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Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre^kurulan özel^ 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.



ö N S ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının 
Devlet Planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu madde
lerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun" 
yürürlüce konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışma
ları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlan
masında olduğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "özel İhti
sas Komisyonları" kurulmuştur.

özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektör
lerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak,araş
tırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak .yolu 
ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Plânı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin kat
kısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek, 
üzere kurulmuşlardır.

Eu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını 
yaptıkları şiire; Birinci, ikinci ve üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânlarının hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 
ile konulardaki uzlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuş
tur .

özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5*1976 tarih 
DPT-1160 sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; 
ilgili tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettik
leri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların ra
portörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manları yürütmüşlerdir.

îzel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir 
"çalışma tnüdeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal 
olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağla k a a r ı ş 
lar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda 
kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "üç aşamalı 
Planlama" olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle 
şu çalışmaları içermektedir.

özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırla
dıkları raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde 
yararlanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşama
da (sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık 
taşımaktaaırlar.

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili konun 
ve buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, 
komisyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen 
ve taştışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel 
görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.



İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynacı niteliğini taşıyan, özel İhtisas 
Komisyonları rapor]arından, temel belgeler olarak yararlanılıp 
hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının (İlkemizin 
temel sorunları olma nitel iklerini siirdüregel en; isti hdam,hızlı 
sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi darılımı, 
bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırıl
ması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli 
yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sollanması konu
larında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PIANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEC APT 

Kemal CANTÜPK
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I- GÎRİŞ:

1- Sektörün Tanımı ve Sınırlaması:

Gülyağı mamulleri, Uluslararası Standart Sanayi Tas

nifi (ISIC)ne göre kod numarası 319 olan "Muhtelif Kimyevi 

Maddeler îmali" grubunda yer almaktadır.

Tetkike alınan bu maddenin Gümrük Giriş Tarife No'su 

33.01.21 dir.

Gülyağı, ilmi adı Nerium Cleander olan ve yurdumuzda 
çeşitleri pek bol bulunan gül yapraklarından damıtılarak elde 
edilir, özellikle parfüm ve kozmatik sanayiinin esas ham madde

sini teşkil eder.

Gülyağı daha ziyade "Rosa Demescana" çeşidi gülden 

elde edilir.

Gülyağı üretimi Kooperatif kuruluşları, özel Sektör 

ve aile işletmeciliğince yapılır ve özelliklerine göre;

1- înce gülyağı (fabrika malı)
2- Köylü malı

3- Konkret 
olmak üzere 3 tiptir.

Ortalama olarak 4000 Kg. çiçekten 1 Kg.fabrika malı 

ince gül yağı elde edilmesine karşılık, 1 Kg.köylü malı gül
yağı elde etmek için 3000 Kg',çiçeğe ihtiyaç duyulur. Bunun 
en önemli nedeni imbiklerle elde edilen yağın artıklarının 
tekrar tekrar kul]anılmasıdır. Ancak bu usulle yağın kalitesi 

ve kokusu fabrika malına nazaran daha düşük evsaftadır.Diğer 

bir neden de gül çiçeği yetiştiricisinin köylü malı gülyağı 

elde edilmesinde topladığı çiçeği fabrikalara götürmek için 

zaman kaybetmemesi ve evinde bulunan imbikler vasıtasıyla 
çiçeğin vasfı ve kalitesi bozulmadan derhal gülyağı elde 

etmeğe çalışarak fazla verim sağlamasıdır.



Konkretrkatı gül yağı olup yarı mamul kabul edilir. 
Genellikle 400-4-50 Kg. SÜİ çiçeğinden 1 Kg. konkret elde 
edilir. Yani 10 Kg. konkret yaklaşık olarak 1 Kg. gül yağma 
(fabrika malı) eşittir.

Konkret, sabun, krem, ruj imalinde doğrudan doğruya 
kullanılır. Konkretin % 30'u mum, % 70'i absolüdür.

Bu sektördeki kuruluşlar ve kapasite durumu şu şekil
dedir.

îslamköy'de Birliğe ait 1500 ton/yıl, İsparta'da Gül- 
eüler Kooperatifine ait 700 ton/yıl, Keçiborlu'da Keçiborlu 
Kooperatifine ait 200 ton/yıl, Güneykent'de Güneykent A.ş.ye 
ait 250 ton/yıl, İsparta'da Ekrem Erçetin'e ait 1200 ton/yıl, 
Yukarıören'de Mustafa Gürkan'a ait 600 ton/yıl, Keçiborltı'da 
S.Konur-B.Roberted'e ait 1200 toıı/yıl ve Burdur'da Çinef A.Ş. 
ne ait 400 toıı/yıl kapasiteli olmak üzere yurdumuzda toplam 
6050 ton/yıl kapasiteli gül çiçeği işleme tesisleri mevcuttur.

Bu tesislere ilâveten Senir Kasabasında 1000 ton/yıl 
kapasiteli bir fabrikanın tesis halinde olması ve Birliğe ait 
îslamköy'deki fabrikanın kapasitesinin 1800 ton/yıla, İspar
ta'daki Gülcüler Kooperatifine ait fabrikanın kapasitesinin 
de 1000 ton/yıla çıkarılması ve Dazkırı Başmakçı Köyü Kalkınma 
Kooperatifinin 700 ton/yıl çiçek kapasiteli fabrikasının inşa 
halinde olması ile toplam kapasitenin 8350 ton/yıl olacağı ve 
bu kapasitenin de yurdumuz gül çiçeği istihsali dikkate alına
rak yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

2- Tarihçe:

Gül, yurdumuza 19»esrin 2.yarısında (takriben 1880 yılla
rında) İsparta ve Burdur bölgesinde dikilmek suretiyle girmiş
tir. Bu ziraatın gelişmesi ve yağlık gül ağacının dikilmesi ile 
de bu sektör gelişmiştir.
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Uiilyagının aranılan ve beğenilen kalitede olması ile 
de bu sektör aşamalar yaparak "köylü malı" denilen ve basit 
imbiklerle elde edilen gülyağı yerine, modern kazanlarla istih
sal edilen ince gülyağı dönüşmüştür.

II- MEVCUT DURUM;
Fabrikalar Kooperatiflere ait olanlar, özel sektöre 

ait olanlar ve yabancı sermaye ile kurulmuş olanlar 3 kısımda 
incelenebilir.

1- KOOPERATİFLERE AtT OLAN FABRİKALAR:

a) İsparta'da (merkez) 283^ sayılı Kanuna göre kurul
muş olan (Gül ve Gülyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
tslâmköy'de 10 gülçiçeği kazanı ve 2 yağ kazanı bulunan modern 
bir fabrikası vardır. Yalnız ince gülyağı elde edilir.Konkret 
fabrikası yoktur. Bu fabrikanın kapasitesi bir kampanya süre
since (30 ilâ 4-0 gün) 1.500 ton gülçiçeği işler. 3000 ortağı 
vardır. 7 faal 5 gayri faal 12 kooperatifi bulmaktadır. Ortak 
Kooperatifler şunlardır: Faal olanlar: 168-Isparta, 170-Keçi- 
borlu, 171-Uluborlu, 172-Senirkent, 173-Gönenköy, 174-Islâmköy, 
176-Atabey Gül ve Gülyağı Tarım Satış Kooperatifi, Gayrifaal 
olanlar; 178-Burdur, 169-Eğridir, 175-Bucak, 177-Ağlasun, 
220-Geresin(Güneykent)

b) İsparta merkezinde 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
olan Gülcüler İstihsal ve Satış Kooperatifinin hem konkret 
hemde ince gülyağı imal eden fabrikası vardır.Kapasitesi 10 
gülçiçeği kazanı mevcut olup, 800 ton gülçiçeği işleyebilir. 
Konkret Fabrikası ise 300 ton çiçek işleyecek durumdadır.

c) Yine 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş Keçiborlu'da 
Keçiborlu Gülcüler İstihsal Kooperatifinin 2 gülçiçeği kazanı 
olup, 200-250 ton gülçiçeği işliyebilecek kapasitededir.Konkret 
tesisleri yoktur.



2- OZiİL tPKTOKil Aid FAIRIKALâE:

a) -Ekrem ^rçetin; İsparta merkezinde 10 kaz anlı fabrika
sı mevcut olup, 1000-1200 ton arasında gülçiçegi işleyebilir. 
Konkret tesisleri yoktur.

b) Mustafa Gürkan; İsparta Merkez Yakaören Köyünde 5 
kazanlı fabrikası mevcut olup, 400 ton gülçiçegi işleyebilınek- 
tedir. Ayrıca konkret fabrikası olup, 300 ton çiçek işleyebil- 
mektedir. Gem'an kapasitesi 700 tondur.

c) Güneykent gülyagı Anonim şirketi; Keçiborlu ilçesine 
bağlı Güneykent Kasabasında 4 kazanlı fabrikası vardır. 500 ton 
civarında ince gülyagı imali için çiçek işlemektedir. Konkret 
tesisi yoktur.

3- YALANCI SERMAYEYİ] AİT KABEîKALAK:
I

a) Keçiborlu merkezinde P.Kobertet ve S.Konur Gülyagı ve 
Itriyat Sanayi Lmt.Şirketinin 10 kazanlı ince gülyagı imal ede
cek fabrikası mevcut olup, kapasitesi 800 tondur. Ayrıca 500 ton 
çiçek işleyebilecek kapasitede konkret tesisleri mevcuttur. Gem'an 
1300 ton'a kadar çiçek işleyebilir.

b) burdur merkezinde 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kooperatifle ortak Çinef Çiçek ve Nebatat Esansları fabrikası 
A.çti.'nin 3 kazanlık ince gülyagı tesisleri mevcut olup, 250 
ton çiçek işleyebilecek kapasitededir. Ayrıca 250 ton çiçek iş
leyebilecek konkret tesisleri mevcuttur.

Hernekadar fabrikaların kapasitesi yukarıda belirtilmiş 
ise de kampanya süresince doğacak arıza ve özel sektörün sermaye 
sıkıntısı sebebiyle kapasitelerin altına düşmektedir.

Fabrikalar dışında yerli imbiklerle muhtelif köylerde köy
lü tipi ince gülyagı çıkarılmaktadır.



Fabrikalara ait kazan sayısı ve gülçiçeği işleme 
kapasiteleri tablo olarak aşağıda çıkarılmıştır.

Hangi Kuruluşa ait olduğu Kazan sayısı kapasitesi^^^^^

Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohum-
1ar T.S.K.Birliği 12 1.500 ton/yıl
Gülcüler İst.Satış Koop. 10 600 ton/yıl
Keçiborlu Gülcüler Koop. 2 250 ton/yıl
Ekrem Erçetin 10 1.200 ton/yıl
Mustafa Gürkan 5 700 ton/yıl
Güııeykent Gülyağı A.Ş. 4 Ş00 ton/yıl
P.Robertet ve S.Konur 10 1.300 ton/yıl
Çinef A.Ş. ■v0 ŞOO ton/yıl

T o p l a m : 5 6 6.550 ton/yıl
============== 1! II II II II II II II II II II II II II II II II

III- ÜRETlM:

a) Ülfetim yöntemi-Teknoloji:

Ülkemizde fabrikalarda ve aile işletmeciliğinde imbik
lerde elde edilen gülyağı gelişen teknoloji gereği olarak 
tamamen fabrikalara kaymış bulunmaktadır. Bazı bölgelerde küçük 
çapta imbiklerden halen faydalanılmaktadır.

Modern gülyağı üretimi şu safhalardan gelişerek elde
edilir:

Gülyağı imalâtı:

Gülçiçeği 500 kiloluk partiler halinde çuvallara dolduru
lur,ekli şemada gösterilen 1 numaralı imbiğe 500 kilo çiçek ve 2000 
litre su doldurulur, imbikte bulunan borulardan su buharı geçi
rilerek karışım kaynatılır ve böylece meydana gelen buhar gülün



içindo L. ılıman gül yağ mı da beraber svrülcleyerek 3 numaralı solu
tucudan {;eçer. burada bunar solutularak tekrar su lıaliııe getiri
lir ve 4 numaralı yağ ayırıcı kaba dökülür. Gülyağı sudan halif 
olduğu için yağ ayırıcının iistüne yükselir ve camlı kısımda su
yun üstünde birikir. Suyun fazlası 5 numaralı depoya dökülür.

Bu işlem 5 numaralı depoda 500 litre su birikinceye kadar 
devam eder. Su miktarı 500 litreyi bulunca gülçiçeği distilasyonu- 
nun birinci safhası bitmiştir. Isıtma buharı kesilerek işlem dur
durulur, imbik açılır ve cibretabir edilen kaynamış gül çiçeği 
kalan su ile birlikte imbiğin altında bulunan vanadan boşaltma 
kanalına dökülerek tahliye edilir.

Boşaltılan imbik derhal temizlenerek ikinci partiyi işle
mek üzere hazırlanır. Bu İşlem 2 ila 2,5 saat sürer.

5 numaralı depoda biriken 500 litre birinci distilasyon 
mahsulü su deponun altındaki musluk açılarak 6 numaralı tanka 
gönderilir. En tankta biriken sular 7 numaralı pompa vasıtasıyla 
2 numaralı yağ imbiğine gönderilir, ve ikinci distilasyona tabi 
tutulur. Yağ imbiğine sadece 2000 litre birinci distilasyon mah
sulü su konulur. Bu su da imbik içinde mevcut borulardan buhar 
geçirmek suretiyle ısıtılır, kaynamaya başladığı zaman suyun 
içinde kısmen erimiş vaziyette bulunan gülyağı su buharıyla be
raber sürüklenir 3 numaralı soğutucuda soğutulur 4 numaralı ayı
rıcıdan geçen suyağını orada bırakır ve 5 numaralı depoda birikir.

Biriken su miktarı 500 litreye eriştiği zaman distilasyon 
tamamlanmış olur. Bu su isteğe göre gülsuyu olarak kullanılır ve
ya birinci distilasyonda kullanılmak üzere 1 numaralı imbiğe gön
derilir. Bu işlem takriben 3 saat sürer.

Çiçekte mevcut gülyağınm % 25'i birinci distilasyonda 
% 75'i ikinci distilasyonda elde edilir. Ayrı ayrı elde edilen 
bu yağlar derhal karıştırılır süzülür ve büyük harman kabında 
biriktirilir. Kampanya sonunda bu harman kabında biriken yağlar 
müşterinin arzusuna göre 500 gr. ila 2500 gramlık kalaylı ba
kırdan yapılmış kumkuma tabir edilen disk şeklindeki matralara 
doldurulur ve sevkedilir.



Bir kilo gülyağı 3000 - 4000 kilo gül çiçeğinden elde
edilir.

Katı Gülyağı (Konkret) İmali:

Şemada bir numarada gösterilen ızgaralar arasına 20 şer 
kilo çiçek konulur ve bu ızgaralar 2 numaralı ekstraktör denilen 
kaba yerleştirilir. Izgaraların gayesi çiçeğin yığılıp ezilme
sine mani olmaktadır.

Bu şekilde doldurulan ekstraktör içine 3 numaralı tankta 
bulunan ve çiçekteki kokulu maddelerle bitkisel mumları eritme 
özelliğine sahip lıelcsan denilen kimyevi madde bir pompa vasıta- 
siyle ekstraktore sevk edilir. Burada 15-20 dakika tutulduktan 
sonra 4 numaralı depoya gönderilir. Çiçekte bulunan bütün esansı 
alabilmek için bu işlem tekrarlanır.

Daha sonra ekstarktöre direkt su buharı gönderilerek bu
rada çiçeklerin arasında kalmış olan heksan sürüklenir ve 7 numa
ralı soğuk sudan geçirilerek tekrar 3 numaralı depoda biriktiri
lir. Izgaralar vinç vasıtası ile çıkartılarak cibre atılır.

4 numarada toplanan ve gülyağı ile doymuş bir vaziyette 
bulunan heksan 5 numaralı evaporatöre gönderilerek içinden buhar 
geçen borular vasıtasıyle ısıtılır ve kaynatılır. Kaynama noktası 
50-60 derece civarında olan heksan derhal buharlaşarak yükselir 
soğutucudan geçer ve tekrar kullanılmak üzere 3 numaralı depoda 
toplanır. 5 numaranın içinde kalan mavi haldeki gül konkretinin 
içinde bir miktar daha heksan mevcuttur. Tamamını uçurmak için 
ısıtmayı arttırmak icap ed.er. Diğer taraftan yüksek derecelere 
ısıtmak gül konkretinin kalitesini de bozacaktır. Buna mani olmak 
için içinde biraz heksan bulunan gül kenkreti 6 numaralı cihaza 
gönderilir, bu cihazın içindeki hava bir boşluk pompası vasatası 
ile alınarak cihaz içindeki tazyik düşürülür. Tazyikin düşmesi hek 
sanın kaynama noktasını d'şürdüğünden daha düşük ısı altında dis- 
tilasyona devam edilirki bu ameliyeye vakum distilasyonu denir.

Heksandan tamamen arınmış olan konkret cihazın altındaki 
musluktan 15 Kg.lık teneke kaplara doldurulur ve sevk edilir.
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b) ÜRETİM:

YURT İÇİ ÜRETİMİ:

A) 1960-1975 yılları ince gülyağı imalât miktarları
şöyledir:

Yıllar Miktar

1960 591 Kg.
1961 655 "
1962 681 "
1965 679 "
1964 419 "
1965 485 "
1966 484 "
1967 606 "
1968 684 "
1969 591 "
1970 794 "
1971 854 "
1972 890 "
1975 972 "
1974 1024 "
1975 1600 "
1976 (henüz b

Bu miktarlara köylü tipi gülyaği üretim miktarlarıda
dahildir.

Yıllar Miktar

1960 402 Kg
1961 580 "
1962 721 "
1965 752 "
1964 729 "
1965 695 "
1966 1059 "
1967 1061 "
1968 1485 "
1969 1920 "
1970 2240 "
1971 2681 "

•/•



1972 3580 Kg.
1973 3982 t l

1974 3016 1»

1975 3000 II

1976 2170 II

Bu sektörün elde ettiği mamul olan gülyağı kozmatik 
sanayiinin yurdumuzda gelişmemesi nedeni ile tamamı ihraç 
edilme durumunda olup, dahili fiatı dış etkilere bağlıdır. 
İhracatı da daha ziyade imalatçı kuruluşlar tarafından doğrudan 
doğruya yapılmaktadır.

IV- DIŞ TİCARET DURUMU.
a) İthalâtı:
(1) Ürün ithalatı : Yoktur.
(2) Yarı ürün ithalatı : Yoktur.
(3) Hammade ; Yoktur.

b) İhracatı:
Gülyağı Sektörü İhracatı:

Gülyağı Sene Miktar(Kg.)
1961 935
1962 931
1963 1.272
1964 1.570
1965 1.461
1966 1.933
1967 1.426
1968 1.888
1969 3.230
1970 3.205
1971 2.923
1972 2.634
1973 2.986
1974 3.022
1975 1.001

Kaynakî İGEME Enformasyon Bülteni, 26 Şubat 1976



b-Ihracat:

Yılı t”al3t ince kik barı(kg.) 
Konkre t İhracat 

(Tl.. )
Tutarı
(g)

1961 653 580 3.149.464 212.085
1962 681 721 3.681.719 247.927
1965 679 752 4.026.103 271.118
1964 419 729 5.510.302 371.064
1965 483 693 5.433.146 365.868
1966 484 1059 6.535.375 440.093
1967 606 1061 5.832.166 392.738
1968 684 1483 5.648.258 380.254
1969 591 1920 10.298.043 693.471
1970 794 2240 12.660.244 1.293.636
1971 854 2681 18.260.960 1.229.694
1972 890 3580 19.243.616 1.374.544
1975 972 3982 21.334.194 1.523.871
1974 1024 3016 35.000.000 2.500.000
1975 1600 3000 9.100.000 656.000

5- STÖIv l)UPuUI«IU:

1960 yılından 1972 yılına kadar devir miktarları buluna
mamıştır. Ancak 1972 yılına kadar gerek kooperatif kuruluşlarını! 
ve gerek özel sektörün elinde stok bulunduğu tahmin edilmemekte
dir.

1972 yılından devir 54 Kg. gülyagı
1973 yılından devir 20 Kg. gülyagı
1974 yılından devir yoktur
1975 yılından devir 874,5 Kg. gülyagı
1975 yılından devir 600 Kg. konkret
1976 1270 Kg. ince
1976 1868 Kg. konkret

1975 yılında bir miktarda stok devretmesinin en önemli 
nedeni, dünya piyasasında büyük stokların bulunması ve bu yüzden 
miktarda fiat düşüklüğü göstererek ihracat imkânının bulunamama
sı dır.



6- YURTİdi TALEBİ:

Bu sektörde yurt içinde kayda değer bir tüketim olmadıkın 
dan talep mevzuübahis değildir.

Ancak bu sektöre bayii olarak kozmatik sanayiinin çeliş
mesi ile ileride bir talep olması ihtimali düşünülebilir.

Konkretin (katı gül,yayının) ise yurdumuzda tüketim imkânı 
hiç yoktur.

7- FÎAT DURUKTU:

Yurtiçi fiatları .gül çiçeği olarak teşekkül etmekte, da
hili talep olmadığından, gülyagı fiatları ihraç fiatı olarak 
sap tanabilmektedir.

Yafilık gitlçiç.egl fiatları (Kg./Krç.olarak)

1970 yılında asgari 150 azami 515
1971 t l  I I 200 460
1972 I I  I I 250 " 345
1973 I I  I I 250 " 420
1974 I I  I I 720 " 900
1975 I I  I I 500 " 550
1976 I I  I I 800 I I  _

Giilyakı ve konkret ihraç fiatları:

Yıl Giilyagı (K/Kg ) Konkret(K/Kg)
1962 9.000 1.092
1963 9.000 1.093
1964 9.000 901
1965 9.000 900
1966 10.000 1.093
1967 10.000 1.100
1968 10.000 1.100
1969 10.000 1.100
1970 15.000 1.093
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1971
1972
1973 
1979 
1975

lö • 4ÜÜ 

15.600 
16.200 
35.000 

(X)

1.960 
2.126 
2.390 
4.990 
4.200

(X) Ticaret Bakanlığınca 1975 yılında kademeli olarak 2.000 
ve 2.500 $/Kg. fiat tesbit edilmiş bilahare bu fiat asgari 
2.300 //Kg. olarak tesbit edilmiştir.

1976 kampanya döneninde yağlık giilçiçe^inin de Devlet

değerlenmesi ve üreticisinin mağdur olmaması sağlanmış bulun
maktadır.

17.6.1976 tarihli ve 7/12084 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı, 22.6.1976 tarihli ve 15629- sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanmış bulunmaktadır.

Bu karara göre; yağlık giilçiçeğinin alımları için İsparta 
Gül ve Gülyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği görevlendiril
miştir.

1976 istihsal dönemi için yağlı giilçiç eğinin belıer Kg.için 
üreticiye 800 kuruş ödenmesine karar verilmiş olup, gene aynı 
Kararname hükümleriyle de diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin 
de Tarım Satış. Kooperatifleri Birliğine üye olması için imkan 
tanınmış ve bunun sonucu olarak da gerek üreticinin ve gerekse 
bağlı bulunduğu Birliğin daha kutvetli ve etkin faaliyetler içe
risinde olma imkânı sağlanmıştır.

Destekleme alımlarına tabi tutulması ile bu ürünün tam olarak



8- ÎSTİIlDAM BÜKÜMÜ:

Bu sektörde idari ve teknik eleman olarak planlı ve 
programlı bir çalışma düzeni mevcut değildir.

Her işletmede 1 adet teknik eleman bulundurulmakta ve 
her fabrikada 10-15 kalifiye ve diiz işçi çalıştırılmaktadır.
Bazı fabrikalarda bu işçiler mevsimlik çalıştırılmaktadır.

Bu görüşle İsparta Gül-Gülyagı ve Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğindeki istihdam durumu şu şekildedir:

12 kazanlık giilyagı fabrikası bulunan Gülbirliftin istila
dan durumu:(ince gülyağı fabrikasının daimi ve gecici istihdam 
durumu)

1- tDAlîI VE TEKlılK ELELİAKLAH: (daimi)

a) Teknik elemanlar:

1- Kimyager (pratikten yetişme üç eksperle bu görev yap- 
tırılmaktadır. (Laboratuvar çalışması yapacak bir kimyagere ih
tiyaç vardır. Standart ve Bulgar seviyesine yakın ince yaft elde 
etmek için gereklidir.)

2- Ziraat Mühendisi (Gül hastalıkları ile mücadele ve gül 
ziraatının tekniğine uygun yetiştirilmesi için gereklidir.) Bu 
ihtiyaç Teknik Ziraat Müdürlüğü ve Zirai Mücadele Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak yürütülmektedir.

3- Makina Mühendisi (fabrikadaki buhar kazanlarını işlet
mek için mühendis yerine sertifikalı bürülörcü eleman çalıştırıl
maktadır.) Gerçekten bir makina mühendisine ihtiyaç vardır.

4- Elektrik Teknisyeni (Bu hizmet pratik bir teknisyene 
gördürülmektedir.)

5- idareci ve müteşebbüsler: Seçiile gelen LV Yönetim Kuru
lu üyesi karar organıdır.



6- Direktör: Bu görev Yönetim Kurulu Burkanı tarafından 
yürütülmektedir. Zaman zaman Grene 1 Lüdürler tayin edilmiş, fa
kat kendi istekleri ile ayrılmışlardır.

2- TEKNİSYEN VB YAHD'ikCI ELEMANLAR:

Teknik elemanlar bölümünde yer almıştır.

3- KALÎYİYE ÎÇÇÎ:

Gül'çiçeği kazan doldurma boşaltma işçisi bu miktar kazan 
sayısı kadardır. Vardiye sayısı arttıkça şansı çoğalır.

4- DÜZ ÎÇÇÎ:

Kampanya süresince (20 Mayıs - 30 Haziran)

12 kazanlık bir fabrikanın düz işçisi bir vardiye için 30 
düz işçi kullanılır. (Vardiye artıkça çoğalır) Kampanya süresince 
bu rakam tabiat şartlarından dolayı elde edilecek mahsule göre 
değişir. (Bu işçiler 40 günlük kampanya süresi içinde kullanılır.)

ÎÇ SAATLERİ:

1 nci vardeyi: 08 - 16, ikinci vardiye: 16 - 24, üçüncü 
vardiye: 24 - 08

Ücret politikası: îldeki sendikaların verdikleri ücret 
üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Nedeni: a) geçi olması, b) fabrika mahalline gidin gelme 
güçlüğü, c) yemek teminindeki güçlük işçi bulmada zorluk vardır. 
Çevre köylerden teminine çalışılır. Zorluğu için devamlılık ar- 
zetmektedir.



Diğer Gülyağı işleyen tesisler ile ilgili olarak 
düzenlenen istihdam tablosu aşağıdadır.

Firma
İdareci 

Md. Muh. Skt. Müh. Tekn. Müsd.
Mevsimlik 
Vasıfsız işçi

P.Robert ve 
S.Konur 2 2 1 1 5 3 150

Gülbirlik 11- - 1 2 70

Ekrem Erçetin 
Gereşin A.Ş.

Bilgi alınamamıştır.
1 Başk.2 Mura
kıp 4 üye - — 1 25

Keçiborlu 
Tarım Ürünleri 
Isth.ve Pazarlama 
Koop. 1 Başk.4 üye 20

Çinef A.Ş. İl - - 2 30
Gülcüler îst. ve 
Satış Koop. il- - 2 1 50

Mustafa Gürkan 1 - - - 3 15 30

9- MEVCUT DURUM VE TIKANIK!IKLAR;

a) İç üretim durumu: İsparta ve çevresinde 1976 döne
minde 10 bin ton civarında gülçiçegi elde edilmesi muhtemeldir.
Her sene büyük bir artışla üretim fazlalaşmaktadır. Elde edilen ince



gülyağı miktarı da buna paralel olarak yükselmektedir.

Gülyağınm dünya piyasasında yoğaltımı mahduttur. Kesin 
olarak bilinmemekle beraber 4- ton civarında olduğu söylenmektedir. 
Bu ihtiyaç; kas, Bulgaristan, Türkiye, Cezayir ve Rusya1 d.an kar
şılanmaktadır. En büyük rakip Bulgaristan'dır. Dünyada elde edilen 
gü1yaki miktarı d tonun üzerinde olduğundan ve artış devam etti
ğinden gülyağınm satışında pazarlama müşkülatı çekilmektedir.
Bu sebepten alıcılar ucuz buldukları yerden mal almaktadırlar. Gül 
yetiştiren ülkeleri birbirleri ile rekabet yaptırarak ucuza almak
tadırlar .

Nitekim; 1974- yılında İsparta ve havalisinde 750 i.,-, civa
rında giilyağı elde edildiği halde 1975 yılında bir miktar % .100 
artış göstererek 1500 kiloya yükseldiğinden ve Bulgaristan Biat 
üzerinde damping yaptığından 1975 mahsulü yaylarımız satıl manas
tır. Üretimin arttırılması bu durum karşısında ihracattaki zorluk 
nedeniyle aleyhte olmaktadır.

İsparta transız ortağı iki giilyağı fabrikası bulunmaktadır. 
Bu yabancı iki firma Iransa piyasasına her yıl elde ettiği gdİra
ğını ihraç edilmektedir. Kooperatifler ve özel sektörün elindeki 
yağların satılmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Ayrıca, Türkiye'de parfümeri sanayii gelişmediğinden (tek
nik bilgi yetersizliği) iç piyasada tüketimi olmaktadır.

10- DîSER LlIlvdEKETLİRDE BURUL! VE İRDELENLESİ:

Gülyağı başlıca aşağıdaki memleketlerde üretilmektedir:

1- Türkiye
2- Bulgaristan
3- Kas
4- Rusya
5- İran
6- Kısır
7- Afganistan



1974 yılına kadar ilk üç ülke ürettikleri bütün malı 
rahatlıkla satabiluıişlerdir. 1974 de petrol zammından sonra 
Bulgaristan gülyağının da yüksek fiatla satılması gerektiğine 
inanarak fiatını birden bire fi. 6.000.-e yükseltmiştir ki bu 
eski fiata °,o 100 den fazla bir zam demektir. Bu fi at artışı 
tüketicilerde Bulgaristan'a ve gülyağma karşı büyük bir infial 
uyandırmış, bazı tüketiciler ihtiyaçlarını direr memleketlerden 
karşılarken bazı tüketiciler de gülyağı yerine sentetik kompo
zisyonlar kullanmaya başlamışlardır. Bulgaristan'a karşı olan
bu infialden 1974 yılında diğer üretici memleketler istifade et
mişler ve bütün mallarını iyi fiatlarla satmışlardır.

1975 yılında ham madde fiaHarındaki düşüş, parfümeri ham
maddelerini daha büyük ölçüde etkjlemiş ancak Türkiye ve Bulgaris
tan bu piyasa dalgalanmasını gerçekçi bir şekilde değerlendirme
dikleri için 1975 üretimleri büyük çapta ellerinde kalmıştır. Di
ğer taraftan Fas, Rusya ve Mısır fiatlarmda büyük ölçüde indirim 
yaparak piyasaya girmişler ve devamlı müşteri temin edibilmek 
için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Bilhassa Rusya kendi
sine yardımda bulunacak firmalarla uzun vadeli ikili anlaşmalara 
hazır olduğunu bildirmektedir. Mısır ve îran da piyasaya yeni 
girmekte oldukları için tüketicilere büyük kolaylık göstermekte
ve tavizlerde bulunmaktadır.

Kalen dünyada arz fazlalığı ve talep azlığı yüzünden Fran
sız uçucu yağ sanayicileri birçok çiçeklerin, bu arada geçen sene
ye kadar çok kıymetli olan Oentifolia cinsi giil ve yaseminin top
lanma müddetini yarı yarıya kısıtlamışlardır.

TÜKETİCİ: ÖLzFhiü’DFIvI DUR'Jt :

Dünyada parfümeri sanayiinin en çok geliştiği ülke Branşa
dır. Bu ülke dünya pazarına hakimdir. Türkiye'deki yağların 
cfi 70 - 80'i direkt ve endirekt olarak bu ülke tarafından satın 
alınmaktadır. 1975 yılında bu ülke çok düşük fiat teklif ederek 
yağ satın almak istemişse de ihtiyacını Fransız ortak firmaları 
ile, Bulgaristan ve Fas'tan karşılamayı tercih etmiştir.



Fransa parfümeri tekniğine hakim olduğu iğin Türle gülyağ- 
1 arını aldığı yıllar banka maddeler katmak suretiyle (Jeneriyum- 
ıtır otu) miktarını arttırarak Japonya ve Amerika gibi ülkelere 
satmaktadır.

III- ÜL1. ı OLAnAKLARI:

Türkiye'nin gül çiçeği ve glilyagı istihsalinin yıllara göre 
dağılımı şu şekildedir:

Yıllar Gül CicePifKO *nce vav GülYaSı istihsali (Kg) ııiıaı yiçe0ıU'-o) nce yat Köylü malı Toplam

1967 2.840.000 445 161 606
1968 3.325.000 529 155 684
1969 3.402.000 453 138 591
1970 3.902.000 594 01—

1
OJ 804

1971 4.531.302 811 191 1.002
1972 4.166.000 747 143 890
1973 4.914.422 862 110 972
1974 5.476.000 884 140 1.024
1975 7.200.000 1.362 170 1-532
1976 10.000.000 talimin - — —

1976 istihsal döneminde ise; son zamanlara kadar havaların 
fevkalade elverişli gitmesi nedeniyle 1975 istihsal dönemine na
zaran % 20'ye kadar bir istihsal fazlalığı beklenilerek 9-10 mil
yon Kg. gül çiçeği elde edileceği ve buna mukabil de 2.000 Kg. 
civarında gül yağı istihsal edileceği tahmin olunmaktadır.

Konkret istihsali yurdumuzda tüketimi olmamasına rağmen 
gün geçtikçe artmakta olup, yıllara p^öre bu artış, şu şekildedir.

Yıllar Kullanılan .gül çiçeği (Kg) Konkret (Kg)
1967 424.000 1.061
1968 667.350 1.483
1969 850.000 1.920
1970 1.096.848 2.240
1971 1.072.000 2.681



2- Talep Çalışması (1978 -1987) dönemi)

a) Yurt içi talep projeksiyonu:

Bugün yurt içi talebi çok az olan bu sektörde hiçbir ek 
çalışmaya ve üretim arttırma gidilmeden önümüzdeki dönemlerde 
kurulabilecek kozmetik ve parfüm sanayiinin ihtiyacı da karşıla
nabilecektir.

b) İhracat Projeksiyonu:

Bu sektörün en büyük alıcıları Fransa başta olmak üzere, 
İngiltere, Amerika, E. Devletleri , F. Almanya, İtalya, İv.Çin,İsviç
re ve kanada'dır.

Ancak, Branşa tek başına bu seıctcrün bütün ekonomik düze
nini elinde tutabilecek gîiçte kuruluşlara sahip olduğundan ticari 
değerler Fransanın alıcı ve satıcı olarak tutumuna bağlı kalmakta
dır.

Gülyağı üretimimiz Fas, İran, Rusya ve Bulgaristan ürünleri 
ile rekabet durumunda kalmakta, olduğu gibi, îransanm ihracatımızı 
çok etkileyen tröst durumu nedeniyle do istikrar kazanamamaktadır.

İhraç fiatları da yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 
bir istikrara kavuşamamış bulunmaktadır.

Devlet Desteklemesi ile bu sektörde düzenli bir ihracat 
programı uygulanabilme imkânı, doğacaktır.

Son yıllardaki gülyağı ilıraç fiatları şu şekildedir.

a) İnce gülyağı ihraç fiatları seneler itibariyle ortalama 
şöyledir.

1962-1965 yıllarında 9.000.-TL.
1966-1969 " 10.000.-TL.
1970 yılında 15*000.-TL.
1971 " 18.d00.-TL.



1972 yılında 15.600. -Tl..
1973 " 16.200.-TL.
1974 " 35.000.-TL.
1975 yılında Ticaret Bakanlığı önce kademeli olarak 

2.000 DOLAR- 2.500 DOLAR olarak daha sonra asgari 2.300 DOLAR 
olarak tesbit edilmiştir.

b) Katı gülyağı ihraç fiatları senelik itibariyle şöyle 
dir:(ORTALAMA)

YILINDA1962
1963
1964
1965
1966
1967-1969 yıllarında
1970 Yılında
1971
1972
1973
1974
1975

1092.-TL.
1093.-11.
901.-TL.
900.-TL.
1093.-TL.
1100.-TL.
1,093.-TL.
1960.-11.
2126.-TL.
2390.-TL.
4940.-1,.
4200.-1.(300.DOLAR)

c) Toplam talep projeksiyonu:

Halen ulaşılan 10.000.000 Kg.gül çiçeği istihsali,ih
tiyacın üzerindedir.

Bu miktar çiçekten ortalama 2.500 Kg.gülyağı elde edile
ceği ve bununda tamamının ihraç edilmesi gerektiği cihetle faz
lası ile talebi karşılayan bu miktarın üzerine çıkılması bu sek
tör aleyhine bir takım güçlükler yaratacaktır.

Ancak, alınacak her türlü üretimi kısıtlayıcı tedbirlere 
rağmen 1977 de % 5? 1982 de % 10 ve 1987 de de % 10'luk bir üre
tim artışı olması beklenilmektedir.

3- ÜRETİM HEDEFLERİ:

Hammadde temini yönünden toplam talebin tamamının yurt 
içinden karşılandığı bu sektörde, mamul maddesi olan gülyağmın, 
tüketiminin yurt içinde hemen hemen hiç olmaması ve ihracata bağlı 
kalmasını büyük bir problem olarak kabul etmek gerekir.



Bu mamülun ihracatı, dalın evvelce de deginildif'i gibi 
alıcı ülke troslci karcısında zorluklu yürüt iilmekte ve fiyat 
teşekkülü büyük ölçüde alıcı ülkelerin talebine bağlı kalınmak
tadır.

Bn alanda yanılabilecek en önemli şey gülyagmın isteni
len ve bedenilen evsafta talebe yöre üretimini disiplin altına 
almak ve iç piyasada da tüketimini savlayıcı yatırımları tervil 
etmektir.

d— Uygulanması (gereken Teknoloji ve üretim girdileri:

Diğer ülkelerde oİduyu Cibi yurdumuzda glilyagı modern 
cihazlarla elde edilmektedir.

Avrupa ve bilhassa Fransız yapısı imbik olduğu gibi, aynı 
teknoloji ilkelerine sadık kalınarak yerli yapım kazanlar da bu 
sektörde fazlaca bulunmaktadır.

Bu sektördeki girdiler ise şu şekildedir:

Birim üretim belli başlı girdileri:

Gülyagı için:
Girdiler
Gülçiçeji
Fuel Oil
Su

Konkret için:

Girdiler
Gülçiçegi
Heksan
Fuel Oil

Köylü tipi gülyagı elde ediminde ise basit imbiklerle ve 
iptidai yakacak maddeleri ile (odun, tezek gibi) birlikte 
3000 - 3200 Kg. gül çiçeği kullanımı sonucu 1 Kg. gülyagı elde

Birim Miktar
Kg. 
Lt. 
Lt.

3.500.-
700. -

16.000.-

- 4.000.-

Birim
K
Lt.
Lt.

Kiktar
330 - 420 
40.- 
30.-
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edilir. Ancak, bu tip gül.ya"ı kaynatma suyunu 2-3 kore imbikten 
geçmesi sonucu az çiçekle elde edilmesine kar "ilik gerek kokusu 
ve gerekse bu kokunun devamlılığı açısından modern cihazlarla 
elde edilen gülyağma nazaran çok farklılık gösterir.

5- İthalat Projeksiyonları:

a) Ürün ithalatı:

Bu sektörde tamamı yurt i çinder karşılanan lıam madde ne
deniyle ithalat mevzuubahis değildir.

b) Yarı iirün ithalatı:

Bu sektörde gül çiçeğinden başka bir ürün kullanılmadığın
dan yarı ürün ithalatı konusuda bulunmamaktadır.

c) Hammadde ithalatı:

Üretim için gerekli hammaddeler ve son teknolojiye uygun 
modern kazan talepleri yurt içinden karşılanmakta olduğundan bu 
alanda ithalat yoktur.

V- YAT IHI i. I RO'İH Al. T:

Halen mevcut tesisler ihtiyacı karşılıyabilecek düzeydedir 
Bu sektörde yeni yatırımlara gidilmesi düşünülmemektedir. Ancak 
değişen teknolojik şartlar muvacehesinde bazı yatırımların da 
olabileceğini kabul etmek gerekecektir.

VI- SAGL.'Ö APAK TAEAkhÂJ.:

Yağlık gülçiçeği, üretimi genel görünümü ile bir aile iş
letmesidir.

Eu tarım kolunda ortalara 13.000 ayrı aile işletme ünite
sinin varlığı hesaplanmıştır. Aile ortalamasının 5 kişi kabul 
edilmesi halinde bu alandan 73*000 kişinin doğrudan veya dolaylı 
gelir sağladığı anlaşılmaktadır.



Diğer ta raf t Eti yerele t;arın kolanda ve {'erek buna bağlı 
olarak kurulan tesislerde çalışanların gelirlerini de buna dahil 
etmek gerekir.

Gülçiçe 'i yetişme şartları ve ekolojik, özellikleri nedeniy
le göller bölgesinde mevcut tomak dağılım işinde oldukça geniş 
yer tutan ve bu gölgede yetişebilen belli başlı ürün olması ne
deniyle gerek bölge ve gerek, dünyada gülyat'i üreticisi durumunda 
bulunan bulgari stan ile bir düzeyde üretim yaonbilne şansına sa
hip ülkeniz için bol li oranda döviz geliri sağlayabilen bir piya
sa yapısına sahiptir.

1- Katma değer:

Bölge ve ürün yönünden büyük bir iş kolu sayılabilen bu 
kesimde kooperatif kuruluşların ve yabancı sermaye ortaklığı da 
dahil olmak üzere konulmuş müteaddit şirketlerin dış piyasa için 
bugün hammadde karakteri arzeden gülyağınm iç ve dış piyasa 
parfümeri ve kozmatik ihtiyacına yönelik yeni yatırımlara giri
şecekleri tahmin edilmektedir.

2_ Dışticarete etkisi:

a) Toplam mal ithalâtı talebi:
Bu sektör için ithalât sözkonusu değildir.
b) İthalât ikâmesi:

İthalât bulunmamaktadır.

VII- AIINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER;
1- Pazar olanakları:
Mevcut pazarların en önemlisi Fransa'dır. Ancak Fransa'nın 

bu konuda tröst durumu büyük üretici olan Eulgaristan'm her 
sene değişik fiatlarla piyasaya girmesi sonucu ülkemiz açısından 
büyük pazarlama zorlukları ortaya çıkmaktadır.



Pazar olanaklarını arttırmak için üretici ülkelerin 
Fransanın bu durumunu dikkate alarak bu konuda işbirliği -yap
maları zaruridir.

2- İhracatı Teşvik Edici Tedbirler;
İhracatta, asgari fiat tesbiti ve ( % 30-35) kademeli 

uygulanan vergi iadesi sistemi bu konuda tatbik edilen teşvik 
tedbirleridir.

5“ Ortak Pazar ve Dj^er Uluslararası Kuruluşlar:Karşısında 
Sektörün Durumu:

Gülyağının temel madde olmaması ve birkaç ülke arasında 
arz ve talebin sınırlı olması nedeniyle Uluslararası Kuruluşlarla 
ilgili olarak çalışma yapma imkânı yoktur.

4- İşçilik Durumu ve Yetiştirilmesi:

Sektörde işçilikle ve üretici yetiştirilmesi ile ilgili 
problem bulunmamaktadır.

5- Çalışma Folitikası-Ücret Politikası:
Bu sektörde tesisler gülç.içeğinin kampanya döneminde (ki 

bu devre azami 1,5 ay asgari 1 aydır) çalıştırılmaktadır. Bu 
nedenle ço£u işçiler vasıfsız ve devresi işçilerdir.

Verilen ücretler ise asgari ücret seviyesinde kalmaktadır. 
Sektörün bu özellisi icabı ihtiyacı olan bir kısım elemanlardan 
teknisyen, usta ve bekçi devamlı çalıştırılmakta olup, bunların 
ücretleri genelücret politikası ve sendikal sistem içerisinde 
ortaya çıkmaktadır.

6- Bu Sektör ile Diğer Sektörlerin fiziki ilişkisi:

Gülyajtı tamamen kozmatik sanayiinin ana hammaddesi olup, 
parfüm ve kozmatik sanayinin gelişmesi ile paralel olarak değer
lendirilir ve bu sanayiinin piyasaladığı mamul maddelerin dis*er 
bir ifade ile tüketimin artması ile gülyağı talebinin de artması 
mümkün mütalâa edilmektedir.



7- Sektörün plân hedeflerine uygun olarak gelişmesi iqin 
gerekli diğer tedbirler ve öneriler:

a) Üretim sahaları bugünkü düzeyde sabit olarak tutulma
lıdır.

b) Üretim miktarları bugünkü seviyede kalmalıdır.
c) Belli alanlarda belli miktarlarda elde edilecek yağlık 

gülçiçeğinin özellikle Bulgaristan gülyağları ile rekabet edebi
lecek kalitede ve vasıfta olması sağlanmalıdır.

d) Sistemli ve devamlı olarak dış pazarlamasının yapılması 
sağlanmalıdır.

e) Teknolojik gelişmelerden de yararlanarak parfüm ve 
kozmatik sanayiinin yurdumuzda kurulması ve geliştirilmesi ile 
ihracata dönük olarak kurulacak tesisler ile gülyağı ihracı ya
nında mamul madde ihracı da gerçekleştirilmelidir.



Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1976 - ANKARA
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