 yılları kayısı için gerekli gübre
miktarları

Çiftlik gübresi Saf Azot (N) Fosfor 
Yıllar  (ton)_________________  (ton)_____ (ton)_____
1976 61.878 1492.4 497.4
1977 63.899 1571.8 523-9
1978 68.115 1645-3 543.4
1979 71.335 1718.7 572.9
1980 74.766 1792.2 597.4
1931 75.879 1865.6 621.8
1982 79.266 1939.0 646.3
1983 80.376 2012.5 670.8
1984 82.737 2035.9 695.3
1985 84.147 2159.4 719.8
1986 86.079 2232.8 744.2
1987 87.240 2306.2 __I68/L

Notı Çiftlik gübresi hektara 30 ton üzerinden, Azot bir hek
tar için 60 Kg., Fosfor ise bir hektar için 20 Kg. kabul 
edilmiş ▼»- miktarlar aktif madde üzerinde hesaplanmıştır.



3- İlfiç ihtiyacı;
Cetvel 22.- 1976-1937 yıllermda kayısı için gerekli 

ilâç miktarı

Yıllar
Göztaşı
(ton)

Sermemiş kireç 
(ton)

Fungisit
(ton)

İnsektisit 
(ton)

1976 2303.4 1154.2 149.8 111.9
1977 2422.8 1211.4 157.0 117.5
1978 2537.2 1263.6 164.4 123-3
1979 2650.5 1325.2 171.8 123.0
1980 2763-3 1381.6 179.2 134.6
1931 2376.4 1433.2 186.4 135.2
1982 2988.0 1494,0 193-3 144.9
1983 3 1*0 . 0 1555.0 201.2 150.9
1984 3211.0 1605-9 203.4 156.6
1985 3326.4 166 3..2 215.8 160.3
1986 3439.2 1719.6 223-2 ■ 167.1
1937 3552.3 1776.1 2 3 0 . 6 173-2

Mücadele için ihtiyaç duyulan ilâç miktarı ağaç 
üzerinden (1 ağaca 15 litre ilfiç hesap edilerek çıkarılmış
tır). Göztaşı sonbahar için $ 2 lik, ilkbahar için $ 1 lik 
alınmıştır. Fungisitler 100 litreye 100 gr., insektısitler 
ise 100 litre suya 150 gr. miktarları üzerinden hesaplana
rak lüzumlu ilfiç miktarları cetvel 22 de gösterilmiştir.

4- Su ve sulama:
Kayısı, hernekadar suyu az isterse de bilhassa sof

ralık çeşitlerde yılda 4-5 defa sulamaya ihtiyaç gösterirler. 
Bugün için iyi birer üretim bölgeleri olan Mut ve Malatya'da 
bu nedenle su kayısı gelişme sahalarını sınırlayıcı kılmak
tadır. Bu günkü D.S.İ. sulama şebekelerinden ve taban altı 
suyu ile kaynaklardan ne kadar suyun kayısıya verildiğini 
tefrik imkânı yoktur. Ancak gelecekte eu şebekelerinin geliş
mesiyle buralarda kayısı plantasyonlarında zamanla yer ala
bileceğini ümit etmekteyiz.

5- Alet ve makina:
Genel olarak kayısıda kullanılan alet ve makinayı 

bugün için tam tefrik mümkün değildir. Ancak en lüzumlu olan 
bahçe tipi traktörlerle, ilfiç için motorlu pülverizaferler
dir. Bu nedenle gelecek plân döneminde imâl ve ithalâtta bah
çe tipi traktörle ilâç motorlarına da gereğince yer verilme
si öngörülmektedir. Gerekli traktör ve pulverizatör sayıları 
cetvel 23 de verilmiştir.



Cetvel 23*- 1976-1987 yılları için gerekli traktör ve
pülverizatör sayıları

Yıllar Traktör sayısı
1976 343 4.125
1977 366 4.326
1978 338 4.541
1979 409 4.759
1930 432 4.934
1981 440 5.058
1982 474 5.340
1983 432 5.435
1934 493 5.510
1985 507 5.700
1986 521 5.810
1937 529 6.035

100 ağaç için 100 litrelik bir pülverizatör,
100 dekar için bir traktör düşünülmüştür.

6- Kredi:
Bugün için Türkiye Cunhuriyet i Ziraat Bankasınea 

10 dekar kayısı bahçesi olan çiftçiye dekar başına 435 TL., 
çevirme için ise 750 Tl.sı tesis kredisi verilmektedir. Hal
buki bugünkü birim fiatlarınr. göre bir flekar kayısı bahçesi' 
nin tesis masrafları 3000 TL. vı, bakım masraflarının ise 
1500 TL. yı bulmaktadır. Ayrıca kayısının tesis devreside 
uzun olmaktadır. Bu nedenle çiftçi ancak 10 yılda aldığı 
krediyi geri ödeme durumuna gelmektedir. Bunun için bugünkü 
kredi sistemi tam çalışmamaktadır.

1976-1987 yıllarında yapılacak yeni tesisler 
için bugünkü kredi durumuna göre İ* 60 kredi, % 40 öz kaynak 
hesaplanarak gerekli miktar cetvel 24 de gösterilmiştir.

Cetvel 24.- 1976-1987 yılları kayısı plantasyonları için 
gerekli kredi ihtiyaçları

Yıllar % 60 kredi $ 40 öz kaynak
1976 19-553.211 13.035.474
1977 19.905.951 13.270.634
1973 21.524.814 14.349.876
1979 22.557.897 15.033.598
1980 23.625.819 15.750.546
1931 23.977.764 15-985.176
1932 25.040.819 16.705.546
1983 25.398.342 16.932.223
1984 26.122.392 17.414.928
1985 26.589*978 17-717.652
1986 27.201.438 18.134.292
1987 27.563.314 18.373.876

Toplam'
32.538.685
33.176.585
35.374.690
37.596.495
39.376.365 
39.962.940
41.746.365 
4e. 330.570 
43.537.320 
44.316.630 
45-335.730

■-•i:.' - , V. 1 ' "je\ e i'»'!.;



III.6- Yaratılacak iş lıcemi
Üretim hedeflerine varılırken kayısı için ya

ratılacak iç hacmi' yıllık 270 iş /'ünü üzerinden hesaplana
rak işçi miktarı ad4t slarak setvel 25 de gösterilmiştir.

Cetvel 25.- 1976-1987 yıllarında kayısı plantasyonlarının 
yaratacağı iş hacmi

Yıllar Çalışaeak işe
1976 597-430
1977 686.135
1973 772.140
1979 870.200
1980 968.470
1981 1.055.312
1982 1.123.300
1983 1.224.845
1984 1.309.170
1935 1.407.660
1936 1.505.200
1937 1.716.090

IV. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEKBİRLER
1- Araştırma-yayim ve yetiştirici arasındaki 

koordinasyon sağlanmalıdır. Diğer yandan yetiştiriciye daha 
etkin teknik bilgi götürülebilmesi için teknik yayım teşki
lâtı kredi ve benzeri yetkilerle güçlendirilip daha aktif 
hale getirilmelidir. Yayım teşkilâtındaki meslek içi eğiti
mine ve çiftçi eğetiminc önem verilmelidir.

2- Fidan üretiminin ismine doğru, hastalıksız 
standart çeşit ve anaçlardan kontrollü olarak özel sektör 
tarafından yapılması öngörülmektedir. Bu amaçla her bölgede 
yetiştiriciliği yapılan meyve türleri gözönüne alınarak fi
dan üretimi yapan bir veya iki kamu kuruluşunun bünyesinde 
aşı kalemi ve anaç damızlık bahçelerinin kurulması, kadro 
ekipman ve kanuni yetki yönünden yeterli hale getirilmesi 
bölgedeki fidan üretimini denetlemesi zorunludur. Bu örgüt
lenmenin ve kanuni yetkilerin belirlenmesi için Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğu altında Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü ve 
Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüklerinin müştere
ken çalışarak bu plân döneminde hazırlıkları tamamlamaları 
gereklidir.



3- Yetersiz olan kredilerin gerek miktar ve ge
rekse veriliş şekli bakımından maksada uygun olmadığından, 
her neyve türü için ekonomik asgari ünitelerin tesbiti ge
rekmektedir. Diğer yandan dekar başına verilmesi gereken 
tesis ve çevirme kredileri her yıl değişen şartlara göre 
düzenlemelidir. Bu kredilerin tesbitinde Gıüa-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Ziraat Bankesmın ortak bir ça
lışma ile tesbit ve uygulamaya alınması gerekmektedir.

4- Meyve yetiştiriciliği doğal şartların olumsuz 
etkisi ile bağımlı olduğ-mdan T.C.Ziraat Bankasınca meyve
cilikte de sigortanın riski önleyici tedbirlerininde alın
ması gereklidir.

5- Üreticinin yıllık gübre ve ilâç intiyccının 
karşılanmasında aksaklıklar olduğu ve bunun neticesinde de 
lüzumsuz stoklama ve aşırı kazanç peşinde olan aracıların 
■küremesine sebep olmaktadır. Bunun önlenmesi için Teknik Zi
raat Teşkilâtının kimyevi gübre ihtiyaçlarını Zirai Mücade
le Teşkilfltınında ilâç intiynçlarını ilçeler seviyesinde tah
minlerini yapmt lan ve Zirai Donatın Kurumu ile ilâç bay ile
rini nde mevsimlik gübre ve ilâcı f? 10 fazlasıyla zamanında 
stokleraalr.rının u3ul indr.s edilmesi gereklidir. Bu meyanda 
sık sık karşılaşılmakta olan mikroelemant noksanlıklarının 
giderilebilmesi için toprak ve yapraktan verilebilecek for- 
mülâsyondaki kimyasal bileşiklerinde Zirai Donatım Kurumu 
tarafından üreticiye ulaştırılması temin edilnelidir.

6- Yeni yetiştirme tekniği entr.nsif meyveciliği 
zorunlu kılmıştır. Bu tekniğin gereği olerakta bahçe tipi 
traktör ve eki puanlarının kullanılması uygundur. Bunun için 
genel tarım sahası içindeki meyve alanları dikkate alınarak 
traktör imal ve ithal programlanmasında bahçe tipi traktör 
ve ekipmanlarına bu oranda yer verilmesi gereklidir.

7- Ülkemizin döviz ihtiyacı gözönünde bulunduru
larak Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürü
tülmekte olan "Türkiye Narenciye Geliştirme Projesinde" ol
duğu gibi ihracat şansı olan diğer meyve türlerininde tes- 
bit edilerek bunlare ait geliştirme projelerinin Bakanlık 
içi ve dışı kuruluşlarla iş birliği halinde projelendirilme- 
lerj ve derhal uygulamaya geçilebilmesi için de gerekli olan 
iSrgütleşme ve iç-dış kredilerin temin edilmesi gerekmektedir. 
Yaş 0cbze ve Keyve Geliştirme Proje Müdürlüğü bu çalışmela- 
rın sorumluluğunu ve koordinatörlüğünü yapması için gerekli 
şekilde örgütleştirilmelidir.



3- Kuru kayısıdaki kükürt dioksit gazı miktarı 
% 2 ela rnk kuru kayısı standardında tesbit edilmiş ise de 
uymak mecburi değildir. Dolayısiyle bugün üretici daha iyi 
renk alması düşüncesiyle çok fazla kükürt miktarı kullanıl
maktadır. Bu fEzla kükürt miktarıda zaman zaman ihracatı 
sınırlayıcı kılmaktadır. Bu nedenle kuru kayısı standardı 
mecburi yürürlüğe konulmalı ve üretici bu yönde eğitilme
lidir. Kuru kayısı bölgelerinde modern kükürtleme evi ve 
sergi yeri tesislerinde yer verilnelidir.

9- Ülkenizde kurulşum bulunan meyve suyu ve kon
santresi üreten fabrikaların uygun fiata ve elverişli nam 
madde bulamadıkları ve dünya gıda kodeksine uygun standart
larımızın yapılmamış olması bilinmektedir. Bunun neticesi 
olerakta kaliteli meyve suyunun tüketiciye ulaştırılması 
nürakün olmamaktadır. Bu nedenle gümrük muafiyeti, gümrük 
indirimi, vergi muafiyeti, özel dış kredi temini gibi yatı
rımı teşvik unsurlarının ancak üretim bölgelerindeki üreti
ci birliklerinin sanayiye uygun çeşitleri üretmeleri kaydiy- 
le yararlandırılmaları esas alınmaladır.

10- Üretim merkezlerinde iç ve dış standartlara 
uygun meyve ambalaj kapları üreten tesislerin kurulması teş
vik edilmesi bu plân döneminde öncelikle ele alınması gerek
lidir.

11- Ülkemizin çok değerli bir meyve kaynağı olan 
meyve türlerinin gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi, 
üretici ve tüketicinin en faydalı şekilde bu meyvelerden ya
rarlanabilmesi ve artan dünya nüfus ihtiyacını karşılamak 
üzere gerekli üretimin arttırılabilmesi için dinamik bir pa
zarlama örgütünün kurulması şarttır. Hernekadar Devlet Plân
lama Teşkilâtı Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Or
ganizasyonu Özel İhtisas Komisyonu kurulmuş ise de komisyonu
mu* bu konuda en etkin olarak üretici ve tüketici birlikleri
nin ülke çapında kurulmasının öncelikle ele alınmasını gerek
li görmektedir.

Boylece teknolojik bilgi yetersizliği ve kapital 
yetersizliğinden meydana çıkan aracılar ortadan kaldırılmış 
olacak, dolayısiyle ürün zayiatı, riski ve üretici ile tüke
tici fiatları arasındaki büyük farklılıklarda azaltılmış ola
caktır. Dolayısiyle ülke çaomda dengeli bir meyve üretimi 
sağlanmış olacaktır.

12- Kayısı yönünden Avrupa ülkelerinde kârlı bi* 
pazar bulunduğundan sofralık kayısı ile turfanda kayi6l ye
tiştirilmesine uygun sahalar ve Avrupa'nın istediği kayısı 
çeşitleri tesbit edilmelidir. Bu adaptasyon ve seleksiyon 
çalışmaları için bilhassa Akdeniz bölgesindeki araştırma mü- 
esse6elerine görev verilmeli ve gerekli eleman tefriki der
hal yapılmalıdır.



YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER GRUBU

ERİK RAPORU
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I. GİRİŞ

Yetiştiricilik yönünden önemli gerilen erikler iki -ruj 
altında toplanır :

A. Avrupa grubu erikler (Prımus dcnestica)
B. Japon grubu erikler Prunus salicina )

A. Avrupa erikleri (P» dontegticp)
Kafkasya menşelidir. 5 gruba ayrılır.
1) Raine Claude veya Creen Gaye: Meyve genellikle ye

şil veya sarı renkte, eti tatlı ve sulu, çekirdek serbest. En iyi 
kalitede sofralık çeşitleri içine alır. Çeşitler : Reine Claude gru- 
bu.

2) Frunes (kurutmalık erikler) : Meyve ekseriya büyük, 
oval, siretrik değil. Önemli çeşitler : d'Ayen, Stanley, Kara;jynüfc 
"'östendil.

3) Yellov; Egg. Meyve çok bLi'dik, uzun, oval, sarı veya 
•yr, eti sarı renkte. Konserveye elverişli çeşitleri içine alan kü
çük bir g”r'-nt'-r. Monroe, Yellow Ege.

4) Imoeratrice gr’-bu : Meyve orta iri, oval, koyu mavi, 
kalın kab-klu, orta kalitede sert meyvelidir. Çeşitler : Shirt <er, 
Artic, Arch D"ke.

5) Lombard grubu : Meyve değişik büyüklüklerde, kırmış: 
renkte, orta kalitededir, önemli Çevitler : Pdnd, Duane, Victoria.

B. Frunus salicina (triflora) :
Çin menşeli japon erikleri grubu,
Erken çiçeklenir, erken olgunlaşırlar. Meyve iri, pcrlî 

sarı veya kırmızı renktedir. Genellikle Avrupa eriklerinden daha dü
şük kalitedirler. Önemli çeşitler s Santa Rosa, Beauty, Formosa,8ur- 
’nank.

Hazar denizi, Kafkaelar ve Anadolu, Avrupa grubu erik
lerinin (P.domestica) gen kaynağı olarak bilinmektedir. Buradan Yu
nanlı ve Romalılar tarafından Avrupaya yayılmış ve ilk kolonistler 
tarafından Amerika’ya götürülmüştür. Erikler hakkmdaki bu ilk bil
giler 2̂ 00 yıl öncesine aittir. Amerika’ya götürülen bu tür gene 
ithal edilen doğu erik türlerinin çok sayıda melezlenneleriyle yeni 
erik çeşitleri elde edilmiştir. Böylece Amerika erik yetiştiricili
ğinin ikinci önemli merkezi olarak görülmektedir.

Bugün erik üretiminde Yugoslavya ilk, A.B.D. de. ikinci 
yeri almaktadır. Türkiye erik yetiştiriciliği bakımından sekizinci 
s ıradadır.

Erikler sofralık, k’-r-'tralık, konservelik olarak ve 
ayrıca meyve S”yu, reçel, marmelat, alkollü içliler ve uestil y a n 
ında kullanılmaktadır.



II. trr'VC;T 'O'JRUM
II. 1. Erik Yetiştiriciliğinin Bölgelere Göre Da.”ılim

Erikler soğuk ılıman. ılıcan ve sıcak ılınan bol 
lerde, hatta bazı kış soluklama ihtiyacı düşük çeşitler s-btrooik 
iklim belgeler-nde yetişebilirler. Kış donlarına karşı dayanıklı
dırlar. Buna göre erikler ülkenizin hemen her bölgesinde yetişir],er

En önemli yetiştiricilik bölgeleri ise Karadeniz 
ile Güney Marmara ve Ege'nin geçit bölgeleridir (Cetvel 1).

Cetvel 1. Bölgelere göre erik ağaç sayısı, üretimi ve ağaç başına

Bölgeler Ağaç sayısı Üretim (ton) Ağaç başına verim 
. (kg)

Karadeniz 1890.895 41504 21.9
Marmara 1506982 21041 14.0
Ege 1191605 19855 16.3
Akdeniz 786487 12652 16,1
Doğu Anadolu 451801 10043 22.2
Orta Anadolu 1568550 14810 9.4
Güney Doğu Anadolu 330680 4085 12.4
Kaynak : Tarımsal Yaoı ve Üretim (1971-73)

•Görüldüğü gibi ağaç savısı ve üretim en yüksek ola 
rak Karadeniz Bölgesindedir. Ağaç salısı yönünden ikinci sırada yer 
alan Orta Anadol” Bölgeşinde ise verim en düşüktür. Bu bölgede erik 
ağaçları tama-en tesadüfi olarak b>*banmakta ve her türlü tarım tek
niğinden "oks--n olarak-kendi hallerinde terkedilmiş d'T"nda sadece 
meyveleri alınmaktadır.

II.2. üretim
II.2.1. Üretim ve değişikliklerin izahı

Türkiye’nin 1961-1975 yılları arasındaki toplam 
erik ağaç sayısı, üretimi ve ağaç başına verimleri Cetvel 2. de ve
rilmiştir. Cetvel İncelendiğinde üretimin yıldan yıla düzensiz bir 
şekilde arttığı görülmektedir. Bu düzensizlik, ülkemizde erik bah
çelerinin genellikle doğal koşullara terkedilmesinden ileri gelmek
te, iklim olayları uygun giden yıllarda ürün fazla olmakta, aksi 
halde bu miktar düşmektedir.



Cetvel 2. Türkiye'nin son 15 yılda erik ağaç sayısı, üretimi 
ve ağaç başına verimi

Yıllar Ağaç sayısı Üretim Ağaç başına
(İOOO adet) (ton) Verim (kg)

1961 7046 93200 13.23
1962 7167 89270 12.46
1963 7224 96840 13.40
1964 7214 988no 13.70
1965 7289 91298 12.53
1966 7257 84600 11.66
1967 7127 101750 14.28
1968 7162 104600 14.60
1969 72 50 990 50 13.66
1970 7432 . 119000 16.01
1971 7613 110600 14.53
1972 7575 I30700 17.25
1973 7727 124000 16.05
1974 7660 136100 17.77

(x)1975 7320 120000 16.39

Kaynak 
(x )G<?çici

: Tarım istatistikleri 
rakamlardır

Özeti (1974)

Üretimin artması ise şu nedenlere bağlanabilir. Ağaç 
sayısının yıldan yıla az da olsa artması, yeni erik plantasyonla
rına yavaş yavaş bölge için uygun verimli çeşitlerin alınması, 
erik yetiştiricilğinde modern tarım tekniklerinin son yıllarda arta
rak uygulanmaya başlanması.

Gene ağaç başına verimde de bir artış olduğu aynı cet
vel dc görülmektedir.



II.2.2- Girdiler
Cetvel 2 deki erik ağaç sayısı ve üretin artışın

da da anlaşıldığı gibi ülkenizde yeni erik plantasyonları kuruİnak
ta, buna göre de fidan Ltretininde artış cİnaktadır (Cetvel 3).

Cetvel 3. Türkiye'de yıllara göre erik fidanı 
üretin ve dağıtın miktarları

Yıllar Fidan üretiri Fidan dağıtırı
(adet) (adet)

1961-1962 4 2 36 9 42369
1962-1963 28537 23537
1963-1964 28943 28943
1964-1965 32231 32281
1965-1966 41418 41418
1966-1967 55060 55060
1967-1963 45132 45132
1968-1969 37837 35089
1969-1970 68681 47997
1970-1971 34556 83237
1971-1972 67006 67387
1972-1973 52391 47393
1973-1974 53300 44793
1974-1975 40165 34515
1975-1976 36644 —

Kaynak : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları.

Ülkenizde erik ağaçları genellikle diğer meyve 
ağaçları arasında karışık olarak bulunmaktadır. Bu nedenle erik 
hastalık ve zararlıları ile savaş, gübreleme ve sulaaa gereği gibi 
yaeılmamaktâ, kullanılan çok az miktarlarda sayısal olarak bilin
memektedir. Tarımsal mekanizasyonda meyve bahçelerinde son yıllar
da gittikçe artarak uygulanmaktadır. Elde kesin vetiler b-ivnına- 
rakla beraber makinalı tarımın erik bahçelerine de yavaş yavaş 
girdiği tahmin edilmektedir. /

1976 Yılı rayiçleri gözönüne alınarak erik bahçe
lerinin tesis masrafları ve Ur6tim girdileri cetvel 4 ve 5 de ve
rilmiştir.



Cetvel 4 . 1 dekar erik bnhçesinin tesis devresi rasrafları (x)
Masraf "ns-rları ı.yıl

(TL. )
2. yıl 
(TL. )

3. yıl 
(TL. )

4. yıl 
(TL. )

5 .yi- 
(TL.

İŞÇİLİK
Sürüm (traktörle 2 defa) 60 60 60 60 60
Düzeltme............... . 15 15 15 15 15
Dikim yeri İşaretleme.. . 10 - - - -
Fidan çukuru açma...... . 30 - - - -
Gübreleme.............. . 30 30 30 30 30
Fidan dikme............ . 30 - - - -
Sulama(3 defa)......... . 75 75 75 75 75
Budama................. . 50 50 50 50 50
Çapalama............... , 100 100 100 100 100

Toplam 400 330 330 330 330

MALZEME
Ç.gübresi (0,75 ton)... , 200 - - 200 -
Kimyevi gübre (30 kg/dk) 45 45 45 45 45
Fidan.................. . 200 - - - -
Herek.................. . 50 - - - -
ilaç .....  ........... , 100 100 150 225 225

Toplam 595 145 195 470 270

GENEL GİDERLER
Arazi vergisi.......... 5 5 5 5 5
İdars ücreti .......... . 30 30 30 30 30

Toplam 1030 510 560 835 635
ARAZİ KİRASI 400 400 400 400 400
MASRAFLARIN FAİZİ 150.15 95.55 100.80 129.67 coorA

$ 10.5
GENEL TOPLAM 1580.15 1005.55 1060.80 1364.67 1143.

(x) Analizler Süleyman Erkal tarafından yapılmıştır.



Cetvel 5. 1 Dekar verimli erik bahçesinin yıl]ık bakım masrafları

Masraf Unsurları
a‘Teklireliler

Fiatı
(TL./dk)

Tatarı
(Ti)

Toprak işleme (traktörle) 2 sürüm 30 60
Ç&ps .................... 4 defa el çanası 50 600

12 kadın yevmiyeli
Budama .................. 4 erkek yevmiyeli 100 400
Sulama .................. 3 defa 1 erkek yev. 60 180
Zirai mücadele ve ilaç 6 defa 1 erkek iş günü 60 360
Gübreleme .............. . 3 yılda bir dekara 150 4 50

3 ton
Gübre serme ............. 1 erkek iş günü 60 60
Kinyevi gübre ........... 30 kg/dk. 1.50 4 5
Mahsul toplama .......... 8 kadın 50 400

561.50. - 2555.-
Masrafın faizi 10.5 tan 313.43
idari ve genel masraflar 30
Arazi kirası 400

GFNKL TOPLAM 3298.43
S: Sn 1   formülünden.

(1 f)n- 1
10,5 faiz ve 25 yıl ekonomik ömlir kab"l edilerek.

1 kg. erik maliyeti : 1.53 T!, dır.
II.3- İç Tüketim

Ülkemiz erik tüketiminde üretime bağlı olarak düzensiz 
olarak artmaktadır (Cetvel 6).

Cetvel 6. Türkiye’de toplam ve kişi başına erik 
tüketiminin yıllara göre dağılımı

Yıllar Toplam tüketim Kişi başına
________  (ton)________________ tüketim (kg)
1961 92840 3.3
1962 89062 3.1
1963 96578 3.3
1964 98410 3.2
1965 90496 2.9
1966 84317 2.6
1967 101472 3.1
1968 104049 3.1
1969 98536 2.9
1970 118533 3.3
1971 110175 3.0
1972 130125 3.5
197.3 122''48 3.2
1974 135040 3.5
1975  119227___________3^0



Toplam tüketim üretim miktarlarından ihracat riktarları 
çıkarılarak iır.lummjşt”r, K”r- erik taze ağırlığından j, 40 kaybetti
ği düşünülerek taze ağırlık olarak hesaplanası va-ılmıştır.

Ancak kişi basma tüketimin son 15 yılda aynı düzeyde 
kaldığı aynı cetvelde görülmektedir. B”n”n nedeni nüfus artışının 
da üretim ve tüketim artışıyla aynı oranda olmasıdır.

II.4. İhracat
Türkiye'nin taze erik ihracatı bazı yıllarda ve az mik

tarda olmuştur. Kuru erik ihracat durumu biraz daha iyidir. Son 
15 yıldaki erik ihracatı cetvel 7 de verilmiştir.

Cetvel 7.- Türkiye'nin taze, kuru ve toplam erik ihracatı (Kg)
Yıllar Taze erik Kuru erik Toplam

1 9 6 1 -(ı) 215736 - (1)
1962 -(ı) 124707 - (1)
1963 -(ı) 156997 - (1)
1964 -(ı) 233917 - (1)
1965 -(ı) 481247 - (1)
1 9 6 6 -(ı) 1695 '8 - (t)
1967 35028 145654 1 8 0 6 8 2
1 9 6 8 - 330586 330586
1969 2inn 307351 309451
1970 2 6 6 1 0 2 6 3 8 6 0 290470
1971 - 254740 254740
1972 59658 3 0 9 1 7 0 3 6 8 8 2 8
1973 81815 641891 723706
1974 51572 604955 656527
1975 12623 455855 468478

Ortalama (FOB) ihraç fiatı kg/$
1972 1973 1974 1975
0 . 1 8 0 . 1 9 0.29 0 . 6 6

(l) Diğer meyvelerle tonlara olarak verildiğinden ihraç 
edilen tize erik miktarları bilinir,emektedir.

Kaynak s İGEMB 
II.5- Stok

Ülkemizde taze ve kuru erik stokları mevcut değildir.
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II.6. Fiatlar
Ülkemizde erik fiatlmnın bölgelere, aylara ve yıllara 

göre çok değiik olacağı doğaldır.
İstanbul (merkez ve Kadıköy), Bursa, İzmir ve Ankara hal

lerindeki 1973-74 ve 75 yılları aylık ortalama erik fiatları cetvel 
8 de verilmiştir. Aynı cetvelde fiatları direk etkilemesi nedeniyle 
hale gelen erik miktarları da o aylar için gösterilmiştir.

Cetvel 8. 1973-75 yılları aylık ortalana erik fiatları
İSTANBUL 197 3 ISTAN3UL

Merkez ■- Hal Müdürlüğü Kadıköy - Hal Müdürlüğü
Aylar En az En çok Satılan En az En çok Satılan

fi at Tl/kg fiat Tl/kg mitar kg fiat Tl/kg fiat T'/kgmiktar kg
Nisan 6.64 8.85 417500 ’ 7.70 10.72 41603
Mayıs 3.69 12.16 2720000 3.91 6.26 271950
Haziran 2.31 6.22 3300273 3.00 5.98 561000
Temmuz 2.74 4.24 1714600 2.88 3.95 1047000
Ağustos 2.90 3.69 1290000 2.96 10. 50 119000
Eylül 2.50 8.00 128O10 2.48 8.00 41510

19 7 4
Nisan 6.74 11.36 657000 7.13 12.58 59950
Mayıs 4.55 7.94 3210770 4.65 8.06 432375
Haziran 2.78 6.82 2733000 3*03 8»96 910026
Temmuz 2.22 5.24 2658500 2.50 5.27 318400

A ğu s t o s 2.$5 4.00 991500 2.50 4.00 145500
Eylül 2.50 3.32 428000 2.50 3'. 31 8940U
Ekim 3.00 3.00 15000 3.00 3.00 3000

19 7 5Ni san 10.39 12.16 486391 9.33 11.95 102800
Mayıs 4.04 lo.oo 3348000 3.59 10.09 642000
Haziran 2.49 11.03 4389300 2.00 11.15 1011000
Temmuz 2.37 9.02 2265832 2.22 5.84 378000
Ağustos 2.26 5.78 1409500 2.24 5.57 2445O0
Eylül 2.78 4.30 258590 2.85 4,44 3TO00

1- 9 _7 3 B U R S A 1  9 7  4
Nisan 5.73 9.53 6.37 10.05
Mayıs 2.46 7.37 1,90 6.62
Haziran 1.35 6.05 86 4.96
Temm-z . 1.07 6.15 60 3.95
Ağ’-stos 1.40 3,80 - -

Eylül 2 ,na 3.00 _ _

1 9 7 5
Nisan 6.70 11.06
Mayıs 2,53 6.06
Haziran 1.95 6.61 _

Temmuz 1.02 3.72
Ağustos 91 5.39
Eylül 2.56 3.33



İ Z M İ R

Aylar
1 9 7 3 1 9 7 4

En az fiat 
(TL./kg. )

En çok fiat 
(TL./ kg.)

En az fiat 
(TL./kg. )

En çok fiat 
(TL./ kg.)

Nisan 6.35 11.55 5.90 10.87
May ıs 2.74 8.29 3.43 8.72
Haziran 2.13 5. 52 1.29 5.09
Temmuz 2.04 3.64 1.00 3.50
Ağustos - - 1.70 4.10
Eylül - - 1.58 2.50

A N K A R A
1 9 7 3 1 9 7 4

Nisan 5.25 10,23
Mayıs 1.58 6.85
Haziran 1.06 5.45
Temmuz 1.03 4.12
Ağustos 3.70 9.44
Eylül 1.05 3.31
Ekim 80 2.58

II.7. Sorun ve Tıkanıklıklar
II.7.1- Üretimi Sınırlayan Faktörler
Türkiye'de erik yetiştiriciliğinin sorunlarına çeşit 

standardizasyonuyla başlamak gerekir. Mevcut ağaçlar yerine bölge
ler için uygun kültür çeşitleri yetiştirildiğinde erik üretimimiz 
en az birkaç misli artacaktır.

Erik yetiştiricilğinin diğer bir sorunu ağaçların rost- 
gele yerlerde ve dağınık halde olması, kapama bahçelerin çok az 
b 'Ilınmasıdır. Bu d"r"mda zaten ihmal edilen veya her zarnan imkân 
bulunamayan toprak işleme, sulama, gübreleme ve tarımsal savaş da
ha da güçleşmektedir.

Çiftçilerin teknik bilgi yetersizliği neticesinde mev
cut erik ağaçlarının büyük çoğunluğu rastgele çeşitlerden alınan 
aşı kalemleriyle aşılanmış, ne anaç ne bölge için uygun çeşit, ne 
de bu çeşitlerin döllenme durumları gözetilı .iştir. Bu durumda da 
verim ve kalite düşük olmaktadır.

Erik ağaçlarına gerekli dikim arılıkları verilmemekte, 
tekniğine uygun budama bilinmemekte ve uygulanamamaktadır.

Gübre, ilâç, alet ve ekipmenlorin yüksek fiatta olması 
nedeniyle çiftçiler bu üretim faktörlerinden kolay faydalanamamakla 
dır. Bu dur"m da üretimi sınırlamaktadır. Ayrıca ilâç ve gübreyi 
çiftçi istediği zaman istedi miktarda bulamamaktadır.



Tarımın tamamen jıava şartlarına bağlı olması nede
niyle tarım sigortasının olmayışı çiftçiyi giiç durumlara 
sokmaktadır.

Elverişşiz koşullarda elde edilen Urunun lıasat, 
ambalaj, muhafaza ve pazarlaması ya ilkel yöntemlerle uy-.. 
gulanmakta ya da bütün bu işler iıiç yapılmıyarak aracıya 
bırakılmakta, böylece ürün henüz ağaçta iken düşük fıatla 
elden çıkarılmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda 
erik parakende fiatları oldukça yüksek olduğu halde, bu 
durum erik yetiştiricisini pek ilgilendirmemekte ve erik 
yetiştiriciliğine fazla bir istek görülmemektedir.

XI.7.2. Tüketimi sınırlayan faktörler
Tüketici fiatlarının yüksek olması, ulaşım 

imkânlarının sınırlı olması.
III.ÜRET İM PROGRAMI

III.1- Yurt içi talep
Cetvel 9. 1976-1987 yıllarına ait yurtiçi 

talep tahminleri (ton)
Yıllar- » Yurtiçi talep •HC>i

•H başına(kg)
1976 130208 3,2
1977 133220 3,2
1973 136232 3,2
1979 139244 3,1
1930 142255 3,1
1931 145267 3,1
19ö2 148279 3,1
1933 151291 3,1
1934 154303 3,1
1935 157315 3,1
1936 160326 3,0
1937 163338 3,0
1963 baz yıl olarak alınmıştır.
Trent denklemi: y= 106113,3 3311,3x
III.2- İhracat

Türkiye’nin: 1976-1937 yıllarına ait yurtı 
içi talebine göre üretim fazlası ihraç edilecek miktar 
olarak düşünülmüş ve cetvel 10 da verilmiştir.



Cetvel 10. Yıllara göre Türkiye'nin üretim fazlası 
erik miktarları(Ton)

Yıllar Toplam talep-Yurtiçi talep
1976 903
1977 943
1973 993
1979 1030
1960 1034
1961 1129
1962 1174
1933 1219
1934 1264
1935 1310
1936 1356
1937 1401

III.3- Toplam talep
Cetvel 11. Türkiye'nin 1976-07 yıllarına ait toplam 

talebi (ton)
Yıllar Toplam talep
1976 131111
1977 134163
1973 137225
1979 140232
1930 143339
1931 146396
1932 149453
1933 152510
1934 155567
1935 153625
1936 1616Ö2
1937 164739

Üretim değerleri hesaplanırken 1963 baz yıllolahak
alınmıştır, y^ 106653*0 *■ ,lx

III.4- Üretim hedefleri
Hasat,tasnif.ambalaj,pazarlama v.s. sırasında 

olacak meyve zararlanmaları dikkate alınarak toplam talebin 
$ 10 fazlası hesaplanarak bulunmuştur.

delecekteki üretime ait bu rakkamların.halen süre 
gelen durumun bir devamı olarak hesaplandığı belirtilmelidir. 
Bir sonraki bölümde açıklanacak olan alınması öngörülen ted
birlerin hızla yerine getirilmesi halinde üretimin daha da ar 
tacagı veya herhangi bir yıldaki anormal iklim koşullarıyla 
azalacağı doğaldır.



Cetvel 12. Türkiye'nin 1976-1987 yıllarına ait üretim 
hedefleri (ton)

Yıllar Üretim

1976 144221
1977 147584
1978 150947
1979 154310
1930 .'.57672
1981 161035
1982 164398
1983 167761
1984 171123
1985 174487
1986 177Ö49
1987 131212

1X1.5- Üretim girdileri 

a. Fidan

Cetvel 13. 1976-1987 yılları fidan ihtiyacı

Mevcudun devamı Yeni te-sisler 
Yıllar için (adet) için (adet) Toplam

1976 292800 351000 643800
1977 306840 37000 343840
1978 308320 57000 345320
1979 309800 36000 34580C
1980 3H240 37000 348240
1981 312720 37000 349720
1982 314200 36000 350200
1983 315640 37000 352640
1984 317120 37000 354120
1985 318600 36000 354600
1986 320040 37000 357040
1987 321520 37000 358520

b. Gübre

Erik ağaçlarına verilmesi, gerekli olan Aktif N (Azot) 
ve Fosfor (PgOş) miktarları yıllara göre cetvel 14 de verilmiş
tir.



Cetvel 14. Erik ağaçlarına verilmesi gerekli Azot ve 
Fosfor miktarları

Yıllar Azot (N) (Ton) Fosfor (P? Qc,)(Ton)
1976 1526 839
1977 1534 839
1978 1541 839
1979 1548 851
1980 1556 851
1981 1563 851
1982 1570 864
1933 1578 864
1934 1585 864
1935 1592 876
1986 1600 876
1987 1670 876

Azot ihtiyacı ağaç başına 200 gr. hesabı ile bulunmuştur. 
Fosfor ağaç başı 110 gr. olarak düşünülmüştür.
c. İlâç

Toplam erik sahasına atılacak ilaç miktarları aşağıda 
cetvel 15.de verilmiştir.
Cetvel. 15 Erik ağaçları için gerekli ilaç miktarları

Yıllar
Toplam göztaşı 
*(Kg.)

Toplam kireç 
(Kg.)

Toplam insek- 
tisit (kg.)

Toplam fun— 
gisit (Kg.)

1976 1526200 1526200 457860 457860
1977 1533600 1533600 460080 460080
1978 1541000 1541000 462300 462300
1979 1548200 1548200 464460 464460
1980 1555600 1555600 466630 466680
1931 1563000 1563000 468900 468900
1982 1570200 157C200 471060 471060
1983 1577600 1577600 473280 473280
1984 1585000 1585000 475500 475500
1985 1592200 1592200 477660 477660
1986 1599600 1599600 479880 479880
1987 1607000 1607000 482100 482100



di Su 'İg sulama
Bölgelerin iklim durumlarına göre değişik sulama ihti

yaçları olduğundan rakkamla belirtmek, mümkün değildir.
e. Alet ve Kakina

1976-1987 yılları için gerekli bahçe tipi traktöi ve 
ekipmanları ile pülverizatör ihtiyacı aşağıda cetvel. 16 d« veril
miştir. (100 dekara 1 traktör ve ekipmanları, 10 dekara 100 litre
lik 1 pülverizatör hesabı ile tesbit edilmiştir).

Cetvel 16. Gerekli traktör ve pülverizatör miktarları 

Traktör ve Pülverizatör
Yıllar ekipman (adet) (adet)
1976 2747 27471
1977 2766 26604
1978 2773 27738
1979 2786 27867
1980 2800 28000
1981 2813 28134
1982 2826 28263
1933 2839 28396
1984 2853 28530
1985 2867 28670
1986 2879 28792
1937 2892 28926

f. Kredi
1976-1987 yılları erik sahaları için gerekli kredi ih

tiyaçları cetvel 17. de verilmiştir.
Cetvel 17. 1976-1987 yılları erik bahçeleri için gerekli 

kredi ihtiyaçları
Yıllar Kredi miktarı (TL.)
1976 132.394.000
1977 135.482.000
1978 138.569.000
1975 141.656.000
1980 144.742.000
1981 147.830.000
1982 150.917.000
1983 154.004.000
1984 157.090.000
1985 160.179.000
1986 163.265.000
1987 166.352.000

Kredi miktarının hesaplanmasında toplam masrafın $.6* ı
kredi olarak düşünülmüştür.



III.6 Yaratılacak İş Hacmi
197S-87 yılları erik plantasyonlarmın yaratacağı iş 

hacmi cetvel 18. de verilmiştir.

Cetvel. 18 Erik plantasyonlarının yaratacağı iş hacmi
Yıllar İŞÇİ İŞ günü Çalışacak

____________________________________    işçi adedi
1976 10.393.218 38493
1977 10.805.808 40022
1978 10.857.368 40214
1979 10.909.669 40406
1980 10.960.920 40594
1981 11.012.680 40738
1982 11.064.481 40980
1903 11.115.432 41168
1984- 11.167.492 41361
1985 11.219.331 41553
1986 11.270.244 41742
1987 11.322.304 41934

İş hacmi hem eski hem yeni tesisler için işçi iş günü 
olarak hesaplanmış, 270 iş günü üzerinden hesaplanarak işçi mik- 
tarlarıda adet olarak verilmiştir.

IV. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Araştırma neticelerini yayın teşkilatı çiftçiye gö- 

.ımelidir. Böylece çiftçinin bu neticelerden yararlanması sağlan
malıdır. Ayrıca yayıncıların ve çiftçilerin çeşitli kurs, seminer, 
tarla günleri v.s. ile eğitilmeleri gerekmektedir.

Yetiştiriciye daha etkili yayımın götürülebilmesi için 
yayım teşkilatı kredi ve benzeri yetkilerle güçlendirilmeli, böy- 
lece daha aktif hale getirilmelidir.

Bölgelere göre çeşit standardizasyonu sağlanmalıdır.
Her bölgede yerli ve yabancı erik çeşitlerinin introdüksiyonu ya
pılmalı, bölgeler için uygun çeşitler (sofralık, kurutmalık, kon
servelik v.s.) seçilmeli. Bu aşamaya gelinceye kadar yararlanmak 
üzere, 1974 yılında yapılan Bağ-Bahçe toplantısında tesbit edilmiş 
bölgeler için uygun erik çeşitleri cetvel 17 de verilmiştir. Mar
mara bölgesi için verilmiş olan çeşitler Yalova Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünde yapılan çeşit denemesi neticesi seçilen şu 
çeşitlerdir.

Sofralık çeşitler: Reine Claude Violet, Giant.
Kurutmalık " : d'Agen, Köstendil, Stanley.
Konservelik " : R.C.Verte.
Bu çeşitlerden konservelik olan R.C.Verte ve kurutmalık 

Stanley aynı zamanda sofralık olarak kombine karakterli çeşitlerdir



Cetvel 17 Bölgelere göre standart erik çeşitleri 

Bölgeler  Çe gitler_________________________________________
Marmara Rcine Claude Violet, Re ine Claude Verte, Giant,

Stanley, d'Agen, Köstendil.
Ege Can (papaz), Havran, Kebap, Santa Rosa, Formosa,

Cliraax.
Karadeniz Karagöynük, Köstendil, R.C.Verte, Üryani, R.C.

Violet, Stanley, Giant, d'Agen.
Akdeniz Santa Rosa, Formosa, Climax, Wickson, Can.
Orta Anadolu R.C.Violet, R.C.Verte, Stanley, Giant, d'Agen,

Köstendil.
Doğu Anadolu R.C.Violet, R.C.Verte, Stanley, Giant, d'Agen,

Köstendil.
Güney Doğu Sıcak iller için: Santa Rosa, Formosa, Climax,
Anadolu Hickson, Can.

Soğuk iller için! R.C.Violet, R.C.Verte, Stanley,
________________Giant. d'Agen. Köstendil.__________________________
Kaynak! Bağ-Bahçe Toplantısı Raporu (1974)

Fidan üretimi ismine doğru, hastalıksız, standart çeşit 
ve anaçlardan kontrollü olarak özel sektör tarafından yapılması ön
görülmektedir. Bu anaçla her bölge için standart erik çeşitlerinin 
fidan üretimini yapan bir veya iki kamu kuruluşunun bünyelirinde 
aşı kalemi ve damızlık bahçelerinin kurulması, kadro, ekipman ve 
kanuni yetki yönünden yeterli hale getirilmesi ve bölgedeki fidan 
üretimini denetlemesi zorunludur. Bu örgütlenmenin ve kanuni yetki
lerin belirlenmesi için Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat 
İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında Zirai Mücadele ve 
Karantina Genel Müdürlüklerinin müştereken çalışarak bu plfin döne
minde hazırlıkları tamamlamaları gereklidir.

Tarımsal krediler para olarak yetersiz miktardadır. Ye
niden düzenlenmesi, veriliş şekli bakımından maksada uygun olmadı
ğından her meyve türü için ekonomik asgari ünitelerin bilimsel tes- 
biti gerekir. Diğer taraftan dekar başına verilmesi gereken tesis 
ve çevirme kredileri günün şartlarına göre her yıl yeniden tesbit 
edilmelidir. Bu kredileri Tarım Bakanlığı İle Ziraat Bankasının 
müşterek çalışmaya girerek teebiti gerekir.

Meyve yetiştiriciliğinin tabiat şartlarına bağlı olmasın
dan ötürü tarımsal sigortanın bu sektörde uygulanması gerekmektedir. 
Ziraat Bankasının Meyvecilikte de sigorta sistemini uygulaması için 
gerekli çalışmaları tamamlaması, tarımsal riskin azalmasını sağla- 
yataktır.



Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyrcinin karşılanma
sında aksaklıklar olduğu, bunun neticesinde de lûzumsue stoklama ve 
aşıları kazanç peşinde olan aracıların türemesine sebep olmaktadır. 
Bunun önlenmesi için Teknik Ziraat Teşkilâtının kimyevi gübre ihti
yaçlarının Zirai Mücadele Teşkilâtının da ilâç ihtiyaçlarını ilçe
ler seviyesinde tahminlerini yapmaları ve Zirai Donatım Kurumu ilâç 
bayilerinin mevsimlik gübre ve ilâcı $ 10 fazlasıyla stoklamalarını 
usul edinmesi gereklidir. Bu meyanda zamanında sık sık karşılaşıl
makta olan mikro element noksanlıklarının giderilebilmesi için top
rak veya yapraktan verilebilecek formülasyondaki kimyasal bileşik
lerin de Zirai Donatım Kurumu tarafından ithalâtının üreticiye ulaş
tırılması temin edilmelidir.

Ülkemizi* döviz ihtiyacı gözönünde bulundurularak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Türkiye 
Narinsiye Yetiştirme projesinde olduğu gibi ihracat şansı görülen 
diğer meyve türlerimiz tesbit edilerek geliştirme projelerinin ge
rekli iç ve dış kredilerin sağlanmasında bakanlık içi ve dışı kuru
luşlarla işbirliği halinde projelendirilmesi ve derhal uygulamaya 
geçecek şekilde örgütlenmesi gereklidir. Yaş meyve sebze ihracatını 
geliştirme proje müdürlüğü bu çalışmaların sorumluluğunu re koor
dinatörlüğünü yapması için gerekli şekilde örgütlendirilmelidir.

Bahçe tesisinden sonra büyük traktörlerin ekonomik olma
ması nedeni/le küçük traktör ve ekipmanların arttırılması. Bunun 
için meyve alanları genel tarım sahası içindeki yeri dikkate alına
rak bahçe tipi traktör ve ekipmanlarının ithal ve imali, traktör 
imali ve ithal programlaması içine bu oranda alınmasına önem veril
mesi gerekir.

Memleketimizde kurulmuş bulunan meyve suyu ve konsantre
si üreten fabrikaların uygun fiat ve uygun çeşitten yeterli miktarda 
ve uygun fiatta hammadde bulamadıkları ve dünya gıda kodeksine uy
gun standartlarımızın yapılmamış olması bilinmektedir. Bunun neti
cesi olarak kaliteli meyve suyunun tüketiciye ulaştırılması mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle gümrük muafiyeti, gümrük indirimi, vergi 
muafiyeti, özel dış kredi temini gibi yatırımı teşvik unsurlarının 
ancak üretim bölgelerindeki üretici birliklerinin- sanayi çeşidi 
üretmeleri kaydıyla yararlandırılmaları esas alınmalıdır.

Üretim merkezlerinde iç ve dış standartlara uygun meyve 
ambalaj kapları Urete* tesislerin kurulması için teşvik edilmesi 
bu plân döneminde öncelikle ele alınmalıdır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Ülkenizin çok değerli bir milli gelir kaynağı olan mey
ve türlerinin gerektiği şekilce değerlendirile: ilmesi, üretici vı 
tüketicinin <n faydalı şokilde- bu meyvelerden yar rlunabilm si ve 
artan dünya nüfus ihtiyacını, karşılamak ürere rekli üretimin 
artırılabilmesi için dinamik b: . çe-erir. a. Vrg ..r.'.üı kurul _ 
şarttır. Her nekadar Eevlet Plânlama Teşkilâtı Türkiye Yaş Meyve 
ve Sebze Pazarlaması ve Organizasyonu Özel İhtisas Komusyonunu 
kurumuş isede komisyonumuz bu konuda etkin olarak üretici ve tü
ketici birliklerinin ülke çapında kurulmasının öncelikle ele alın
masını gerekli görmektedir. Böylece teknolojik bil. i yetersizliği 
ve kapital yetersizliğinden meydana çıkan aracılar ortadan kaldı
rılmış olacak vc dolayısiyle ürün zayiatı, riski ve üretici, tüke• 
tisi fiatlan arasındaki büyük farklılıklar azaltılmış olacak ve 
dolayısiyle ülke çapında dengeli bir neyve üretin ve tüketimi 
sağlanmış olacaktır.
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I. G İ R İ Ş

Şeftalinin vatanının İran ve kuzey Kafkasya olduğu ileri 
sürülmekteysede Çinde vulgsria, lievis, paltycarpa gibi formla
rının bulunmasıyla vatanının kuzey Çin olduğu anlaşılmıştır,

Buhara ve Keşmir yoluyla yurdumuza gelen şeftali Romalı
lar tarafından I/I.ü. 1000 yıllarında Yunanistan'a dolayısıyla 
Avrupa'ya girmiş buradan da bilhassa Fransa ve Alîdeniz memleket
lerine yayılmıştır.

Memleketimiz şeftalinin Avrupa'ya geçiş köprüsü olmasına 
rağmen 1925 yılına kadar memleketimizde sadeoe yerli çeşitler 
amatör bir zihniyetle yetiştirilmiş 1925 yılından sonra bazı 
yabancı çeşitler yurdumuza girmeye başlamıştır. Ancak 1936 yılın
dan sonra Dünyaca tanınan çeşitler yurdumuza gelmeye başlamıştır.

1945 yılmda]:i Meyvecilik Komitesi, 1964 yılındaki Milli 
Bağ- Bahçe Komitesi kararları ile standart çeşitler tesbit edil
miştir. Bu tarihlerden sonra başta Bursa bölgesinde olmak üzere 
muhtelif illerde şeftali ziraatı süratle bir gelişme göstermiş, 
muhtelif zamanlarda kaliteli çeşitlerin ithaline devam edilerek 
bu çeşitlerin muhtelif bölgelerde adaptasyon denemeleri yapıl
mıştır.

1963 yılında Türk Standartlar Enstitüsünün tesbit ettiği 
şeftali standartları kararnamesi ile standartlaşmaya gidilmiştir. 
Ayrıca Gıda- ‘^arım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma müessese- 
lerinde şeftalinin yetiştiriciliği ve pazarlanması üzerinde araş
tırmalar yapılmıştır.

21-26/Ekim/1974 tarihlerinde Bornova Zeytincilik Araştır
ma Enstitüsünde yapılan Bağ-Bahçe toplantısında diğer meyve çe
şitleri yanısıra Türkiyede adaptasyon çalışması yapılmış çeşit
ler arasından standart şeftali çeşitleri yeniden tesbit edilmiştir.

Yurdumuz ekoloji bakımından çeşitli iklimlere sahip ve 
şeftali çeşitlerinin dlum zamanları birbirlerinden çok farklı 
olmasından dolayı plânlı bir çeşit seçimi ve iyi bir yetiştir
me tekniğiyle yılın 5- 6 ayında şeftali yiyebilmek imkânı mev
cuttur.

II. .MEVCUT DURDU
.1* «ŞEFTALİSİN i BÖLGELERE GORI: DAĞILIMI

Türkiyede Muş ve Ağra hariç bütün illerde şefteli ziraatı yapıl
maktadır. Şeftali ağaçlarının kapladığı sahayı kesin olarak be- 
lirtememekle beraber bir ağacın ortalama 25 yer kapladığı ka
bul edilerek 1974 yılında mevcut olan 7785000 ağaç yaklaşık ola
rak 20- 30 bin hektarlık bir sahayı işgal etmektedir. 1974 yılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre ekilen, nadasa 
bırakılan, sebze, bağ, meyve ve zeytinlik sahasının # 7.069'u



teyvecilik ve zeytincilik 3ehasadır. Bu meyvelik ve zeytincilik 
sahasıdır. Bu meyvelik ve zeytinlik sahasının # 60 mı meyve 
ık'., 1- vı kaplamaktadır. Bu . nurumda şeftali a yayları yaklaşık 
ol..ra.: rıeyve s »açlarının ka ylodı yi sahanın #2.3 unu kaplnmak-

Çel tali :/t tişt-r i o i 1 i çi' h. kınından 5Irkiye’ yi 5 gruba ayır- 
ız mümkün olup hu bölgeler şunlardır.

a) Marmara Bölgesi
2n önemli bir bölgeniz olup şeftali yetiştiriciliğinde 

Türkiye’ye önderlik yapmıştır. Başta Bursa olarak Türkiyenin 
2 v. lı üretiminin H 4-6.87 si hu bölgeden üretilmiş olup mev
cut açışların #• 40.87 si bu bölgede bulunmaktadır.

b) Bge Bölgesi
T.u bölgede kuruyan incir ağaçlarının yerini ;eitaii t ğî 

1.- r. i maktadır. Çeşit şerir olun tarihleri bakımından Marmara 
jm ..esinden 15- 20 gür: bir öncelik göstermesi turfanca çeşitler 
iyi bir fi a t la satalı.,r:ta ba şebekten şert-li yetiştiriciliği 
bu bölgede süratle geliş; öksedir.

1S74 yılı umuni tes t, li apt’jl'.nran # 27. 3i si b:. bölgede 
"lunmaktadır ve yurt üretiminde de # 27.44 ii bu bölgeden is

tihsal ılunar kt, dır.
e) Akdeniz Bilgesi
kışların ılık geçmesi bakımından soğuk ihtiyacı az olar. 

yem çeşitler bölgede yeni yeni yetiştirilmekte olup ilk tur- 
fonda yetiştiricilik için müsait bir bölgedir.

1974 yılında bu bölgede Türkiye şeftali üretiminin £7.66 
sanı üretmiş olup bölgede ayeç nevçudu umumi mevcudun % 9.41 1- dir.

d) Karadeniz Bölgesi
Bu bölgede yetiştiricilik bakımından en önemli ilimiz 

Tokat olup bu bölge iç pazarların ihtiyacım temin etine bakı
mından önemi1, bir rol oynamaktadır.

1974 yılına göre bölgede ağaç mevcudun t- 9.24 ii, istih
sal ise # 9.01 i dir.

e) İç «ıclu, . oğu ve Güney loğu Anadolu BoJgcsi
Bu bölgede şeftiİi yetiştiriciliği amatör olarak yapılmak

ta kapama bahçeler yo); denecek kadar az olup şeftali ya ev
bahçelerinde yer olmakta yahut+a ara ağacı olarak yetiştiril
mektedir.

1974 yılında bölgede şeftali ağacı adedi umumi mevcudun 
#13.16 sı olup genel istihsalin % 6.62 i bu bölgeden üretilmek
tedir.



Yet i ş t i r i l en  ü ' t a l i  çe ş i t l e r i  . . /un lard ı r .
Bugün Türk iyede  hrag i  çe ş i t  şe f ta l iden  ne  miktar  ağaç  bu—

I londugu  ve  ne  miktarda  üre t im yeni ld iğ i  be l l i  değ i ld i r .  Olda-  
Tar ım ve  Hayvanc ı l ık  J . ekrn l iğ ıem 1966  y ı l ında  yapmış  o lduğu  

j  ş e f ta l i  emcet ı r  ancak  9-  ç  - t  c t  id  cu i l  u ş se  de  e tü t  e snas ında  
bu  oos i t l e r  çağ  İ r '  ha l inde  i l in ,  ’n Jan  karn i  t e ş l ı ı s  yap ı l amamış t ı r .

Z i raa t  İ ş l e r i  üene l  .ü inr ld  ; ' J  meyvec i l ik  . Şubes i  kay ı t l a r ı 
na  göre  Gıda-  Tar ım ve  Hayvanc ı l ık  -k  kar l ığ ı  Müessese ler inc le  i idan  

;  a l a rak  ye t i ş t i r i l en  şe f ta l i  çe- i t l in  i  52  adet  o lup  bunlar  Card i 
na l  ,  ju ly  e lüer t r ,  Di r i red ,  ?ov l#r ,  Cheppion ,  S tark ing  Del ic ious ,  

i  Red  haven ,  Co icU t :  . jüb i le ,  Mayf lovrer ,  j  «H.  Ha le ,  f iore te in i -  1 ,
I  Carraen ,  S i  l iva  s  ear ly ,  Ş sut l ı avcn .  nr sk lngton ,  i l i z  memes i ,  S rpan-  
j  o :  ,  Mikado ,  «cr igo ld ,  Ha le  Ander ,  Ear ly  amber ,  Lor ing ,  Hlar idaoun,  

o p ı  ing t i ae ,  R io-Oso-Gen,  J a r s ty lanc i ,  Tr iogen ,  Sunl ı ing ,  Ear ly  Rod ,
|  aeys ton ,  Red  sk in ,  üa . lber ta  g iönt ,  Precoo i s s ima ,  Red  oap ,  Ra i r  

i l aven ,  Ranger ,  Red  g labe ,  ju l  ber ta ,  R iohoven ,  Cre f red ,  May  
ge l i l ,  Go lden  c lber ı r . ,  C l ing ,  Chr i s t l ı aven ,  S rm Papa ,  Ranger ,
P ier i -  81 ,  H oney  devhule ,  Ear ly  b in i te  C iant ' t ı r .

I I .2 -  t İR . ’71  İM
2.1-Mevout  Ağaç  İ l ay ı  s ı ,  üro t i r . ı  ve  ver im (  1961-1975  y ı l l a r ı  Ara .  i )

■Türk iye 'de  mevcut  ağaç  say ı s ı  1969  senes i  har iç ,  muntazam 
Hır tmış  o lmas ına  rağmen ver im ar t ı ş ı  ağaç  a r t ı ş ıy la  aynı  sev iyede  

g i tmemiş t i r .  Paz ı  sone ler  vukubulan  don  o lay ı  ve  has ta İ lk ler  se -  
;  bub iy le  ağaç lar ın  b i r  k ı smından  raansu l  i ı l ınmamış  b i r  k ı smı  i se  

yeni lme  do lay ı s ıy la  i i e r . i l a  mahsu l  çağ ı randa  o lmadığ ından  meyve  
■ i - ;  p i  PT-d i r .  1569  senes inde  şe f ta l i  ağac ı  var l ığ ın ın  aza lma

s ına  Sa int -  İo su  kabuklu  b i t i  s ebeb  o lmuştur .  Bu  aza lma  şe f ta l i  
s  i  r e  a t ın ın  kes i l  o lduğu .  Bursa  '  da  f az la  miktarda  o lduyundro ı  Türk i 
ye  şe f ta l i  var l ığ ına  te s i r  e tmiş t i r .

Tür lc iyede  mevcut  şe f ta l i  var l ığ ı  üre t in  ve  ver imi  Devle t  
İ s t a t i s t ik  Ens t i tüsü  kay ı t l a r ına  göre  şoy led i r .

i  Cetve l  -  1
Mevcut  Ağaç Say ı s ı  Üre t im ve Ver im

Yı l l a r Ağaç  Say ı s ı l re t im Araç  baş ı
Adet Ton K§

1961 48607 00 98100 20 .18
1962 3-02 6590 76210 14.76
1963 5015400 632 70 12.61
1964 5170000 111000 21 .47
1965 m09ooo 66000 12.76
1966 ■5300000 65900 12.12
1967 5287000 103000 19.48
1968 5636000 99000 17 .56
1969 5627840 64290 13 .89
1970 6565900 113631 17.81
1971 5538137 83677 12.74
1972 6932000 140000 20 .20
1973 7213000 120000 16.64
197i 7735000 160000 20.55
1975 7950000 200000 25 .16
Rot  :  1975  y ı l ı  değer ler i  Dev le t  İ s t a t i s t ik  Ens t i tüsünden  a l ın

mış  o lmas ına  rağmen kat i  değ i ld i r .



2.2-r Girdiler
2.1) Fidan

1961 - 1975 yılları aracında şeftali yetiştiriciliği için 
dikilen fidan miktarı cetvel 2 de gösterilmiştir.
!etvel-2

Şeftali Yetiştiriciliği için 1961- 1975 
Yılları Arası Dikilen Fidan Miktarı

Yıllar
Yeni

Mevcudun
için

tesisler için
idamesi Artışı 

temin 
i 9in

Dikilipte
kuruyanın
yerine Yelcün

1961 486400 396700 36229 919329
1962 486070 165890 42155 694135
1963 502650 491500 32 595 10267*5
1964 501540 154560 45 35 705805
1965 517000 516000 32^05 1065805
1966 516900 191000 51650 759550
1967 536000 463000 35393 13523951968 528700 349000 49950 927650
1969 563600 555440 43835 11623251970 562780 116060 55950 6S47'30
1971 656600 882500 34200 1573300
1972 653800 393800 78600 1126200
1973 693200 281000 56300 974200
1974 721300 572000 48700 1342000
1975 778500 165000 67100 1010600

Muhtelif yıllarda kullanılan hu fidanlar Gıda- Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı müesseselerinden temin edilebildiği gibi 
fidancılık yapan teşekküller tarafından temin edilmiş olup dışa
rıdan hiç bir fidan ithal edilmemiştir. Gerek özel teşebbüsten 
ve gerekse Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müesseselerinden 
temin edilen fidan miktarı şöyledir.
C etvel 
Yıllar Gıda-Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı müesseselerinden
1961-62
1962-63
1963
1964

251319191004
176166
184330

Özel teşebbüsten
668010
503111
850589
521475



Yıllar Gıda-Tarım ve hayvancılık Özel 
Bakanlığı müesseselerinden

teşebbüst*

1965 201072 8r 647 Si
1966 285095 474455
1967 230436 117663
1960 210317 717133
İ969 314713 780155
1970 382967 301853
1971 385418 1187882
1972 355550 770650
1973 335742 638458
1974 279170 1062890

2.2— İlaç
Yetiştirici hastalık ve hastalık amillerini yok etmeden 

mahsul almanın imkânsızlığını anlamış olduğundan toplu bahçe kı
ranlar mutlak suretle mücadeleye ehemmiyet vermektedir. Zirai ; 
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüyü kayıtlarına göre 
şeftali bahçelerine yapılan mücadele durumu aşağıda cetvel halin
de gösterilmiştir*
Cetvel - 4 ÇEI'TALt LEBDE ŞLÛK MÜCADELESİ İCRAATI

Yılı İlaçlanan Hiktarı ağç/adet Toplam ağaç Sarfedilen
devlet Kalk M ilet arı toplu ilâç

kilo
1970 5.790 3.322.776 3.328.566 315.643
1971 4.610 3.38Q.745 3.385.355 276.629
1972 4.700 3.655.325 3.660.025 412.082
1973 3.455 3.803.995 3.807.450 423.431
1974 1.125 4.088.154 4.089.279 466.005
1975 1.975 4.233.957 4.235.932 475.101

Kayrak : Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü

Cetvel - 5 ylFTALı LLEDE SAK JOSB »İÎCAEELliSİ İCRAATI

Yılı İlaçlanan ağaç miktarı (adet) Toplam ağaç Sarfedilen
devlet yardımı halk yardımı miktarı top^gj^ilöç

1970 1,606.179 15.700 1.621.879 367.776
1971 632.177 865.747 1.697.924 421.9901972 1.180.738 587.492 1.768.230 42 4-, 0091973 1.175.347 585.692 1.761.039 414.9861974 1.203.914 885.775 2.089.689 463.0451975 325.928 1.048.886 1.374.814 325.116
Kaynak : Zirai Mücadele ■ve Karantina Genel Müdürlüğü
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e '  ve  1  -  6  ijEPTAlİLT.HD2 fi-tfVB l İ İOADUİOSİ  İCİAÂÎI

Vı 1 ;• i l aç lanan ağaç  miktar ı  adet toplam Sar fedi  len
ağaç  toplam 
miktar ı  i l aç  kg

vlet halk

19  7  C  
157 1 
197: 
197 ' ’  
19n‘

. 990
.  09
700
-74
i 00 

. 300

337 .600  
377 .500  

97 .600  
363 .900
339 .700
613.700

12 .125  
8 .773  

11 .258  
7  . 799  
4 .174

l i r a  i î i üoaûe le  ve r ı t ina  Gene l  Mü

Ale t -  Mak ine .
mevcut şeftali bahçelerimi sin çr Gt bir tr o. -rü Laİlanı- 

laca'.; genişlikle oltan ılıklarından yetiştiricileri:;.;, sın bahçedeki 
işlerini kendileri veya ücret karşılığı t svk toru  yaptırmakta-
il r la ;■.

2 .4 -  Gübre
Gemle t  a t imizde  ku l l an ı l an  hayvan  gübre  a  i  mi  i t c rmı  t e s -  

b i t  e tmek  rnür J cOn  değ i ld i r .  K imyev i  gübre  o l anak  İ r i l . ’ an ı  l an  güb
re  ek se r i  a zo t lu  gübre  o lup  io s fo r lu  ve  po ta syumlu  gübre l e r  çok  
az  ku l l a  mı  İma l i  cd ı r ,

. i emleke temizdek i  ş e f t a l i  ağaç l a r ın ın  m :  da r  gübre l en-  
d iğ i  ve  no  mik t .  . rda  gübre  ve r i ld i ğ i  b - . - l i i  o lmad ı  ı r . kn  b i r  r akam 
vermek mumlür. e lam,-: maktadır.

2 .5 -  3u  ve  Ou]uma
' . emleko- in i adc  ş e f t a l i  ye t i ş t i r i c i l i ğ in in  rn ikrok l ima  bö l 

ge l e r i  ha r i ç  su l ama  yop ı İmadan  ye t i ş t i r i c i l i k  yay ı lmas ı  imkân
s ı z  durumdad ı r .  Xur f :  nda  çe ş i t l e r  su l anmadan  ye t ; oeb i l i r s e  de  
ka l - t - . - l  i  r a : ' " -  !  a l . i ' l .  mümkün  o  İma  s .

: -ü l :  r.v •  . . .  r ı  ;  ama  kana l l a r ından  veya  ye r  la ı  vc  ye r  ü s 
sü  su  kayn ı  >< a  r -  n i :  i s t i f ade  ed i l e rek  yap ı lmukt ;  u . r .



I I .3 -  İÇ  TÜKETİM

Üret i l en  şe f ta l in in  büyt ik  b i r  k ı smı  yur t  i ç inde  tüket i l 
mekted i r .

Tüket im üre t im miktar ından  ihraç  ed i len  miktar  düşü le
rek  bu lunmuştur . ’

Cetve l -  7 .  Şe f ta l i  İ ç  Tüket imi  (Zay ia t  dahi l )

Yı l_____________________ Tüket im (Ton)  Mi i fus  Bas ına  Tüket im (kg)

1961 97 .648 3 .432
1962 73 .739 2 .510
1963 62 .366 2 .087
1964 108 .554 3 .558
1965 65 .390 2 .083
1966 64 .960 2 .017
1967 101 .210 3 .083
1963 98 .549 2 .  907
1969 64 .290 1 .849
1970 112 .711 3 .160
1971 83 .677 2 .286
1972 139 .307 3 .711
1973 119 .985 3 .115
1974 159 .997 4 .  049
1975 200 .000 4 .975

II.4- İHRAÇMT
Türkiye 'n in  y ı l l a ra  göre  ihraç  e t t iğ i  şe f ta l i  miktar ı  

i l e  bunun EOB değer i  üzer inden  sa t ı ş  f i a t ı  ce tve l  8  de  gös ter i l 
miş t i r .

Cetve l  8 .  Y ı l l a ra  göre  Türk iye  Şe f ta l i  İhracaa t ı  ve  Değer i

l ı l  İhraç  ed i len  miktar  (kg )  İhraç  fed i len  şe f ta l in in
  ___________________________________________   degc-r i  (  TL/kg)_______ __
1961 451 .098 0 .58
1962 971 .242 0 .96
1963 903 .755 1 .24
1964 2 .046 .100 0 .85
1965 609 .683 0 .89
1966 39 .533 1 .47
1967 1 .790 .167 0 .82
1968 451 .010 0 .80
1969 - -

1970 919 .229 0 .72
1971 20 3 .50
1972 692 .916 1 .38
1973 14 .540 2 .63
1974 2 .125 4 .52
1975 - -
Kaynak :  Devle t  İ s t a t i s t ik  Ens t i tüsü Kayı t l a r ı .

Muhtelif yı l l a rda  muhte l i f  memleket lere  ihraç  e t t iğ imiz  
şe f ta l i  miktar ı  ve  değer i  ce tve l  9  da  gös ter i lmiş t i r . .



Cetvel 9. MUHTELİF MBKIİEED'LEEB İHRAÇ ETTİĞİMİZ ŞEFTAİİ MİKTARI VE DEĞERİ
l!EKLS KETLER | 1961

I Miktarı Değeri 
kg. TL.

1962 
Miktarı Değeri 

kg. Tl.
1963 

Miktarı Değeri 
kg. Tl.

1964 
Miktarı Değeri 

Kg. ! Tl.
1965 

Miktarı Değeri 
Kg. Tl.

B.Almanya 109776 * 89722 81755 j 81993 65S24 79011 - - 6600 12065
İngiltere 36802 169747 868264 ! 833487 837831 1041803 184047 1531447 582643 495961
Lübnan 4500 2430 - - - - - - -
Hollanda - - 21223 16350 - - - - 20440 36207
Danimarka - - - - - - 20562 216892 - -

Avusturya - - - - - - - -
. . .

- !
Çekoslavakya - - - - - - - - _ I
Finlandiya - - - - - - - -

Irak - - - - - - - - - !I
Küveyt - - - - - - - - - tI
İsviçre - - - - - - - - - -

Y E IC ti H
L

51098 262899 971830 110424 903755 112İ814 2046100 1748339 «09683 544233



MEMLEKETLER 1966 
Miktarı Değeri 
kg Tl.

1967 
Miktarı Değeri

kg. . . a.
1968 

Miktarı Değeri 
Kg. Tl.

1969 
Miktarı Değeri 

ICg. Tl.
1970 

Miktan Değeri 
Kg. Tl.

iB.Almanya 39533 58018 - , - - 236810 147920
t Ingiltere - - 32090 98325 451010 358931 - 570160 432949
1 LUbnan - - - —4 - - - - 927» 4725
f ' "Hollanda - - - - - - - 25840 20932
: Danimarka - - - - - - - -
Avusturya - - 106263 92137 - _ _ -
Çekoelavakya - - 24200 9512 - ' - - - - -
Finlandiya - - 150425 132053 - - - - - -
Irak - - 1.268253 1014905 - _ __ ~ -
Küveyt - • - - - - - - - 5250 »T25

' İsviçre - - - - - - - 78719 49417
Y Ii K tî V 39523 58018 2981232 1294939 451010. 358931 - • 919229 658148



Cetvel 9 un deva- ■%

MEMLEKETLER 

' (.;

1971

.... _r: 
(

I

r 97‘-i ? i 1975 i ...........................................
Miktarı

*£.
De ğe ri

11 n
r; ; - V n; " - . - ; r-

•i' ...
i Kg.

- . -r x e KınıDe/farı 1^ j miktara
İ Kg.

B.Almanya - - • 1 - i “ j ■ ! '....... . . ........................  “ ..... ......... f..............
' j

f - I
j 601140

İngiltere 2-:., 70 | 419503.1

Lübnan -
1

' 9770

Hollanda o 7 50.; 

.''0562Danimarka -
r

- r

Avusturya - - f 10626.3

'-koslovakyf ... : | i - i i 24200

Finle ndiya ;•
* * i ■ • i > ... 150425 !

İrak - - __  ___ j..............
i

; i 1268253

Kuveyt - ; ı■ i a3910 719i i 21915 i

İsviçre - - j .. : .. .. j - i •• ; ' 73119 
_i_........  -................. ...

Y e k û n .20 7 0 j  jv.;- 6 ! Uy,C j jd310 . 2İ 7 5 | 35<~. r
..1 ......... . -

j 6543766

1 (Kaynak: 1961-1971 yılları rakamları Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama Dairesi Başk. 
kayıtlarından, 1972-1975 kayıtları Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtları.



Üretimin az olmasına rağmen on fazlı, i liraca at 1967 sene
sinde olmuştur. Yine aynı şekilde 1963 ve 1368 yıllarınla üretim 
azlığına rağmen ihracat bazı yıll; ra nazaran yüksektir. Bundan 
ihracatın üretime paralel olarak artmadığını ihracata üretimden 
ziyade fiat pazarlama ve pazar durumu gibi bezi şartların tesir 
etnekte olduğunu görmekteyiz.

11.5- STOK
Şeftalinin gerek yaş ve gerekse kuru olarak stoku yapıl

mamaktadır.
11.6- PİATLAR ve R/ ZAR BUEüKu

Fiat mahsulün az veya çok oluşuna göre değişmekte ve arzla 
fiat ters bir orantı takip etmektedir. Mahsulün çok olduğu yıllar
da müstahsilin eline geçen prra masrafları dahi karşı ı.yaoaıaaJrta 
hatta uzak illere şeftali Hamleden üreticiler bazen kabzımala borç
lu kalmaktadır. Memleketimizde kooperatifleşme olmadığı için ye
tiştiricilerin çok ucuza sattığı mahsûl çeşitli ellerden geçerek 
tüketiciye yine pahalıya ulaşmaktadır.

Muhtelif yılların ilk el fiatları cetvel 10'da gösteril
miştir.

Cetvel 10- Dahili Pazarlarda şeftali Satışında Yetiştiricinin 
âline geçen para.

Yıl İlk satış fiatı kg/Krş.
1964 10S.1
1965 157.8
1966 133.4
1967 131.7
1968 140.2
1969 198.5
1970 180.0
1971 220.0
1972 168.0
1973 317.0
1974 307.0

Kaynak : Devlet İstatistik .Enstitüsü yayınları.

Cetvel 11 de yetiştiricinin eline geçen para durumu iller 
üzerinden gösterilmiş olup yetiştiricinin eline enaz şeftalinin en 
bol olduğu Tokat ve Bursa'da geçmektedir ki, bu da arzla flatm 
ters oranda olduğunu göstermektedir.



Cetvel 11- Çiftçinin eline çc/oen şeftali fiatlsrı
İ L L E E Y I L L A R

1970 1971 1972 1973 1974
Bursa 135.3 195.0 89.5 280.0 257,0
Sakarya 163.1 216.0 81.2 287.0 262.0
Kocaeli 145.0 262.0 149.1 293.0 383.0
Balıkesir 142.0 236.0 131.4 29010 305.0
İzmir 148.6 197.0 149.9 280.0 297.0
Benizli 163.3 193.0 159.2 235. 272.0
Tokat 92.9 270.0 129.6 226.0 249.0
Samsun 171.4 - 161.8 319.0 351.0
Adana 219.5 206.0 166.1 365.0 334.0
İçel 133.0 206.0 124.5 30840 337.0
Türkiye Ortalama S1ÜS19.7 219.5 168.1 317.0 307.0
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtları.

t
Parakende satış aiatlari cetvel 1211 de gdsterilmiştlr.

Cetvel 12- Para:;ende setış fiatları
I L L J3 R Y I L L A S

1970 1971 1972 1973 1974
Bursa 213 321 174 384 313
Sakarya - — - - -

Kocaeli - - - - -

Balıkesir - - - - -

İzmir 228 304 240 464 447
Denizli - - - - -

Tokat - - - - -

Samsun 2 69 260 203 400 399
Adana 247 282 263 411 445
İçel - - - - ■ -

Kaynak :Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları.

Muhtelif yıllarda ihraç edilen şeftalinin FOB delerleri 
cetvel 12 de, muhtelif memleketlere ihraç edilen şeftali milrtaı 
landa değerleriyle birlikte oetvel 9 da gösterilmiştir.



FOB fiatlurı toptancı halindeki satış ftatlarından düşük 
olduğundan liatlar pirim, vergi v.s. avantajları ile desteklen
mektedir. 1S71 yılında ihraç edilen şeftalinin fiatlarıda bunu 
açıkça göstermektedir.

Yetiştirilen şeftali,ağacında bahçede toplandıktan sonra 
pazar yerine ve şehir hallerine sevkedilmek suretiyle satılmak
tadır.

Dahili pazar fiatları yüksek olduğu z.sn hükümetçe des
tekleme olmadığı takdirde ihracat durmaktadır.
II.7- SORUN ve TIKANIKLAR

Dünyada şeftali üretimi devamlı bir artış göstermektedir. 
Dünyada şeftali ziraatının en yoğun olduğu kıtalar sırasıyla 
Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, Güney Amerika, Afrika ve Okyanus- 
yadır. Dünya üretiminde 50 den fazlası Avrupa kıtasından elde 
edilmektedir. Dünyada önemli on şeftali üreticisi memleket olarak 
ABD, İtalya, Fransa, İspanya, Arjantin, Japonya, Yunanistan, 
Bulgaristan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya'yı sayabiliriz. 
Bu memleketlerin hepsinde nüfus başına tüketim Türkiye1 dekinden 
fazladır.

Türkiye'de şeftali üretimi son yıllarda bir artış göster
miş olup, 1961 yılına nazaran 1975 yılında üretim «6 20.38; 1970 
yılına nazaran 1975 yılında ise % 176 nisbetinde artmıştır.

Ağaç mikt. rında 1963, 1983, 1967, 1969 yıllan azalmala
rı haricinde devamlı bir artış olmuş, 1961 yılındaki ağaç sayısı
na göre 1975 yılında £ 163 nisbetinde bir artış vardır. Ağaç 
artış nisbeti üretim artış nisbetinden azdır ki buda genç ağaç
ların mahsûle yatmasından ve ağaç başına verimin artmasından ile
ri gelmiştir. Verim artış nisbeti en çok 1972 yılından sonra ol
muştur.

Fakat bütün bunlara rağmen gerek üretimde ve ihracatta 
gerekse pazarlamada bazı sorunlarla karşı karşıya gelmekteyiz.

Oyle bir an gelecektirkl şeftali üretimimiz ancak kendi 
tüketimimizi karşılayabilecek duruma gelecektir. Zira nüfus ba
şına tüketim seneden seneye artmaktadır.

Bu sorunları sırasıyla şöyle sıralayabiliriz.
I- Üretimi sınırlayan sebebler :

1. Bahçe Tesisi :
Şeftali üretiminde önde olan illerimizin çoğunda bahçe

ler kapama şeftali bahçesi şeklinde değildir ve şeftali ağaçla
dı diğer meyve ağaçlarının arasında yer almaktadır.

2. Çeşit seçimi :
Yetiştirici bölgeye göre çeşit seçmemekte herhangi bir



yerde yiyip de ismini öğrendiği veya başka bir Vilayetten gelip- 
te yüksek fiatla satılan şeftalinin fidanını bahçesine dikmek 
istemektedir. Bu dikeceği çeşidin soğuklama ihtiyacının bölge
sinin soğuklama süresi ile aynı olup olmadığını düşünmemektedir. 
Çeşit seçerken iklim ve pazar sorununun göz önüne alınması gerek
lidir. Çeşit seçiminin gelişi güzel yapılması ihracat yönünden 
de bir engel teşkil etmektedir. Bkolojik avantajlarımız yönün
den yurdumuzda yetişen çeşitler rakip ülkelerdekine nazaran ka
liteli olmasına rağmen ithalatçı ülkelere şeftalinin bol olarak 
geldiği bir devrede çeşitlerimiz pazara sürülmektedir ki bu da 
ihracatta tıkanıklık meydana getirmektedir. î.H.Hale çeşidi bu
nun en güzel örneğini teşkil edebilir. Dış piyasalarda iyi i'iat- 
la satılan erkenci ve geç çeşitlerin yurdumuzda üretimi çok az
dır. Yunanistan gibi ihracatçı ülkelerde Avrupoûa İngiltere gibi 
bazı ithalatçı ülkelerin şeftalinin tüyüne karşı olan alerjile
rini bildiklerinden ihraç edecekleri şeftalileri fırçaladıktan 
smnra ambalajlamaktadırlar. Gerek tüysüz oluşu ve gerekse dış 
pazarlarda çok aranması ve iyi fiatla satılması şansının çok 
olan nektarin grubu sadeçe amatörce yetiştirilmektedir.

Üretimin büyük bir kısmı taze olarak tüketildiğinden meyve 
suyu, reçel, marmelat yapımı v.s, gibi sanayide kullanılaoak çe
şitlerin yetiştiriciliğine ehemmiyet verilmemektedir.

Bahçe tesis ederken çeşit seçimi özel tercih ve tesadüfle
re göre yapıldığından şeftali üretim devresinde 5.5 ay şeftali 
yiyebilme imkanı mevcutken düzenli bir üretim planı uygulanma
makta çeşitlerin olum sırasına göre piyasada şeftalinin bulunma
dığı bir devre meydana gelmektedir ki buda çeşitlere göre üretim 
miktarının tesbitini imkânsız duruma getirmektedir.

3. Üretim tekniği noksanlığı :
Yetiştiriciler yeteri kadar teknik bilgiye sahip değiller

dir. Bahçe tesisinde ve senelik b akım işlerinde tekniğe uygun 
bilgi ve beceriye sahip olmadıklarından dekara verim az olmakta
dır.

Son yıllarda şeftali yetiştiriciliğinde üretim tekniğine 
ehemmiyet verilmeye başlanmışsa da bu yeterli miktarda değildir. 
Yetiştirioi bilgisizlik ve ziraî mücadele ilâçlarının, gübrenin, 
alet ve makinaların pahalılığı yüzünden Zaman zr.pan da olsa üre
tim tekniğinin icaplarım yeterince yerine getirememektedir. Bunun 
zararı ertesi yıl kendini göstermekte, ertesi yll bahçesin* iyi 
dahi baksa mahsûl azalmakta ve maliyet yükselmektedir*



4. Fidan yetiştlrioiliği s
Fidan yetiştirioiligi gerek reoni müesseselerce ve gerek

se özel teşebbüsçe yapılsın kontrolü tam olarak yapılmamaktadır. 
Resmi müesaeselerin Üretim programı önceden saptanmışsa da teknik 
teşkilat kanalıyla yetiştiricinin talepte bulunduğu fidan mikta
rı ile satın aldığı fidan miktarları birbirlerinden farklı oldu
ğundan bazı seneler gerek özel teşebbüsün ve gerekse müessesele- 
rin fidanları satılmayıp ellerinde kalmaktadır. Bu bakımdan fip 
dan üretimi hedefe ulaşaoak miktarda değilde satılabilecek miktar
da gerçekleştirilmektedir. İleriki senelerde mahsülün normal bir 
tempoda artmamasında bu üretimin rolü olmaktadır.

Ayrıca özel teşebbüs fidancılığı sadece zirai mücadele 
yönünden kontrol edilmekte yetiştiricilik yönünden kontrol yapılma
dığı gibi devletçe mukaveleli fidancılık henüz yoktur.

5.'Kredi yetersizliği :
üretimi ve bundan sonraki devrelerde yetiştirici ve ih

racatçı kredi mevzusunda büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır.
Verilen kredinin miktarının az olması gayeye ulaşmağı engelle
mektedir.

6. Tarımsal sigortanın bulunmayışı bazı seneler tabiat 
olayları yetiştiricinin bütün emeklerini boşa çıkarmaktadır.

7. Girdiler zamanında uygun fiatlarla ve yeteri kadar 
yetiştiriciler tarafından temin edilememektedir.

8. yetiştirici ürününü tam olarak değerlendiremerneîctedir.

II- Tüketimi ve ihracatı sınırlayan sehehler :
1. tiat sorunu :
Pistlerin yüksekliği nedeniyle tüketim az olmaktadır.
Ayrıca ihraç ve üretim tekniğini engelleyen hususlar

dan birisi di fiat sorunudur. Dahili fiatların yüksek olduğu 
sene ihracat masrafları da fazla olduğundan ihracatçı ihracat
tan para kazanma riskine girmemekte ve topladığı mahsülü dahili 
pazarlara sevk etmektedir. Dahili fiatların düşük olduğu sene
lerde yetiştiricide bir usanma hiasi doğmakta yaptığı masrafı 
zor kapattığından bahçesine bakmamaktadır,

2. Ulaşım sorunu :
Ulaşım zorlukları tüketimin az olmasına sebeb olmaktadır.
3. Pazarlama ve muhafaza sorunu :
Pazarlama sorunları meyve toplama safhasında ilk olarak 

kendini göstermektedir. Meyve hasadı esnasında pek çok bölgede 
kalifiye işçi temini mümkün olmamaktadır. Hasat malzemeleri
nin de çoğu tekniğe uymamaktadır. Boylara ayırma işleır.ide- 
standart kararnamesine göre değilde göz tahminine göre yapıl
maktadır. Ambalaj kaplanda değişik ölçülerde ve şekillerdedir. 
Memleketimizde şeftali genellikle depolanmamaktadır.
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Pazarlamada ön soğutma ve depolama işlemi tesislerin bu
lunmayışı sebebiyle yapılmamaktadır. Bu da ihracatı sınırlayan 
sebeblerden birisidir.

4. Vergi sorunu {
n

Yunanistan ve İtalya Avrupa ortak pazarlarına gümrüksüz 
olarak şeftali ihraç ettikleri halde bizim şeftalilerimiz 1/4 
ııisbetinde gümrük vergisine tabi olmakta buda AST bizim diğer 
devletlerle • rekabetimizi ortadan kaldırmaktadır.
III- lİEETİt: PROGRAMI
III- 1. YURT İÇİ TALRB (Tüketin#

Nüfus başına tüketim halkın hayat seviyesi yükseldikçe 
artmakta ve meyve yemek lüks halinden çıkıp alışkanlık haline 
gelmektedir.

Geçmiş yıllardaki nüfus başına tüketim gözonüne alınarak 
1976-1987 yıllarındaki nüfus başına tüketim ve yurt içi tüketim 
cetvel 13 de gösterilmiştir. Bu tüketime taze meyve tüketimi ile 
meyve suyu tüketimi ve zayiat dahildir.
Cetvel 13- 1976- 1987 yılları yurtiçi tüketim (Zayiatta tüketimin 

içerisinde mütalaa edilmiştir).
Yıl Nüfus başına Toplam tüketim
______________________  kg.    (ton)
1976 5.148 206949.6
1977 5.323 219573.75
1978 5.496 232480.8
1979 5.670 2514464.5
1930 5.483 265856.5
1981 6.018 278934.3
1982 6.191 297787.1
1983 6.365 315385.75
1984 6.460 329821.13
1985 6.512 342209.28
1986 6.542 354262.24
1987 6.744 366854.85

Nüfus, başına tüketim trenti ( Y =1.9854505-*0,1737967) olmasına rağmen 1984-1987 yılları trentli bulunan tüketimi yetmiye- 
cek durumda olduğundan ve dışarıdan da İhraç etmemiz düşünülme
diğinden 1985-1984 yılları normal trende, uymamıştır. Bu da 
1983- 1987 yıllarında piyasada şeftali meyvesinin az olmasına 
rağmen kıymetleneoeîjini göstermektedir.



II1.2- il IRA 5 AT

Cetvel 14 1976 - 1987 yı 11.-ra arasında iî«*rç edeceğinin şef 
ti:l; n:!rc;-fiiıi göstermektedir.

Cetvel 14- 1976- 1987 yıl i. ra arasında liıraç öleceğimiz şen
mi:; t arı

'i ıl îhraç. edilebilecek şeftali miktarı
____________________________________   ( ton)_______________________
1976 19498.?C
1977 ’ 20617.61
1 9 7 1 21704.04
1979 16953.37
1960 17151.46
1581 15488.70
1982 8227.09
1983 2395.37
1984 
1 85 
1986 
1967

I İT.3- TOPLA!-' VaİÜB
Toplam t.aleb yurt içi tüketim, ihracat ve zayiatın top

lamından ibaret olduğundan zayiatta yurtiçi tüketimin içerisin
de mütalaa edildiğinden bu durumda toptan talehle üretim aynı - 
'’tr.

I I I .4 -  ÜRETt i! HhDEPItSl
4.1. Ağaç miktarı yo yetiştirilmesi öngörülen çeşitler 

A- Ağaç Miktarı:"
Ağaç"miktarı seneden seneye artmaktayoada bu artış belli 

bir oran dahilinde olmamaktadır. Yaz mevsiminde şeftali meyvesi 
iyi fiatla satıldığı sene şeftali fidanına rağbet artmakta o 
sene şeftali fidanı satışı iyi olmakta ve şeftali fidanı yetiş
tirmek için çekirdek ekimi fazla olmaktadır. Yani şeftali meyve
sinin iyi fiatla satılması iki veya üç sene sonraki yetiştiri
lecek fidan miktarına dolayısıyla yeklin ağaç adedine tesir et
mektedir .



Geçmiş senelerdeki ağaç Miktarı artıcı ve mevcut ağaç 
miktarı göz önline alındığı takdirde ileri senelerdeki agc.ç mikta
rınızı şöyle olması gerekir.
Cetvel 15- 1976- 19&7 yıllarındaki şeftali ayaç miktarı
Yıllar
1976
1977 
1973
1979
1980
1931
1932
1983
1984
1935
1936
1937

Ağag adedi
8901270
9333700
9776340
10213770
10651410
10965480
11279550
11593620
11906900
12221760
12535825’
12849907

liot : hareketli ortalama metoduna göre Y= (4071,9453+314,07107) 
1000 trent formülüne göre bulunmuştur.

YuTI çTiEILÎ SKİ OKC-ORÜlüB ÇİĞİTLER
21-26 Ekim 1975 tarihleri arasında Bornova Zeytincilik 

araştırma Enstitüsünde yapılan Bağ- üahçe toplantısında Araştır- 
'i" müesseselerinde yapılan çalışmalar gözönüne alınarak bölgeler
de yetiştirilmesi lüzumlu olan standart çeşitler saptanmıştır.
IV. 2- ÜILGTİM

A- AĞAÇ BAÇINA VERİM
ivhtelii’ yıllarda ayaç verimi göz önüne alınarak ilerki 

yıllardaki ağaç verimi cetvel 16 da gösterilmiştir.
,ecvel 16- iiuhtelii yıllardaki ayaç sayıcı
Yıi J.ar Ağaç başına verim (kg)
1976 25.44
1977 25.72
1978 26,00
1979 26.38
1980 26.57
1981 26,85
1982 27.13
1983 . 27.41
1984 27.70
1985 28.00
1986 28.26
198 7____________________ 28.55
KOT : Hareketli ortalama metoduna göre verim

Y= 1,4.393682+ 0.2852197 x formülüne göre bulunmuştur.



B— l'TuST İli
/ eç başına verim ve ağaç miktarı esas alındıÇa takdirde 

•  . - i t e l i ?  7iHardaki şeftali üretimi cetvel 17'de gosterilmı ;tlr.

1 etve.l 1 - 1976- 1987 yılındaki şeftali üretimi 

' allar Üretim (ton)
1976 226448.3
1977 240191.36
1978 254134.84
1979 268417.87
1980 283007.96
1981 294423.13
1982 306014.19
1983 317781.12
1984 329821.13
1985 342209.28
1986 354262.41
1987 ___________  366854.84

IV.5- UEBTİÎi CİKDİ16El
5.1- lidan ihtiyaoı

Hevcut ağaç miktarının artışı ve geçen yıllarda mevcut olu: 
da kuruyan ağaçlarla bir yıl önce dikilip kuruyan fidanlar naza
rı itibare alınai-ak ihtiyaç duyulan fidan miktarı cetvel 18 de 
gösterilmiştir.

Cetvel 18- 1976-1987 yılları ihtiyaç duyulan fidan miktarı

Yıl Artış için I ıfvcudun devamı i çin Kuruyanın yerine Yekûn

1976 951270 795000 50530 1796600
1977 437430 890100 89840 1417370
1978 437640 933800 70668 14423C--
1979 437430 977600 72115 148714?
1980 427640 1021400 74357 153339'
1981 314070 1065100 76670 145584

1 982 314070 1096550 72790 146341.
1983 314070 1128000 74170 151624
1984 313280 1159400 75810 154849'
1985 314860 1190000 77.400 1582260
1986 314065 1222200 79110 161537?
1987 314002 1253600 80770 1648452

5.2- Gübre ve Zirai Mücadele ilacı ihtiyacı
İhtiyaç duyulan gübre ve zirai mücadele ilan cetvel 21 < 

gösterilmiştir.



Cetvel 19- 1976- 1987 îılları Şeftali Bahçelerinin Pirdi Ifuramu

Girdirin Cinsi 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1383 1984 1985 1986 1987
Çiftli!: gübresi Ton 15056 15796 16537 17277 18017 18548 19079 19611 20141 20673 21204 21736
Ssi ezot (ton) 1608.5 1687.5 1765.6 1845.6 1924.7 1961.5 2033.2 2095.0 2151.6 2208.5 2265.2 2322
Göztaşı 2436.3 2556.0 2675.8 2795.5 2915.3 3001.3 3087.2 3173-2 3258.9 3353.8 3431.1 3517.0
Sönüenıiş !:ireç 1218.2 2279.2 1337.9 1397.8 1457.7 1500.7 1543.6 1586.b 142 3.51679.4 1715.6 1758.5
înseltlsit (ton) 181.6 190.5 199.4 208.4 217.3 223.7 230.1 236.5 242.9 249.3 255.7 262.1
r-angisit ;i 346.3 363.3 380.3 397.3 414.3 426.6 438.8 451.0 463.2 475.4 487.6 439.9
Vinteriaroh 3076.3 3227.5 3373.7 3529.9 3681.1 3769.7 3893.2 4006.8 4115.0 4223 .84332.4 4440.9



3.3- Zirai Alet ve Makine ihtiyacı
Alet ve Ekipman ihtiyacı cetvel 22 de gösterilmiş olup 

100 dekar şeftali bahçesine 1 adet traktör, 250 litrelik bir 
pulvarizatöründe yılda 15 gün çalışacağı ve yünde normal 30 ağa
cı ilaçlayacağı göadnüne alınarak traktör ve pulvcrizotör ihti
yacı cetvel 21 de gösterilmiştir.
Cetvel 20- 1976- 1937 yıllarında Şeftali Bahçeleri için mevcuda 

İlâveten lüzumlu Alet- Ekipman ihtiyacı (Adet)
Yıl Bel Ot

Çapası
3u
Çapası

Tırpan Budama Budama Hasat 
Makası Testeresi

SeDeti
Hasat
Merdiveni

1976 2377 2377 2377 5779 5779 5779 4223 4228
1977 1093 1093 1093 2 657 2 657 2657 1944 1344
1978 1093 1093 1093 2658 2 658 2658 1345 1945
1979 1093' 1093 1093 2657 2657 2657 1944 1944
1980 1093 1093 1093 2 659 2659 2659 1545 1943
1981 785 735 705 1908 1908 1908 1396 1396
1982 735 785 785 1908 1908 1908 1356 1396
1983 785 785 785 1908 1908 1908 1396 1396
1984 782 782 782 1903 1903 1903 1392 1392
1985 787 787 787 1913 1913 1913 1399 1399
1986 785 705 785 1908 1908 1908 1396 1396
1937 735 785 785 1908 1908 1908 1396 1396

Cetvel 21- 1976-1987 yıllarında Şeftali Bahçeleri için mevcuda
ilâvesi Gereken Traktör ve Pulvarizator miktarı (Adet) 

Yıl Traktör Pulvariztttör
1976 2225 7420
1977 2335 7780
1978 2445 8147
1979 2555 8510
1980 2665 8875
1981 2741 91371982 2820 9400
1983 2898 9660
1984 2976 9922
19e5 3055 10185
1986 3134 10446
1987 3212 10708



D)
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V.4-  Kred i  ih t iyac ı
T .C .  Z i r a a t  Bankas ı  kont ro l lü  k re d i l e r  İ l e r i c inde  ş e f t a l i  

ye t  i ç  i r i c i l i i j inde  t e s i s  i ç in  dekara  400  v e  t en i s  e t i l i -  ç e i t ı  11  
:  ç e  l e r in in  banma  İ ç i r ;  dekara  30  ÎL. ç ev i rme  kred i s i  ve  r t i f -k te -
i  r .  Te s i s  e c i r l e r  bahçe le r in?  60  ı r a r .  İ c r ada  i l e  t c r ı r  ' d i l e ceğ i  

l c abu l  ed i l i p  . ş e i t a l i  ye r i ş t i r i c i l i ğ i  i ç in  ih t iyaç ,  duyu la r  k red i  
: ı i k t a r ı  c e tve l  22  de  gö s t e r i  İn i ş t i r .

Ce tve l  22 -  İh t iyaç  duyu lan  kred i  mik ta r ı

T ı l ı  î ' e s i s  k red i s i  Çev i rme  kred i s i  Yekûn
____________  (1000 TL.) ( 1000 TL.) (1000 TJ,)

197 6 5703 9540 10248
1377 2  624 10682 15 306
1976 2626 112 06 13832
1379 2  624 11732 14356
1930 2566 12256 14 822
1981 1880 12776 1-650
1982 1880 13140 15026
1983 1880 15522 15402
1984 1856 13898 15754
1385 1888 142  69 16157
1936 1880 14646 1532  6. 1880 15022 1  8902

.6- yara t ı l a ca l :  i ş  haomi
Senede  52  tün  ha l t a  t a t i l i  17  gün  d in i  ve  r e smi  bayram 

i l i l i r ! ,  20  günde  i ş ç in in  mazere t  ve  s ene l ik  i zn i  g öz  önüne  a l ına  
1 .  b i r  i ş ç in in  devaml ı  su re t t e  i ş  bu lduğu  t akd i rde  276  gün  ça l ı -  

ı ı  Kabu l l enerek  ş e f t a l i  ye t i ş t i r i c i l i ğ i  i ç in  devaml ı  o l a r ak  
i ş  ı  c ak  i ş ç i  s ay ı s ı  c e tve l  23  de  gö s t e r i lmi ş t i r .
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Ce tve l  23 .  Şe f ta l i  ye t i ş t i r i c i l iğ i  i ç in  ih t iyaç  c  o lan  insan  i ş
gücü  Devaml ı  o la rak  i ş  bu lacak  i ş ç i  c ins i  ve  mik tar ı (Ad}

Yı l Budayıc ı Erkek  i ş ç i  Yekûn Kadın  i ş ç i  Yekûn Traktör
sürücüsünün
adedi

1976 10260 58305 68565 5360 73925 33330
197? 10270 57660 67930 53 80 73310 35020
1978 10300 57810 63110 5410 73520 36660
1979 10350 57960 68310 5470 73780 38300
1980 10455 58200 68655 5630 74235 39910
1981 10550 58325 68075 6115 74990 41090
1982 10650 58685 69335 6500 75835 42265
1983 10770 59350 70120 7070 77190 £4440
1984 10865 59800 70665 7510 73175 44620
1985 10950 60230 71180 7900 79080 58500
1986 11035 60550 71585 82 60 79845 46975
1987 11115 61050 72165 8610 60775 43155

IV— Ahi  İMASI  OM. 'lEkLEK TEKuİHIDR

Şef ta l i  y e t i ş t i r i c i l iğ inde son  y ı l l a rda  öneml i say ı lab i -
l ecek  üre t im ar t ı ş la r ı  o lmas ına  rağmen ihraca t  ayn ı  ra ik tarda
ge l i şememiş t i r ,  ş i rad iye  kadar  yap ı lan  ihraca t  t e sadüf i o la rak
ka lmış t ı r .  îtha l pazar la r ına  o lan  uzak l ığ ımı z  j / anas ı ra üre t im
safhas ından  i t i ’oe ren  baş l ıyan  faka t a l ınacak tedb i r l e r i eg ider i l ecek
baz ı  aksak l ık la r i  l i ra  ça t ı  enge l l eme İç ted i r ,  ş e f ta l i  ye t i ş t i r i c i -
l iğ inde a l ınmas ı gerek l i  t edb i r l e r şunlard ı r .

1. Çeş i t  seç imin i  ve  bahçe  t es i s in i  iy i yap ıp  iy i b i r  üre -
t im Çı lan ın ın  yap ı lmas ı  l az ımdır .

2 .  Araş t ı r ı c ı  yay ın  ve  ç i f t ç i  a ras ındak i  koord inasyon  da l ı c  
iy i  s ağ lanmal ıd ı r .  D iğer  yandan  ye t i ş t i r i c iye  daha  e tk in  yay ı 
mın  götürü leb i lmes i i ç in  t ekn ik  yay ım teşk i lâ t ı  k red i  ve  benzer i  
ye tk i l e r l e  güç lendi r i lme l ıd i r .  Daha  ak t i f  ha le  ge t i r i lme l id i r .  
Mes lek  i ç i  öğre t im ve  ye t i ş t i r i c i  eğ i t imine  önem ver i lmel id i r .

3 .  Ye ters iz  o lan  kred i l e r in  gerek  miktar  ve  g erekse  ver i 
l i ş  şek l i  bak ımından  maksada  uygun  o lmadığ ından  her  meyve  türü  
i ç in  ekonomik  asgar i  ün i te le r in  t esb i t i  gerekmekted i r .  D iğer  
yandan  dekar  baş ına  ver i lmes i  gereken  tes i s  ve  çev i rme  kred i l e 
r in in  her  y ı l  değ i şen  şar t l a ra  uygun  o larak  düzen lenmes i  gerek
l id i r .  Bu  kred i l e r in  t esb i t inde  Gıda-  Tar ım ve  Hayvanc ı l ık  Ba 
kan l ığ ı  ve  Z i raa t  Bankas ı  Gene l  Müdür lüğünün or tak  b i r  ça l ı şma  
ve  t es b i t i  i l e  uygulamaya  a lmas ı  gerekmekted i r .



4. Meyve yetiştiriciliği daima tabiat şartlarının olumsuz 
etkileriyle karşı karşı y? bulunduğundan tarımsal sigortanın bu 
sektörde uygulanması gerekmektedir. T.C. Ziraat i>aıl-.a.&iîuu meyve
cilikte de sigorta sistemini uygulaması için gerekli çalışmaları 
tamamlanası üreticinin karşılaştığı riskin azalmasına seoeb ola
caktır.

5. Ildan üretimini ismine doğru hastalıksız standart çeşit 
ve amaçlardan kontrollü olarak özel sektör 11dalıcıları tarafından 
yapılması öngörülmektedir. Bu amaçla her bölgede yetiştiricimi 
yapılan meyve türleri göz önüne alınarak fidan üretimi yapan 1-2 
kamu kuruluşunun bünyelerinde aşı kalemi ve anaç damızlık bahçe
lerinin kurulması icadro, ekipman ve kanuni yetki yönünden yeterli 
hale getirilmesi ve bölgedeki fidan üretimini denetlemesi zorun
ludur. Bu örgütlemenin ve kunani jretkilerin belirtilmesi için 
Gıda- 'Zarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlü
ğünün sorumluluğu altında ve Zirai Mücadele ve karantina Genel 
I-ıüdürlülclerinin müşterek çalışarak bu plân döneminde hazırlıkları
nı tamamlamaları gereklidir.

6. Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyacının karşılanma
sında aksaklıklar olduğu ve bunun neticesinde de lüzumsuz stoklama 
ve aşırı kazanç peşinde olan aracıların türemesine sebeb olmakta
dır. Bunun önlenmesi iyin Teknik Ziraat Teşkilâtının kimyevi güb
re ihtiyaçlarının Zirai Mücadele Teşkilâtının da. ilâç ihtiyacının 
ilçeler seviyesinde tahminleri yapılmalı ve Zirai Donatım Kurumu 
ve ilâç bayilerinin mevsimlik gübre ve ilacı £ 10 fazlası ile 
zamanında stoklamalannın usul ithaz edilmesi gereklidir. Bu beyan
da sık sık karşılaşılmakta olan mikroelement noksanlıklarının 
giderilebilmesi için toprak veya yapraktan vei'ilebileoek formülas- 
yondaki kimyasal bileşiklerin de Zirai Donatım Kurunu tarafından 
üreticiye ulaştırılması temin edilmelidir.

7. Yeni yetiştirme tekniği entgpnsif meyveciliği zorunlu 
kılmıştır.

Bu telaıiöin gereği olarak ta bahçe tipi traktör ve ekip
manların kullanılması uygundur. Bunun için genel tarım sahası 
içerisindeki meyve alanları dikkate alınarak traktör imal ve 
ihraç programlanmasında bahçe tipi traktör ve ekipmanlarına bu 
oranda yer verilmesi gereklidir.

8. Ülkemizin döviz ihtiyacı göz önünde bulundurularak Gıda- 
-arım ve Hayvancılık Bakanliyi ounyesinde yürütülmekte olan Türkiye 
narenciye Geliştirme pro.lesinde olduğu gibi' lhr cat ş: nsı olr n 
diğer ncyve türlerinde tesbit edilerek bunl. rc cit gelişme projele
rinin bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği halinde projolen- 
uirilnesi ve derhal uygulan;, y.-. geçilmesi içinde gerekli olan örgüt- 
leşme vc iç dış kredilerin tenin edilmesi gerekmektedir. Yaş meyve 
sebze İhracatını geliştirme proje müdürlüğü bu ç; lısamların sarum-?. 
luluk ve koordinatörlüğünü yapması için gerekli şekilde örgütleş- 
tirilmesi zorunludur.



9* Ülkemizde kurulmuş bulunan meyve suyu ve konsantresi üre
ten fabrikaların uygun fiat ve uygun çeşitten yeterli miktarda 
ham madde bulamadıkları ve dünya gıda kodeksine uygun standart
larımızın yapılmamış olması bi'i.inraektedir. Bunun neticesi olarak 
kaliteli meyve suyunun tüketiciye ulaştırılması mümkün olmamak
tadır. Bu nedenle gümrük muafiyeti, gümrük indirimi, vergi muafiye
ti, özel kredi teraini gibi yatırım teşvik unsurlarının ancak üre
tim bölgelerindeki üretici birliklerinin sanayiye uygun çeşitleri 
üretmeleri kaydıyla yararlandırılmaları esas alınmalıdır. Üretim 
merkezinde iç ve dış standartlara uygun meyve ambalaj İcapları 
üreten tesislerin kurulması için teşvik edilmesi bu plân dönemin
de öncelikle ele alınması lazımdır.

10. Ülkemizin çok değerli bir Killi gelir kaynağı olan meyve 
türlerinin gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi, üretici ve 
tüketicinin en faydalı şekilde bu meyvelerden yararlanabilmesi 
ve artan dünyü nüfus ihtiyacının karşılanmak üzere gerekli üreti
min arttırılabilmesi için dinamik bir pazarlama örgütünün kurul
ması şarttır. Her nekadar DPT Türkiye yaş meyve ve sebze pazarla
ması ve organizasyonu özel ihtisas komisyonu kurmuş ise de komis
yonumuz hu konuda en etkin olarak üretici ve tüketici birlikleri
nin ülke çapında kurulmasının öncelikle ele alınmasını gerekli 
görmektedir. Böylece teknolojik bilgi ve kapital yetersizliğinden 
meydana çıkan aracılar ortadan kaldırılmış olacalc ve dolayısıyla 
ürün zayiatı, riski azalmış üretici ve tüketici fiatları arasında 
büyük farklılıklar azaltılmış olacak ve dolayısiyle ülke çapan
da dengeli bir meyve üretimi ve tüketimi sağlanmış olacaktır.

Sonttç olarak şunu belirtmek gereklidir ki halihazır üretim 
gelişmesinin temposuyla ileriki senelerde şeftali üretimimiz an
cak yurtiçi talebimizi karşılamaktan öteye gidemeyecektir. Y'artiçi 
talebten kısarak ihraç çabası göstersek dahi dahili fiatlarımız 
ve maliyet dış pazarlarındaki fiatlara yakındır. Ve bazen de 
onun üstüne çıkmaktadır, şeftali ihracatında en büyük rakibimiz 
olan İtalya , Yunanistan ve Sransa karşısında Avrupa pazarları
na girmek zor fakat gerekli tedbirler alındığı takdirde imkânsız 
değildir.

İngiltere piyasasına girmek daha kolaydır. Fakat bunun 
için de şeftalilerinizin tanıtılması lazımdır. Tanıtmada kalite, 
fiat ve erkençilik göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca aynı yollar
dan gidilerek depolama şartlan daha müsait olduğundan Kuveyt,
Suudi Arabistan gibi orta doğu ülkeleri, yurdumuza yakınlığı ve 
tüketim kapasitelerinin artması yönünden doğu bloku ülkeleride 
müşterimiz olabillr(
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I. O 1 R i Ş ı

Vişnenin (Prunus cerasus,!.) anavatanı muhtemelen Hazar de
nizi ile Karadeniz arasındaki bölgedir. Çünkü bu bölge yabani viş
nelerin çok olduğu bir yerdir.

Aynı kirazda olduğu gibi, vişne Avrupa'ya daha orada insan 
yok iken kuşlar tarafından taşınmış olabilir.

Vişne Yunan yazarı Tlıeophrastus (M.Ö. 375-267) zamanından 
beri bilinmekte olup; İngiltere'ye Romalılar, Amerika'ya ise ilk 
Pransız göçmenler tarafından götürülmüştür.

Bugün dünyada üretilen vişnelerin sanayiide çok kullanılma 
sahaları vardır (derin dondurma yolu ile muhafaza, meyve suyuna iş
leme, reçel, komoposto ve pastacılıkta).

Türkiye’de üretilen vişnelerin bir kısmı meyve suyu, bir 
kısmı kurutmalık, bir kısmı reçel ve şurup yapılması ve bir kısmıda 
taze olarak kullanılmaktadır.

Ayni kirazda olduğu gibi; fakır,sulanamayan ve kireçli ara
zilerde idris (Prunus mahaleb) anacı kullanmak suretiyle vişne ye
tiştiriciliğinin yapılması böyle toprakların değerlendirilmesi ba
kımından önemlidir.

ülkemiz vişnenin anavatanına girmesi ve yüzyıllardır vişne 
kültürünün yapıldığı bir yer olmasına rağmen, bu konudaki bilimsel 
çalışmaların geçmişi yenidir. İlk olarak 1967 yılında, Yalova Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Türkiye'de yetiştirilen yerli vişne 
çeşitleri ile dış ülkelgrden ithal ettiği yabancı orijinli çeşitle
ri denemeye alarak 1975 yılında Marmara Bölgesi ve vişne yetiştiri
len diğer bölgeler için standart vişne çeşitlerini tesbit etmiştir.
Bu standart çeşit seçimi çalışmalarında yüksek verim ve kalite fak
törü esas alınarak fidan üretimine geçilmiştir.

II. MEVCUT DURUM :
II.1. Vişnenin bölgelere göre dağılışı :

1974 yılı istatistiklerine göre vişne gerek agaç 
sayısı ve gerekse meyve üretimi bakımından sert çekirdekli meyve 
türleri içersinde şeftali, erik, kayısı ve kirazdan sonra beşinci 
sırayı almaktadır.

Vişne memleketimizin her bölgesinde yetiştirılmek*- 
te olup, agaç sayısı ve üretim bakımından bölgeler itibariyle dağı
lışı cetvel 1 dedir.



Cetvel 1.- Türkiye'de 1973 yılı itibariyle Vışae ağacı sayısı
ve üretimi (ac)

BÖLGELER
Toplam ağaç 

Sayısı SA ... _
Üretim
(ton) is

Marmara 56(3.611 15,1 4.940 13,9
Ege 66(3.339 23,1 12.745 36,0
Akdeniz 200.(317 5,6 1.432 4,0
îçanadolu 1 .03(3.569 27,6 7,130 20,1
Karadeniz 641.059 17,1 7.045 19,9
Douuanadolu 300.163 10,3 1.(393 5,3
Giiney<lQ*uanadolu 44.059 . 203 Û.Ü ...

3.756*917 35.466

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-73) DİE.

Bu eetvelin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, meyve 
üretimi bakımından Ege Bölgesi başta gelmekte olup, en az üretimle 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi sonucu sıruyı almaktadır.

11.2. Üretim :
Türkiye'de 1961 yılında toplam vişne üretimi 23.200 ton 

iken 1974 yılında % 63,4 artış göstererek 36.600 tona ulaşmıştır. 
Yine son 15 yıllık istatistiklere göre, vişnede gerek verim ve gerek- 
se agaç sayısı bakımından düzenli bir artış görülmektedir.

II.2.1. 1961-75 yılları üretimi
Memleketimizin son 15 yıllık vişne üretim miktarları ile 

a^aç sayısı ve ağaç başı verim miktarları Cetvel 2'de verilmiştir.

Cetvel 2.» Türkiye'de 1961-1975 yılları itibariyle vişne üretimi, 
agaç sayısı ve a^aç başı ortalama verim miktarları

Agaç Sayısı Verim
Yıllar Üretim (ton) (1000 adet) (k«//a,
1961 23.200 1.906 12,2
1962 24,330 1.(359 13,0
1963 23.000 1.912 12,4
1964 26.000 1.940 13,4
1965 24.000 1.942 12,3
1966 25.000 2.000 12,5

(x) Bölgeler üzerinde» kayıtlar Ziraat Yüksek Mühendisi
Mustafa Büyükyılmaz tarafından derlenmiştir
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(Cetvel e’nın davam)
1967 25.000 2.060 12,1
196Ö 25.000 2.205 Ily3
1969 26.000 2.344 11,0
1970 32.000 2. 100 13,3
1971 31.000 2.502 12,3
1972 35.000 2.650 13,2
1973 34,450 3.776 9,1
1974 33.000 2.796 11,ö

X) 1975 36.600 2.Ö50 12,9

Onbeş yıllık ortalama
Kaynak : 1) Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-73) DİE 

2) Tarım İstatistikleri Özeti (1974) DİE 
X) Seçici rakamlar

Cetvel 2'de görüldüğü gibi, 15 yılın ortalaması olan 12,2 
kg. verim vişne için çok azdır. Bunun esas sebebi, verime yatmamış 
akaçların da hesaplamada dikkate alınmış olması ve yetiştiricilerin 
verimli çeşit ve tipler yanında verimsiz çeşit ve tipleri de bahçe
lerinde bulundurmalarıdır, özellikle 1973 yılında ortalama ağaç başı 
verimin 9,1 kg. , 1974 de 11,d ve 1975 de 12,9 kg.a düşmesi, verime 
yatmamış ugaç sayısındaki artış, yanı yeni çok sayıda vişne bahçele
ri kurulması iibe izah edilebilir.

Türkiye'de vişne yetiştiriciliğindeki problem kalite ba
kımından değil de verim bakımındandır. 1975 yılında Yalova Bahçe Kül
türleri Araştırma Enstitüsünde sonuçlandırılan oır vişne denemesinde, 
yüksek verimli ve kaliteli çeşitler seçilerek iıdan üretimi ve dasiti' 
mına geçilmiştir.

Dünya'da vişne üretıci3i ülkeler ve 1972, 1973 ve 1974 
yılları üretim miktarları Cetvel 3'ie görülmektedir. Cetvelin ince
lenmesinden anlaşılacağı üzere 1972 yılındaki 13 ülkenin toplam viş
ne üretimi 447.000 ton olup, Türkiye 'f> 7,6 iştirak ederek dördüncü 
sırada yer almıştır, 1973 ve 1974 yıllarında da Türkiye hemen hemen 
aynı üretim ve sırayı korumuştur. 1972 yılında Dünya vişne üretiminin 
'/° 31,5 ile ftmerıka başta olup, 1973 ve 1974 yıllarında da iıerne kadar 
üretimde bir azalma kaydedilmiş ise de liderliğini korumuştur.



Cetvel 3«- 1972-73-74 yılları dünya vişne üretimi (1000 ton)

ÜLKELER 1972 1973 1974_
Kanada d 3 6
USA 141 79 11«
Türkiye 35 34,5 33
Avusturya 2 3 4
Bulgaristan 17 17 17
Çekoslovakya 2 9 9
Dogü Almanya 38 29 31
Batı Almanya 83 92 91
Yunanistan 8 9 9
Macaristan 34 44 40
Polonya 27 26 30
Portekiz 4 4 4
Yugoslavya 48 41 47
13 Ülke TOPLAM 447 392,5 439

Kaynak : 1) PAO Production Yearbook 1974. Vol.
2) Tarım İstatistikleri özeti (1974) DİE

II.2.2. Üretim Teknolojisi ve Yöntemleri :
Vişne üretiminde en uigun üretim şekli durdun göz aşısıdır. 

Bu da bölge ve yıllara bağlı olarak değişmek üzere 15 Temmuz 15 Ağus
tos tarihleri arasında yapılır.

Oöz aşısı tutmamış veya kalınlaşmış anaçlara Hart ayı içer
sinde kalem aşısı yapılır,

Türkiye'deki vişne plantasyonları genel olarak kapama bah
çeler halinde olup, kapama bir vişne bahçesinde 1 dekarlık bahçeye 
yapılan masraflar ve 1 kg vişnenin maliyeti hesaplanarak aşağıda 
verilmiştir.
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Cetvel 4.- 1 Dekar kapama vişne bahçesinin verime yatıncaya kadar
tesis masrafları (X)

j Masraf Unsurları Dekara
gu^ü

Dekara
Hfoı -GnSİ

1 " ' 6
: *

i
J İŞÇİLİK
: 1. Sürüm (Traktörle) ...... - 60 ISO
2. Dikim yerlerinin içaretlen- * mesı 0,2 10 _
3. fidan çukuru açma........ 0,5 25 -

i 4. Gübreleme .............. 0*5 25 75
5. Fidan dikme t......... 0,5 25 -
6. Sulama (3 defa) ..l....>... 1,5 75 225

0,5 25 75 24,5
TOPLAM 245 555

! MALZEME (1)
| 1. Gübre .................. -
! a)  Çiftlik gübresi (0,75 ton) - 200 600
! b) Kimyevi gübre (40 kg/da) - 45 135
2. fidan ...... ............ _ 240 - 36 ,Ö

! TOPLAM 465 735
GENEL GİDERLER
1. Arazı vergisi ........... - 5 15 (I
2. İdare ücreti (2)........ - 20,95 61,65 3,4

TOPLAM 33,95 76,65
FAİZ VE KİRA
1. Arazi kirası (3) ........ - 250 750
2. Tesis giderleri (4) .... _ 104,36 220,67 35,3

TOPLAM 354,36 970,67
1096,31 2337,32

GENEL TOPLAM 3435,63 |

(1) Bedeli ve nakil masrafı dahil
(2) Genel giderlerin f 3'ü
(3) Türkiye ortalaması 250. U. hesaplanmıştır
(4) Genel giderlerin 5» 5'i.
(X) Analizler Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman EHKAL tara

fından yapılmıştır.
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Cetvel 5.- Verime yatmış 1 dekar kapama vişne bahçesine 
yapılmakta elan üretim giderleri

Masraf Unsurları

İŞÇİLIK
1. Ot biçme ................. 1.
2. Hasat .......................
3. Sürüm (Traktörle 2 defa)..
4. Gübreleme ...................
6. bulama i ı.........................................
6. Budama ......................
7. İlaçlama ....................

TOPLAM
MALZEME (2)
1. Gübre

a) Çiftlik gübresi(0,75 ton)
j b) Kimyevi gübre  .............
I 2. İl5ç........................

TOPLAM
Ij GENEL GİDERLER 
I 1. Vişnenin pazara taşınması

2. Arazi vergisi
3. İdare ücreti (3)

FAİZ VE KIRA 
1. Arazı kırası ....

TOPLAM

3. Yıllık üretim gıderlerı^^y
esıs gider- aızı t57

TOPLAM
Bir yıla düşen derlerı’ve

GENEL TOPLAM

Dekara
guiîü

Dekara
W Ufngper 55

1,0 $0 0,04
24 lgöo 1,00

- 60 0,05
0,5 25 0,02
1,0 100 o,oa
1,0 50 0,04
0,5 25 0,02 35.9

1510 1,25

200 0,17
45 0,04
60 0 , 0 5 14.4

305 0,26

- 50 0,04
5 0,005
1,65 0,002

56 ,65 0,05

250 0,21
222,77 0,16
40Ö.30 0.34 4 /, 0
ildi, 07 0,73 .

2752,72 2,30

(1) 1 dekar modern vişne bahçesinden (verim yaşında) 1200 kg 
alınacağına göre.

(2) Bedeli ve nakil masrafları dahil
(3) Genel giderlerin^ 3'ü
(4) Genel giderlerin 55 10,5*i ^
(5) Bir yıla düşen tesis giderleri ve faizi S: Sn -~-£-for- 

■ mülü ile q
15 yıllık ekonomik ömür üzerinden hesaplanmıştır.
Cetvel 5 de görüldüğü üzere 1 kg. vişnenin maliyeti 
2,30 TL. dır.



lirdiler dekar üzerinden Hesaplanmış olup, ılSç, gübre, alet 
ekipman ve su miktarları ile ilgili vişne için kesin rakkamlar bi
linmediğinden burada verilmemiştir.

1961-1976 yılları arasında üretilen ve damıtılan vişne fidan 
miktarları Cetvel 6 da verilmişlerdir.

Cetvel 6.- 1961-1976 yılları Vişne fidanı üretim ve dağıtım
miktarları

Yıllar Üretim (adet) Dağıtım (alet)
1961-62 37.011 37.011
1962-63 63.630 63.630
1963-64 65.329 63.329
1964-65 62.765 62.765
1965-66 70.653 70.653
1966-67 70.367 70,667
1967-63 30.231 73-953
1963—69 135.946 104.337
1569-70 140.119 101.453
1970-71 237,410 147.011
1971-72 210.103 134.963
1972 -73 136.329 133.976
1973-74 153.553 139.712
1974-75 105.719 96.250
1975-76 127.221 -

11,3, İç Tüketim :
1961-75 yılları arasındaki vişne iç tüketimi ve fert başına 

düşen vişne miktarı cetvel 7'de verilmiştir.

Cetvel \- 1961-75 yılları vişne iç tüketimi ve fert başına
düşen vişne miktarı

Yıllar
1961
1962
1963
1964
1965

Üretim (ton)
23.200
24.330
23.300
26.000
24.000

Vişne iç 
tüketimi(ton)

23.130
24.311
23.775
25.920
23.973

fert başına 
düşen vişne(kg)

0,3
0,3
0 ,8
0,9
0,8



(Cetvel 7'nm devamı)

1966
1967
1868
1969
1970
1971
1972 
197 â
1974
1975

25.000 
25.000 
25.000 
26.000 
32.000 
31.000 
35.000 
34.450 
33.000 
36 6 00

24.943 
21.951 
24.972 
25.930 
31-926 
30.942 
34.927 
34. 3<3 2 
32.767 
35.790

0,3.
0,3
0,7
0,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0.9

Kaynak : 1) Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-73)
2) Tarım İstatistikleri Özeti (1974) DİE
3) Taze Meyve Üretim ve İhracatına İlişkin 

İstatistikler (1963-72).

Cetvel 7 incelendiği zaman, iç tüketim 1961 yılında genel üre
timin ‘/= 99,913 'ü, 1973 yılında # 99,714'ü ve 1975 yılında da $ 97,737 
ini teşkil etmektedir, fert başına düşen vişne miktarında da son yıl
lara doğru nisbi bir artış olmuştur, örneğin 1961 yılında fert başı
na düşen vişne miktarı 0 , 8 2 1 kg iken 1975 yılında 0,893 kg.a çıkmış
tır. jfert başına düşen bu miktar vişne azdır ve ancak üretimin faz
lalaşması ile arttırılabilir.

II.4. İhracat :

Vişne kurutulmuş ve dondurulmuş halde ihraç edilmektedir. 
1961-1975 yılları arasındaki vişne ıhrcatı ve para olarak değerleri 
cetvel 3'de verilmiştir.

Cetvel 8.- 1961-75 yılları arasındaki kurutulmuş vişne ihracatı

Miktar Değeri
Tl.

Crt.kOB ihraç 
fiatı (dolar)/lKg,Yıllar

1961
1962
1963
1964
1965 •
1966 
1-967 
iu63 
li69

20.000
19.000
25.000
46.000 
21.957 
57.400 
43.721 
27.820 
70.300

72.000
67.000
73.000
200.000
29.156
79.503

233.415
13.702(dolar) 
32.537( " )



(Cetvel d'm devamı)

1970 73.794 209.976
19/1 50.037 236.765
1972 73.390 46d.650
1973 6ü.440 571.302 0,492
1974 52.330 313.930 k 0,444 

159-376(36.324 karşılıgi)0,3131975 70.600

Kaynak : 1) Tarım Bakanlığı 2000 yılı Projeksiyonu
2) Taze Meyve dretim ve İhracatına İlişkin 

İstatistikler (1963-72)
3) Ticaret Bakanlığı Yıllık İhracat Butun 

Maddeler (1973)

Cetvel d'm incelenmesinden anlaşılacağı iizere, ihraç 
edilen miktar yıllara göre büyük derişiklik göstermektedir. 1961 
yılı kurutulmuş vişne ihracatı toplam üretimin > 0,036 iken 1972 
yılında bu miktar $ 0,2d6'ya yükselmiştir, iiernekadar toplam üretime 
göre ihracatta bir artış var ıst de bu miktar çok azdır.

Ayrıca 1974 yılında 24 ton ve 1975 yılında da -Î7d ton 
dondurulmuş faalde vişne ihracatı yapılmıştır. Yine 1975 yılında kuru 
vişne ihracatına ek olarak İngiltere'ye 50 ton taze vişne ihracatı 
yapılmıştır.

II.J. Fiatlar :
1973, 1974 ve 1975 yılları için İstanbul, İzmir ve Bursa 

hallerinde vişnenin en düşük ve en yüksek fiatları Cetvel 9'da veril
miştir.



Cetvel 9.- İstanbul, (Ilerkez ve Kadıköy), Bursa, İzmir ve Ankara 
Hallerinde 1973» 1974 ve 1975 yıllarına göre aylık 

vişne ortalama fiatları

İ S T A N B U L  (1973)
AYLAR Merkez-Hal Müdürlüğü Kadıköy-üal Müdürlüğü.

Fiat Satılan Mik. Fiat Satılan Mik.
(TL.A Kg.) (Kg.)_________ (TL.A Kg.) (Kg.)

Haziran 4.23 476600 j.92 67000
Temmuz 4.67 713000 4.61 110000
Ağustos 4.65 263960 i. 66 31700
Eylül 6.45 7 1565 5.42 7700

(1974)
Haziran 5.19 160500 5.03 55900
Temmuz 4,60 376000 ! .69 135500
Ağustos 7.0ü 114500 9.50 27000
Eylül 10.26 12070 11.00 4000

(1975)
Haziran 5.67 466000 6. H 95000
Temmuz 6.24 346000 6.36 76500
Agustcs 6.44 2d000 6.50 6500

B U R S A (1973)
AYLAR En aa fiat En çok fiat

(TL.A Kg. ) (TL.A Kg. )

Haziran 1.96 3.96
Temmuz 2.10 4.62
Ağustos 2.62 4.95
Eylül - 2.00

(1974)
Haziran 2.26 4.56
Temmuz 2.55 6.44

(1975)
Mayıs 4.63 7.67
Haziran 2.77 9.95
Temmuz 4.52 3.46
Ağustos 2.75 10.50



1 2 .. I R (1973 )
En az fiat En çok fıat

A YI,AR (TL.,/1 Kg.) (IL./1 Kg.)

haziran 2.6d 4.63
Temmuz 3.56 4.65
Ağustos 3.96 4.75

(1974)
Haziran 4.25 5.69
Temmuz 4.50 5.63
Ağustos 6.50 7.50

A N K A R A  (1973)
İ4aznran 1.41 4.45
Tamimiz 1.57 4.0ö
Ağustos 2.76 4.77
Eylül 4. <32 7.13

II.6. Sorun ve Tıkanıklıklar :
1. Vişne türü ve bu tür içersindeki çeşitler için uygun 

ekoloji seçilememesi : İlkbahar geç donlarının meydana galdigi yer
ler vişne çiçeklerini Öldürdüğünden uygun delildirler. Çiçeklenme 
zamanı meydana gelen sis ve çisenti döllenmeye önemli ölçüde engel 
olduğundan tehlikelidir.

Uygun mahal ve özellikle toprak isteklerinin farklılığın
dan dolayı uygun anacın seçilememesi yetiştiricileri telâfisi imkân
sız zararlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Ornegın, taban suyu yük
sek yerlere ıdris (Prunus mahaleb) anacı kullanıldığı zaman, 7-6 
yaşlarından feonra ağaçlar ölmektedirler. Keza fakir ve sulanamayon 
arazilerde yabani kiraz (Prunus avium)anacı kullanıldığı zaman, 
ağaçlar yeterli verım-golişme yapamamakta ve erken ölmektedirler.

2. Yetiştiricilerin teknik bilgi bakımından yeterli olma
maları. Özellikle bakım faaliyetleri (gübreleme, ilâçlama, sulnrna, 
budama v.s.) bakımından yetiştiricilerin yeterli teknik bilgiye sa
hip olmamaları sonucunda verim ve kalite önemli ölçüde azalmaktadır.

3. Kredilerin yetersiz olması.
4. Tarımsal sigortanın yoklumu.



5. Girdilerin (fidan, gübre, ilâç, alet ve ekipman) ye
tiştiriciler tarafından zamanında, uygun fiatlarla ve yeteri kadar 
temin edilememesi.

6. Yetiştiricilerin Lininlerini tam olarak degerlendıre-
memeleri.

II.6.2. Tüketimi Sınırlayan Sorunlar :
1. Tüketıei Hatlarının ^üksekliti nedeni ile tüketim 

az olmaktadır.
2. Ulaşım yetersizliği.
3. Hasattan sonraki muhafazada teknik yetersizlik.

III. ÜRETİM PROGRAMI :
III.1. Yurt içi talep (1976-07 yılları arasında)

1976-1907 yılları arasında yurt içi talep ve fert başına 
vişne tüketim miktarı cetvel 10'da görülmektedir.

Yurt içi talep toplamı talepten ihracat miktarları çıkar
tılmak suretiyle bulunmuş olup, nüıus artışı '/» 0,25 olarak kabul 
edilmiştir.

Tavsiye edilen çeşitlerle (standart) kapama vişne bahçe
leri sayısı arttırılmadıkça üretim ve iç taketimı bile karşılamak
tan uzaktır. 190 7 projeksiyonunda fert başına iç tüketim 1 Kg.mı 
bile bulamamaktadır.
Cetvel 10.- 1976-1907 yılları yurt içi talep ve fert başına 

vişne tüketim miktarı
Yıllar Yurt içi talep (ton) Hert başına tüketim (Kg)

1976 35 .979 0,9
1977 36 .920 0,9
197d 37 .036 0 ,9
1979 ^d.d49 0 ,9
19b0 39 .313 0 ,9
19dl 40 ,770 0 ,9
1902 41 .743 0 ,9
1903 42 .007 0 ,9
1964 43 .672 0 ,9
1905 44 .637 0 ,9
1906 45 .6B& 0,9
1907 46 .565 0 ,9



XII.2. İiırc-C.ıt (1976-196/ yılları arasında)
1976-1967 yılları arasındaki projeksiyondu ihracat tah

minleri Cetvel ll'de verilmiştir.

Cetvel 11.- 1976-1967 yılları vişne ihracat tahminleri 

Yıllar İhracat (Km.)
1976 61,051
1977 64,419
1976 67.764
1979 91.155
19o0 94.523
ıyıı 97.691
1962 161.259
1963 10.i, 627
1964 107.995
1965 111.363
1966 111.731
1967 116,099

Trent denklemi____
Y: 57,466 3361 (.t)

1976-1967 yılları arasındaki ihracat tahmini trent for
mülünden hesaplanmıştır.

Dondurulmuş, kurutulmuş, meyve suyuna işlenmiş ve taze 
halde ihraç ve yurt-içinde değerlendirme şansı çok büyük olan bu 
meyve türünde ihraç ve fert başına tüketimin dengeli bir şekilde 
arttırılması için üretim miktarının çok arttırılması zorunludur. 
Bunun içinde çok sayıda yeni kapama vişne plantasyonları yapılmalı, 
değerlendirme üniteleri arttırılmalı ve pazarlama organizasyonu 
kurulmalıdır. Sadece 1974 ve 1975 yıllarına ait dondurulmuş halde 
vişne ihracatı rakamları var olduğundan 1976-67 tahminleri yapıla
mamıştır. fakat 1974 de 24 ton ve 19 75 de 176 ton donduı ..lmuş hal
de vişne ihracatının olması 1976-67 yıllarında da vişnenin bu şekil
de çok miktarda ihraç edilebileceği tahminini kuvvetlendirmekte
dir.



Vışnf kurutulmuş ve dondurulmuş ve meyve suyuna işlenmiş 
halde çok ihraç şansı olan bir meyve türüdür. Bundan böyle çok mik
tarda ihracatının yapılması beklenir. Bunun içinde çok sayıda yeni 
kapama vişne plantasyonları ynpılmajrı, değerlendirme üniteleri art
tırılmalı ve i ar,m lama organizasyonu kurulmalıdır.

III.3. Topj.-’.m talep 1976-1987 yılları arasında)
J yılları arasında toplam vişne talep miktarları

cetvel 12'd- verilmiştir.

Cetvel 12.- 1976-1987 toplam vişne talep miktarları

kıllar Toplam talep (ton) A,,aç sayısı (10 Jü adet)
1976 36.060 3.119
1977 37.004 3.216
1978 37.924 3.313
1979 38.940 3.410
1980 39.908 3.507
1981 40.d76 3.604
1982 41.844 3.301
1983 42.812 3.798
1984 43.780 3.895
1985 44.748 3.992
1986 45.716 4.009
1987 46.684 4.186

Trent denklemi Trent denklemi
Y: 28,292 «- 0,968 X1 Y: 2,343 ♦ 0,097 X1

196d yılı (0) kabul edilerek trent denkleminden toptan 
talop tahmini yapılmıştır.

III.4. Üretim Hedefleri s
Toplam talep ve a&aç sayısı olarak vişne üretim hedefle

ri Cetvel 13'de verilmiştir.



Cetvel 13.- Vişne üretim hedegleri (1967-1937)

Yıllar________Üretim (ton) A, aç sayısı (İOOO adet)
1976 39.66b 3,119
1977 40.705 3,216
1973 41,717 3,313
1979 42.334 3,410
1930 43.399 3,507
1931 44.964 3,604
1902 46.029 3,701
1933 47.094 3,793
1934 43.153 3,395
1935 Ü3.223 3,992
1936 50.230 4.009
1937 51.353 4.136

Toplam üretim talebine 10 ilave edilmiş olup ugaç sayısı trent 
denkleminden bulunmuştur.

III.5.Üretim girdileri (1976-1937/ yılları arasında)
1. fidan ihtiyacı :

1976-1937 yılları arasında gerek mevcudun devamı, 
gerekse yeni tesisler ıçm gereken vişne fidan sayısı girdileri 
cetvel 14'de verilmiştir.

Cetvel 14.- 1976-19J7 yılları arasındaki vişne fidan 
sayısı girdileri

..Mevcudun Yeni tesislerYıl&ar devamı için____________ ıçm_________ Toplam
1976 201.467 97.000 293.467
1977 207.933 97.000 304.933
1973 214.400 97.000 311.400
1979 220.367 9 7 . 000 317.3b7
1900 2 2 73 3 3 97.000 324.333
1931 233.300 97.000 331.300
1932 240.267 97.000 337.267
1933 246.733 97 . 000 343. 7 33
1934 253.200 97.000 350.200
1935 259.667 97.000 356.667
1936 266.133 97. JOO 363.133
1937 272.690 97.000 369.600
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Mevcudun devanı için gereken vişne,fidanı sayısının sap
tanmasında vişnenin ekonomik Ömrü 15 yıl olarak kabul edilmiştir.

2. Gübre intıyacı :
1976-1937 yılları arasında vişne plantasyonları için 

gerekli çiftlik ve kimyevi gübre girdileri cetvel l 5 ' d e  verilmiştir.
Cetvel 15'deki çiftlik ve kimyevi gübre girdilerinin 

he saplanmasında :
a) Çok çürümüş ahır gübresinden 3 senede 1 defa 15 ton

(yeni tesisler ıçm başlangıçta hektara 30 ton).
b) Saf azot olarak her yıl iıektara 30 Kg.
c) Saı fosfor olarak her ltıl hektara 30 Kg.
d) Hektara 400 vişne ağacı 

miktarları asas alınmıştır.
3. İlaç İhtiyacı

1976-1973 yılları arasında vişne plantasyonları için 
gerekli göztaşı, insektısıt ve fungusit girdileri Cetvel 16'da ve
rilmiştir.
Cetvel 15.- 1976-1937 yılları arasında vişne plantasyonları için

gerekli gübre girdileri
Çiftlik gübresi Saf azot Saı fosfor(P„0,. )

Yıllar _______ (Ton )________ (Ton)____________ (Ton) _______
1976 50,422 302,5 306,7
197/ 51,377 3U,2 o30. .q
19/3 53,333 319,9 353,3
1979 54,707 323,7 376,6
1930 56,2uO 337,7 90u,5
1931 57,653 34o,3 923,2
1932 59,152 355,1 946,4
1933 60,65 i 365,4 9 70,5
1934 62,J6; 372,6 693,0
1935 63,517 331,3 101o, 3
1936 6 i,972 399,0 1039,6
1937 66,<03 397,4 1059,2



Cetvel 16.- 1976-1967 yılları arasında vişne plantasyonları 
için gerekli ilâç girdileri

Yıllar
Göztaşı 
(Ton)

İnsektisit
(Ton)

Bungusıt
(Ton)

1976 433,9 36,3 36,3
1977 479,3 37,4 37,4
197d 511,6 30.4 33,4
1979 525,3 39,4 39,4
19ö0 540,1 40,5 40,5
1931 553,7 41,5 41,5
1932 567,7 42,6 42,6
1933 532,1 43,7 43,7
7-934 595,6 44,7 44,7
1935 609,6 45,7 45,7
1936 623,5 46,6 4b ,3
1937 635,3 47,7 47,7

Cetvel 16'daki ilâçgıderlerınin hesaplanmasında :
a) 1 hektara 400 vişne ağacı,
b) 1 ağaca 6 kg 2'lik sıvı göztaşı hesacı ile 1 hektara

4d kg göztaşı ilâcı,
c) 1 hektara 3,6 kg insektisıt ve 3,6 kg fungusit miktar

ları esas alınmıştır.

4. Su ve Sulama
Su ve sulama girdilerine ait Devlet Su İşleri Genel Müd

ürlüğü tarafından tesbit edilmiş bütün meyve türlerinin toplana ile
ilgili rakkam mevcut olduğundan burada vişne için verilmemiştir.

5. Alet ve Makine İhtiyacı
1976^1937 yıllarında vişne plantasyonları için gerekli 

traktör (alet ve e^ıpmanlarıyle beraber) ve pülverızatör sayıları 
cetvel 17'de verilmiştir.



Cetvel 17.- 1976-19d7 yılları arasında vişne plantasyonları için 
gerekli traktör ve pulverızatör sayıları

Traktör ' Pulverizatör
Yıllar___________  Sayısı______  Sayı sı_____

1976 1493 14*930
1977 1524 15,240
197d 1554 15,540
1979 1504 15,040
19d0 1615 16,150
1901 1645 16,450
1902 1675 16,750
1903 1706 17,050
1904 1736 17,360
19d5 1766 17,660
1906 1797 17,960
1907 1027 ‘10,270

Cetvel 17'deki rakamların elde edilmesinde 10 hektar 
vişne bahçesi için 1 traktör ve 1 hektar bahçe için 100 litrelik 
1 pulverizatör kabul edilmiştir.

6. Kredi İhtiyacı
1976-19(37 yılları vişne plantasyonları için gerekli kredi 

ihtiyaçları Cetvel ld'de verilmiştir.
Cetvel İd.- 1976-1907 yılları vişne plantasyonları için gerekli

Kredi İhtiyaçları (TL.)

Yıllar Tesis Bakım Toplam
1976 14.590.35d 120.705.070 143.303.420
1977 14.913.332 132.790.240 147.703.500
197d 15.230.263 136.795.427 152.025.690
1979 15.547.157 140.000.605 156.347.762
1900 15.862 167 144.d05.704 160.667.951
1901 16.220.006 140.010.962 1l-5.O3O.960
1902 16.495.991 152.024.399 169.320.390
1903 16.011.002 156.021.319 173-632.321
1904 17.127.932 160.026.490 177-954.430
1905 17.444.052 164.031.676 ld2.276.520
1906 17.759.037 160.036.d55 186.596.692
1907 10.076.766 172.042.033 190. 91.0.799

Kredi miktarlarının hesaplanmasında, toplam masrafın ^ 60'ı 
esas alınmıştır.



III.6. Yaratılacak İş Hacmi
1976-1987 yılları arasında iş gunii olarak yaratılan iş 

hacmi Cetvel 19'da verilmiştir.

Cetvel 19.- Vişne plantasyonlarının yarataoagı ış günü ve işçi
sayısı

Yıllar
Eski tesisler 
için (İş günü)

Yeni tesisler 
ıçm(ış günü)

Toplam 
İç günü İşçi si

1976 2.190.950 36.564 2.227.514 8.250
1977 2.261.275 37.353 2.293.628 d. 513
1978 2.331.600 38.147 2.369.797 8.777
1979 2.401.925 33.940 2.4 İÜ.365 9.040
1980 2.472.250 39.729 2.511-979 9.304
1981 2,542.575 40.646 2.53j.221 9.576
1982 2.bl2.900 11.317 2.65 i.217 9.83ü
1983 2.680.325 42.106 2.722.431 10.083
1984 2.753.-550 42.900 2.796.450 10.357
1935 2.823.875 43.693 2.36 /.568 10.621
1986 2,894 200 44.482 2.938.602 10.884
1987 2.964.525 45.276 3.009.801 11.147

İşçi sayısının he saplanmasında, yıllık çalışma günü 270 
gün olarak esas alınmıştır.

IV. Alınması Öngörülen Tedbirler :
Alınması öngörülen tedbirler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Araştırma-yayım ve yayım-yetıştırıcıler arasındaki gerek
li koordinasyon sağlanmalıdır. Dıger yandan yetiştiriciye daha etkin 
yâyım görülebilmesi için, yayım teşkılfitı kredi ve benzen yetkiler
le güçlendirilip dalıa aktif hale getirılmelıdır. Meslek ıçı egıtım
ve yetiştiricilerin eğitimine öncelik verilmelidir.

2. .Fidan üretiminin ismine doğru, hastalıksız, standart 
çeşit ve anaçlardan kontrollü olarak özel sektör- tarafından yapıl - 
ması öngörülmektedir. Bu amaçla her bölgede fidan üretimi yapan bir 
veya iki kamu kuruluşunun bünyelerinde aşı kıalemi ve anaç daımzliK 
bahçelerinin kurulması; kadro, ekipman ve kanuni yetki yönünden ye
terli hale getirilmesi ve bölgede fidan üretimini denetlemesi zorun
ludur. Bu örgütlenme ve kanuni yetkilerin belirlenmesi içir. îıda-Ta- 
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüsünün sorum
luluğu altında Tarımsal Araştırmalar ve Zirai Mücadele ve Ka.rant.na 
GeneluMüdürlüklerinin müştereken çalınarak bu plan- döneminde haz. ı— 
lıkları *rameralamaları gereklidir..



3. Yetersiz olan kredilerin gerek miktar ve gerekse veriliş 
şekli bakımından maksada uygun olmadığından vişne türü için asgari 
ekonomik ünitenin bilimsel olarak tesbıti gerekmektedir. Di^er ta
raftan dekar başına verilmesi gereken tesis ve çevirme kredilerinin 
değişen şartlara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Bu kredilerin 
tesbiti için Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüklerinin ortak bir çalışma ile tesbit ve uygulamaca 
alınması gereklidir.

U Vişne yetiştiriciliği tabiat şartlarının olumsuz etkileriy
le karşı karşıya bulunduğundan tarımsal sigortanın bu meyve türünde 
de Uygulanması gerekir. T.C. Ziraat Bankasının .'rinüf, yetiştiği 
riciliginde de sigorta sistemini uygulaması için gerekli çalışmaların 
tamamlanması tarımsal rıskm ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak
tır.

5. Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyacının karşılanmasın
da aksaklıklar olduğu ve bunun neticesinde de lüzuksuz 3toklama ve 
aşırı kazanç peşinde olan aracıların türemesine sebep olmaktadır. 
Bunun önlenmesi ıçm Teknik Ziraat Teşkilâtının kimyevi gübre ihti
yaçlarını, Zirai Mücadele Teşkilatının da ilâç ihtiyaçlarını ıjrçeler 
seviyesinde tahminlerini yapmaları ve Ziraî Donatım Kurumu ile ilâç 
bayilerinin mevsimlik gübre ve ilâcı $ 10 fazlasıyle zamanında stok- 
lamalarınm usul kabul edilmesi gereklidir. Bu arada sık sık karşıla
şılmakta olan mıkroelement noksanlıklarının giderilebilmesi için 
toprak veya yapraktan verilebilecek formulasyondaki kimyasal bileşik
lerinde Ziraî Donatım Kurumu tarafından üreticiye ulaştırılması te
min edilmelidir.

Ülkemizin döviz ihtiyacı gözönünde bulundurularak Gıda-Ta- 
rım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Türkiye 
Narenciye Geliştirme Projesinde olduğu gibi ihraç şansı çok olan bu 
meyve türüne ait geliştirme projesinin bakanlık içi ve dışı kuruluş
larla işbirliği halinde yapılması ve derhal uygulamaya geçilebilmesi 
için de gerekli olan .örgütleşme ile iç ve dış kredilerin temin edil
mesi gerekmektedir.

Son yıllarda bu meyve türünün özellikle dondurularak ih
raç şansının çok büyük olduğunu göstermektedir. Bu konuda gerekli 
tesisler Kurulmaya başlanmıştır. İşte bu tesisler çok teşvik gör
melidir.



Yaş Meyve ve Sebze İhracatını Geliştirme Proje ^İAdiirlüğün
ün bu çalışmaların sorumluluğu ve koordinatörlüğünü yapması için ge
rekli şekilde örgütlenmesi zorunludur4

Yeni yetiştirme tekniği entansif meyveciliği zorunlu kıl
mıştır. 3u tekniğin geregi olarak da bahçe tıpı traktör ve ekipman
larının kullanılması uygundur. Bunun için genol tarım sahası içeri
sindeki meyve alanları dikkate alınarak traktör imâlat ve ithalat 
programlarında bahçe tipi traktör ve ekipmanlarına bu oranda yer ve
rilmesi gereklidir.

Vişne kurutulmuş ve öıeyve sucuna işlenmiş bir halde çok 
değgrlı oir ihraç ürünü olmasına rağmen ülkemizde kurulmuş bulunan 
vişne meyve sujru ve konsantre sini üreten fabrikaların uygun çeşitten 
yeterli miktar ve uygun fiattan hammadde bulamadıkları ve dünya gıda 
kodeksine uygun standartlarımızın yapılmamış olması bilinmektedir. 
Bunun neticesi olarak kaliteli meyve suyunun tüketiciye ulaştırılma
sı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle gümrük muafiyeti, gümrük indirimi, 
vergi muafiyeti ve özel dış kredi temini gibi yatırımı teşvik unsur
larının ancak üretim bölgelerindeki üretici birliklerinin sanayie 
uygun çeşitlen yetiştirmeleri kaydıyle yararlandırılmaları esas 
alınmalıdır,

Üretim merkezlerinde iç ve dış standartlara uygun vişne 
ambalaj kapları üreten tesislerin kurulması için teşvik edilmesi bu 
plân döneminde öncelikle ele alınmalıdır.

Ülkemizin çok değerli bir milli gelir kaynağı olan vişne
nin gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi ürctiui ve tüketicinin 
en iyi bir şekilde bu meyveden yararlanabilmesi ve artan dünya nü
fus ihtiyacını karşılamak üzere gerekli üretimin arttırılabilmesi 
için dinamik bir pazarlama örgütünün kurulması şarttır. Her ne kadar 
Devlet planlama Teşkilâtı Türkiye yaş meyve ve sebze pazarlaması ve 
organizasyonu özel ihtisas komisyonunu kurmuş ise de, komisyonumuz 
bu konuda en etkin olarak üretici ve tüketici birliklerinin ülke ça
pında ele alınmasını gerekli görmektedir. Böylece teknolojik bilgi 
ve kapital yetersizliğinden meydana çıkan aracılar ortadan kuldırıl- 
mış olacak ve dolayısıyle ürün zayiatı, riski ve üretici ile tüketi
ci fiatları arasındaki büyük farklılıklar azaltılmış olacak ve ülke 
çapında dengeli bir vişne üretimi ve tüketimi saflanmış olacaktır.





YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER GRUBU
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I, S İ R İ Ş

Kirazın (Prunus avium, L.) anavatanı muhtemelen Hazar De
nizi ile Karadeniz arasındaki bölgedir. Çünkü bu bölge yabani 
kirazların en yoğun bir şekilde bulunduğu yerdir.

Kirazın anavatanından diğer bölgelere yayılışı tohumlarım 
nın kuşlar ve diğer hayvanlar tarafından taşınmasıyle olmuştur,

Kiraz kültürünün Yunan yazarı Theophrastus'un (M.Ö. 375- 
287) yaşadığı devirden birkaç asır önce yapılmış olması müm
kündür.

Kiraz İngiltere'ye Romalılar, Amerika'ya ise ilk Fransız 
göçmenler tarafından götürülmüştür.

Kiraz kışın yapraklarını döken diğer yumuşak ve sert çe
kirdekli meyve türleri içersinde meyvelerini en erken olguna 
laştıran bir tür olması nedeniyle halkın meyve ihtiyacı bakı
mından çok önemlidir.

Kiraz çok kuvvetli ve uzun ömürlü ağaçlar meydana getir
diğinden tabiatında bir orman ağacıdır. Bundan böyle yeterli 
yağış alan veya sulama imkânı olan meyilli arazilerde erozyo
na engel olması bakımından orman ağaçlarının yerini tutabilir. 
Ayrıca fakir sulanamayan ve kireçli arazilerde idris (Prunus 
mahaleb) anacı kullanmak suretiyle kiraz yetiştiriciliğinin 
yapılması böyle toprakların değerlendirilmesi bakımından önem
lidir.



Memleketimiz kiraz üretiminin büyük bir kısmı taze, çok 
az bir kısmı da reçel yapılmasında kullanılmaktadır. Dış ül
kelerde buna ilâve olarak kiraz, sanayide de büyük ölçüde 
kullanılmaktadır.

Ülkemiz kirazın anavatanına girmesi ve yüzyıllardır ki
raz kültürünün yapıldığı bir yer olmasına rağmen, bu konudaki 
bilimsel çalışmalara son 15 yıl içinde başlanılabilmiştir.
İlk olarak 1963 yılında Ege Bölgesinde Kemalpaşa'nın önemli 
kiraz çeşitlerinin pomolojik özellikleri ve döllenme biyolo
jileri saptanmıştır. Bunun arkasından 1967 yılında Yalova 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Türkiye'da yetiştirilen 
önemli kirazlarla dış ülkelerden ithal ettiği yabancı çeşit
leri .'enemeye alarak 1975 yılında Marmara Bölgesi ve kiraz 
yetiştirilen diğer bölgeler için standart çeşitleri seçmiştir. 
Yerli çeşitlerimizin hasat periyodu 10-15 gün olduğu halde bu 
oen-'-me ile period uzatılarak 45 güne çıkarılmıştır. Bu dene
melerde ayrıca verim, kalite, meyve çatlamasına mukavemet, 
iölleme ve bakteriyal kanser yönünden üstün çeşitler seçi
lerek : ilan üretimine geçilmiştir.



II. MEVCUT D'JRUM
II.1- Kirazın bölgelere göre dağılışı

1974 yılı istatistiklerine göre kiraz 
gerek ağaç sayısı ve gerekse üretim, bakımından sert çekirdek
li meyve türleri içerisinde şeftali, erik ve kayısından sonra 
dördüncü sırayı almaktadır.

Kiraz memleketimizin her bölgesinde yetiştiril
mekte olup, ağaç sayısı ve üretim bakımından bölgeler iti
bariyle dağılışı cetvel 1 de gösterilmiştir. Bu cetvelin 
incelenmesinden anlaşılacağı üzere, meyve üretimi bakımından 
Karadeniz bölgesi başta gelmekte- olup, en az üretimle Güney
doğu Anadolu bölgesi sonuncu sırayı almaktadır.

Cetvel 1.- Türkiye'de 1373 yılı itibariyle kiraz ağacı 
sayısı ve üretimi (x)

BÖLGELER Toplam ağaç liretim

Marmara 1.605.307 37,3 16.830 25,6
Ege 617.243 14,3 12.127 18,4
Akdeniz 186.371 4,3 2.635 4,0
Içanadolu 521.679 12,1 3.255 12 ,6
Karadeniz 1.135.920 26,5 23.099 35,1
Doğuanadolu 194.829 4,5 2.601 4,0
Güneydoğuanadolu 44.651 1,0 183 0,3

Toplam 4.306.000 65.730

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-73) DİE

II.2- Üretim:
Türkiye'de 1961 yılında toplam kiraz üre

timi 48.000 ton iken 1975 yılında $65,8 artış göstererek 
73,000 tona ulaşmıştır. Bunun daha çok ağaç başı verimin 
artması ile değilde genç ağaçların verime yatmaları sonucu 
olduğu anlaşılmaktadır.

11.2.1- 1961 - 75 yılları üretimi
Memleketimizin son 15 yıllık kiraz üre

tim miktarları ile ağaç sayısı ve ağaç başı verim miktarları 
cetvel 2 de verilmiştir.

Cetvel 2 de görüldüğü dbi., 15 yılın 
ortalaması olan ağaç başı 14,2 kg. verim kiraz için azdır. 
Bunun esas sebebi, verime yatmamış olan ağaçlarında hesap
lamada dikkate alınmış olması ve yetiştiricilerin çoğunun
(>:) Bölgeler üzerinden kayıtlar Ziraat Yüksel; Mühendisi 

Mustafa Büyükyılmaz tarafından derlenmiştir.



jrUk«*k merim elde etmek için birbirlerini en iyi dölleyen 
ki rai şeşitleriyle bahçeler kurmamalarıdır.

Ayrıca yüksek verimli çeşitlerin ele alınmaması 
da crtalama ağaç başı verimin düşmesinde büyük rol oynamakta
dır.

Türkiye'de kiraz yetiştiriciliğinde esas problem 
verim değil de kalitedir. 1975 yılında Yalova- Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünde sonuçlandırılan bir kiraz denemesinde 
yükeek kaliteli ve verimli çeşitler seçilmiş olup fidan 
üretimi ve dağıtımına geçilmiştir.

Cetvel 2.- Türkiye'de 1961-75 yılları itibariyle kiraz 
üretimi, ağaç sayısı ve ağaç başı ortalama 

verim miktarları
Yıllar Üretim (ton) Ağaç sayısı 

(1000 adet)
Verim

(kg)/ağ£
194ı 48.000 3.257 '14,7
1962 37.600 3.276 11.5
1963 40.750 3.327 12,2
1964 44.000 3.400 12,9
1965 47.000 3.446 13,6
1966 44.000 3.438 12,8
1967 50.000 3.530 14,2
1966 54.000 3.676 14,7
1969 54.000 3.779 14,3
1970 59.000 3,902 15,1
1971 55.000 3.979 13,8
1972 65.000 4.150 15,7
1973 66.000 4.306 15,3
1974 67.000 4 .360 15,4

(x)1975 73.000 4.450 16,4
Onbeş yıllık ortalama M,2

Kaynak; 1) Tarımsal Yapı ve Üretim (1971-73) DİE 
2) Tarım İstatistikleri Özeti (1974) DİE 
x) Geçici rakkamlar

Dünyada kirşe üreticisi ülkeler ve 1972, 1973 
V« 3fc$74 yılları üretin miktarları cetvel 3 de görülmektedir. 
Cefoeşlin incelenmesinden anlaşılacağı üzers, 1972 yılındaki 
29 Ülkenin toplam kiraz 'üretimi 1.197.000 ton olup, Türkiye 
#5,4 ile iştirak ederek altıncı sırada yer almıştır. 1973 
ve 1974 yıllarında da Türkiye yine altıncı sırayı korumuş
tur-. Yine 1972 yılında £17,1 ile İtalya dünya kiraz üreti
minde başta iken 1974 yılında £16,7 ile Avrupa Rusya'sı 
başa geçmiştir.



Cetvel 3.- 1972-73-74 yılları dünya kiraz üretimi (1000 ton)
Ülkeler 1972 1973 1974
Kanada 7 10 7
Japonya 11 16 18
usx 86 143 134-
Arjantin 3 1 3
Hindistan 4 4 4
Belçika 9 12 23
Danimarka 3 2 2
Doğu Almanya 27 25 27
Lübnan 13 12 14
İtalya 205 178 139
Türkiye 65 66 70
Avusturya 17 29 29
Bu 1garistan 41 42 44
Çekoslovakya 9 43 40
Fransa 113 105 106
Batı Almanya 105 156 120
Yunanistan 20 29 30
Macaristan 25 35 30
Hollanda 2 3 7
Norveç 5 3 4
Polonya 12 27 30
Portekiz 24 16 16
Romonya 58 54 55
Ispanya 57 69 57
İsviçre 32 40 40
İngiltere 13 8 8
Yugoslavya 50 52 . 60
Avusturalya 9 10 10
Avrupa
Rusyasf _ -m 255 m
29 ülke Toplam : 1.197 1.415 1.353

Kaytak: 1) PAO Production Yearbook 1974. Vol. 28-1 
2) Tarım İstatistikleri Özeti (1974) DİE



II.2.2- Üretim teknolojisi ve yöntemleri
Kiraz üretiminde en uygun üretim şekli durgun 

göz aşısıdır. Bu da bölge ve yıllara bağlı olarak değişmek 
üzere 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapılır.

Göz aşısı tutmamış veya kalınlaşmış anaçlara 
Mart ayııiçersinde kalem aşısı yapılır.

Özellikle son yıllarda Türkiye'deki kiraz 
bahçeleri karışık ve dağınık plantasyonlar halinden çıkıp 
kapama bahçeler halinde kurulmaktadır.

1976 yılı rayiçlerine göre kapama bir kiraz 
bahçesinde 1 dekarlık bahçeye yapılan masraflar ve 1 kg. 
kirazın maliyeti hesaplanarak aşağıda verilmiştir.

Cetvel 4*- 1 dekar kapama kiraz bahçesinin verime 
yatıncaya kadar tesis masrafları(x)

„ , Dekara Dekara 2-5 yıl araMasraf unsurları
İŞ gider ilk sında dekara İ>
günü yıl. 'TV gider (TL)

işçilik
1.Sürüm (traktörle).......  - 60 240
2.Dikim yerlerinin işareti. 0,2' 10 -
3.Fidan çukuru açma.......  0,5 25 -
4.Gübreleme .............  0,5 25 100
5.Fidan dikme ............  0,5 25 -
6,Sulama (3 defa).........  1,5 75 300
7.Budama ................ 0.5 25 100 24.98

MALZEME (1) Toplam 245 740 v

1.Gübre
a)Çiftlik gübresi(0,75 ton)- 200 600
b)Kimyevi gübre(40 kg/da) - 45 180

2.Fidan ................. — 180 30.56
Toplam 425 780

GENEL C TDERLER
1.Arazi vergisi ........ 5 20
2.İdare ücreti (2)...... 27 ..75 76.20 3.27

Toplam 32,75 96,29
FAİZ VE KİRA
1.Arazi kirası (3)...... 250 1000
2.Tesis giderleri (4)...- 100,03 274.70 41.19

Toplam 350.03 1274,70
1052.78 2890.90

Genel Toplam 3942.68
(1) Bedeli ve nakil masrafı dahil
(2) Genel giderlerin $3 U
(3) Türkiye ortalaması 250 TL. hesaplanmıştır.
(4) Genel giderlerin f 5 i.
(x) Analizler Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Erkal 

tarafından yapılmıştır.



Cetvel 5- Verime yatmış 1 dekar kapama kiraz bahçesine 
yapılmakta olan üretim giderleri

Dekara Dekara 1 kg.kiraz
İŞ gider başına gider $$

Masraf unsurları Günü (TL.) (1) (TL.)
IŞÇ ILIK

l.Ot biçme ............ 1,0 50 0,05
2.Hasat ............... 20,0 1000 1,00
3.Sürüm (traktörle 2 defa) - 60 0,06
4.Gübreleme ........... 0,5 25 0,025
5.Sulama .............. 1,0 100 0,1
6.Budama .............. 1,0 50 0,05
7.İlâçlaraa .......... . 0,5 25 0,025

Toplam 1310 1,31
MALZEME (2)

1.Gübre
a)Çiftlik gübresi (0,75 ton) 200 0,2
b)Kimyevi güb re..... 45 0,045

2.İlâç ................ 60 0,06
Toplam 3Ö5 0,305

GENEL GİDERLER
1.Kirazın pazara taşınması 50 0,05
2.Arazi vergisi ....... 5 0,005
3.İdare ücreti (3) .... 1,65 0,013

Toplam 56,05 0,070
FAİZ VE KIRA

1.Arazi kirası ........ 250 0,250
2.Yıllık üretim giderleri
faizi (4) .......... . 175,52 0,176

3.Bir yıla düşen tesis
giderleri ve faizi (5) 343,72 0,344

• Toplam 762,24 0,770
2440,89 2,45

(1) I dekar kapama kiraz bahçesinin (verim yaşında) 1000 kg. 
kiraz alınacağına göre.

(2) Bedeli ve nakil masrafı dahil
(3) Genel giderlerin İ» 3'ü
(4) Genel Giderlerin $ 10,5'i
(5) Bir yıla düşen tesis giderleri ve faizi S : S f

n n 1 q - 1
formülü ile 25 yıllık ekonomik ömür üzerinden hesaplanmış
tır.Cetvel 5 de de görüldüğü gibi 1 kg. kirazın maliyeti 2,45 TL. dır.
Girdiler dekar üzerinden hesaplanmış olup ilâç, gübre, alet ekipman ve su miktarları ile ilgili kiraz için kesin rakkamlar 

bilinmediğinden burada verilememiştir.



II.3- îÇ tüketim
Halihazırda üretilen kirazın hepsi yurt içinde 

tüketilmektedir, İç tüketin ve fert başına düşen kiraz mik
tarı cetvel 6 da verilmiştir.

Cetvel 6.- 1961-75 yılları kiraz iç tüketimi ve fert 
başına düşen kiraz miktarı

Yıllar Üretim (:îç tüketim)(k^c) Fert başına düşen________________________________     ~___________kiraz (kg)_____
1961 48.000 1,8
1962 37.600 1,3
1963 40.750 1,4
1964 44.000 1,4
1965 47.000 1,5
1966 44.000 1,4
1967 50.000 1,5
1968 54.000 1,6
1969 54.000 1. 6
1970 59.000 1,7
1971 55.000 1,5
1972 65.000 1,7
1973 66.000 1,7
1974 • 67,000 1,7
197 5__________ 73.000. __ 1.8_______________________

Kaynak: 1) Tarımsal lapı ve Üretim (l971~73
2) Tarım İstatistikleri Özeti (1974) DİE
3) Taze Meyve Üretim ve İhracatına İlişkin 

İstatistikler (1963-72).

Cetvel 6 incelendiği zaman, fert başına düşen 
kiraz miktarının son yıllarda (1972-73-74-75) nisbi olarak 
arttığı görülmektedir. Örneğin 1962 yılında 1,300 kg.iken 
1975 yılında 1,822 kg.a çakmıştır. Bu artış, son yıllarda 
kurulan bahçelerin genellikle kapama kiraz bahçeleri 
şeklinde olması ile izah edilir. Fakat fert başına düşen 
bu kiraz miktarları azdır ve ancak üretimin fazlalaşması 
île arttırılabilir.

II.4-İhracat
Kiraz ihracatı şimdiye kadar aöz konuşu olma

mıştır. Bu gelecekte de kanaatimizce ihracatı olmayacağı 
anlamına-gelmez. YalçvaBahçe Kültürleri Araştırma Enstitü- 
Bünde 1975 yılında sonuçlandırılan bir denemede seçilmiş 
olan çeşitler iri, sert. Ve çek iyi kaliteli kirazlar olduk
larından ihracata dönük çeşitlerdir. Üretimde bu çeşitlere 
öncelik verilmesi ve iyi'bjr pazarlama organizasyonu ile 
ihracat mümkündür.



11 .5 -  F ia t lar  :

1973 ,  1974  ve  1975  y ı l lar ı  i ç in  İ s tanbul , İzmir  ve  
Bursa  ha l ler inde  k i raz ' ın  en  düşük ve  en  yüksek  f ia t lar ı  
ce tve l  7 'de  ver i lmiş t i r , ,

Cetve l  7 , -  İ s tanbul  (Merkez  ve  Kadıköy) .  Bursa ,  İzmir  ve  
Ankara  ha l ler inde  1973 ,  1974  ve  1975  y ı l lar ına  göre  ay l ık  
k i raz  or ta lama f ia t lar ı

İ  S  T  A N B U L (1973)
Aylar Herkez-HalMüdürlüğü Kadıköy--Kal  Müdürlüğü

Fiat Sat ı lan  in ik 1f car F ia t Sat ı lan  mikta ;
(TL/ lkK. ) (kg) (Tl / l . )  (kg)

Mayıs 6 .47 1086000 5 .91 68000
Haziran 4 .17 1702000 4 .18 238000
Temmuz 7.46 188600 7 . 4 5 53000

(19  7 4 )
Mayıs 10 .21 161330 10 .52 59310
Haziran 8 .73 683000 5 .94 166160
Temmuz 13 .17 184200 13 .81 19000
Ağustos 16 .00 2000 16 on 600

-  (  1  9  7  5  )
Nisan 34 .00 17500 - -

Mayıs 1^ .17 7220^° 11 .14 138500
Haziran 11 .35 986500 11 .62 159000
Temmuz 13 .00 16000 11 .60 5750

B U R S A  (  1973)
En az  f ia t  En  çok  f ia tAylar (TLA kg.) (Tl/l kâ.)

Mayıs 4,83 10.95
Haziran 1.76 6.60
Temmuz 2.69 4.73

( 1 9 7 4 )

Mayıs 5.83 13.10
Haziran 2.02 10.16
Temmuz 2.70 5.27

' ( . 1 . 9  7  5  1
Nisan 15133 20.75
Mayıs 3.25 11.80
Haziran 2.92 5.68
Temmuz 3.70 8.30
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İ Z M İ R (1973)
En az fiat En çok fiatAylar (Ti/l k«.) (TL/ 1 kSf)

M ayı a 5.39 10.36
Haziran 3.25 7.04
Temmuz 4.00 5.80

( 1 9 7 4 )

Kayış 6.45 11.10
Haziran 3.96 8.31
Temmuz 3.83 9.83
Ağustos 2.75 5.50

A N K A R A (  1  9  7  3  )
Mayıs 3.57 8.02
Haziran 1.47 8.88
Temmuz 2.54 8.10



11.6- Sorun vfe tıkanıklıklar
11,6.1- Üretimi sınırlayan sorunlar:
1- Kira2 türü, ve bu tür içerisindeki çeşitler için 

uygun ekoloji Beçilememesi.
Kira* tür olarak ekolojik (iklim ve toprak) istek

ler yönünden oldukça seçicidir. Yaz aylarındaki yüksek sıcak
lığa kiraz aon derece hassastır. İlkbahar geç donlarının mey
dana geldiği yerler kiraz çiçeklerini öldürdüğünden uygun 
değildir.

Tür içerisindeki çeşitler arasında da kış dinlenme 
ihtiyaçları ile hastalık ve soğuklara mukavemet bakımından 
farklılıklar vardır. Örneğin kış aylarında 7,2 C nin altında 
geçen saatler toplamı olarak Abdullah kirazı 1236 saat iste
diği halde Karabodur kirazı 1.690 saat istemektedir. Eğer 
Karabodur kirazı Abdullah kirazının sevdiği yerlere götürü
lürse verimde düşme olmaktadır. Uygun mahal ve toprağın se- 
çilememesi verimde olduğu gibi kalitede de azalma meydana 
getirmektedir. Örneğin, taban suyu yüksek yerlere İdris 
(Frunus mahaleb) kullanıldığı zaman, 7-8 yaşlarından sonra 
ağaçlar ölmektedirler. Keza fakir ve sulanamayan arazilerde 
yabani kiraz (Prunus avium) anacı kullanılınca ağaçlar yeter
li verira-gelişme yapamamakta ve erken ölmektedirler,

2- Yetiştiricilerin teknik bilgi bakımınd&n yeterli 
olmamaları.

Kirazlar mutlak kendine kısırdırlar. Bu arada 
birbirlerini döllemeyenöe çok kiraz çeşitleri vardır. Tek 
çeşitten ve birbirlerini döllemeyen çeşitlerden kurulmuş ki
raz bahçelerinden verim alınamaz. Bundan böyle bahçe tesisin
de döllenme güllüklerini yo(cedecek uygun bir çeşit tertibinin 
yapılamaması'sonucunda verim alınamayacağından yetiştirici
lerin emekleri boşuna gitmektedir. Keza diğer bakım faaliyet
lerinin (gübdelerae, ilftçlama, sulama, budama v.s.) de yeterli 
olmaması nedeniyle verim ve kalite düşmektedir,

3- Kredilerin yetersiz olması.
4- Tarımsal sigortanın yokluğu.
5- Girdilerin (fidan,gübre,ilaç,alet ve ekipman) ye

tiştiriciler tarafından zamanında, uygun fiatlarla ve yeteri 
kadar temin edilememesi.

6- Yetiştiricilerin ürünlerini tam olarak değerlen
di remerae ler i.

II.6.2- Tüketimi sınırlayan sorunlar:
1- Tüketici fiatlarının yüksekliği nedeni ile tüketim 

az olmaktadır.
:r 2- Ulaşım yetersizlifi,

3- Hasattan sonraki muhafazada tş^ik yetersizlik.



III- ÜRETİM PROGRAMI
III.1- Yurt içi talep (1976-1987 yılları arası)

1978-1987 yılları arasında yurt içi talep ve 
fert başına kiraz tüketim miktarı cetvel 8 de görülmektedir.

Tavsiye edilen çeşitlerde (standart) kapama 
kiraz bahçeleri artınlamadığı sürece üretim iç tüketim bile 
karşılamaktan uzaktır. 1987 projeksiyonunda fert başına iç 
tüketim 2 kg.ı bile bulamamaktadır.

Cetvel 8.- 1976 - 1987 yılları yurt içi talep ve 
fert başına kiraz tüketim tahmini

Yıllar Yurt içi talep
(ton)

Fert başına 
tüketim (kg)

Ağaç sayısı 
(1000 adet)

1976 71.327 4,7 4.430
1977 73.540 1.7 4,571 ’
1978 75.753 1,8 4.662
1979 77.966 1,8 4.753
1980 80.179 1,8 4.844
1981 82.392 1,8 4.935
1982 84.605 1,8 5.026
1983 86.818 1,8 5.117
1984 89.031 1,8 5.208
1985 91.244 1,8 5.299
1986 93.457 1,8 5.390
1987 95.670 1.8 5.481

Trent denklemi_____
Yı 53,629 k 2,213 X

Nüfus artışı İ>0,25 ve 1968 yılı (O) kabul edilmiş olup değer
ler trent formülünden hesaplanmıştır.

111.2- İhracat (1976-1987) yıllan arasında)!
Geçmiş yıllarda ihracat olmadığından 1976-1987 

MMindaki §gejeksiyonda da tr«nt hesapları yapılama
dığından kiraz ihracatı tahmini yapılamamaktadır.

111.3- Toplam talep (1976-1987) yılları arasında):
Kirazda geçmiş yıllarda ihracat olmadığından, 

toplam talep yurt içi talep ile ayni miktarda olmaktadır 
^cetvel 8).



III.4- üretim hedefleri (1976-1987iyılları erasında): 
Toplam talep ve ağaç sayısı olarak kiraz üretim 

hedefleri cetvel 9 da verilmiştir.
Cetvel 9.- Kiraz üretim hedefleri (1976-1987)

Yıllar Üretim (ton) Ağaç sayısı 
(1000 adet)

1976 78.460 4.480
1977 80.894 4.571
1978 83.329 4.662
1979 85.763 4.753
1980 88.197 4.344
1981 90.632 4.935
1982 93.066 5.026
1983 95.500 5.117
1984 97.934 5.208
1985 100.369 5.299
1986 102.803 5.390
1987 105.237 5.481

Toplam üretim talebine ^10 ilSve edilmiş olup ağaç 
sayısı trent denkleminden bulunmuştur.

III.5- Üretim ferdileri (1976-1987) yılları arasında):
1. Fidan ihtiyacı : (1976-1987 yılları arasında 

gerek mevcudun devamı, gerekse yeni tesisler için gereken 
kiraz fidan sayısı girdileri cetvel 10 da verilmiştir.

Cetvel 10.- 1976-1987 yılları arasındaki kirazfidan
sayısı girdileri

Yıllar Mevcudun 
devamı için

Yeni tesisler 
için Toplam

1976 175.560 91.000 266.560
1977 179.200 91.000 270.200
1978 182.840 91.000 273.840
1979 186.480 91.000 277.480
1930 190.120 91.000 281.120
1981 193.760 91.000 284.760
1982 197.400 91.000 288.400
1983 201.040 91.000 292.040
1984 204.680 91.000 295.680
1985 208.320 91.000 299.320
1986 211.960 91.000 302.960

.İ2Ş7 , 215.200 91.000 306.200
Mevcudun devamı için gereken kiraz fidanı sayısının 

saptanmasında kirasın ekonomik ömrü 25 yıl olarak kabul edilmiş
tir.



2- Gübre ihtiyacı:
1976-1987 yıllan arasında kiraz plantasyonları 

için gerekli çiftlik ve kimyevi gübre girdileri cetvel 11 de 
verilmiştir.

Cetvel 11.- 1976-1987 yılları arasında kiraz plantas
yonları için gerekli gübre girdileri

Yıllar Çiftlik gübresi 
(ton)

Saf azot 
(ton)

Saf fosfor (P,0K) 
(ton) 2 5

1976 88.177 529,3 1410,8
1977 89.854 539,4 1437,7
1978 91,575 549,7 1465,2
1979 93,073 558,7 1489,2
1980 94.971 570,1 1519,6
1981 96.670 580,3 1546,7
1982 98.369 590,5 1573,9
1983 100.06? 600,6 1601,1
1984 101.566 609,6 1625,1
1985 103.465 621,0 1655,4
1986 105.144 631,1 1682,3
1987 ,1 106.862 641,4 1709,8

r inin
Cetvel 11 de ki çiftlik ve kimyevi gübre ğirdile- 

he saplermıas mda:
a) Çok çürümüş ahır gübresinden hektara 3 senede 

1 defa 15 ton (yeni tesisler için başlangıçta 
hektara 30 ton),

b) Saf azot olarak her yıl hektara 30 kg.
c) Saf fosfor olarak her yıl hektara 80 kg.
d) Hektara 300 kiraz ağacı, miktarları esas alın

mıştır .

3-İlaç ihtiyacı:
1976-1987 yılları arasında kiraz plantasyonları 

için gerekli göztaşı, insektisit ve fungisit girdileri 
cetvel 12 de verilmiştir.

Cetvel 12 deki ilaç girdilerinin saptanmasında:
a) 1 hektara 300 kiraz ağacı,
b) 1 ağaca 8 kg $2 İlk sıvı göztaşı hesabı ile

1 hektara 48 kg. göztaşı ilâcı,
c) 1 hektara 4,8 kg. inâektisit ve 4,3 kg.f^ngisit

miktarları esas alınmıştır.



Cetvel 12.- 1976-1987 yılları arasında kiraz plantasyonları 
için gerekli ilâç girdileri

Yıllar Göztaşı 
(ton)

İnsektisit 
(ton)

Pungisit
(ton)

1976 846,2 84,6 . 8 4 , 6
1977 862,3 86,0 86,0
1978 878,8 87,9 87,9
1979 893,2 89,3 89,3
1980 911,4 91,2 91,2
1981 927,7 92,8 92,8
1982 944,0 94,4 94,4
1983 960,3 96,1 96,1
1984 974,7 97,5 97,5
1985 992,9 99,3 99,3
1986 1009,0 100,9 100,9
1987 1025,5 102,6 102,6

4- Su ve sulama:
Su ve sulama girdilerine ait Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü tarafından meyve türlerinin toplamı ile 
ilgili rakkam mevcut olduğundan burada kiraz için veril
memiştir.

5- Alet ve makina ihtiyacı:
1976-1987 yıllarında kiraz plantasyonları için 

gerekli traktör (alet ve ekipmanlariyle beraber) ve pülve- 
rizatör sayıları cetvel 13'de verilmiştir.

Cetvel 13.- 1976-1987 yılları arasında kiraz plantas
yonları için gerekli traktör ve pülveri- 

zatör sayıları 
Yıllar  Traktör sayısı Pülverizatör sayısı
1976 1584 15840
1977 1615 16150
1978 1647 16470
1979 1678 16780
19*0 1710 17100
1981 1742 17420
1982 1773 17730
1983 1805 18050
1984 1836 18360
1985 1868 18680
1986 1899 18990
1987 1931 19310

Cetvel 13 deki rakkamların elde edilmesinde 10 hektar 
kiraz bahçesi için 1 traktör ve bir hektar bahçe için 10) 
litrelik 1 pülverizatör kabul edilmiştir,



6- Kredi ihtiyacı
1976-1987 yılları kiraz plantasyonları için gerekli 

kredi ihtiyaçları cetvel 14 de verilmiştir.

Cetvel 14*- 1976-1987 yılları kiraz plantasyonları için 
gerekli kredi ihtiyaçları (TL. )

Yıllar  Tesis  Bakım_____  Toplam
1976 19.950.429 218.704.447 238.654.876
1977 20.222.856 223.146.101 243.368.957
1978 20.495.280 227.589.516 248.084.796
1979 20.767.728 232.031.466 252.799.194
1980 21.040.152 236.473.416 257.513.560
1981 21.312.097 240.916.830 262.228.927
1982 21.585.024 245.358.780 266.943.804
1983 21.857.449 249.800.730 271.658.179
1984 22.129.873 254.244.144 276.374.017
1985 22.402.320 258.686.094 281.088.414
1986 22.674.745 263.128.044 285.802.789
1937 22.917.240 267.571.453 290.488.698

Kredi miktarlarının hesaplanmasında; toplam masrafın 
f* 60 1 kredi alarak dikkate alınmıştır*

III.6- Yaratılacak iş hacmi
1976-1987 yılları arasında iş giinU olarak yaratılan 

iş hacmi cetvel 15 de verilmiştir.
Cetvel 15.- Kiraz plantasyonlarının yaretacağı iş günü ve

işçi sayısı

Yıllar
Bski tesisler 
için (iş günü)

Yeni tesisler 
için (iş günü)

Toplam 
(iş günü) İşçi sayısı

1976 3-657.500 40.871 3.698.371 13.697
1977 3.608.325 41.427 3.649.752 13.517
1978 3.809.150 41.987 3.842.937 14.233
1979 3.885.000 42.531 3.927.535 14.546
1980 3.960.825 43.105 4.003.930 14.829
1981 4.036.650 43.663 4.080.313 15-112
1982 4.112.500 44.221 4.156.721 15.395
1983 4.188.325 44.779 4.233.104 15.678
1984 4.264.150 45.337 4.309.487 15.961
1985 4.340.000 45.895 4.385.395 16.244
1986 4.415.825 46.453 4.462.278 16.526
1987 4.491.650 46.950 4.538.600 16.809

işçi sayısının hesaplanmasında, yıllık çalışma günü 
270 gün olarak esas alınmıştır.



IV. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Alınması öngörülen tedbirler aşağıda olduğu gibi

sıralanabilir:
1- Araştırma-yayım ve Yayım-yetiştiriciler arasın

daki gerekli koordinasyon sağlanmalıdır. Diğer yandan yetiştiri
ciye daha etkin yayımın götürülebilmesi için yayım teşkilâtı kre
di ve benieri yetkilerle güçlendirilip daha aktif hale getirilme
lidir. Meslek içi eğitim ve yetiştiricilerin eğitimine öncelik 
verilmelidir.

2- Fidan üretiminin ismine doğru, hastalıksız, stan
dart çeşit ve anaçlardan kontrollü olarak özel sektör tarafından 
yapılması Öngörülmektedir. Bu amaçla her bölgede fidan üretimi 
yapan bir veya iki kamu kuruluşunun bünyelerinde aşı kaler.ıi ve 
anaç damızlık bahçelerinin kurulması, kadro, ekipman ve kanuni 
yetki yönünden yeterli hale getirilmesi ve bölgede fidan üreti
mini denetlemesi zorunludur. Bu örgütlenme ve kanuni yetkilerin 
belirlenmesi için Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında Tarımsal Araştırma
lar ve Ziraî Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüklerinin müştere
ken çalışarak bu plân döneminde hazırlıkları tamamlamaları gerek
lidir.

3- Yetersiz olan kredilerin gerek miktar ve gerekse 
veriliş şekli bakımından maksada uygun olmadığından kiraz türü 
için asgari ekonomik ünitelerin bilimsel olarak tesbiti gerekmek
tedir. Diğer taraftan dekar başına verilmesi gereken tesis ve çe
virme kredilerinin değişen şartlara uygun olarak düzenlenmesi ge
reklidir. Bu kredilerin tesbiti için Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakınlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüklerinin ortak bir ça
lışma ile tesbit ve uygulamaya alması gereklidir.

4- Kiraz yetiştiriciliği tabiat şartlarının olumsuz 
etkileriyle karşı karşıya bulunduğundan tarımsal sigortanın bu 
meyve türünde de uygulanması gerekir. T.C.Ziraat Bankasının kiraz 
yetiştiriciliğinde de sigorta sistemini uygulaması için gerekli 
çalışmaların tamamlanması tarımsal riskin ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olacaktır.

5- Üreticinin yıllık gübre ve ilâç ihtiyacının kar
şılanmasında aksaklıklar olduğu ve bunun neticesinde de lüzumsuz 
stoklama ve aşırı kazanç peşinde olan aracıların türemesine sebap 
olmaktadır. Bunun önlenmesi için Teknik Ziraat teşkilâtının kimye
vi gübre ihtiyaçlarını, Zirai Mücadele teşkilâtının da ilâç ihti
yaçlarını ilçeler seviyesinde tahminlerini yapmaları ve Ziraî Dona
tım kurumu ile ilâç bayilerinin mevsimlik gübre ve ilâcı $ 10 faz- 
lasiyle zamanında stoklanalarının usul kabul edilmesi gereklidir.



Bu arada sık sık karşılaşılmakta olan mikroelemcnt noksanlıkları
nın giderilmesi için toprak veya ynpraktan verilebilecek forrau- 
lasyondaki kimyasal bileşiklerinde Ziraî Donatım Kurumu tarafın
dan üreticiye ulaştırılması temin edilmelidir.

Ülkemizin döviz ihtiyacı gözöniinde bulundurularak 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan 
Türkiye Narenciye Geliştirme Projesinde olduğu gibi ihraç şansı 
olan bu meyve türüne ait geliştirme projesinin bakanlık içi ve 
dışı kuruluşlarla işbirliği halinde yapılması ve derhal uygulama
ya geçilebilmesi içinde gerekli olan örgütleşme ile iç ve dış 
kredilerin temin edilmesi gerekmektedir.

Yaş Meyve ve Sebze İhracatını Geliştirme Proje Mü
dürlüğünün bu çalışmaların sorumluluğu ve koordinatörlüğünü yap
ması için gerekli şekilde örgütlenmesi zorunludur.

Yeni yetiştirme tekniği entansif meyveciliği zorun
lu kılmıştır. Bu tekniğin gereği olarakta bahçe tipi traktör ve 
ekipmanlarının kullanılması uygundur. Bunun için genel tarım sa
hası içerisindeki meyve alanları dikkate alınarak traktör imalât 
ve ithalât programlanmasında bahçe tipi traktör ve ekipmanlarına 
bu oranda yer verilmesi gerekir.

Üretim merkezlerinde, iç ve dış standartlara uygun 
ki rab ambalaj kapları üreten tesislerin kurulması için teşvik 
edilmesi bu plân döneminde öncelikle ele alınmalıdır.

Dikemezin çok değerli bir milli gelir kaynağı olan 
kirazın gerektiği şekilde değerlendirilebilmesi, üretici ve tü
keticinin en iyi bir şekilde bu meyveden yararlanabilmesi ve ar
tan dünya nüfus ihtiyacını karşılamak üzere gerekli üretimin 
arttırılabilmesi için dinamik bir pazarlama örgütünün kurulması 
şarttır. Hernekadar Devlet Plânlama Teşkilâtı Türkiye Yaş Meyve 
ve Sebze Pazarlaması ve Organizasyonu Özel İhtisas Komisyonu ku
rulmuş ise de komisyonumuz bu konuda en etkin olarak üretici ve 
tüketici birliklerinin ülke çapında kurulmasının öncelikle ele 
alınmasını gerekli görmektedir. Böylece teknolojik bilgi ve ka
pital yetersizliğinden meydana çıkan aracılar ortadan kaldırıl
mış olacak ve dolayısiyle ürün zayiatı, riski ve üretici ile tü
ketici fiatlnrı arasındaki büyük farklılıklar azaltılmış olacak 
ve ülke çapında dengeli bir kiraz üretimi ve tüketimi sağlanmış 
olacaktır.



S O N U Ç

K o m i s y o n u m u z ,  a y r ı  a y r ı  i n c e l e n e n  m e y v e  t ü r l e r i n e  
a i t  r a p o r l a r ı n  s o n u n d a k i  " A l ı n m a s ı  Ö n g ö r ü l e n  T e d b i r l e r "  b ö l ü 
m ü n d e  b e l i r t i l e n  t e d b i r l e r i n  d ı ş ı n d a  a ş a ğ ı d a k i  t e m e l  s o r u n l a 
r ı n  ö n c e l i k l e  ç ö z ü m l e n m e s i  g e r e k t i ğ i  k a n ı s ı n a  v a r m ı ş t ı r .

1-  R a p o r l a r d a k i  ü r e t i m ,  t ü k e t i m  r a k k a m l a r ı  i n c e l e n d i 
ğ i n d e  b u  p l â n  d ö n e m i n i n  s o n  y ı l l a r ı n a  d o ğ r u  v e  ö z e l l i k l e  5.  K a l 
k ı n m a  P l â n  d e v r e s i  o l a n  I 9 8 3 - I 9 8 7  y ı l l a r ı  a r a s ı n d a  b i r  t ü k e t i m  
f a z l a l ı ğ ı  o l a c a ğ ı  g ö r ü l m e k t e d i r .  B u n a  s e b e p  h ı z l ı  n ü f u s  a r t ı ş ı 
n a  m u k a b i l  ü r e t i m i n  a y n ı  h ı z l a  a r t m a n a s ı d ı r .  B u  n e d e n l e  i n c e l e 
n e n  b ü t ü n  m e y v e  t ü r l e r i  i ç i n  ü l k e  ç a p ı n d a  p l â n l a n a n  g e l i ş t i r m e  
p r o j e l e r i n i n  b u  p l â n  d ö n e n i n d e  h a z ı r l a n m a s ı  v e  b u  t ü r l e r e  a i t  
ü r e t i m i  ö z e n d i r i c i  t e d b i r l e r i n  a l ı n m a s ı  g e r e k m e k t e d i r .  A k s i  
h a l d e  k o m i s y o n u m u z c a  y ü k s e k  b u l u n a n  t ü k e t i c i  f i a t l a r ı n ı n  d a h a
d a  a r t a c a ğ ı  b e k l e n m e l i d i r .

2-  Ü r e t i m i n  t e ş v i k i n d e  e n  ö n e m l i  d a r b o ğ a z  e t k i n  b i r  
p a z a r l a m a  o r p a n i z a s y o n u n u n  b u l u n m a m a s ı d ı r .  B u  o r g a n i z a s y o n d a  
k a m u  v e  ö z e l  s e k t ö r ü n  m ü ş t e r e k e n  t e m s i l  e d i l m e s i  v e  ö z e l l i k l e  
ü r e t i c i n i n  d e  e k o n o m i k  v e  o r g a n i k  b i r  b a ğ l a n t ı s ı n ı n  s a ğ l a n m a s ı  
ş a r t t ı r .  B u  o r g a n i z a s y o n u n ,  ü r e t i m  i l e  y u r t  i ç i  v e  d ı ş ı  t ü k e t i m  
t a l e p l e r i n i  k o o r d i n e  e d e b i l e c e k  ş e k i l d e  k a n u n i  y e t k i l e r l e  t e ç 
h i z  e d i l m e s i  g e r e k m e k t e d i r .

3-  H a s a t t a n  t ü k e t i c i y e  u l a ş ı n c a y a  k a d a r  m e v c u t  o l a n  
z a y i a t ı n  ö n l e n e b i l m e s i ,  f i a t  i s t i k r a r ı n ı n  s a ğ l a n a b i l m e s i  v e  t ü 
k e t i c i y e  d a h a  u z u n  s ü r e  v e  d a h a  k a l i t e l i  m e y v e  a r z e d i l e b i l m e s i  
i ç i n  ü r e t i m  m e r k e z l e r i n d e ,  d ı ş  p a z a r  i ç i n  i s e  t ü k e t i m  v e  a r a  
m e r k e z l e r d e  y e t e r l i  k a p a s i t e d e  s o ğ u k  d e p o l a r ı n  k u r d u r u l m a s ı  v e y a  
k i r a l a n m a s ı  z o r u n l u d u r .  A y r ı c a  t ü k e t i m  m e r k e z l e r i n d e  k u r u l a c a k  
o l a n  s o ğ u k  d e p o l a r d a ,  m e y v e  t ü r ü n ü n  ö z e l l i ğ i n e  u y g u n  ü n  s o ğ u t m a  
6İ8t e r a l e r i n i n d e  t e s i s  e d i l m e s i  ş a r t ı  a r a n m a l ı d ı r .  H a l l e r  k a n u -  
n u n u n d a  b i r  a n  ö n c e  ç ı k a r t ı l m a s ı  g e r e k m e k t e d i r .
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YER NUMARASI : n . 1

YAZAR : DPT

Bitkisel Üretim Meyve- 
doküman adi : ciiik: Yumuşak ve Sert 

Çekirdekli Meyveler Grubu raporu
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