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i 
ÖNSÖZ 

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 ’nakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlan ile yıllık prog¬ 
ramlan 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 İhtisas Komisyonları» kurul¬ 
muştur. 

Özel İhtisas 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 İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü¬ 
re: Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır¬ 
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş¬ 
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur. 

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

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

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



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola¬ 
rak adlandırılabilecek olan bu vöntem genellikle şu çalışmaları içer¬ 
mektedir. 

1 - Makro inceleme aşaması, 
2 - Setör incelemeleri, 

3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları. 
Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor¬ 

lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama¬ 
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar. 

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ¬ 
lı olarak çıkarılan Tüzükte e 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. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı nite’iğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların¬ 
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle¬ 
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta¬ 
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü¬ 
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında 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 PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK 
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I. KURU MEYVALAR 

A. ANTEPFISTIĞI 

I- StRİŞ 
Antepfıstığı;gerek üretim,gerekse ihracat kapasitesi yö¬ 

nünden önemli ürünlerinizden biridir.Buna sebep ; Antepfıştınının 
tilkemiz ekolojik şartlarında kendilerine uygun ortamı bulmasından 
ileri gelmektedir.Bütün yetişme şartlarının mükemmelen mevcut oldurul 
ve büyük bir potansiyelin bulunduğu memleketimizde özellikle diğer 
kültür bitkilerinin yetişemediği veya rantabl olamadığı fakir,kıraç 
taşlık ve meyilli alanların değerlendirilmesinde kullanilması kültü¬ 
rün önemini daha fazla arttırmakta ve yayılması için üzerinde durul 
masını icabettirmektedir. 

Memleketimizde bu kültürün yetişmesi için geniş alanlafc 
bulunduğu gibi, Antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılanmaya müsait n).il 
yonlarca yabani antepfıstığı ağaçlan da mevcuttur. Rapora ekli bir 
cetvel halinde bildirilen ve çok daha fazla alanlar kaplayan bu 
yabaniliklerin intepfıstığına dönüştürülerek değerlendirilmesi,bü 
günkü halihazır varlığınızın ilk atepta derhal birkaç misline 
çıkmasını sağlayacaktır. 

Antepfıstığı ziraatının mevcut müsait toprak ve yabanile¬ 
rinin değerlendirilmesi suretiyle gelişimine plânda ön görüleb hedef 
lerde aşılarak yıllarca devam edilse dahi pazarlamasında ve ihraca-- 
tında ileride bir dar boğazla karşılaşılması düşünülmemektedir. 
Zira Antepfıstığmda iç tüketim haleh fert başına 1§8 gramdır. Bu 
miktarın gerek tanınma ve pazarlama,gerekse gelir artışı sebebiyle 
hayat seviyesinin yükselmesi sebebiyle ileriki yıllatma aül^atle 
artacağı muhakkatır. Bunun yanında,etkin bir pazar araştırması, 
organişazyonu ve reklamasyonu yapılmadığı halde,ihracatımız gitgide 
artmakta ve her yıl yeni ülkeler Antepfıstığı alıcıları arasına 
girmektedir.Yeni pazarlar bulundukça hem daha uygun flatlarla ihra¬ 
cat olanağı doğacak,hemde buna cevap verebilmek İçin üretimin 
daha büyük bir hızla artışı sağlanacaktır. 

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



Nitekim Antepfıstığı bünye yapısı bakımından diğer ürünlerle mukaye¬ 
se edildiğinde önemi daha da anlaşılmaktadır. 

ANTEPFISTIĞI VE BESLENME YÖNÜNDEN ÖNEMLİ DÎĞER BAZI 
ÇEREZ VE BESÎN MADDELERİNİN KAPSAMI 

PrAtein Yağ Karbonhidrat 
Cinsi    jo  İ°  Kalori 

MEYVALAR 

Antepfıstığı 22ı 6 54.5 15ı 6 3250 

Pındık 16.5 64.# 11,7 3100 

Badem 21.4 54.4 13 ı 8 2895 

Yerfıstığı 20. e 43.5 14.7 2610 

BESİNLER 
Yumurta 1214 10.7 - 680 

Patates 2. İ 0.1 10.0 385 

Kuru üzüm 2.6 3.3 73.6 1605 

Ekmek 9.2 1.3 52.6 1215 

Üretimi ve bakımı kalay,potansiyeli geniş,besin değeri yüksek 
ülkemiz ekelejiaine uygun,eken^mik önemi büyük bir döviz kaynağı 
olan bu maheül için ; gerçekleşecek yatırımların,sarfedilen gayrıtle- 
rin yurt çapında ç#k büyük faydalar sağlayacağı şüphe götürmez bir 
gerçektir. Fakir ve beş topraklan,verimsiz yabani ağaçları altın 
meyvalarla süsleyen bu kültür için sarfedilen gayretler ; çiftçi ve 
yurt ekonomisine büyük katkılarda bulunacaktır. 
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2- BU GÜUKÜ durum ; 
Dünyada kuzey ve Güney yarım küresinin (30° - 45°) para¬ 

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

Dünyada Antepfıstığı yabanilerinin bulunduğu bölgeler 

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

Bunlardan başka bazı yabaniler ; Arabistan yarımadası 

Kanarya adaları,Filipin ve Formoza adaları ve Güney Yarımküresinde 
Avusturalyanın Güney batısında bulunmakta olup ve fakat bunların 

ekserisi Antepfıstığı kültür çeşidine aşılanmaya müsait değildirler. 

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

Memleketimizde daha önce yapılmış bulunan projeksiyon 
çalışmalarında ön görülen kalkınma plânlarındaki üretim hedefleri ile 
bu devre içerisinde gerçekleşen miktar ve bunların gerçekleşme oranı 

(Tablo- I) de gösterilmiştir. 
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T A B L O - I 

Yıllar 
Planda ön 

görülen hedefler 
(ton) 

Gerçekleşen 
miktar 
(ton) 

Gerçekleşme 
Oranı 

W 

1966 8.229 15.000 182.28 

1967 9.150 8.500 92.89 

1968 10.319 18.700 181.22 

1969 11.638 4.300 36.95 

1970 12.938 14.200 109 .75 

1971 14 .400 925 6.43 

1972 15.938 29.000 181.95 

1973 17.984 6.500 36.14 

1974 19.877 23.000 115.71 

NOT : Plan hedefleri saptanırken hektara 100 ağaç hesabı esas 

alınmıştır.Ancak lou durum yabanilik sahalarda mevzubahis iken plânta^Ş 
yonlara da teşmil edilmiştir. Bu sebeple düzeltme yapılmak mecburiye¬ 
ti hasıl olmuş ve gerek planda ön görülen hedef,gerekse gerçekleşen 

miktarlarda hektara 160 ağaç hesaplanarak saha böylece tesbit edilmiş¬ 
tir. Elde edilen alan (Ha) ile plânda ön görülen Hektara verim çar6 
pılaraka üretim hedefi bulunmuştur. 

Tablo I'in tetkikinden de anlaşılacağı gibi verimde,iki yılda 
bir dalgalanma görülmektedir. Bunun sebebi ; Antepfıstıklarında görü- 

« 

len ve çeşidin karekterinde «lan periyodisitedir. Antepfıstıklarmın 
1966-2000 yılları üretim ve tüketim hedeflerinde icra planı hazırla¬ 
nırken üretim tablosunda bu ürün periyodisitesinin hangi yıllarda 

•olacağı önceden bilinmediğinden bu dalgalanmalar dikkate alınmamış¬ 
tır. Ancak 1966-1974 yılları arasındaki gerçekleşme oranının ortalama¬ 
ları alındığında bunun 104.81 olduğu görülürki son 9 yıl içerisinde 

üretimde plân hedeflerinin gerçekleştiği anlaşılır. 
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Antepfıstığı ziraatına son yıllarda gerek plantasyon,gerekse 
yabanilerinin aşılanması suretiyle hız verildiğinden ve bunlar henüz 

meyva vermeyecek kadar küçük yaşta olduklarından ileriki yıllarda 

üretimde son dokuz yılda meydana gelen % 104.81 artışın daha da yük¬ 
seleceği ve plan hedeflerinin önemli oranda aşılacağı beklenebilir. 

Yine kalkınma planlarındaki dikiliş (Ha) hedefleriyle bu 
devre içerisinde gerçekleşen miktar ve gerçekleşme eranı Tablo-2'de 

gösterilmiştir. 
T A B L 0 - 2 

i' ■   

Yıllar 

Hektar 100 ağaç 
hesaplanarak planda 
ön görülen hedef ( 

(Ha) 

Hektara l=o 
ağaç hesapla 

ı ınarak planda 
ön görülen 
hedef (Ha) 

Gerçekle 
-şen 
Kiktar 
(Ha) 

>Ger§ekrr 
leşme 
oranı 

W 

lg66 113.500 70.940 70.125 98.85 

1967 120.000 75.000 72.000 96.00 

1938 130.000 81.250 99.337 122.26 

1969 140.000 87.500 108.125 123.57 

1970 150.000 93.750 113.268 120.81 

1971 160.000 10C9000 119.375 119.38 

1972 170.000 106.250 133.437 125.58 

1973 185.643 116.027 138.093 119.01 

1974 201.286 125.804 149.625 118.93 

Not : Plân hedefleri saptanırken hektera 100 ağaç hesabı esas 
alınmıştır. Ancak bu yabanilik sahalarda bir yere kadar 
mevzubahis iken plantasypnlara da teşmil edilmiştir.Bu 
sebeple düzeltme yapılmak mecburiyeti hasıl olmuş,cetvelde 

bu durum belirtilerek plânda ön görülen hedef.gerekse gerfc 

çekleşen miktarlarda ağaç sayıları 160 rakamına bölünerek 
saha böylece tesbit edilmiştir. 
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Tablo 2 'ilin tetkikinden de anlaşılacak, gibi Antepfıstığı 
alanlarında 1966-1974 Yılları arasındaki 9 yıllık devrede gerçekleşme 
"ram ortalaması $116.40 olmaktadır ki bu plân hedeflerinin aşılarak 
gerçekleştiğini ortaya koyar. 

1.1. ÜRETİM 
Türkiyenin 1964-1974 Yılları itibarile Antepfıstığı 

ağaç varlığı üretim miktarları ve Endeksleri (Tablo 3)de gösterilmiş¬ 
tir. 

T A B L 0 - 3 

Türkiyenin Antepfıstığı Ağaç varlığı,Üretin miktarlar¬ 
va Endeksleri (1960-1974 Yılları) 

, 

1 Ağaç varlığı 
Yıllar ! (000 Adet) 

Ağaç varlığı 
Endeksi 

! 

l’retim , 
(Ton) 

-i ı Jretım 

İndeksi 

1960 8.413 100 11.900 100 f 
1961 9.725 116 52.800(18,CC0)X 444 (151) j 
1962 10.126 120 5.100 43 

1963 10.334 123 9.890 63 

1964 10.500 125 6.000 50 

1965 10.750 128 8.170 69 i 
1966 11.220 153 15.000 126 

1967 11.520 137 8.500 71 

1968 15.894 189 18.700 157 

1969 17.300 206 4.300 36 
1970 18.123 215 14.200 160 

1971 19.100 227 925 
1 

p ; 
1972 21.350 253 29-000 244 

1973 22.095 263 6.500 55 

1974 23.940 285 23.000 193 

NOT : Tabloda 1961 yılında 52.800 Ton Antepfıstığı rekoltesi görülmek¬ 
tedir.bu yıl esasen fazla ürün elde edilmiş tir.Paket günümüze kadar 
bu denli yüksek rekolte idrak edilememiştir.Bu rakamın mahalli 

Teşkilatlarca yanlış bildirilmiş olacağı dikkate alınarak ayni 
yıl Gaziantep Zirai Araştırma Enstitüsünce yapılan inceleme so¬ 
nucunda bu rekoltenin 18.000 ten olacağı dikkate alınarak» tablo¬ 

da iki rakam verilmesi uygun bulunmuştur. 
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Tablo 3'ün tetkikinden de anlaşılacağı gibi Antepfıstığı 

ağaç varlığımız 1960 yılındaki varlık 100 kabul edildiğinde 15 yılda 
$ 285 artış göstermiştirki bu artışın yıla düşen payı İ° 12.34'e 
ulaşmaktadır. 

Yine tablo 3 de gösterilmiş bulunan* Antepfıstığı üretmminde 
1960 yılındaki üretim 100 kabul edildiğinde üretimde düşüşler olduğu 

dikkati çeker.Bu çeşidin karekterinde olan periyodisiteye mütemayil¬ 
lik ve kıstas olarak alman 1960 yılı üretiminin yüksekçe bir verim 
olmasından ileri gelmektedir.Nitekim son 15 yıllık üretim endeksleri 

ortalaması alındığında bunun # 122.60 olduğu tesbit edilir. 
Memleketimizde halen gerek Antepfıstığı yabani ve plantasyon 

olarak ağaç varlığı,gerekse üretim yönünden Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
diğer bölgelere nazaran çok daha fazla ehemmiyet arzetmektedir.Bu 

durum (TABLO-4) de belirtilmektedir. 



T A B L O - 4 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlleri Ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Türkiyenin 
(1965-1974) Yılları)Antepfıstığı ağaç varlığ’ (1000 Adet7 ve Üretim miktarlai-ı 

iller Varlık 1965 1966 1 1967 19 60 1969 1970 1971 1972 1973 1974 ‘Misbet 
1 * 

Gaziantep Ağaç sayısı 
Üretim 

6110 

4500 

6115 

12500 

6013 

4485 

7653 
14319 

0374 

1153 

7301 

5600 

7504 
108 

11887 

15566 

10405 

3758 

11259 

9847 

47.01 

42.81 

Orfa Ağaç Sayısı 
Üretim 

2010 

1000 

2111 

1106 

2093 

1498 

4157 

1801 

6000 

2615 

6254 

5762 

6'ir6 

32 

> 2361 

11135 

5368 

130 

5598 

8948 

23.38 

38.90 

Adıyaman 
Ağaç Sayısı 
Üretim 

2000 

632 

2198 

690 

2354 

828 

2409 

482 

2525 

40 

2480 

799 

2581 

180 

2907 

800 

2657 

607 

2715 

802 

11.34 

3.48 

K.Maraş Ağaç sayısı 
Üretim 

230 

ıpıo 

300 

310 

296 
1400 

581 

1513 

331 

189 

342 

1164 

357 

204 

606 

726 

402 

1142 

545 

1125 

2.27 

4.89 

Siirt Ağaç sayısı 
Üretim 

112 

600 

147 

200 

166 

127 

228 

169 

235 

170 

260 

185 

289 

136 

1084 

321 

787 

287 

905 

304 

3.78 

1.32 

Diğer İller Ağaç Sayısı 

Üretim 
288 

128 

349 

194 

598 

162 

861 

416 

1835 

133 

1486 

5590 

2113 

265 

2505 

452 

2476 

576 

2918 

1974 

12.18 

8.58 

TOPLAM Ağaç sayısı 

Üretim 
10750 

8170 

11220 

15000 

10520 

8500 

15894 

18700 

17300 

4300 

1B123 

14200 

19100 

925 

21350 

29000 

22095 

6500 
23940 

23000 

100 

100 

Kaynak : D.İ.E 
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Tablo 4 tetkik edildiğinde son 1974 yılı kayıtlarına göre 
Türkiye'nin Antepfıstığı ağaç varlığının % 88 kadarının,Üretiminin 
ise $ 92 sinin Güneydoğu Anadolu da ve özellikle 5 ilinde bulunduğu 
görülür.Halbuki 1968 yılı kayıtlarında,ağaç varlığının % 95,Üretimi¬ 
nin ise % 98 ini bu bölge kapsamaktaolduğu nazarı dikkate alınırsa 
Bölgedeki gelişmenin yanında diğer İllerinde artık yavaş yavaş birer 
Antepfıstığı yetiştirme ve üretim sahaları olma yolunda ilerleme 
kaydettikleri görülür.Nitekim halen memleketimizde gerek plantasyon¬ 

lar, gerekse yabanilerinin aşılanmaları çalışmalarına 52 İlde hız ve¬ 
rilmiştir .İleriki yıllarda bütün bu İller birer Antepfıstığı istihsal 
merkezi olabilecektir. 

Tablo 4'te genel toplamları bildirilen Antepfıstığı ağaçları¬ 
nın tümü mahsul çağında değildirler.Bunların içerisinde yaşlılıkları 
sebebiyle verimden düşmüş olanlar bulunduğu gibi mahsûl çağma erişe¬ 

memiş genç piântasyonlarda mevcuttur.1975 Yılı istatistiklerine gör 
23.940.000 Adet olan Antepfıstığı ağaç varlığının 13.500,000 adedi 
meyva veren yaşta,10.440.000 Adedi ise henüz meyva vermeye başlamamış¬ 
tır. 

1960 Yılından itibaren mevcut Antepfıstığı mahsuldar ağaç 
sayısı,elde edilen mahsûl ve ağaç başına verim Tablo - 5 de gösteril¬ 
miştir. 
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IA3L0-5 

Aştepfıstığı Mahsuldar Ağaç Sayısı,Side Sdilen- 

Mahsiil ve Ağaç başına verim (1960 - 1974 Yılları) 

Yıllar 
Mahsuldar ağaç 
sayısı (Adet) 

Üretim 
(Kft) 

Ağaç başına 
verim (Kğ7 

1960 5.468.450 11.900.000 2.176 

1961 6.321.250 18.000.000 2.848 

1962 6.581.700 5.100 .000 0.775 

1933 6.717.100 9.890.000 1.472 

1934 6.825.000 6.000.000 0.879 

1965 6.987.500 8.170.000 1.169 

1966 7.293.000 15.000.000 2.057 

1967 7.493.850 8. 500.’000 1.146 

1968 10.059.000 18.700.000 1.850 
1 

1969 10.400.000 4.300.000 0.414 

1970 10.937.000 14.200.000 1.300 

1971 11.257.000 925.000 0.082 

1972 11.650.000 29.000.000 2.490 

1973 11.765.000 6.500.000 0.553 

1974 

1 

13.500.000 23.000.000 1.704 

Kot : 1968 yılına .kadar bildirilen mahsuldar ağaç sayısı 
mevcut ağaç sayasının % 65 i olarak kabul edil:'iştir, 
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Mevcut mahstildar ağaç sayısı ve bunlardan al ıran üren esas 
alınmak suretiyle 1950 yılır.daı. bu yana 24 yıllık ağaç başına verim 

ortalaması 1.623 Kg olduğu görülürki bu verim çok dUşUictUr. 
Sürprodüksiyonun mevcut olduğu 1972 yılında 11.650.000 rnah- 

stidar ağaçtan toplam olarak 29.000,000 7Cğ. kuru kırmızı kabuklu 
Antepfıstığı raeyvası elde ediimiştirki ağaç di: : m ver :.m 2.490 kğ, 
olmaktadır.Periyodik larak mat sulun az olduğu bir ör eski yıl .‘lan 
1971 de ise 3.1,257.000 mahsûlc-'-r ağaçtan toplam olarak 925-000 Kg. 
kuru kırmızı kabuklu meyva iirrk edilmiştırki bu kerre ağaç başına 
verim. 0.082 Kğ.olmaktadır. 

Verimin bu kadar düşük gV rülmesinm bir nedeni mahsuldar ağaç 
sayısı içerisine verimden ivşıüs ve henüz vermeye banlamış ağaçin- 
rında dahil edilmesidir. 

i'uıtepfıstığınıng görek ağaç başına veriminin dişÜK olması 

gerekse tipik perlyodisitesi secebiyle her yıi istikrarlı mehsül 

idraki bu günkü durumda mümkün olamanaktadı r, Dolayısiyle dış pazar¬ 

ların taleplerinin yeterinse nr?) lanın ası bazı yıllar aksamaktadır. 

3u hususun önüne geçilebilmesi için teknik tedbirlerin zorlanması 
gerekmektedir. Bunlara ilerideki konularda da etrafı- 

gibi ; 

- Verimli çeşitlerle baaçe tas* o4 ve yabanı terinin de bu 
çeşitlerle aşılanması 

- T"prak işleme ve giibr ;lene dahi bakım tedbirlerinin yete¬ 
rince yapılması, 

- Dişi çeşitlerin arasında kafi miktarda erkek .antepfıstığı 
ağaçlarının bulundun Lnası, 

- Sulama imkanlarının. 3 ığlanması. 
- Tarımsal mücadeleye önem verilmesi. 

Tedbirlerinin alınmasının ön görülmesi gerekir 
Bunlar yerine getirildiği takdirde istihsale müsbıi tısi-i o3cbi3ece- 
ği gibi periyodisitenin de asgariye inebileceği bir gerçektir, 

Antepfıstıklarında ık önemli çeşit üzerinde üretim yapılmalı 
tad-< r.Bı rinci si ; Şekil ve kimyasal yapı itibariyle birbirine yakın 
tad ve görünüşte olan intenf ı sı-v-larıdr r. ki bunlar Kırm? zz .Uzun, 
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Halebi,Sultani,Beyazben,Çakmak,Değirmi,Ketengömleği, v.s. dir.Diğeri 
daha ziyade bu gün için Güneydoğu Anadolu bölgesinde teksirine çalı¬ 

şılan, diğer çeşitlere nazaran daha iri ve gösterişli,periyodisiteye 
daha az mütemayil ve fakat dış kemik kabuğu sert,içi daha az yağlı 

olan Antepfıstiğinin Siirt çeşididir. Bu fıstık halen Siirt Bölgesin 
de yılda 300-600 ton kadar idrak edilmektedir.Pazar fiatı ise Antep¬ 
fıstığından kiloda 200-250 Tl. daha fazladır. İran fıstıklarına yakın 
tad ve görünüşte olan Siirt çeşidinin dış pazarlarda da çerezlik ola¬ 
rak Antepfıstığından daha fazla rağbet göreceği düşünülmelidir. 

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

1.2. İHRACAT 

Dünyada Antepfıstığı ticareti yapan ülkeler önem sırası¬ 

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

Memleketimizden .Antepfıstığı ihracatı ;Kavlak Çıtlak ve iç 
olarak yapılmaktadır. Dış pazarlardan kavrulmuş ve paketlenmiş Antep¬ 

fıstığı talebi vuku bulmakta isede halen geniş anlamda ve ihtiyaca 

cevap verebilecek kapasitede modern işleme tesislef#fiin mevcut olma¬ 
ması bu talebin yerine getirilmesini mümkün kılmamaktadır. 

Türkiye'nin Kavlak-Çıtlak olarak /Antepfıstığı ihraç fiatlan 

(Ton/Dolar) TABL0-6'da gösterilmiştir,. 
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î i B L O - 6 

Türkiyenin Kavlak-Çıtlak olarak Antepfıstığı 
ihraç fiatları (Ton/Dolar) 

| Mahsûl İ h r a ç f i a t 1 a r 1 
îılları Tab an Tavan Ortalama 

196l/l962 756 ' 810 783 

1962/1963 610 1080 945 

1963/1964 900 1080 990 

1364/1965 1035 1170 1125 

1965/1966 1300 1475 1400 

1966/1967 10 eo 1215 1150 

1987/ı96e 1340 1650 1450 

1968/1969 1200 1500 1350 

! 1969/1970 1000 1275 1133 

1970/1971 1100 1650 1375 

1971/1972 1550 1775 1638 

197?/i973 1725 2250 1988 

.t-973/1974 2250 2600 2425 

1974/1975 2550 2700 2625 ! 
1975/1976 

! 

2750 3100 2925 İ 
1 

No: - îhraç fiatları FOB İskenderun'dur. 
Doneler Güneydoğu Tarım satış Kooperatifleri Birliklerinde.'. 
'alınmıştır. 

- 1976 Yılı doneleri ilk altı aylık ihraç fiatlarıdır. 



Antepfıstığı alım,satım ve ihracatı,gerek iireticigenkse Tüccar 

yönünden arzu edilmeyen bazı faktörlerin etkigi altındadır.(Tablo 6) 
tetkik edildiğinde birbirini takip eden yıllarda önemli sayılabile¬ 
cek fiat dalgalanmalarına rastlanır.Bu dalgalanmaların başlıca ne¬ 

denlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. 

- Antepfıstığı müstahsilinin çoğunu genellikle fakir çiftçi 

teşkil etmektedir.Antepfıstıklarında periyodisite sebebiyle her 
yıl ürün alınamadığından yıl boyunca borç para temin ederek geçin¬ 

mektedir. Ürün hasat edilince borçlarını hemen tasviyeetmek gayesile 
paeara akış başlamaktadır.Antepfıstığınm hasat tarihinden itibaren 

toplam istihsalin % 60 kadara bu sebeple 3 ay içerisinde piyasaya 
arzedilmektedir.Halbuki Antepfıstığınm plosesi 9 aydır.Bu arz,Antep¬ 
fıstığı tüccarının alım kapasitesini aşmaktadır.Arzın fazlalığı, 
Tüccarın talepte depolama imkanları ve maddi yetersizlikten dolayı 
isteksizliği fiatların düğmesine sebep olmaktadır.Nitekim 1975/1976 
mahsûl yılı yakın bir örnek olarak gösterilirse ; hasadı müteakip 
kuru kırmızı kabuklu Antepfıstığının kilosu 24.65. Tl.dan muamele 
görürken daha sonraları 44.00 Tl.ya fcaüar çıkmıştır. Bu durum özel- 
lüle çiftçi ekonomisi yönünden düşündürücüdürüO halde müstahsilin 
ağaçtaki ürününe kredi verilirse,bu kredinin bir kısmıyla verime 
direkt etkisi olan bakım tedbirleri uygulandığı gibi,diğer kısmıyla- 
da geçimini temin edebileceğinden iyi fiat teşekkül etmeden ürününü 
hasadı müteakip pazara arzetmiyecektir. Ayni durum Tüccar içinde 

mevzubahistir.Tüccarın depodaki malına kredi verilirse ihraç fiatı 
yükselebilir.Zira ; Antepfıstığı kiymetli bir ürün olduğundan az 
»ala fazla para bağlamak icabetmektedir. Ayrıca tüccarın maddi ola¬ 
nakları kısıtlı bulunduğundan depodaki malı fazla bekletmeden ve 

fiatm düşüklüğüne bakmadan ihraç edebilmektedir. 

- Ihrafc fiatlarında dalgalanmalar daha ziyade Haziran - Tem¬ 
muz aylarında olmaktadır.Zira ertesi yıl ürün olup elmadığı ağaçta 
bu aylarda anlaşılmaktadır.Ertesi yıl mahsûl görülüyorsa gelecek 
Eylül ayında alım yapabilmek için çiftçiye mahsûl öncesi kredi 
vermek gayesile Tüccar deposundaki malini paraya tahirl etmek mec¬ 
buriyetindedir. Bundan dolayı düşük flatla ihracat sorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır. 
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- Antepfıstığı meyvalarınm bir kaç yıl saklanabilmesi için 

modern depolar mevcut değildir. Yaz aylarında vukubulacak güvelenne 
başlamadan ihracat imkanları aranmakta ve fiat bu sebeple düşük 

teşekkül etmektedir. 

- Sürprodiksi.yon yıllarında da fiatlar düşük olmaktadır. 

Buna sebep yukarıda bildirilen faktörler olmaktadır. 

TUrkiyenin son 14 yıllık (1961-1974) Antepfıstığı ihracatı 
ve kiymatleri Tablo- 7'de gösterilmiştir. 



Yıllı 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

. T A B L 0 - 7 

TUrkiyenin Kavlak-Çıtlak ve İç olarak Antepfıgtığı 
İhracatı ve Kiymetleri (1961-1974) 

T ~ Kavlak-gıtlak 
"TTT 

TOPLAM 
~w.—r Tir 

1.378.794 12.354.185 114.708 1.931.791 i 1.651.908 14.285.976 

5.258.900 42.917.049 75.025 1.155.673 5.437.531 44.072.422 

3.120.734 31.091.904 13.451 318.763 3.152.760 31.338.667 

2.824.135 26.957.604 289.400 6.149.236 3.513.183 33.106.842 

2.977.910 32.581.602 231.682 5.694.734 3.529.534 38.279.334 

1.501.493 18.623.928 43.400 1.268.855 1.604.826 19.892.783 

3.494.877 42.035. 617 34.250 975.421 3.576.425 43.011.038 

2.321.875 27.309.638 113.986 3.493.079 2.593.270 30.802.717 

1.646.000 18.295.000 236.000 6.310.000 2.207.905 ,605.000 

3.079.237 46.880.000 251.712 10.691.000 3.678g551 57.571.000 

3.302.150 68.576.000 763.192 23.073.000 5.119.273 91.649.000 

3.197.975 74.296.000 455.362 17.422.000 4.282.170 91.718.000 

4.390.759 110.516.000 507.542 30.902.000 5.599.192 141.418.000 

1.150.235 34.647.000 1 185.383 1C.6P3.000 1.591.623 43.330.000 

1- îç ihracat miktarı % 42 randur.an verdiği için dikkate alınarak toplamda kavlak- 
Çıtlak'a çevrilmiştir. 

2- 1961-1974 doneleri D.Î.B. kayıtlarından al ımıştır. . / . 
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Tablo 7 tetkik edildiğinde 1960 yılından başlayarak,özellikle 
1970 yıliyıdan sonra artan bir Antepfıstığı ihracatı dikkati çekmekte¬ 

dir. Bu durum ileriki yıllarda Antepfıstığı ihracatının ve ondan 
sağlanacak dövizin daha da önem kazanacağını ortaya koymaktadır.Ni¬ 
tekim 1961 yılında Antepfıstığı ihracatından sağlanan 14 Tîilyon 
dövizin 1973 yılında on misli artarak 141 milyon Tl.ya çıkışı bu 
durumu doğrular mahiyettedir. 

Türkiyenin memleketler itibarile Kavlak-Çıtlak ve iç olarak 
yaptığı Antepfıstığı ihracat miktar ve kiymetleri $1961-1974 yılları) 
tablo 8'de gösterilmiştir. 
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T \ B L O - P 

TCrKİY’İNİK ! "5 LTT'TTLCR İTİBARİYİ!? ÇITL.JMC ;VL ıT 'T i İC 
OL .Î JC Y JPTIĞI ANTEPFISTIĞI İHRACAT MİKTAR VE KİYMBTLBRİ (1961-1974) 

Çıtlak-Kavlak 

Memleketler 

1961 
Miktar 

(Kg) 

1962 1963 
Kiymet Miktar Kivmet tKiktar Kivmet 

(1000 Tl) (Kğ) (10Ö0 Tl) (Kğ) (1000 Tl) 
A.B.D. L129.400 10.202 5.209.500 42.369. 329.969İ 30,0 23 
B.Almanya 1.250 25 1.000 18   — 

Frajjga 10.011 95 — - — 

İngiltere — — 1.050 8 1.500 16 

Kıbrıs 1. 506 12 9.700 104 7,700 87 

İsviçre — — 19.700 254 — — 

Libya 3.800 38 2.200 11 2.500 29 

Lübnan 227.827 1.924 3.000 27 55-000 595 

S.Arabistan — — 4.000 40 4.533 47 

Diğerleri 5.000 40 8.750 86 
. . 

19.532 223 

Toplam 1.378.794 12.354 5.258.900 42.917 3.120.734; 31.020 

i C 
A.B.D. 8.000 1.700 33.000 444   — 

B. Almanya 2.800 68 7.750 150 2.750 67 

Fransa 14.150 325 10.000 183 3.500 77 

İngiltere — 4- — — 500 11 

Kıbrıs 1.000 18 1.575 33 1. 550 36 

İsviçre 11.000 277 12.100 235 5.000 123 

Libya — — — — — — 

Lübnan 58.758 957 1.000 19 — — 

S.Arabistan — — — 
— 

— 
— 

Diğerleri 19.000 110 9.600 132 151 5 
... 

Toplam 114.708 1.932 75.025 1.156 13.451 319 

14.286 44.073 31.339 



Ç ITLAK - KAVLAK 

I 1964 
Miktar Kiymet 

(Kg) (1000 Tl) 

1965 
Miktar Kiymet 
(Kg) (1000 Tl) 

1966 1967 
Miktar Kiymet Miktar Kiymet 

(Kg) (1000 Tl) (Kg) (1000 Tl) 

2o 756 -14 3 26. 245 2.949.100 32.139,1 484.000 !18.385 3.4'®3.000İ 41.693 
1.000 12 1. 1.580 35i 

I 
850 i 13 2.000İ 53 

— — 

1 
— ı.ooo: 30 

' 

1.000 12 — 500 1 8 I .290 19 

2.000 19 5.000 61 i — 

1 4,000 * 

— - — — 1.000 16 4.000 65 

1,000 12 3.680 51 ’ 4.900 j 68 2.800 38 

54,450 574 950 — 3.000 39 — 

5.940 53 6.500 94 : — — 2 300 32 

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

| 2.824..135İ 26.958 2.977.910 32.582 *1, 501.493 18.624 3.494,877 42.036 

M- | O 

1 

69.500 1.567 125.707 
I 

2.891j — 

, 

__ — 

17.450 458 41.575 1.155 . 6.150i 183 5,500 165 
i 

— 33.000 845 ’ 9.150 265 1.000 31 

: 7.550 90 250 6 i — 
— 800 

1 

^ 1 
I — 

1 

1.000 14 - 1 
' 20,250 

1 
541 

i 
“ i 

16.500 474 ! 
— 1 

24.000 

100 

717 

3 

16.000 490 

123.650 2.203 | 7.900 172 | — 
—   

! "" 
1 

1.000 23 | 1.000 25 2.960 38 
I 51,000 1.290 5.750 129 * 2.090 62 7.990 238 
i 289,400* 6.149 231.682 5.695 . 43ğ400 1.296 341:250 975 

53.107 38.377 19.843 43.011 
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■K3VLAK - ÇITLAK 
  196e   
Miktar Kiymet 
(Kg) (1000 Tl) 

' ' 1969 
Miktar Kiymet 

(Kg) (1000 Tl) 

1970 , 1971 
Miktar Kiymet: Miktar 
(Kg) (1000 Tl) (Kg) 

Kiymet 
(1000 TL) 

2.195.000 25.684 1.630.000 18.091' 3.034.500 46.025 3.280.000 68.123 

2.625 78 1.125 33 27.500 501 1.940 52 

4.000 124 500 g 2.000 74 2.500 46 

.900 8 — “ — — 2.000 48 

1.000 65 — — 1.000 16 — — 

2.500 36 — — — 1.500 36 
— 500 10 — — — — 

— 5.160 92 — — — — 

T~ — 2.000 2. 5.850 99 — — 

107.250 1.168 6.500 97 8.387 165 14.210 271 

2.316.875 27.163 1.645.785 18.358 3.079.237 46.880 3.302.150 68.576 

1 Ç 
__ 80.DÛO 1.040 36.500 1.067 589.625 12.987 

47.563 1.457 101.100 3.43? 61.550 3.607 113.792 7.217 
22.275 699 14.325 468 23.250 983 21.450 1,088 
— — 300 6 50 2 

. 

300 20 — — 

35.475 1.146 17.800 634 11.250 567 22.000 1.086 
— — 900 13 — — — 

— — 97.700 3.636 6.300 241 
5.423 82 500 13 7.150 278 500 21 

3.250,r 109 2r .7 22 665 13.512 527 10.502 431 

113.9e6 3.493 235.897 6.310 251.712 10.691 763.192 23.073 

30.656 24g66e 5t.571 91.649 



_ 21 _ 

KAVLIK - ÇITLAK 

1975 
Miktar 

(m 
Kiymet 

;ıooo ti; 

' "1973  
Miktar Kiymet 
iKft) (1000 Tl) 

’ 1974 
Miktar Kiymet 
(Kg) (1000 Tl) 

3.112.500 72.006 4. 211.500 104.578 1.048.750 30.802 

30 .386 864 44.598 1.756 50.010 2.232 

2.000 101 6.351 .219 — — 

656 20 — — — — 

3.000 7dJ 7.000 İR 6 5.000 147 

2.000| 49 538 27 775 29 

500 17 2.000 69 — — 

— -- 10.000 572 — — 

2.000 26 — — — 

69.933 1.143 :.OP.772 3.124 45,700 1.437 

3.197.975 74.296 4.390.759 110.516 1.150.235 34.647 

İ Ç 

207.000 7.372 157.500 8.788 16.000 989 

67.100 5.043 106.242 8.662 24.308 1.120 

16.500 899 23.725 1.466 6.750 431 
— — — — — — 

— — — — — — 

1.086 7Û.200 i 1.336 29.300 1.813 11.500 

— — — — — — 

5.300 . 288 72.100 '’3.773 12 - 590 1 770 

— — 3,500 aıo 7.500 472 

89.262 2.484 :.17. 659 6.190 106.825 6,134 

455.362 17.422 50^. 542 30.y02 185.383 10.683 

91.7L6 141.418 45.330 

Kaynak : D. İ.S. 



Türkiyenin memleketler itibarile kavlak-çıtlak ve iç olarfck 
yaptığı Antepfıtığı ihraçat miktar ve kiymetleri TABLO-8'den tetkik 
edildiğinde ihracatın önemli kısmının A.B.D.ine yapıldığı anlaşılır. 
Diğer Devletlerin memleketimizden Antepfıstığı ithalatı çok daha 
azdır. Bu genellikle,A.B.D.'inin önemli tek pazar durumunda bulunması 
sebebiyle fiat teşekkülünde bir hegemonya kurmasına ada sebep teşkil 
etmektedir. Diğer devletlerde pazar araştırması yaparak onların iste¬ 

ğine uygun tarzda işlenmiş Antepfıstığı ihracatına önem verilerek 
bu hususun önlenmesine çalışmak gerekir.Zira A.B.D.İ Türkiyeden 

ithal ettiği yarı mamul /Antepfıstığmın bir kısmını iç tüketimde 
kullandığı gibi,diğer kısmını da işleyerek reeksport yapmaktadır. 



TABLO-9 -23-
ASTRPFISTIĞI (ÇITLAR- KAVLAK- NATUHEL) Fok TON/DOLAR FÎ ATI 

Memleketler 1971 1972 1973 1974 975 1976 
Snaaz Sn çok En az En çok En az Sn çok Sn az E" çok En Bn çok En az En ço 

Amerika 1.100 1.650 1.450 1.800 1. >50 2.125 2.125 2.250 2.5CO 2.625 2.500 3.050 
Avusturalya - - - - _ _ - _ 2.550 - -

Avusturya - - - - - _ - _ - 2.Ç00 - -

B.Almanya 1.250 1.275 - - - _ _ _ 2.6^8 2 i 844 3.028 3-700 
Belçika - - _ - - _ _ 2.720 -* i. 607 

I “ 

- -

Bulgaristan - - - _ - _ _ _ .. 
- 2.600 

Aransa 1.175 1.300 - - - 2.122 _ _ 

1 
1 - - -

Hollanda - _ — - _ _ 2.416 _ İ.ee9 - -

Ingiltere 1.111 1.613 - - - _ _ - - - - -

Ispanya - - 1.700 1.800 1-750 2.100 2.400 2.625 2.325 2.730 2.765' 3.26Ç 
İsrail _ 

_ 1.800 _ _ v _ _ 

İsviçre - - _ 1.750 _ _ _ i > _ 
- -

İtalya - 1.300 - _ 1.950 2.021 — _ -t 2.500 - -

(vanada - - 1.680 1.750 1.850 2.250 2.500 2.650 2.600 2.90C 
Kıbrıs - - 1.650 1.680 1.900 2.184 _ 2.169 2.527 2.712 2.500 3.344 
tüveyt - 1.150 _ — _ - _ _ 

- - -

Libya - - - _ - _ _ı - 3.309 3.40C 
Lübnan - - -

_ - 1.950 _ y - - -

Polonya - 1.300 — - — - _ t - - -

tefteki z - - - - - - 2.300 -i - - -

Suriye - - - - 2.100 2.175 — - - -

Tunus _ _ _ _ 2.700 - -

Ürdün — - _ _ 2.100 1 -
-

Venezllella - 1.375 1.650 1.770 1.650 2.100 __ _ İJ 2.600 - -

Yunanistan - 1.600 - - - 6 - -
-

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

Antepfıstiğinin (Çıtlak—Kavlak—Naturel FOB TON/DOLAR ihraç fiatları » / . 
(1971-1976 ) Tablo-9'da gösterilmiştir. 
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Antepfıstığı Üretim,İhracat ve iç tüketimi (1961-1974) Tablo- 
10:da gösterilmiştir. 

TABLO-IO 

;.r.tepfıstığı, Üretim, İhracat ve İç tüketimi 
(1961-1974 Yılları) 

ÜRETİM İhracat 

(Kavlak-Çıtlak) 
(Ton) 

Fark 

İç tüketim 
(Ton) 

I Yıllar Kırmızı 
Kabuklu (Ton) 

Kavlak-Çıtlak 
(Ton) 

1951 18.000 14.040 1.652 2.388 

1962 5.100 3.978 3.988 1.460 

1963 9.890 7.714 3.153 4.561 

1964 6.000 4.680 3.513 1.167 

1965 8.170 6.373 3.530 2.843 

1966 15.000 11.700 1.605 10,095 

1967 8.500 6.700 3.576 3.124 

1958 18.700 14.5e6 2.593 11.993 

1969 4.300 3.354 2.208 1.146 

1970 14.200 14.856 3.676 11.180 

1971 925 722 5.120 -4.398 

1972 29.000 22.620 4.282 18.338 

1973 6.500 5.070 5.600 - 530 

1974 23.000 17.940 1.592 16.348 

134.333 47.538 86.795/14 

Not ; - Kuru kırmızı kabuklu olarak birinci sütuna alınan üretim 

miktarları % 78 randumana göre hesaplanarak İkinci sütuna 
kavlak-çıtlak olarak aktarılmıştır. 

İhraç olunan iç fıstıklarda % 42 randumana göre kavlak- 
çıtlak’ a çevrilerek,kavlak-çıtlak ihraca eklenmiştir. 
Tablo - 10’da 1971 ve 1973 yıllarında ihracatın o yıllardaki 

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

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

İhracattan arta kalan miktardan,gayri resmi olarak yurt dışına 
çıkan Antepfıstığı miktarı çıkarıldığında gerçek iç tüketim teşekkül 
eder. Her yıl ortalama 600 Ton iç Antepfıstığınm kaçak olarak yurt 
dışına çıkarıldığı ve bunun 1100 ton kavlak-çıtlak Antepfıstığma te¬ 
kabül ettiği düşünülerek gerçek iç tüketimin 6200-1100 = 510Ö ton 
olduğu ortaya çıkar ki fert başına tüketim 0.128 Kğ.dır.Bu durum, 
pahalı bir yiyecek olan Antepfıstığınm çerez ve ayrıca besin değeri 
yönünden daha fazla üretilmesi zorunluluğunun şart olduğunu ortaya 
koymaktadır. Fazla bir istihsalin iç tüketimde dahi rahatlıkla kulla¬ 
nılacağı ve hatta ihtiyaç bulunulduğu da bir gerçektir. Plan hedef¬ 
lerine göre fert başına tüketimin 1976 yılında 0.135 Kğ. olması gere¬ 
kirken 0.128 gramda kalması bir iç tüketim açığının mevcut olduğunu 
doğrular mahiyette olup huna erişebilmek içinde Antepfıstığı üreti¬ 
minin artt„r:İması mn zorlanması icabetmektedir.Ancak son yıllarda 
Antepfıstığı yetiştiriciliğine verilen önem ve hız mahsûle geç yatan 
kültürün ileriki yıllarda ürün- miktarında bir patlama meydana geti¬ 
receği ve iç tüketim aç’'*"""’" —v-v> •> a- ',!,<’ünülmelldir. 

1.3c 3T9K DURUMU 

Antepfastıklarında uzun yıllar bir stok hiç bir zaman 
mevzubahis değildir. Buna sebep kültüvarın karekterinde olan periyo- 
disite ambarlama tesislerinin yetersizliği,çiftçisinin fakir,Tücca¬ 
rının ise maddi olanaklarının sınırlı olmasıdır; Nitekim 1975 yılın¬ 
da sürprcdüksiyon denilebilecek miktarda bir ürünün idrakine karşı¬ 
lık 1976 yılında iç tüketimin taze meyva olarak ihtiyacını dahi 
karşılayamıyacak kadar ürünün az olması stokların erimesine sebep ol¬ 
muş ve 26.50 Tl. taban fiatı rağbet bulamamış ve fiatlar 44.00 Tl.ya 
kadar çıkabilmiştir. Bu şartlar altında Antepfıstığı stokları ancak 
bir diğer seneye devretmekte ve çr'- v-OLiak 'M— a+ok me—^ehis 
olamamaktadır. 
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3- ÜRETİN TEKNİKLERİ VE GİRDİLER 
3.1. Sulama 

Antepfıstığı ziraatının yapıldığı sahalar halen kıraç 
taşlık,meyilli olup genellikle başka bir eirai kültürün yetiştirile- 

mediği yerler olduğundan gerek arazi karekteri yönünden,gerekse imkan 

sızlıklar sebebiyle sulanamamaktadırlar.Ancak daha uzun yıllar bir 

pazar tıkanıklığı problemi mevzubahis olmayan ve halen az emekle 

elde edilen ürünün Türkiyenin en pahalı meyvası durumunda bulunması 
son yıllarda Antepfıstığı plantasyonlarının taban arazilere doğru 

kaymaya başlamasına sebep olmaktadır. Bu durum,diğer bitkilerde 

olduğu gibi Antepfıstığı yetiştiriciliğinde de bir entansif ziraat 

sisteminin geliştirilmesi fikrini doğurmaktadır.Nitekim komşu ülke 
İranda yıllarca önce başlatılan ve ağırlığını sulamanın teşkil etti¬ 
ği entansif fıstık yetiştiriciliği rantab olarak başariyla uygulan¬ 
maktadır.Türkiyede sulanabilir sahalarda,başka kültürün aleyhine 
olmamak kayıt ve şartiyle entansif Antepfıstığı yetiştirilmesine 

başlanılması gerekmektedir.Ancak kültürün hangi toprak ve iklim 
şartlarında ne gibi bir sulama tekniği uygulanarak ve sulamanın 

zaman ve miktar teşbit edilebek ortaya konulacak verilerle Entansif 
ye+--î >»-; r.-; ■> - 4- oİ 1 piP— 

3.2. GÜBRHLEMB 
Gübrenin diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi Antepfi£ 

tıklarında da bilhassa verime etkisi münakaşa edilemez-Halen mevcut 
.uıtepfıstığı bahçelerinin °f> 3 kadarının gübrelendiği tahmir edilmek¬ 
tedir. Gübrelemeye önem verilerek gerek ağacın karekterinde bulunan 
periyodi«i tenin beslenmeden doğan menfi etkisini kısmen ortadan kal¬ 
dırmak,beslenme yetersizliği sebebiyle meydana gelecek meyva gözü 

(Karagöz) dökümüne mani olmak ve özellikle çerezlik olarak kullanıl¬ 
masının yanında iç fıstık olarak sanayide işlenmesi sebebiyle patas- 
lı gübrelere önem verilerek yeşil iç elde edilmesini sağlamak gerek¬ 
lidir. Bunun içinde halen % 3 gübre kullanımın-"’' .-n--r..ın«9ı •‘cin 
£Tp-n*c'l’-T A iri V0 i V] ’T'OLİ-lCLxr.* 
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3.3._ İLAÇLAMA 
Ante-pfi3tıhında bu güne kadar önemli zararlılar ; İdie— 

carus stali (Şıralı zenk), figana:—-ena. bazgioalıA-:inrs~ak psillası), 
Surytona ap. (Pistik iç kurdu ’; i'haumatçpoca solitaria (Fıstık gpz 
kurdu),capnadis cariosa (Pisti' dip kurdu);Kemania,uıstaciella 
(Pistik dal güvesi) »HylesAnus vestıtus (Fıstık karagöz kurdu) ve 
Septoria pistacine (Kara sen*) ehemmiyet arzBtmıştir.. .Ancak halan Cap- 
nodiscariosa ve Hylesinus vestıtüs haşerelerinin haricinde diğer 

zararlılarla gerek devlet,gerekse halk mücadelesi olarak başarı sağk ' 
lanmı, ve problem olmaları önlenmiştir-Ayrıca mücadeleleride halk . 
tarafından benimsenme yolundadır.Capnadis mücadelesi özellikl* arzet- 

tiğinden bilhassa halk tarafından üzerinde önemle durulması gerekmek¬ 
tedir. 

Antepfıstıklarında son yıllarda afet halini almış bulunan 

Hylesinus vestitüs (Pistik Karagöz kurdu)'ün ilaçlı mücadelesi ran- 
tabl olmadığından,ancak masrafsız olan ve temamon iş gücüne dayanan 
basit tuzak kuma usulünün yetiştiriciye eğitim yoluyla benimsetil¬ 
mesi üzerinde bilhassa durulmalıdır Aksi halde meyva gözlerine gi¬ 
ren haşere hem o yılki mahsûle menfi yönde etki yapmakta,hem ertesi 
yılda teşekkül edecek ürünü yok etmekte,hem de dalların kuru"’»1 nrı,.ı 
sebep olmaktadır. 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde bu güne ke^cr halk müçade 
leşinde başarı sağlandığı söylenemez,Bunun başlıca nedenleri sırala¬ 
nırsa ; 

- Çiftçiler{yeterince eğitilmediklerinden Zirai mücadele¬ 
nin faydalarını yeterince idrak edememektedirler . 

- Fakir bölgeler halkı olduklarından alet ve ilaç yönünden 
maddi imkansızlıklar içerisindedirler, 

- Bir çok bahçeler yarıcılar elinde bulunduklarından mal 

sahiplerinin kontrolünden çıkmış durumdiid.-uO.er lifıcalar ise mücade¬ 
le yapmamaktadırlar. 
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3.4. Makinalagma 

Antepfıstığı ziraatındag gerek toprak işleme,gerekse 
zirai mücadele bakımından diğer zirai kültür çeşitlerinin yetişti
rilmesinde kullanılan tarm alet ve makinaları kullanılmaktadır.Antep
fıstığı dikili arazilerin bu gün % 50 kadarında toprak işlenmesi 
traktörlerle yapılmaktadır.Halbuki ikinci beş yıllak plân devresinde 
bu oran 1° 30 civarında tesbit edilmiştir. Ziraatte makinalaşmaya 
gidişte $ 20 lik artış memnuniyet vericidir.Bahçelerin diğer % 50 
sinde ise hayvan çekim gücünden faydalanılmaktadır.ilaçlı mücadele-
llerde ise makinalaşma % 9o dır. 
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3.5. MALİYETLER 

GAZİANTEP ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA ANTEPFISTIĞI TESİS VE 
BAKIM YILLARI MASRAFLARI İLE LÜZUMLU İŞ GÜCÜ TUTAK KARŞILIĞI 

MASRAF KONULARI 

i ş ç T Linsft Diğer Giderler 
Cşçilil 
İşgünü] 

Ücret 
Tl. 

Tutar 
Tl. 

îider- ] 
Ler Tl. 

Toplamı 
Tl. 

TESİS YILI MASRAFLARI / 
Toprak işlemeler (iki defa derin) 1.4 60.00 84.00 84. OC 
Çizgi açma (sabanla) 0.4 50.00 20.00 20. OC 
Çukur a$ma (tutmayanların tekrarı) 1.3 50.00 65.00 65. OC 
Çöğür temini ve nakli " " - - - 16.00 16.OC 
Temel gübreleme(gübre ve işçilik) 0.2 50.00 I'.OO 30.00 40. OC 
Çöğür dikimi(Tutmayanların tekrarı 
dahil) 0.7 50.00 35.00 35.00 
Evcik yapılması materyal temini dahil0.5 50.00 25.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARİ VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
TESİS YILI MASRAFLARI TUTARI 239.00 121.00 360.00 

1.YIL MASRAFLARI S 
Toprak işleme (2 defa) 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapalama 0.4 50.00 20.00 20.00 
Muhtemel mücadele ve kontrol 0.1 50.00 5.00 5.00 10.00 
Yıllık arazi kirası - - - 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ! 25.00 25.00 
BİRİNCİ YIL MASRAFLARI TUTARI LfflîaOO 80.00 183.00 

II.YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemeler (2 defa) 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Aşılama(Bu yıl aşıya gelenler için)0.08 L00.00 8.00 2.00 10.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller 0.1 50.00 5.00 5.00 10.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İBARE VB GENEL MA3RAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
II.YIL KA3RAFLARI TUTARI 111.00 82.50 193.50 

I5ÎV YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemeler (2 defa) 1.3 60.00 78.00 7 78.00 
Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Aşılama ve aşı bakımı(Aşıya 
gelenler için) 0.12 L00.00 12.00 3.00 15.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller O.L 50.00 5.00 > 5.00 10.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
III.YILLIK MASRAF TUTARI 115.00 83.00 198.00 



MASRAF KOKULARI 
i I Ş Ç I L I K L S B Diğer Giderler 
işçilik. Ücret ÎTutar ] Gider~ Toplacı 
.(Işgünüj; Tl. j Tl. j 1er Tl!. Tl. 

IV.YIL MASRAFLARI: 
toprak işlemeler ("2 defa) 
Çapalamalar ve belleme 
Aşılama ve aşı bakımı(aşıya gelen¬ 
ler için) 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(ilaç ile) 
YILLIK ARAZİ KİRASI 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 
IV.YIL MASRAFLARI TUTARI 

V.YIL MASRAFL.Jtl i 
îoprak işlemeler 
Çapalama ve belleme 
Aşılama ve aşı bakımı 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(İlaç ile) 
YILLIK ARAZİ KİRASI 
İDARİ VE GENEL MASRAFLA ?+ 
V. YIL MASRAFLARI ' 

VI.YIL M.İSRAFLARI : 
''’oprakt işlemeler 
Çapalamalar 
Aşı bakımı 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(İlaç ile) 
YILLIK ARAZİ KİRASI 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİS3ESİ 
VI; YIL MASRAFLARI 

VII. YIL MASRAFLARI : 

Toprak işlemeler 
Çapalamalar 
Şekil budaması(lüzumlu olanlara) 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
ilaçASajil 
YILLIK ARAZİ KİRASI 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 
VII.MASRAFLAR TUTARI 

VIII. YIL MASRAFLARI : 

Toprak işlemeler 
Çapalamalar 
Gübre ve işçiliği 
Şekil budaması (luzümlu olanlara) 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(İlaç dahi) 
YILLIK ARAZİ KİRİŞİ 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 
VIII. YIL MASRAFLAR TUT .ARI 

-r>. 3 60, C 78.00 
1 

0.4 50.00 20. oq 
0.2 100.00 20. oq 

0.1 50.00 5.0oj 
123,OûJ 

1,3 60.00 78,00* 
0.4 50,00 20.00! 
0.1. ioo.oo lO.OOj 
0.1 50.00 5.00İ 

1 
i 

1.3 60.00 

! 
! 

78.00Ş 
0.4 50.00 20.00 
0.08 L00.00 8,00 

0.2 30.00 10.00 

T T C C'* 

1.3 60.00 78.00 
0.4 50.00 20.00 
0.2 ICO.00 20.00 

0.2 50.00 10.00 

128.00 

1.3 60.00 76.00 
0.4 50.00 20.00 
0.2 50.00 10.00 
0.2 L00.00 20.00 

0.3 50.00 15.00 

143.00 

7,50| 
10. od 
?b„UG 
.2-50 

10.00 
50.00 

25.00 
85.00 

30.00 

10.00 
50.00 
25.00 

115.00 

12.50 
50.00 
25.00 
208.50 

78.00 
20.00 
17.50 

15.00 
50.00 
25.00 

205.50 

78.00 
! 20.00 

8.00 

20.00 
50.00 
25.00 

78.00 
20.00 
20.00 

20.00 
50.00 
25.00 

213.00 

78.00 
20.00 
40.00 
20.00 

25.00 
50.00 
25.00 

258.00 



- a -

rffTT TTt f ER diğer lidehler 
MASRAF KONULARI işçilik Ücret Tutar Gider-* Toplamı 

(işgünü) Tl. Tl. leı* Tl. Tlj . 

[X. YIL MASRAFLARI t 
60.00 78.00 toprak işlemeler 1.3 78.00 

Çapalamalar 0.4 30.00 20.00 20.00 
Şekil budaması " 0.2 100.00 20.00 20.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(tlaç dahil) 0.3 50.0 0 15. oc 10.00 25.00 
YILLIK ARAZÎ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VS GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
IX.YIL MASRAFLARI TUTARI 133.00 85.00 2İS.00 
î.YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapalamalar 0.4 30.00 20.00 20.00 

Muhtemel müoadele ve kontroller 
(İlaç dahil) 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE'VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 11 . 25.00 125.00 
X.YIL MASRAFLARI TUTARI 113.00 85.00 198.00 

XI.YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller 
(İlaç dahil) 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XI.YIL MASRAFLARI TUTARI 113.00 85.00 198.00 

XII. YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00 

Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Muhtemel mücadele ve kontröller 
(İlaç dahil) 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XII.YIL MASRAFLARI TUTARI 113.00 85.00 198.00 

XIII.YIL MASRAFLARI : 

Toprak işlemeler 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapal amalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Budama ayıklama 0.3 100.00 15.00 15.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XIII.YIL MASRAFLARI TUTARI 128.00 85.00 213.00 
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MASRAF KONULARI 
işçi m- G S Tl Diğer 

îider- 
Ler Tl. 

Giderler" 
Toplamı 
Tl. 

-işçilik 
(İşgünü' 

Ücret 
Tl. 

Tutar 
Tl. 

İIV.YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00 
Çapılamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Budama ve ayıklamalar 0.1 100.00 10.00 10.00 
Muhtemel mücadele ve kontröller 0.3 50.00 13.00 10.00 23.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XIV; YIL M;iS RAFLARI TUTARI 123.00 85.00 208.00 

XV.YIL MASRAFLARI : 

Toprak işlemesi 1.3 60.00 78.00 78.00 

Çapalamalar 0.4 50.00 20.00 20.00 

Gübre bedeli,gübreleme 0.3 50.00 13.00 50.00 65.00 
Budama ve ayıklama 0.3 100.00 30.00 30.00 
Muhtemel mücadele ve kontroller 0.3 50.00 15.00 ıo. oq 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XV.YIL MASRAFLARI TUTARI 138.00 135.00 293.00 

XVI. YIL MASRAFLARI : 
Toprak işlemeler 1.3 60.00 78.00 78.00 

Çapalarsalar 0.4 50.00 20.00 20.00 
Budama ve ayıklama 0.1 100.00 10.00 10.00 
Muhtemel mücadele ve kontröller 0.3 50.00 15.00 10.00 25.00 
YILLIK ARAZİ KİRASI 50.00 50.00 
İDARE VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ 25.00 25.00 
XVI.YIL MASRAFLARI TUTARI 123.00 85.00 208.00 

TESİS VE BAKIM YILLARI MASRAFLARI 2195.001559.00 
İ 

3754.00 
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AÎÎTRPFISTI 
ÎTFA F.ÛZİ 

Sı tesi 
TUT,. Iü 

3 İNDE 
HE3AP 

İKTİSADİ ÖKRİ 
LAUiSI $ İleti 

M HE 
sacli 

3 YILINA DÎ’T 
ömür 100 y 

Kı^ : 360.00 X 331,5012 = 47340,4320 

Knr} : ln 3.OC X 125.2393 = 22818.2919 

Kn^ : 
j 

193.50 X 119.2755 = 23075.8093 

Kn, : 198.00 X 113-5957 = 22491.9486 

K“5 ; 208.50 X 108,9864 = 22723.6644 

Kr>6 : 205.50 X 103.0346 = 21173. 6103 

Kr^ : 201.00 X ■1 .1283 = 18723.7883 

Kne : 213,00 93-4555 = 19906.0215 

Krig 258.00 V 39,2052 = 23014.9416 

Kn10 1 218.00 X 84.7669 = 18479-1842 

Knll : 198.00 X 30.7304 = 15984.6192 

?:n12 : 198.00 X 7 6.8861 = 15223.4478 

Kn13 : 198,00 X 73,2248 = 14498.5®04 

Knu : 213.00 X 69.7376 = 14894.1088 

Kn15 : 208.00 X 66.4173 - 13814.7568 

Knl6 : 253.00 X 63.2543 = 18533.5Û9S 

Kn^ : 208.00 X 60.2422 = 12530.3776 

T 0 P L A Y  

= 34 6291- ^■598 
0.05 17314. 5761 

- - 132.67 
131.5012-1 130-5012 
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GAZİANTEP ÇİFTÇİ ŞARTLARINDA BİR DEKAR ANTEPFISTIĞI 

VERİMLİ BAHÇESİNİN YILLIK ChiRÎ MASRAFLARI VE İŞÇİLİĞİ 
(1976 YILÎ ) 

il Ş Ç I I I K L 3 R Diğe r Giderler 

MASR..F KONULARI jtşçilik 
j( İşgünü) 

ücret 
Tl. 

Tutar 
Tl. 

gider¬ 
ler Tl. 

Toplam ı 
Tl. 

Toprak işleraeler( sabanla 2 defa) 1.5 50:00 '75.00 75.00 

Belleme veya çapalama ı 0.9 
| 

50.00 45.00 45.00 

Budama ve ayıklama j 0.6 80.00 48.00 48.00 

Muhtemel mücadele ve taç 1 0.4 50.00 20,00 30.00 50.00 
i 

Bahçe koruma (Kahsüllü-mahsülsüz ı 
yıllar ortalaması; 0.8 50.00 40.00 40.00 

Hasat,harman (Kahsüllü-mahsülsüz 
yıllar ortalaması) 1.4 50.00 70.00 70.00 

N a k 1 i ye A 20.00 20.00 

YILLIK MASRAFLAR TUTARI 298.00 50.00 348.00 

MASR AFLARIN YILLIK FAİZİ ($5) 17.40 

İDARİ VE GENEL MASRAFLAR HİSSESİ . 25.00 

, 

YILLIK ARAZI KIRASI KARŞILIĞI 50.00 

'YILLIK GENEL MALİYET 440.40 

Gaziantep son 20 yıllık ortalamasına gore dekara verin ■22.918 A 
','nekarda 14 dişi ağaç ve ağaç başına 1.637 Kğ. verim) 

440.40 + 132.67 373.07 ^ 
22.918 22.918 

1 Kğ. meyve maliyeti : - 
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3.6» Fidan Temini : 

özellikle 1961 yılından bu yana Antepfıstığı yetiştiri¬ 
ciliğe bir program ve plân çerçevesinde hız verilmiştir.Yetiştirici¬ 

lik , çöğürlerinden tesis ve yabanilerinin aşılannası suretiyle sağlan¬ 
maktadır. Bu iş için luzümlu çöğürler,Gaziantep Zirai araştırma Ens¬ 
titüsünde yılda 300-400 bin,Oeylanpmar D.Ü.Ç. de 700-800 bin ve özel 
teşebbüs olarak 300-400 bin olarak toplam 1.500.000,Ayrıca yine Gazia 
antep Zirai Araştırma Bnstitüsünde her yıl 2000 Adet elit aşılı Aııteg^ 
fıstığı fidanı dağıtıldığı gibi aşılamaların yürütüldüğü 52 İlin ihti^ 
yaç ve talebine göre 10.000-15,000 adet aşı kalemi temin edilmekte¬ 
dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım örgütlerince teksirine çalı¬ 
şılan Siirt fıstığı için aşı kalemi ihtiyacı ise Ceylanpmar D.Ü.Ç. 
den sağlanılmaktadır. 

Çöğür,fidan ve aşı kaleni ihtiyacı için bu güne kadar 
nösk-'Tg* bir problem ortaya çıkmamış olup ihtiyaçlar eksiksiz karşı¬ 
lanmaktadır. 

3.%.Kredi ; 

Üçüncü beş yıllak kalkınma planında ön görülen kredi hedef 
leri tahakkuk etmemiştir. Her ne kadar üretim,tesis çevirme ve verim 

lendirme kredileri için reel rakamlar tesbit edilmiş ise de plasman 
yetersizliğinden dolayı Antepfıstığı yetiştiricileri bu kredilerden 
yeteri kadar faydalandırılmamıslardır.Birin sahadan alınacak ürün 

fazlalığının,Antepfıstığmın daha ziyade bir ihraç maddesi olması 
dolayısile, doğrudan Milli ekonomiye tesir edeceği bir ,V* 7 
bir plan devresinde tahakkuk imkânı sağlanamayan ve çiftçiler tarafın¬ 
dan devamlı özellikle tarımcılara bu konuda serzenişte bulunulan bu 

T.C.Ziraat Bankasının kredilerinin çiftçinin istifadesine arzı üze¬ 
rinde durulması gerektir. 
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3.8. Fiatlar 

TABLO- 11 

intepfıstığmın Üretici - Toptancı - Tüketici 
fiatları (1961 - 1976 Yılları) 

Yıllar 

Üretici fıatlara 

Kğ/krş. 
Toptancı fiatları 

Kğ/Krş. 
Tüketici fiatlarij 

Kji/Krş 

1961 460-550 625-810 900-1100 

1962 600—650 810-1050 1000-1300 

1963 675-775 900-1080 1150-1350 

1964 525-675 915-1070 1200-1350 

1965 ^0 0 1 aG \J"I 0 1150-1275 1400-1550 

.1966 '-50-900 1080-1215 1200-1500 

1967 900-1050 1300-1450 1550-1700 

196a 600-900 1080-1250 II5O-I5OO 

1969 850-950 1120-1350 1400-1600 

1970 1000-1400 1450-1850 1700-2100 

1971 1000 2250 3500 

1972 1600 2600 4500 

1973 1950 3350 5500 

1974 2050 3850 6000 

1975 2500 4350 7 500 

1976 2650 4400 8000 

İI;t : Kaynak : Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri 

1976 Yılı doneleri ilk altı aylık satış fiatlarıdır. 
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Tablo - 11 tetkik edildiğinde özellikle taban fiat politikası 
nin uygulanmadığı 1971 yılı öncesinde periyodisite sebebiyle ürün 
olmadığı yıllar fiatlarm yüksek,ürün olduğu yıllar ise düşük teşek¬ 

kül ettiği dikkati çekmektedir.1971 yılı sonrasında yıllar arasında 
dalgalanmaların vuku bulmaması ve mütevazin bir artışla birbirini 

takipsetmesinin ana etkeni taban fiat politikası uygulamasına geçil¬ 

mesi sebebiyledir.0 halde diğer ihraç ürünlerinde olduğu gihi Antep- 
fıstığmda da taban fiat politikası ve destekleme alımlarınm yapıl¬ 
ması ve devamlılığı zarureti ortaya çıkmaktadır.Ancak ürüne her yıl 

tayin edilen taban fiatı tesbit edilirken bunun diğer sektörlerin 
yanında özellikle üretici yönünden tatmin edici olması göz önünde 
bulundurulmalıdır.Zira taban fiatının düşük olması ürünün tüketioiye 
de düşük fiatla akmasını icabettirmemektedir. Tablo-11 Tetkik edildi» 
ğinde 1971 yılına kadar üretici ile tüketici arasındaki fiat farta, 

bir misli olduğu halde 1971 yılından sonra bunun üç misline çıktığı 
görülmektedir. Her ne kadar kuru kırmızı kabuklu Antepfıstığı işlenir¬ 
ken ortalama # 20-56 bin fire ve ayrıca işletme masrafları mevzubahis 
ise de aradaki fark çok yüksek olup bu üretici aiyhine olmaktadır. 
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Antepfıstığında Pireler 

Pirenin oluş yerleri,şekilleri ve miktarları 

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

zamanla # 3 e kadar farkı 
fire olarak verir. 

c) Haşere tahribatı (fare zararı dahil) # 0,1 

# 1,5 
d) Bunlardan başka ambarlar gayri sıhhi 

Olursa veya fıstıklar rutubetli alı¬ 
nırsa ambar tutmalarıolurki bunun 
oranı $ 0.1 den # 20 ye kadar olur. 

2- Devliplerde (kavlatmada) husule gelen 
fireler : # 
a) Kırmızı kabuğun soyulması #12-18 
vasati. # 15.0 

b) Bozukların ayıklanması devlip kırığı 
# # 1.0 

e) Boşların (yan dolu)ayıklanması # 1.0 
d) İşçiler tarafından yenmeler # 0.03 

’#i7.o r 
3- Çıtlakçılarda husule gelen fireler # 

a) Kurumalar(devlipten kalkış rutu¬ 
bete göre) # 0,5-3 

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

# 1,5 
4- Nakliyelerde husule gelen fireler # 

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

# 0.53 

Kaynak : Güneydoğu Tarım satış Kooperatifleri. 
Birlikleri. 

1.50 

17.03 

1.50 

0.53 

20.5« 
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Antepfıstıklarınöa fireler ; İşleme tesislerinin ilkel ve 
modurn oluşlarile değişik oranlar ortaya koymaktadır.Ealen tam anla¬ 
mıyla modern işleme tesisleri olmayan memleketimizde bu konunun üzerine 
ağinilmesi öncelik arzetmektedir.Nitekim işleme tesisleri,henüz maki- 
nalaşmaya haşlayan Güney Doğu Tarım Satış Kooperatifleri. Birliklerin¬ 
de Antepfıstıhlarında # 20.56 fire tesbit edilirken İlkel makinalar- 
la çalışan tüccar işletmelerinde* bu firenin İ» 22 olduğu iddia edil¬ 
mektedir.Bu durum 1 yıllık ürün toplamımızda ele alınırsa; 1975 yılı 
istihsalimiz olan 25.000.000 Kğ-da 531.200 Kğ.tesis Yetersizliğinden 
dolayı kayıp mevcutturki 1975 yılı taban fiatı ile 8.777.000 Tl, 
olmaktadır.Her yıl memleket ekonomisinde meydana gelen bu kaybın 
bir yıla isabet eden miktarivle dahi bir kaç modern tesis kurmak 
mümkün olabilecektir. Bunun için Tüccara işleme tesisleri kurmak için 
teşvik edici kredilerin verilmesinde zaruret vardır. 

4- PROJEKSİYONLAR 
4.1.Üretim hedefledi 

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

tablo -12 -

GIDA-TiRIM VE HAYVANCILIK BAK lNLIgINCA UYGUL.U5.1N 
ANTEPFI3TIĞI ÇuiIŞNilAHI$1970-1976) 

Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Nüvelik Tesisi Yabani asılana 
Adet Ödenek 

1.000.000 j 
1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

50C.000 | 
300.000 1 
400.000 1 

1.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

1.700.000 

Adet 

375.000 

300.000 

150 .000 

250.000 

400.000 

500.000 

500.000 

Ödenek 

750.000 

450.000 

300.000 

750.000 

2.000 .000 

2.600.000 

2.400.000 



- 40' -

Tablo - 12 incelendiğinde Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bat an- 
lığmea 1970 yılından itibaren 7 yılda finanse edilerek aşılatılan 
8.000.000 Adet nüvelik tesisi ile 2.475.000 adet yabani mtepfıstığı 
ağaç varlığımıza 10.475.000 adet katkıda bulunulmuştur. :?u miktarın 
ileri yıllarda istihsalde mühim artışlar sağlayacağı muhakkaktır. 
Bu sebeplerle; bundan sonraki yıllarda da Antepfıstığı tesis ve 

aşılama faaliyetlerinin devlet tarafından teşvikine devam edilmesi 
çok faydalı ve zaruridir. 

Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığınca 1968 yılında 45 

îlde yapılan bir ankete göre memleketimizde orman dışı sahalarda 
2.752.318 dekar Antepfıstığma elverişli saha ile yine orman dışı 
sahalarda 16.536.000 Adet aşılanabilecek Antepfıstığı yabanisinin 
mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Bildirilenlerden daha fazla olduğu 
gerçek olan bu potansiyelin kısa zamanda istifade edilir hale getiril¬ 
mesinin memleket ekonomisine katkısı biiylik olacaktır. 

Ancak Komisyonumuz ayni anketle Orman içinde tesbit edilen 
fidan ve çöğürle tesis edilebilecek karekter ve yapıda olan 455.970 
dekar saha ile 41.647.700 adet aşılanabilecek Antepfıstığı yabanisi» 
ninde aşılanarak fakir orman bölge çiftçisinin istifadesine bırakıl¬ 
ması yanında memleket ekonomisindde müsbet yönde katkıda bulunulaca¬ 
ğı kanaatim temenni olarak belirtmek gereğini duymaktadır. 



T A B L O - 13 

Türkiyenin Antepfıstığı Yabani Ağaç ve Tesis 
Edilecek Saha potansiyeli 

Aşılanacak Yabanı Fidan ve çöğürle Tesis 
Antepfıstığı Edilecek boş saha 

Orman içi Orman dışı Orman içi Orman dışı 
İller .»det  ..det Dekar Dekar 

1- Adana 367.000 93.000 5.400 4.000 
2- Adıyaman 2.000.000 6C5.000 29.500 543.000 
3- Amasya — 5.000 — 1.000 

4- Ankara 77.200 — — 5.000 ■ 
5- Antalya 317.500 117.100 240 250 
6- Aydın 184.000 126. 000 8.200 16.000 
7- Balıkesir 14.435.000 3.567,000 17.300 4.850 
8- Bilecik 160.000 85.000 — 825 
9- Bingöl 60.000 5.000 7.000 

10- Bitlis 200.000 3C 000 — 3.000 
11- Burdur 50.000 75-000 — — 

12- Bursa 1.000,000 300.000 10.000 100.000 

13- Çanakkale 449.000 267.000 1.200 3.050 
14- Çorum 456.200 1.097 000 30.500 55.800 
15- Denizli 7.000 79,000 — 18.100 
16- Diyarbakır 500 .,000 200,000 — 10.000 

17- Elazığ — 137.000 — 200 
18- Erzincan Sayısız 150 000 1.000 5.000 
19- Eskişehir 500.000 105 000 — — 

20- Gaziantep 420.000 253.000 12.000 72.000 

21-r Gümüşhane 1.250.000 300,000 — — 

22- Hakkari — 312 000 — — 

23- Hatay 1.267.500 47,700 4.800 11.740 
24- İsparta 120.000 — — 10 
25- İçel 3.470.000 850 00C 60.400 61.250 
26- İstanbul 62.000 41 000 59.000 145.000 
27- İzmir 3.838,000 2.163.500 8.000 11.800 
28- Kastamonu 35,500 44.500 — — 

29 - Kayseri 2.000 500 30 45 
30- Kocaeli 26.250 3.300 — 203 
31- Konya 1.500.000 510.000 — 25.000 
32-bKUtahya 19.500 11. 500 10.800 2.750 

33- Malatya 25.300 50 100 6.100 51.650 
34- Manisa 545.750 516.000 — 3.000 
35- Maraş 340.000 160 000 5.000 20.000 
36- Mardin 3.000,000 -- 10.500 39.500 
37- Muğla 2.250.000 305,000 — — 

38- HAğde-' A-. A- 00 1 V- .0.430 
39- Samsun 10.000 10,000 10.000 20.000 
40- Siirt 2.600.000 1.339 000 150.000 850.000 
41- Sinop 8.000 2. 000 — 15 
42- Tekire ağ — 1 500 — 2.550 
43- Tunceli 12.000 2,700 — 900 
44- Urfa — 2.500 500 — 700.000 
45- Uşak 18.000 5,100 — — 

46- Zonguldak — 3 000 “ — 

YEKUN $047.7ÖB' J.o*.‘550KT '4557970' 27752.318 

NOT : Tarım Bakanlığınca yapılmış olan anket neticesi olarak derlenmiştir 
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1.977-1987 Yılları Üretici hedefleri TABLO—' 14'de gösteril¬ 
miştir» 

T A B L 0 - 14 

ttRETİM HEDEFLERİ (1977-1987 Yıllan) 

Yıllar 
Saha 
(Ha) 

Verim 
(Kg/Ha) 

üretim 
(Ton) . 

1977 177.750 130.0 23.107 

1976 187.750 130.5 24.500 

1979 198.375 131.0 25.987 

1980 209.625 131.5 27.566 
1981 221.500 132.0 29.238 

1982 234.000 132.5 31.005 

1983 247.125 133.0 32.868 
1984 260.875 133.5 34.827 

1985 275.250 134.0 36.884 

1986 290.250 134.5 39.039 

NOT s - Üçüncü beş yıllık plan hedefleri saptanırken hektara 
100 ağaç hesabı alınmıştır.Ancak bu yabanilik saha¬ 
larda mevzubahis iken plantasyonlara da teşmil edil-*, t 
miştir.Bu sebeple düzeltme mecburiyeti hasıl olmuş 
ve hektarda 160 ağaç bulunduğu dikkate alınarak 
üretim hedefleri buna göre tesbit edilmiştir. 

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

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

- 1974 Yılındaki hektara verim olarak 128.500 Kğ.alına¬ 
rak her yıl pllinda ön görülen 500 gramlık bir artış 
ilave edilmiştir. 
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TABLO - 15 

üretim hedeflerinin 1975 yıla tab® fiatı ile değerlendiri¬ 
lerek elde olunan YILIK GAYRİ 3AFİ GELİR 

Yıllar 
Üretim 
(Ton) 

Vıllık G-avri safi 
Gelir (000 Tl) 

1977 23.107 612.336 

1978 24.500 649.250 
I 

1979 25.987 688.655 

1980 27.566 730.499 

1981 29.238 774 . 807 

1982 31.005 821.633 

1983 32.868 871.002 

1984 34.827 922.916 

1985 36.884 977.426 
1986 39.039 1.034.534 

4.2, 

NOT : 1975 Yılı Antepfıstığı taban fiatı 25.50 Tl.dır. 
Yurt içi Talep : 

T A B L 0 - 16 

Nüfus Başına Tüketim Hedefleri 
' T'O P~~L 

Kavlak-Çıtlak 
NUfue 
(000) 

Tert başına"Tüketim 
(Kavlak-Çıtlak) ! 

(Oram)  

A M 
Yıllar 

(Ton) 
Kırmız 
kabuklu(Tor 

1977 42.134 140 5.899 7.563 
1978 43.206 145 6.265 8.032 

1979 44.312 150 6.647 8.522 

1980 45.442 155 7.044 9.031 

1981 46.602 160 7.4Ş6 9.559 

1982 47.791 165 7.8P6 10.110 

1983 49.012 170 8.332 10.682 

1984 50.262 175 8.796 İl'. 277 

1985 51.543 180 9.278 11.895 

1986 52.860 185 9.779 12.537 

NOT Üçüncü beş yıllık plan döneminde tesbit edilen fert başına 
tüketim esaslarına ajnen bağlı kalınarak yılda 5 gramlık 
artış kabul edilmiştir. 

- Toplam yurt içi talep Kavlak-çıtlak ve kırmızı kabuklu 
olarak ayrı ayrı verilmiştir. 
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4.3. İhracat : 
T A. B L O - 17 

Antepfıstığı İhracat Hedefleri 
(1977-1986) 

Yıllar 
Ihrac a t 

Kiymet j 
(000 Tl) 1 

kırmızı kabuiklu 
(Ton) 

Kavlak-Çıtlak 
(Ton) 

1977 14.934 11.649 579.247 j 
1978 15.708 12.248 609.032 ı 
1979 16.453 12.833 638.121 
1980 17.187 13.406 666.613 
1981 17.900 13.962 694.261 
1982 18.593 14.503 721.162 
1983 19.276 15.035 747.615 
1984 19.926 15.542 772.826 
1985 20 . 560 16.037 797.440 
1986 21.165 16.509 820.910 

NOT : - İhracat hedefleri kırmızı kabuklu ve kavlak-çıtlak olarak 
ayrı ayrı verilmiştir. Kırmızı kabuklu meyva miktarı 
1° 78 randıman hesabı ile kavlak-çıtlak'a çevrilmiştir. 

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

4.4. Toplam talep : 

T A B L 0 - 18 
Antepfıstıklannda toplam talep (1977-1986 Yılları) 

Yıllar 
ihracat 

(Kavlak-Çıtlak) 

(Ton) 

Yurt içi talep 
(Kavlak-Çıtlak) 

(Ton) 

Toplam talep 
Kavlak -Ç ıt lak) 

(Ton) 

Kırmızı 
Kabuklu 

(Ton) 
1977 11.649 5.899 17.548 22.497 
1978 12.248 6.265 18.513 23.735 
1979 12.833 6.647 19.530 25.038 
1980 13.406 7.044 . 20.450 26.218 
1981 13.962 7.456 21.418 27.459 
1982 14.503 7.886 22.389 28.704 
1983 15.035 8.332 23.367 29.958 
1984 15.542 8.796 24.338 31.203 
1985 16.037 9.27e 25.315 32.455 
1986 , 16.509 9.779 26.288 33.703 

NOT : - Yurt içi talebi; planda ön görülen nufüs başına tüketimin 
nüfusla çarpılmak suretiyle elde edilen genel ihtiyaçtın 

- İhraçat ; Üretimden yurt içi talebin çıkarılması suretiyle 
elde edilmiştir. 

- Toplam talep ; Kavlak-çıtlak ve kırmızı kabuklu olaric 
ayni miktarı birbirine sönüştürmek suretiyle' verilmiştir. 

. / . 
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5< Teknoloji 

5.1» Gübre 
T A B L O - İJ 

Gübre talep Projeksiyon* f 1977-1986 Yılları) 

Yıllar 
Gübrelenecek a al*S 

(Ha) ^ _ 

r“T r İT» r ™ 
(ton) 

y 
(Ton) 

K ' 
(Ton) 

1977 9.776 391 440 489 

1978 11.265 451 507 563 
1979 12.895 516 580 645 

1980 14.674 587 660 734 

1981 16.613 665 748 831 

1982 18.720 749 843 936 
1983 21.006 840 945 1050 

1984 23.479 939 1057 1174 

1985 26.149 1046 1177 1308 

1986 29.025 1161 1306 1451 

NOT j- Gübre nlsbetlerljO,4-0.45-0.5 dir.N-P-K sütunlarında 
saf madde olarak gösterilmişlerdir. 

* Gübrelenecek saha » Plan hedeflerine uyularak 1972 
yılında mevcut dikilişin * 3 kısmı alınarak her yıl 
*0.5 arttırılarak 1986 yılında * 10*a çıkarılmıştın 

5.2. cayır 
T A B l 0 - 20 

Yurt tçl Antepfıstığı Çöğiir tale 
(1977-1986 Yıllan1 

projeksiyonu 

Tesis sahası ihtiyaç 
Yıllar (Ha) (Afet) 
1977 9375 1.500.000 

1978 10000 1.500.000 

1979 10625 1.700.000 

1980 11250 1.800.000 

1981 11875 1.900.000 

1982 12500 2:000.000 

1983 13125 2.LOO.OOO 

1984 13750 2.200.000 

1985 .14375 2.300.000 

1976  1099°   2.400,000 

NOT s- Kuru şartlarda Antepfıstığı tesis edildiğinden yalnıs 
çöğür kullanılacaktır. 

- 1977 yılından itibaren çöğür adedinde her yıl J|00*000 
artış ön görUlmüğtUr, . / 
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5.3. İlaç 

T A B L O - 21 

Yurt İçi toplan ilaç ve alet talebi projeksiyonu 
(1977 - 1986 Yılları) 

Yıllar 
Ağaç miktarı 
(000 Adet) 

İlaçlanacak ağaç 
Miktarı 

(000 Adet) 

İlaç 
(Ton) 

Motorlu 
pülverizatöı 

(Adet) 
1977 28.440 2.133 170 887 

1978 3o.040 2.403 192 999 

1979 31.740 2.698 215 1122 

1980 33.540 3.019 241 1255 

1981 35.440 3.367 268 1400 

1982 37.440 3.744 298 1557 

1983 39.540 4.152 331 1727 

1984 41.740 4.591 366 1909 

1985 44.040 5.065 404 2106 

1986 46.440 5.573 443 
1 

2318 

KOT : - İlaçlanacak ağaç miktarı plan hedeflerine uyularak 1972 
yılında mevcut ağacın % 5 inin ilaçlandığı ve müteakip 
her yıl için 0.5 arttırılarak 1986 yılında ilaçlanacak 
ağaç miktarı o yılki mevcut ağaç miktarının % 12 sine 
erişecektir. 

- 100 İt.kapasiteli motorlu pülverizatörün günde 120 ağaç 
ilaçlanacağı ve mevsiminde 20 gün çalışacağı hesaplan¬ 
mıştır. 

5.4. Maklnalaşma : 
Antepfıstığı yetiştirilen sahalarda taban ve düz yerler 

traktörlerle.meyilli ve bayır yerler ise hayvan pulluklarile ve kara 
sabanla işlenmektedir. 

Bunun yanında Antepfıstığı işleme ve pazarlamasında 
lüzumlu alet ve makinalar şunlardır. 

- Devlip veya kavlatma makinası 
- Kurutma fırını 
- Çıtlatma alet ve makinaları 
- Tasnif makinası 
- tç yapma makinası 
- Kavurma tesisleri 
- Ambalaj makinaları 
- vakumlu ambalaj makinası 
- FUmig^syon tesisleri 
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6. YATIRDI VB KRDDİLBR 
6.1. Yatırımlar 

Antepfıstığman ıslâhı ve ziraatının geliştirilmesi 
için Devletçe ve özel sektör teşebbüsü ile yatırımlar yapılması 
gerekli bulunmaktadır.Antepfıstığma yapılacak yatırımlar şunlardır. 

61.1. Antepfıstığı plantasyonu : 
Devlet Kiiesseselerinde yetiştirilen Antepfıstığı 

çöğür bedellerinin teşvik maksadiyle devlet tarafından karşılanarak 
çiftçiye intikali gereklidir. 

T A B L 0 - 22 

Antepfıstığı çöğür talebinin karşılanması için Gıda¬ 
larım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılması gereken 

Plantasyon' yatırım projeksiyonu (1977-1986 Yılları 

Yıllar 
Çöğiir miktarı 

(Adet) 
Değeri 

(Tl) 
1977 1.500,000 1.200.000 

1978 1-600,000 1.280.000 

1979 1.700,000 1.360.000 

1980 1.800 000 1.440.000 

1981 1.900,000 1.520.000 

1982 2.000 000 1.600.000 

1983 2.100 000 1.680.000 

1984 2.200 ,000 1.760.000 

1985 2,300.000 1.840.000 

1986. 2,400,000 1.920.000 

NOT : Beher Antepfıstığı çöğürü 0.80 Tl.olarak hesaplanmıştır 

61.2. Yabanilerin aşılanması ve bakımı 
B\l katagopı altında evvelki yıllarda dikilen çöğür- 

lerip ve kafiliğinden yetiş an yabanilerin kültür çeşitlerine aşılan 
ma.b^kım ve çiftçilerin eğitimi suretiyle mevcut potansiyelin bifc 
an evvel mahşuldar hale getirilmesi için devlet yatırımı ve bu 
yatırımın mahallinde kontrolünün sağlanması şarttır. 
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TABLO- 23-

Yabani Antepfıstıklarınm Aşılanmaları ve bakımı için Gıda-Tanm 
ve Hayvancılık Bakanlığmcayapılması gereken yatırım projeksiyonu 

(1977-1986 Yılları) 

Yıllar 
Aşılanacak ağaç 
miktarı (Adet) 

Değeri 
(Tl) 

1977 750.000 4.500.000 

1978 750.000 4.500.000 

1979 750.000 4.500.000 

1980 750.000 4.500.000 

1981 750.COO 4.500.000 

1982 750.000 4. 500.000 

1983 750.000 4.500,000 

1984 750.000 4.500.000 

1985 750.000 4.500.000 

1986 
    

750.000 4.500.000 

NOT : Her yabani antepfıstığı ağacının budanma,aşılama ve bakım 
masrafları 6,00 Tl. olarak hesaplanmıştır. 

61.3. Zirai Mücadele Yatırımları : 

Yetiştirilen Antepfıstığı ağaçlarını her nev'i hasta
lık ve haşerelerden ari kılmak için bu hususta lüzumlu yatırımlar aağ-
lanılmalıdır.(Mücadele programı Zirai Mücadele ve Karantina Genel Mü
dürlüğünce hazırlandığı için raporumuza alınmamıştır, 

61.4. Krediler : 

61.41. Yabani Antepfıstıklarını aşılama kredisi 
T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 28.12.1967 

Tarih ve 3530 sayılı ve yürürlükte bulunan ; 
"Yabani fıstıkların aşılanarak kültüre alınması 

için müstahsillere açılacak krediler,, adlı aşı kredisi genelgesi,bir 
antepfıstığı ağacı için ortalama 15.00Tl.aşılama ve aşılandığı yıla 
ait bakım masrafı olarak verilmesi mevzuatını kapsamaktadır.Bu durama 
göre ;Genelgenln çıktığı 1967 yılı şartlarına uygun olmakla beraber 
günümüzde yetersiz olan 15.00 Tl.esas alınarak müstahsilin yabani an-
ttfifıstıklarının aşılanması için ihtiyacı bulunan kredi miktarı : 
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T A B L O - 24 

Yabani aşılamalar için kredi (1977-1986 Yılları) 

Yıllar 
.Aşılanacak yabani 
Antepfıstığı miktarı 
(Ağaç Adedi) 

lüzumlu kredi 
Miktarı 

(Tl) 1 
1977 750.000 11.250.000 
1978 750,000 11.850.000 
1979 750.000 11.250.000 
1980 750.000 11.250.000 
1981 750.000 11.250.000 
1982 750.000 11.250.000 
1983 750.000 11.250.000 
1984 750.000 11.250.000 
1985 750.000 11.250.000 
1986 750.000 11.250.000 

 t 

NOT : - Her yabani Antepfıstığı ğacının aşı ve o yılkl bakımı 
için T.C,Ziraat Bankasının Genelgesiyle tesbit edilen 
15.00 Tl. esas alınmıştır. 

61.42. Tesis Kredisi : 

TABLO- 25 

Tesisisahaşi kredi-, vferiîecSk ^Tesis kre¬ 

ıl 
1- ,. 

1 Yıllar^ l (I%\ saha .(Dk) disi miktarı 

1977 : 73 9379°.1 o 28.125. 28.125.000 
1978 10000 30.000. 30.000.000 
1979 10625 3-3X87 5 31.875.000 
1980 11250 33.750 33.750.000 
1981 11875 35.625 35.625.000 
1982 12500 77.500 37.500.000 
1983 13125 39.375 39.375.000 
1984 13750 41.250 41.250.000 
1985 14375 43.125 43.125.000 
1986 15000 45.000 45.000.000 

NOT ; - Bir dekar Antepfıatıklığının tesis masrafı 1000.00 Tl. 
dır. Antepfıstığı tesis sahalarında bulunan çiftçile¬ 
rin fakir oldukları dikkate alınarak her yıl tesis 
edilen sahanın % 30 kadarının tesis kredisine ihtiyacı 
olduğu düşünülerek verilecek kredi miktara, buna <*öre 
hesaplanmıştır, 
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61.43. Çevirme Kredisi 

Çevirme kredisinde mevcut Antepfıstığı sahasının 
% 5 i çevirme kredisine ihtiyaç gösterebileceği düşünülerek,dekara 
100 Tl. hesabıyla yıllara göre kredi miktarı tesbit olunmuştur. 

Yıllar 
Antepfıstığı 

sahası 
(Dekar) 

Antepfıstığı 
sahasının 

$5'i ÇDekar) 

Çevirme kredisi 
Miktarı 
(Tl) 

1977 1.777.500 88,875 8.881,500 

1978 1.877.500 93.875 9.387,500 

1979 1.983.750 99-188 ... 9.918.800 

1980 2.096.250 104,813 10.481,300 

1981 2.215.000 110.750 11.075.000 

1982 2.340.000 117,000 11,700.000 

1983 2.471,250 123.563 12.356.300 
1984 2,608.750 130.438 13,043 800 

1985 2.752.500 137.625 13.762,500 

1986 2.902.500 145.125 14.512,500 

61.44.Verimlendirme Kredisi 

Mevcut Antepfıstıklarmın % l:inin yaşlanması sebebiy¬ 
le verimden düştüğü düşünülerek,bu verimsizleşen fıstıklıkların verim 
li hale getirilmesi amaciyla lüzumlu kredi miktarı dekara 150 Tl. 
olması hesaplanarak yıllara göre ; 

Yıllar 
Verimli ağaç 

(Dekar) 
Verimli ağaçan $1 
alanı (Dekar) 

Verimlendirme 
kredisi (Tl) 

1977 937.500 9.375 1.406,250 

1976 968.750 9.688 1.453 200 

1979 1.000.000 10.000 1,500.000 

1980 1.031.250 10.313 1,546.950 

1981 1.062.500 10.625 1.593750 

1982 1.093.750 10.938 1.640.700 

1983 1.125.000 11,250 1.687,500 

1984 1.156.250 11.563 1.734.450 

1985 1.187.500 11.875 1.781.250 

1986 1.218.750 12.188 1.828,200 * 

NOT 1974 Yılı istatistiklerinde bildirildiğine göre 13.500.000 
verimli ağaç mevcuttur.Her yıl 500.000 ağacır. dabamahsule 
yattığı saptanarak 1986 yılına kadar verimli ağaç sayısı 
bu esasa göre bulunmuş tur.ve 16 ya bölünerek dekar bulun¬ 
muştur. 

. / . 
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<m3L ISf'îSÎ î VdLOOU 

Yıllar 
Aşılama 
Kredisi 

Tesis bakım 
kredisi 

(000) 

Çevirme 
kredisi 
(000) 

Vericilendirme 
Kredisi 

(000) 

Toplam 
(000) 

1977 11.250.000 28.125.000 8.887.500 1.406.250 49.668.750 
1978 11.250.000 30.000.000 9.387.500 1.453.200 52.090.700 

1979 11.250.000 31.875.000 9.918.800 1.500.000 54.543.800 

1980 11.250.000 33.750.000 10.481.300 1.546.950 57.028.250 

1981 11.250.000 35.625.000 11.075.000 1.593.750 59.543.750 

1982 11.250.000 37.500.000 11.700.000 1.640.700 62.090.700 

1983 11.250.000 39.375.000 12,356.300 1.687.500 64.668.800 

1984 11.250.000 41.250.000 13.043.800 1.734.450 67.278.250 

1985 11.250.000 43.125.000 13.762.500 1.781.250 69.918.750 

1986 11.250.000 45.000.000 14.512.500 1.828.200 72.590.700 
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61.5. tççüncü beş yıllık kalkınma planında ön görülen kredi 
İcra plânı , 

- Yabani Antepfıstıklarmın aşılanması kredisi 

- Tesis kredisi, 
- Çevirme kredisi, 
- Verimlendirme kredisi, 

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

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

2- Bölge Bölge müstahsil özellikleri dikkate alınarak müs- 
tahsislin bizzat müstahsil,yarıcı veya mal sahibi olması hallerine 
göre kredi planları hazırlamalıdır. 

3- Finansman mercii ile plânlama ve tatbikata drije ve 
kontrol örgütleri olan Müessese ve Teşkilat arasında uygulama şekil 
ve müeyyideleri önde tutulmalıdır. 

7- Eğitim - Yayım ve Araştırma 

Antepfıstığı ziraatı ile ilgili yetiştiricilerin bu ko¬ 
nuda yeterli bilgi ve görgüye sahip olmadıkları bir gerçektir.Bu 
hususun halledilebilmesi için ; 

7.1.Gıda-Tarın ve Hayvancılık Bakanlığınca belirli yer¬ 
lerde teknik elemanlardan yetiştiriciye kadar muhtelif seviyede 
kurs ve seminerler açılması gereklidir. 

7.2. üretim sahalarında toplantılar yamk’ <>ı», ı., 
sür’atle yayılmasına ve tatbikata konulmasına etkili olunmalıdır. 

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

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

7.5. Antepfıstığı konusunda yapılması gereken muhtelif 
seviyedeki araştırmaların bir bölge yerine icabında gerekli üretim 
bölgelerinde uygulanması gereklidir. 
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S- Fiat ve Pazarlama Sorunları : 

Antepfıstığı dahili ve ihracat fiatlannda teşekkül eden 
dalgalanmalarının sebepleri ; 

a- Müstahsilin ürününü hasat eder etmez piyasaya hemen 
arzbtmek ihtiyacını dumaması için luzumlu tedbirlerin alınması gere¬ 
kir. Zira o yılki üretiminin $ 60 kadarı hasat ertesi hemen pazara 
götürülmektedir. Buna sebepte kredi Küessesesinin iyi çalışmadığı 
gösterilebilir.Ziraat bankası bu hususta palasman yetersizliği içeri¬ 
sindedir. Dolayısı ile üreticiye kredi verilmemektedir. Üretici büyük 
faizlerle banka dışı kanallardan para bulmaktadır.Ve bu faizden kurtul¬ 
mak için ürününü hemen pazara indirmektedir.Ayrıca ürününü düşük 
fiatla ağaçta satmaktadır. 

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

- Dış pazarların talepte isteksiz görünmeleride fiatlar- 
da düşüklük yaratılmasına önemli etkenlerden biridir.İthalatçı mem¬ 
leketler önceleri Antepfıstığma ihtiyaçları olmadıklarını bildir¬ 
mekte ve fiatlarm bu yolla düşmelerine sebep olmaktadırlar. Daha 
doğru bir deyimle ; Antepfıstığmın dahili fiatmı da bu ithalatçı 
memleketler düzenlemektedirler 

Antepfıstığmın ihraç fiatlannda teşekkül eden dalga¬ 
lanmaların sebepleri, 

8.1. İhraç ftatları,Dünya Antepfıstığı üretimve stok durumu 
ve fiat konjöktürü de nazarı dikkate alınarak mümkün olduğu kadar 
İstikrarlı tutulmalıdır. 

8.2. İhracatımızın $ 91 nin tek pazara dönük olması fiatlar- 
da o pazarın isteklerine uygun olarak dalgalanma olabilmektedir. 

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

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

8.5ğ Antepfıstığı üreten rakip ülkelerden olan İran'daki 
üretim miktarının durumu ve sun'i olarak dış pazarlarda yarattığı 
damping fiatları çok etkilemektedir. 

8.6. Paramızın dış memleketlerde istikrara bulmasının da 
İhraç fiatlannda yükselmelere sebep olabileceği muhakkaktır. 

8.7. Meyvanm ham madde olarak ihracı yerine işlenerek 
paketlenmiş mamül madde olarak şevki flatın artmasına yardımcı 
olabilmektedir.Zira ihraç edilen fıstığımızıh işlenerek reeksport 
yapıldığı da bir gerçektir. 



- 54 -

9- Mevcut tıkanıklıkları gidermek vb 3ektörü daha İYİ 
İşler duruma götürmek İçin alınması gerekil tedblÂer 
Bu gün dlinya Antepfıstığı İhracına cevap vermeye çalışan 

önemli İki ülke ; Türkiye ve İran’dır.İran Fıstığının gösterişli 
olması onu dünya pazarlarında aranan bir meyva haline getirmiştir. 
Ayrına üreticilik yönünden İran'da son yıllarda önemli ilerlemelerin 
kaydedildiğide bir gerçektir. Üreticilik yönünden İran'la rakabetimip 
eşit şartlar altında yürütülmesini sağlayabilmek için İran fıstığına1 
yakın büyüklük ve evsafta Antepfıstığı yetiştirilmesine çalışma,ma- 
liyatı düşürmek,modem tesisler kurmak suretiyle standartlara uygun 
ve cazip ambalajlı işlenmiş meyvaları piyasaya sürmek,ve bu arada • 
her yıl artan üretimimiz dikkate alınarak mevcut pazarlarla özellik¬ 
le ortak pazar memleketleriyle ilişkilerimizi lehimize olacak şe¬ 
kilde düzenlemek ve yeni pazarlar aramak yollarına gidilmesi şarttır. 

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

9.1. Teknik Tedbirler : 

91.1. Verimli çeşitlerle bahçe tesisi ve yabanilerinim 
bu çeşitlerle aşılanması. 

Son 24 yılın Antepfıstığı ağaç miktarı ve üretim 
dikkate alınarak yapılan incelemelerde ağaç başına verimin 1.623 
Kğ. olduğu görülmektedir. Bu düşük verimi arttırabilmek için birinci 
faktör olan verimli çeşitlerle bahçe tesisi ve aşılamalara gidilmesi 
gerektir.Bcylece birim sahadan elde edilen ürün artacağından hem ma- 
liyat düşecek hem de dış pazarlara istikrarlı bir ihracat sağlanmış 
olacağı gibi fiat rakabeti de yapılabilecektir. Bunun için son yıllar¬ 
da çoğaltılmasına önem verilen ; periyodisiteye daha az dönük,îran 
fıstıklarına yakın tad ve görünüşte olan Ar.tepf ıstıklarınm Siirt 
çeşidi üzerinde durulması gereklidir.Böylece çeşit standardizasyonuna 
da gidilmiş olacaktır. 

91.2. Toprak işleme ve gübreleme dahil bakın tedbirleri¬ 
nin yeterince yapılması : 

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

91.3. Dişi çeşitlerin arasında kafi miktarda erkek 
ağaç bulundurulması s 

Antepfıstığı meyvalarının boş (F13) çıkmalarında 
en önemli faktör döllenme yetersizliğidir. Eskiden tesis edilmiş 
bahçelerde bu husus eksikliğini hissettirmiş ve buralarda boş meyva 
nisbeti $ 70 e kadar yükselmiştir. Bu ise önemli miktarda mahsûl 
kaybına sebep olmaktadır.0 halde yağlı tesislerde dahil olmak üzere 
Antepfıstığı sahalarında erkek ağaç miktarının aşılanmak suretiyle 
çoğaltılmasına bilhassa önem verilmesi lazımdır. Bu erkeklerin Antep¬ 
fıstığı dişi çeşitleri uygun zamanda çiçek açanları ve çimlanme nis- 
betleri yüksek olanları tercih edilmelidir. 
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91.4. Yabani Antepf ıstıklarınm kültür çeşitlerine 
aşılanmaaı . 

Memleketiniz Antepfıstığının gen merkezi üzerin¬ 
de bulunduğundan yabani varlığı bakımından muazzam bir potansiyele 
sahiptir.Bu yabaniler antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılandıklarında 
üç yıl gibi kısa zamanda verine geçmektedirler. 0 halde kısa zamanda 
Antepfıstığı istihsalinde bir hamle yapılması ve yıllar itibarile 
istikrarlı ihracata hemen dönülebilmesi için yabani Antepfıstıklarının 
aşılanmalarına daha da önem verilmesi şarttır. 

91.5. Sulama imkanlarının sağlanması : 

Antepfıstığınm umumiyetle yağışı az bölgelerde 
yetiştirildiği düşünülerek gübrelemenin yanında verin ve gelişmeye 
direkt tesiri olan sulamaya da önem verilerek bu imkanların mümkün 
olan yerlerde sağlanılmasma çalışmak lazımdır. 

91.6. Tarımsal mücadeleye önem verilmesi ! 

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

91.7. Verim ve kalite bakımından Yüksek yabancı memle¬ 
ket çeşitlerinin getirilerek adaptasyon denemeleri yapılması : 

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

91.B.Tarımsal araştırmalara önem verilmesi : 
Memleketimizde Antepfıstığı konusunda araştırmalar 

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

10- Ekonomik Tedbirler : 

10.1. Modern Antepfıstığı muhafaza depoları ve işleme 
tesisleri kurmak : 

Halen memleketimizde modern muhafaza depoları ve 
işleme tesisleri mevcut değildir. Ancak Güneydoğu Tarım Satış Koope¬ 
ratifleri Birliklerinin bu tarzda çalışmaları olmakla beraber yeter¬ 
li görülmemektedir. İstihsal ve ihracat kapasiteleri ve gelişimi 
göz önünde bulundurularak bu tesislerin kurulması için imkânların 
sağlanılmasma öncelik verilmelidir. Böylece ; hem ürün depolarda 
saklanılmak suretiyle yüksek fiat teşekkül ettiği zaman satışa arz 
edilecek,hem işleme esnasında kullanılacak işgücü memleketimizde 
kalacak,hem Antepfıstığı işleme 1 esişleri bulunmadığından işlenip 
paketlenmiş fıstık isteyen devletlerin talepleri ‘karşılanarak pazar 
teşekkülü sağlanacak ve reeksport'un önüne geçilecek,dah i da c'neml-si 
E.Coli ve Aflatoxin varlığı sebebiyle ürünümüz ithal limanlarında 
tutuklanarak geri çevrilniyecektir. 
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10.2. İç tüketimin arttırılması : 
Birim sahadan alman verin.muhtelif zorlamalar¬ 

la arttırılarak istihsalin fazlalaşmasına ve maliyetin düşürülmesine 
çalışılarak,ayrıca cazip amtala.lama asülleri tatbik edilerek iç 
tüketimin fazlalaşmasına yardımcı olmak lazımdır. 

10.3. Tarımsal Kreii Ilüessesesinin İşler duruma geti¬ 
rilmesi : 

Bu güne kazar bu konudaki Tarımsal kredi Müesse- 
sesinin normal yürümediği bir gerçektir.Kredi dağıtımına dördüncü 
beş yıllık plân hedeflerinde belirtildiği şekilde bir yön verilmesi 
luzümludur. 

10.4. Desteklere alım ve taban fiatı politikası : 
Devlet 19ö-Q yılından itibaren destekleme alınılan 

yapmağa başlamış ve bu iş içi-. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri görevlendirilmişti-. Kooperatifçiliği desteklemek yönünden 
isabetli gibi görünen bu dururun bir çok bakımlardan mahsurları gö¬ 
rülmektedir. Zira Kooperatife c .-tak olan müstahsillerden az ürünü 
olanlar aracı yapılarak fiatf-r düşük olduğu zamanlar onlar adına 
ürün kooperatife satılmaktadır, Diişük fiatla Antepfıstığı satın alan 
tüccarında ayni yoldan Birliğe satış yaptığı bilinmektedir. 0 halde 
Kooperatife Ortak olmayan üyelerden do Antepfıstığı satın alınması 
bu arada kooperatife ortak olmalarını sağlayıcı tedbirler tatbik 
mevkiine konulmalıdır. 

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

1975 Yılı taban fiatı 26.50 Tl.olarak tesbit edilir¬ 
ken 1976 da ürün idrak edileniyeceği nazarı dikkate alınmamıştır. 
Zira halen 1976 Sylül ayı tüccar alım fiatı ; Taban fiatının iki mis¬ 
li olan 52.50 Tl.ya kadar çıkabilmiştir. Kırmızı kabuklu antepfıstı- 
ğmın fo 60 kadarı hasadı müteakip ilk üç ayda kooperatif ve tüccar 
eline geçtiğine göre burada mağdur duruma düşen yalnız müstahsildir. 
Taban fiat tesbitinde iki yıllı-: geçimini bir yılda alacağı mahsule 
dayamış olan müstahsilin dura: ınun ön plâna alınması gerekmektedir. 

10.5. Antepfıstiğinin işlenmiş olarak ihraç edilmesi 
imkanlarının sağlanması ; 

Antepfıstiğinin işlenmiş ve ambalajlanmış olarak 
dış pazarlara gönderilmesi,ihracatımızı arttıracağı gibi ihraç fiat- 
larınmda daha tatminkar olmasını sağlayacaktır. Zira “ A.B.D. hariç 
diğer ülkelerde isleme tesisleri mevcut değildir. Bundan dolayı,bu 
devletler Antepfıstığı talebinde bulunamamaktadırlar.Ayrıca işlene 
ameliyesi sırasında iş gücü ve işleme nasraflarıda memleketinizde ka¬ 
lacaktır.0 Halde Ülkede büyük kapasitede Antepfıstığı isleme tesisle¬ 
ri kurulduğu takdirde hem halen insan gücüyle yapılan bu ameliye, 
makinalaşacağmdan isleme maliyetleri düşecek,hemde sağlık şartlarına 
uygun,standart ve paketlenmiş neyvalar da pazarlara arzedilmiş olacak¬ 
tır. 
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91.4. Yabani Antepfıstıklarının kültür çeşitlerine 
aşılanması . 

Memleketiniz Antepfıstığmın gen merkezi üzerin¬ 
de bulunduğundan yabani varlığı bakımından muazzam bir potansiyele 
sahiptir.Bu yabaniler antepfıstığı kültür çeşitlerine aşılandıklarında 
üç yıl gibi kısa zamanda verime geçmektedirler. 0 halde kısa zamanda 
Antepfıstığı istihsalinde bir hamle yapılması ve yıllar itibarile 
istikrarlı ihracata hemen dönülebilmesi için yabani Antepfıstıklannın 
aşılanmalarına daha da önem verilmesi şarttır. 

91.5. Sulama imkanlarının sağlanması : 

Antepfıstığmın umumiyetle yağışı az bölgelerde 
yetiştirildiği düşünülerek gübrelemenin yanında verim ve gelişmeye 
direkt tesiri olan sulamaya da önem verilerek bu imkanların mümkün 
olan yerlerde sağlanılmasma çalışmak lazımdır. 

91.6. Tarımsal mücadeleye önem verilmesi : 

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

91.7. Verim ve kalite bakımından Yüksek yabancı memle¬ 
ket çeşitlerinin getirilerek adaptasyon denemeleri yapılması : 

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

91.B.Tarımsal araştırmalara önem verilmesi : 
Memleketimizde Antepfıstığı konusunda araştırmalar 

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

10- Ekonomik Tedbirler : 

10.1. Modern Antepfıstığı muhafaza depoları ve isleme 
tesisleri kurmak : 

Halen memleketimizde modern muhafaza depoları ve 
işleme tesisleri mevcut değildir. Ancak Güneydoğu Tarım Satış Koope¬ 
ratifleri Birliklerinin bu tarzda çalışmaları olmakla beraber yeter¬ 
li görülmemektedir. İstihsal ve ihracat kapasiteleri ve gelişimi 
göz önünde bulundurularak bu tesislerin kurulması için imkânların 
sağlanılmağına öncelik verilmelidir. Böylece ; hem iirün depolarda 
saklanılmak suretiyle yüksek fiat teşekkül ettiği zaman satışa arz 
edilecek,hem işleme esnasında kullanılacak, işgücü memleketimizde 
kalacak,hem Antepfıstırı işleme tesisleri bulunmadığından işlenip 
paketlenmiş fıstık isteyen devletlerin talepleri >arşilanarak pazar 
teşekkülü sağlanacak ve reeksport'un önüne geçilecek, i ah .a da cnen.l .si 
E.Celi ve Aflatoxin varlığı sebebiyle ürünümüz ithal limanlarında 
tutuklanarak geri çevrilriyecektir. 
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10.2. İç tüketimin arttırılması : 
Birim sahadan alınan verin.muhtelif zorlamalar¬ 

la arttırılarak istihsalin fazlalaşmasına ve maliyetin düşürülmesine 
çalışılarak,ayrıca cazip ambalajlama usûlleri tatbik edilerek iç 
tüketimin fazlalaşmasına yardımcı olmak lazımdır. 

10.3. Tarımsal İreli Ilüessesesinin İşler duruma geti¬ 
rilmesi : 

Bu güne kısar bu konudaki Tarımsal kredi Müesse- 
sesinin normal yürümediği bir gerçektir.Kredi dağıtımına dördüncü 
beş yıllık plân hedeflerinde belirtildiği şekilde bir yön verilmesi 
luzümludur. 

10.4. Destekleme alım ve taban fiatı politikası : 
Devlet 19op yılından itibaren destekleme alınılan 

yapmağa başlamış ve bu iş içi' Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri görevlendirilmişti'". Kooperatifçiliği desteklemek yönünden 
isabetli gibi görünen bu duruT.trı bir çok bakımlardan mahsurları gö¬ 
rülmektedir. Zira Kooperatife c "tak olan müstahsillerden az ürünü 
olanlar aracı yapılarak fiatf r diisük olduğu zamanlar onlar adına 
ürün kooperatife satılmaktadır. Diişük fiatla Antepfıstığı satın alan 
tüccarında ayni yoldan Birliğe satıs yaptığı bilinmektedir. 0 halde 
Kooperatife Ortak olmayan üyelerden de Antepfıstığı satın alınması 
bu arada kooperatife ortak olmalarını sağlayıcı tedbirler tatbik 
mevkiine konulmalıdır. 

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

1975 Yılı taban fiatı 26.50 Tl.olarak tesbit edilir¬ 
ken 1976 da ürün idrak edileniyoceği nazarı dikkate alınmamıştır. 
Zira halen 1976 Sylül ayı tüccar alım fiatı ; Taban fiatmın iki mis¬ 
li olan 52.50 Tl.ya kadar çıkabilmiştir. Kırmızı kabuklu antepfıstı- 
ğınm i 60 kadarı hasadı müteakip ilk üç ayda'kooperatif ve tüccar 
eline geçtiğine göre burada mağdur duruma düşen yalnız müstahsildir. 
Taban fiat tesbitinde iki yıllıc geçimini bir yılda alacağı mahsûle 
dayamış olan müstahsilin durucunun ön plâna alınması gerekmektedir. 

10.5. Antepfıstığınıh işlenmiş olarak ihraç edilmesi 
imkanlarının sağlanması ; 

Antepfıstiğinin işlenmiş ve ambalajlanmış olarak 
dış pazarlara gönderilmesi,ihracatımızı arttıracağı gibi ihraç fiat- 
larınmda daha tatminkar olmasını sağlayacaktır.Zira y A.B.D. hariç 
diğer ülkelerde işleme tesisleri mevcut değildir. Bundan dolayı,bu 
devletler Antepfıstığı talebinde bulunamamaktadırlar.Ayrıca işleme 
ameliyesi sırasında iş gücü ve işleme masraflarıda memleketimizde ka¬ 
lacaktır.0 Halde Ülkede büyük kapasitede Antepfıstığı işleme tesisle¬ 
ri kurulduğu takdirde hem halen insan gücüyle yapılan bu ameliye, 
makinalaşacağından isleme maliyetleri düşecek,hemde sağlık şartlarına 
uygun,standart ve paketlenmiş meyvalar da pazarlara arzedilmiş olacak¬ 
tır. 
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10.6. İran ile ihracatta işbirliğinin SR.ftlanilir.asi ; 
Memleketimizde halen Antepf ıstıftmda standardi-* - s" 

zasyona gidilememiş olup ihracatımız natürel flatık olarak yapılmakta¬ 
dır.Halbuki İran ihracatını 4 standart tip üzerinden yapmaktadır. 
Antepfıstığı ihracatında her yıl İranla asgari ihraç fiatı üzerinden 
işbirliği yapıldığı takdirde her iki dikeninde ürününün daha fazla 
fiat bulacağı muhakkatır. 

10.7. B.Coli ve Aflatoxin problemlerinin halledilmesi : 

İhracatımızın çoğunu almakta olan A.B,D.leri son 
yıllarda memleketimizden ithal ettiği Antepfıstığı ürünü için B Ooli 
ve aflatoxin garantisi istemektedir.Bu günkü şartlarda Antepfıstığı 
işleme ve depolama tesislerimizin ilkel oluşu sebebiyle B.Coli ve' 
Aflatoxin garantisi verilememekte ve bazı partilerimiz geri çevrilmek 
tedir.Meyvalann ilkel tesislerde işlenmesi ve işleme esnasında kuyu 
sularının kullanılması E.Coli problemini ortaya çıkarmakt adır.Her 
şeyden önce temizliğe riayet eden modern isleme tesislerinin kulla- 
nılmasiyle konu çözümlenmiş olacaktır. 

Aflatoxin probleminin hallinde temel prensip,bu 
kütür bitkisinden kaliteli ve fazla ürün elde etmek ve değerlendiril¬ 
melerine kadar geçen süre içerisinde iyi muhafaza etmektir.Bu sonuca 
ulaşabilmek İçin de bitki yetiştirilmesinde,beslenmesinde ve hastalık 
ve zararlılara karşı en etkili tekniklerin uygulanması gerekmektedir. 

Antepfıstığı depolarının sıhhi tesisata sahip 
modern depolar olması şarttır. 

10.8. Dış pazar isteklerinin her yıl eksiksiz karşılan¬ 
ması : 

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

10.9. İhraç pazarlarının geliştirilmesi ve yeni pazar 
imkanlarının araştırılması : 

Antepfıstığı ihracatımızın $ 90 ı olan fazlası 
halen tek pazarımız sayılabilen A.B.D. nedir. İhracatınız kavlak- 
Çıtlak olarak yapılmaktadır. Bundan sonraki ameliye yani kavurma veya 
iç etmedir. Yani Antepfıstığı yarı mamül madde olarak ihraç edilmek¬ 
tedir.Tek ihraç pazarımız olan A.B.D.leri fiat teşekkülünde esas rolü 
•ynamaktadır. Antepfıstığını yarı mamül madde durumundan kurtarılarak 
tam işlenerek ihfcacatına önceleri ayak uydurulamaz veya yadırganırsada 
bu meyvaya alışmış halkın ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde olan 
A.B.D. de işlenip ambalajlanmış Antepfıstığını alacağı muhakkaktır. 

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

Reklam faaliyetlerinden önce özellikl.e Avrupa ül¬ 
kelerinde bu konuda ihtisas yapmış firmalara pazar araştırması yaptı¬ 
rılmalıdır. ve reklam ve tanıtma programının vüs'atı hitap edilecek 
sahalar ve kullanılacak vasıtalar mali prhtreâi ve buna karşılık 
temin edeceği menfaatları ne olabileceği teabit edilmelidir. 
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Pazar araştırmasının değerlendirilmesi reklam ve 
tanıtma faaliyetlerinin kontrol edilmesi için bir komite kurulma¬ 
lıdır. 

Reklam ve tanıtma faaliyetleri için lüzumlu tahsisat 
ihracatçıdan ihraç edeceği antepfıstığı bedelinden kesilmek suretiy¬ 
le temin edilmelidir. Bunun ithalatçıya yansıması için gerekli ted¬ 
birler alınmalıdır. Yapılacak kesintilerle meydana gelecek fon 
reklam ve tanıtma faaliyetim finanse etmeğe kafi gelmediği takdirde 
araştırma neticesine göre hazırlanacak bir proje Devlet Planlama 
Teşkilatına verilmeli ve böylece lınansman ihtiyacının bakiyesi 
Devlet Bütçesinden sağlanılmalı.tır. 

Ayrıca dış Ülkelerde açılan Gıda Sergilerinde 
.antepfıstığı ve mamulleri geniş ölçüde teşhir edilmelidir. 
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B. FINDIK 

1. GENEL OIARAK FINDIK 

Memleketimiz, son beş yıl İçinde yılda ortalama olarak 240.160 
ton, bu yılların carî fiyat ortalamalarına göre 2.730.000 bin lira değe¬ 
rinde fındık üretmiş yine yılda ortalama olarak 1.789*000 bin lira değe¬ 
rinde findik ihraç etmiştir. Başlıca, 14 ilde 560.091hdkfcarlık saha fın¬ 
dık tanmına ayrılmıştır. Yaklaşık olarak 400.000 aile fındık tarımıyla 
uğraşmaktadır. 

üretilen fındıkların Üreticiden doğrudan doğruya tüketiciye 
geçen kısmı yok denecek kadar azdır, üretici fındığını destekleme orga¬ 
nı olarak Fiskobirlik'e veya tüooara teslim etmekte ürün bu yoldan ihraç 
olunmakta raya iç piyasaya intikal etmektedir. 

Üretilen fındık ürünü aynı yıl İçinde tüketilememekte re bir 
sonraki yıla stok devretmektedir. Bu suretle fındıklar ikinci yıl içinde 
de satılmaktadır. İkinci yıldan sonra stok kaldığı takdirde bu malların 
satışında ısrar edilmesi gerek arz baskısının artması re gerekse kalite¬ 
nin bozulması nedeniyle sakıncalı bulunmaktadır. Bu durumdaki stoklar 
genellikle yağ çıkarılmasına tahsis olunmaktadır. 

Iağlığa ayrılan ürünlerin birinoi yıllarındaki ihraç fiyatları¬ 
na göre değerleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (1) 

ürün Yağlığa ay- Yağlığa ayrılan Asgari ihraç fiyatı Toplam THi âSıfa m «&jttar Ag/tojğ. fOB İOgJfauZAaJLaE- . (W° dolar) 
1964 1966 8.000 101.5 8.120 

1970 1974 15.600 132 20.592 
1971 1974 4.000 130 5.200 
1972 1974 1.400 126 1.764 

1973 1975 2.900 136 3.944 
(1974) ( x) 19.000 183 34.770 

(z) 1974 ürünü henüs yağlığa ayrılmamış olup muhtemelen ayrıla¬ 
cak miktarı İfade etmektedir. 

Genel olarak denilebilir kİ, fındık ürünü maliyetine nazaran 
daha as satış hasılatı sağlamaktadır. Aşağıdaki tablada yağlık olarak 
dağarlandirilanlar hariç daataklaas alışlarından dalayı karşılaşılan 
sarar miktarı hesaplanmağa çalışılmıştır. Tabloda sarar içinde bulnmam 
finansman giderleri re bası fanların 
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karşılığı olan miktarlar ve destekleme alımlannın etkisiyle oluşan 
fonlar da gösterilmiştir. (2) 

Yatırımların finans¬ 
manında kullanılan 

Karşılığı fonlar (komisyon,ka- 
gider içinde pital tahsilatı bağış- 

Finansman bulunan sabit 1ar, amortismanlar ve 
la yılı Zararlar  Giderleri kıymetler diğer kârlar  
1970-1971 281.235.358 219.418.374 540.000 19.591.308 
1971-1972 191.198.353 70.791.638 500.000 31.554.678 
1972-1973 181.573.131 60.490.744 1.500.000 39.384.514 
1973-1974 197.587.021 136.945.421 9.000.000 30.650.682 
1974-1975 342.046.514 201.721.263 18.500.000 71.874.723 

Sorun Gelir/Gider oranını yükseltmektir. Fındık üreten tarım¬ 
sal işletmelerde verim artışı sağlanmazken, üretime ayrılan sahalar de-, 
vamlı olarak artmakta, fındık üreten bölgeler arasındaki maliyet fark¬ 
ları büyümekte, asıl üretim sahalarında işletmeleri yaşayabilir,, halde 
tutmak için katlanılan fedakarlıklar ayırımsız uygulandığı İçin diğer 
bölgeler için yapaysa1 bir rant sağlanmış olmaktadır. Hernekadar 1973 
yılında verim 56.4 kg./dekar iken 2000 yılında 75*5 kg./dekar olacağı 
hesaplanmışsa da bu artışlar daha çok yeni üretim sahalarından ileri ge¬ 
lecektir. (3) 

Bu yönden yeni üretim sahalarının devreye katılması ilk bakışta 
sağlıklı bir gelişme gibi görülebilirse de durum aslında böyle değildir. 
Zira yeni işletmeler Terme, Çarşamba, Bafra, Adapazarı ovalarında kurul¬ 
maktadır. Buralarda arazî fındık üretimine ayrılmakla diğer ürünlerin 
üretiminden vazgeçilmektedir. Yani fındığın alternatif maliyeti yüksek? 
tir. Diğer bölgelerde ise alternatif maliyet düşüktür. Çünkü başka üre¬ 
time geçildiği takdirde, nufusu barındırmak güçleşeceği gibi, bir çok 
yerde erozyon nedeniyle mümkün de olamıyaçaktır. Bu bakımdan geniş kap¬ 
samlı bir tarımsal politika uygulanması gerekir. Ancak fındık üretim 
sahalarındaki artışın durdurulması sorunun daha da büyümemesi bakımından 
zorunluluk olmaktadır. 

(1) s Kaynak;Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği ve 
Fiskobirlik kayıtları 

(2) = Fiskobirlik kayıtları 

(3) a Tarım üretim Projeksiyonu, 1968-2000 T.0.Tarım Bakanlığı 
Ankara , 1969 
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Rapor konusunun dışında olmakla beraber bir noktaya daha değin¬ 
sek gerekmektedir. Tağ üretimine ayrılan fındık miktarı hariç, ticarete 
İntikal eden fındık miktarının % 85 oranında ihraç olunduğu söylenebilir. 
Burada Türk lirasının döviz karşısındaki kuru önemli bir faktördür. Türk 
parasının gereğinden fazla değerli tutulduğu görüşü yaygındır. 

Şimdi soruna yukarıdaki açıklamanı!! ışığı altında bakılırsa, ger¬ 
çekte , fındık ürünü ile ilgili olarak ekonomimiz bakımından sağlanan 
gelir/gider oranı ilk bakışta görülenden daha yüksektir, iyrıoa gereksiz 
olarak yüklenilen finansman giderleri tasarruf olunabilirse oran önemli 
surette yükselecektir. Düşme temayülü de fındık dikim sahalarındaki ge¬ 
nişlemenin proğraaa bağlanmasıyla yavaşlatılabileçektir. 

Fındıklarımız büyük ölçüde çikolata saniyii tarafından talep olun¬ 
maktadır. Bu talep Avrupa'da genel talebin % 70 inden yüksektir. Avrupa 
dışında ise daha çok hamur işleri sanayii tarafından talep edilmektedir# 
(yaklaşık olarak % 90).Buna karşılık çerez ve kuru meyve olarak talep 
% 10 nu bulmamaktadır. 

Fındık ürününün değerlendirilmesinde ihracatın önemi % 85, İç 
tüketimin önemi % 15 dolaylarındadır. Benzer kuru meyveler arasında mem¬ 
leketimiz ihraç ettiği fındıkla önemli bir yer tutmaktadır. (4) 

fcuru meyveler  % 
Fındık 28 
Badem 21 

Keşuv 20 
Ceviz 16 

Breziİnat 11 

Antep fıstığı 5 
Pikan cevizi  1 

TSÖ” 
îç tüketimde de önemli artışlar olmuştur. Son on yıl içinde iç 

tüketim giderek artarak % 3 dolaylarında nısbi önemi % 15 oranına kadar 

yükselmiştir. Bu gelişmenin devam etmesi beklenmektedir. 
Bu gün fındıktan sonra en fazla ihraç konusu olan bademin üretici 

ülkeler tarafından yapılan ihracatının 1971-1975 ortalaması 83.571 ton¬ 
dur. Bu ülkelerin iç tüketimleri ise 90.400 tondur. Aynı rakamlar fın¬ 
dıkta sırayla I3I.5OO ve 30.000 tondur. Bu iki ürünün son beş yıllık 

(4) s Edible Tree Nuts and Drled Fruita Cenevre 1973ı Ihternationâl 
Trade Çenter, Sayfa 14. 
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üretim ortalamaları arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. (Fındık 
152.000 ton/iç badem 165.000 ton/ İç). 

Bundan yurt İçinde fındık işleyen endüstrinin geliştirilmesi ve 
İç tüketim potansiyelinin kullanılması; giderek uygun kalitede, değişik 
tip ve şekillerde mamullerin üretilmesi ve ambalajlanması suretiyle de 
lhraoata yönelinmesl gerektiği ortaya çıkmaktadır. Gerçekten en büyük 
badem ihracatçısı olan B.Amerika bunu İç piyasasında ve dış piyasada 
başarıyla yapmıştır. Buna rağmen 1976/1977 devresinde yüksek üretim ne¬ 
deniyle İhracatı artırmak için badem fiyatlarında önemli indirim yapmak 
zorunda kalmıştır. (5) 

Fındık üretimin-i yılı içinde satmak istenirse, daha düşük fi¬ 
yatla satılan kuru meyvelerle rekabete sokmak gerekeoektir. Bu takdirde 
kısa vadede birim başına çok daha düşük döviz gelirine katlanılacaktır. 

Memleketimizden yapılan fındık ihracatının % 6 sı işlenmiş kalan 
kısmı natürel halde fındık olarak yapılmaktadır. Ancak işlenmiş ismi 
verilen fındıklar daha çak yine ham ve yarı mamul olarak kullanılan mad¬ 
delerdir. Bu nedenle fındık piyasasından ayrı bir piyasa oluşturulamamak¬ 
ta, arz miktarıyla fiyatlar da düşmektedir. 

Fındık işleyen sanayiin gelişmesiyle ihracata daha kaliteli en¬ 
düstrinin talep ettiği standardlara uygun mal verilmesi (ham madde, yarı 
mamul ve tüketici paketlerinde çereç olarak) ve iç piyasa için çeşitli 
mamullerin üretimi ve sonra ihracatı mümkün olacaktır. Böylaoe üretim 
fazlası fındıklar fiyatlar fazla düşürülmeden normal kabul edilebilecek 
piyasa şartları içinde satılabilir. Diğer bir ifadeyle fındığın talep 
elastikiyeti daha çok artar. 

II . EüBUIıü KAPABtEB 

İç fındık ve mamulleriyle ilgili sanayi iki grupta toplanabilir. 
1. Fındık kırma fabrikaları 

2. Ana hammaddesi fındık olan malları üreten tesisler. 

tındık kırma fabrikaları 

Bunlar fındığı kabuklu olarak ambalajladığı gibi kabuğu kızarak 
İç haline da getiren tesislerdir* Mallar boylara ayrılır ve uyulması mecburi 
elma kalite standartlarına uygun olarak hazırlanır. 

(5) • BewTork Ticaret Müşavirliğinin 16.8.1976 tarihli raporu. 
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Bon yıllarda Fiskobirlik dışında fındık kırma fabrikaları 
kuran firma yoktur. Kurulanlar daha çok fındığın yeni dikim sahaların¬ 
da dır. 

Mevcut fındık kırma fabrikalarında hijyenik şartlar yetersizdir, 
kalite kontrolü göz ve elle yapılmaktadır. Kimyasal ve bakteriolojik 
kalite kontrolü yok denecek kadar azdır. 

Bölgede mevcut fabrikalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Günlük iç fındık hazırlama kapasitesi 
îç fındık ton/8 saat 

Şahıs fabrikası Fiskobirlik 
Bulunduğu var kapasite  Adedi kapasite Adedi Toplam kapasite 
Akçakoca 10 1 20 1 30 
Karasu 10 1 - - 10 
Düzce 7 1 50 1 57 

Cumayerl 30 3 15 1 (x) 45 
Terme 40 4 - - 40 

Ünye 121 9 10 1 (x) 131 
Fatsa 40 6 20 

5 (x) 
2 
1 (x) 

65 

Perşembe 10 1 10 1 20 
Ordu 175 17 50 

10 
2 
1 (x) 

235 

Piraziz 10 1 10 1 20 

Bulancak 70 7 10 1 80 
Giresun 80 9 20 

20 
1 
2 (x) 

120 

Be şap — - 10 1 10 

Bspiye 10 2 - - 10 

Tirebolu 15 3 5 1 (x) 20 

Görele 10 1 10 2 (x) 20 

Trabzon 35 2 50 2 85 
Toplam 673 68 325 22 998 

(x) işaretliler Fiskobirlik tarafından kiralanan fabrika¬ 
lardır. 
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Yukarıdaki fabrikalardan başka FİBkobirlik tarafından yapılması 
plânlanan fabrikalar aşağıda belirtilmiştir. 

Hizmete giriş Bedel (1976 fiyatlarıyla 
Tıl 

1977 50 1978 9.000 
1978 110 1980 19.800 
1979 80 1981 14.400 

1980 120 1982 21.600 
1981 50 1982 9.000 

fabrikalarda kabuklu fındık biri sabit diğeri dönen iki taş ara¬ 
sında kırılmaktadır. Bunun yerine özel bir metal vals sistemi geliştiril¬ 
mektedir. Bu çalışmaların sonucu alındığında daha kaliteli üretimde bulu- 
nulabilecektir. Bu fabrikaların kapasitelerine göre istihdamı gereken işçi 
adedi bakımından şu şekilde bir yaklaşım yapılabiliri 

Kapasite (İç fındık 
laci adedi Ton/8 saat) 

5 25 
10 45 
20 80 

30 100 
40 115 

50 1J0 
100 220 

Görüliiyorki, kapasite büyüdükçe iktisadilik artmaktadır. Günün 
standardlarına uygun bir fabrika (50 ton iç 8 saat kapasiteli) Ağustos 
1976 ayı içinde Fiskobirlik tarafından Düzce'de hizmete sokulmuştur. 
Bunun dışında yeterli sayılabilecek Standardda fabrika kapasitesi memle¬ 
ketimizde günde 200 tonu bulmaz. 

Ana hammaddesi fındık olan mamulleri üreten tesisler 

Ana hammaddesi fındık olan mamulleri üreten endüstriyi ihracat 
yapan ve yapmıyan endüstri olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Ana hammeddesi fındık olan mamulleri üretip ihraç eden endüstri 
son yıllarda bazı gelişmeler göstermiştir. Kalite yeterli olmasa bine bu 
çeşit fabrikalarda hijyenik şartlar fındık kırma fabrikalarına nazaran 
çok iyidir. Bu endüstri esasen Fiskobirlik ve az sayıda firma elindedir. 
(6)  
(6)* Kaynak» Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği. 
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Firmalar (günlük kapasite, S saat/ton) 

Mamul cinsi Fiskobirlik 
Sağra 

Ordu 
H.Gürsoy 

Ordu 
H.Aybay ve 
Sabırlar Ort. Diğerleri Tonlam 

Baya zlatı İmiş 2.920 3.504 1.825 2.920 3.650 14.819 

Kavrulmuş 4.380 (5.504) (1.825) 1.460 1.825 12.994 

Dilinmiş 36.5 1.095 1.095 438 1.825 4.489 

Kıyıİmi ş 292 2.409 1.095 1.825 1.825 7.446 
Füre 219 1.825 - 438 1.095 3.577 
Toz 3.650 2.190 1.825 2.555 3.650 13.870 

Toplam 11.497.5 14.527 7.665 9.636 13.870 57.195 

Hots Sağra ve Gürsoy firmaları aynı (ma.kinalarla beyazlatma ve ka vurma yapmak-
tadırlar. Bu bakımdan parentez içindeki rakkamlar mükerrerdir. 

Bu endüstri toplam olarak 1973 yılında 3*724, 1974 yılınla 4.613, 
1975 yılında 5*913 ton mal ihraç etmiştir, önümüzdeki yıllarda gelişmenin 
devam edeceği tahmin olunmaktadır. Fiskobirlik'in bu konuda yaptığı önemli 
bir yatırım 1978 yılında hizmete girecektir. Fiskobirlik dışında önemli 
bir yatırım Sağra-Ordu firması tarafından yapılmakta olup, muhtemelen 
1977 yılında üretime geçecektir. Bunun dışında de bazı yenileme yatırım¬ 
larıyla birlikte kapasite artışları olabilir. 

Fiskobirlik tarafından ı.urulacak tesisin kapasitesi (7-a) 

Mamul çeşitleri Yıllık ton 
Paketlenmiş çiğ fındık 15.000 
Beyazlatılmış fındık 7.000 
Paketli kavrulmuş fındık 3.000 
Paketli tuzlanmış fındık 900 
Paketli fındık unu 2.160 

Paketli kübik (kıyılmış)fındık 36O 
Paketli dilinmiş fındık 180 
Fındık ezmesi 450 
Paketli kabuklu fındık 1.000 

Huğa ve füre 2.160 
Krokan 2.400 
imalâtın % 80 oranında ihraç olunacağı tahmin o Ilınmakta dır. 

Yıllık üretim değeri 1976 fiyatlarıyla bir milyar liraya ulaşacaktır. 
Gümrük muafiyetinden yararlanılarak 29.811.360 lira tutarında makinalar 
ithal edilmiştir, inşaat ve montaj 172.121.207 liraya ihale olunmuştur. 
Ayrıca 26.870.089 liralık daha makina ithal olunacaktır, ihale bedeli 
içinde 24.855.800 liralık makina ve teçhizat yurt içinden temin olunacak- 
tır.    
(7-a) = Fiskobirlik kayıtları 



Ayrıca Sağra-Ordu firması 26.000 bin liralık yatırıma girişmiştir. 
Sağra firması tarafından kurulacak tesisin kapasitesi ( 7-b) s 

Fındık nisbeti 
Mamul geçitleri Kapasite  ]i  
Nugat 13 ton/24 saat 40 
Flıps 300 kg./saat 20 
Kavurma 
Beyazlatma 2500 kg./baat 100 
Mamullerin ortalama 7a 30 nisbetinde ihracı mümkün görülmektedir. 

Bu yatırımlar dışındaki yatırımların önemli, bir ihraç potansi
yeli getireceği söylenemez daha çok iç piyaBaya yöneliktirler. 

îç piyasa i;in üretim yapan imalâtçıların başlıca fındık ve 
fındıklı mamulleri aşağıda belirtilmiştir. (8) 

Çerez: Paketlenmiş kabuklu fındık, paketlenmiş veya dökme çiğ 
iç fındık kavrulmuş ve tuzlanmış tındık, 

Fındık ezmesi, 

Şokeİla, 
Çikolata: (Fındıklı çikolata, dra^je, fındık flipsi) 
Pasta, 
Toz fındık, 
Tatlı: Unlu ve sütlü tatlılar, 
Lokum, 
Fındık şekeri, 
Helva (fındıklı) 

Sucuk (fındıklı) 
Bisküi 

Yurt içindeki tüketimle ilgili olarak güvenilir istatistikler 

bulunmamakla birlikte son yıllarda büyük artışlar gösterdiği söylenebilir. 
Yıllık 12.000-15.000 ton arasında iç fındığın iç piyasada tüketildiği 
tahmin olunmaktadır. Bu rakkam beş yıl önceki miktarın yaklaşık olarak 
iki katıdır. 

Yukarıdaki tüketimin 5*000 tonunun kavrulmuş, dilinmiş, kıyılmış, 
füre ve un haline getirilmiş fındık olarak aynı zamanda ihracat yapan 
firmalarca sağlandığı tahmin 61^nmaktadır. (9-«) 

(7-b) = Sağra-Ordu firmasından alman bilgiler 
(8) a Fiskobirlik araştırması 
(9-a) = Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği 



Kalan tüketim mahallen işlenen iç fındıklarla, kabuklu ve çiğ iç fındık¬ 
la karşılanmaktadır. 

Kiekobirlikçe İç büyük ilimizde yaptırılan araştırmada 19 mahal¬ 
li marka saptanmıştır. İç piyasa tüketiminin 1982 yılında 19.000, 1987 
yılında 24.000 tona çıkması beklenebilir. 
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III- TALEP 

1960 -1976 yılları arasında yapılan üretim aşağıda 
belirtilmiştir: 

Yıllar Miktar (ton/kabuklu) 

1960 58.470 
1961 76.000 
1962 122.380 
1963 88.440 
1964 195.215 
1965 62.000 
1966 190.000 
1967 71.000 
1968 138.000 
1969 170.000 
1970 255.000 
1971 166.000 
1972 190.000 
1973 250.000 
1974 244.000 
1975 350.000 
1976 242.600 

1960-1975 yılları arasında yapılan fındık ihracatı 
aşağıdadır: 

Miktar (ton/iç fındık) 

41.361 
36.000 
43.582 
41.971 
49.128 
60.135 
51.457 
68.236 
66.788 
82.946 
65İ782 
65,206 
91.066 

102.504 
96.197 
99.551 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
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1950-1977 i'ıllardaki iç tüketim miktarı aşağıdadır: 

Yıllar i.iktar (ton iç/fındık, tahmini) 
1950 2000 
1951 2400 
1962 2800 
1963 3200 
1964 3700 
1965 4200 
1956 4600 
1967 5000 
1968 5500 
1969 6200 
1970 o 800 
1971 7400 
1972 8000 
1973 9400 
1974 10.800 
1975 12.200 
1976 13.600 
1977 15.000 

1987 Yılma kadar ihracat ve iç tüketim tahminleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Yıllar iiiktar (ton iç/fındık) 
1976 105.178 
1977 109.808 
1978 114.438 
1979 119.068 
1980 123.698 
1981 128.328 
1982 132.958 
1983 137.588 
1984 142.218 
1905 146.848 
1986 151.478 
1987 156.108 
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>Lı ı-i-Ü J. _üivCbİXl 

Yıllar Mktar (iç rin,lı../ton) 

1976 19.091 
1979 16.091 
19&0 17.091 
1ÇC1 18.031 
190c 19.091 
196J 20.091 
1964 21.091 
1935 22.091 
1986 25.091 
1967 24.091 

Üretim 

Yıllar İre tim (2a ouk/ton) 

1977 506.550 
1978 525.672 
1979 5^2.794 
1960 559»916 
1961 577.058 
1982 594.160 
1985 411.282 
1934 428.404 
1985 445.526 
1986 462.648 
1987 479.770 

Kot» îç nisbeti % 48 kabul 
edilebilir. 
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xv“ . ..j / j j~ ' j- J1 Lı.r . ı i 

üur;.iy e1 der. ilıraç olunan dindi .ilerir. y GC ni ;ii.olato 
ve rasta sanayiinde i-.ulla nıİnaktadır. Her şeyde r. dr.ce bu sana¬ 
yiinin kalite ye rmer salepleri ^rşılarj.'.a lıdır. 

iicure-te ta _şişin cer.* i ve liraca tır murakooesi ve 
korunması ha«.ıj.ndcı *d 1705 sayılı kanun ile bu narıma ek olan JOIİ 
sayılı kanun mucibi çı.-arılan nizamname kü.am.ıle ri dairesinde ya- 

pılan kontrol sadece dişini oir Kontroldür, tu kontrol, fitosani- 
ter ve kimyevi hor.trolla birleştirilmelidir. Loylece geliştirile¬ 
cek nurulttş bir ölçüde araştırmalar da yapılabilmeli ve endüstri¬ 
den çelecek kalite Kontrol istekleri de de gerle nöi rilebiİnelid ir. 
Bu.gün endüstrinin, i'ındı idari cızda bulunan haşa re, yabancı madde, 
vurgun ve İtabım siniş taneler, yabancı koku, tazelik (yüklemeden 
kısa sure önce .vsbu undan ayrılmış iç fındık) renk, boy talepleri 
tamamen imrşı la nama: ıs ..ta dır. 

kalitenin iyileştirilmesi halanından alınacak tedbirler 

şüphesiz son aşamada (ihracat) ortaya çıkmamaktadır, üreticiyi 
özendirecek tedbirler alınmadığı için çeşitli fındıklar birbiriy- 
le karıştırılmaktadır, dipler tombul, sivri olarak ayrılmakta ve 
boylama yapılmaktadır. Böylece çeşitli varyansyonlar birbiriyle 
karış tırılmai-ta dır. 

Üretici ürürü ilkel yöntemlerle toplamakta, Kurutmak¬ 
ta ve piyasaya -etimektedir. Özellikle iıavaler yağışlı olduğu 
takdirde ürünün sür'atle hazırlanıp kurutulamamasından dolayı 

çürüme, küflenme ve reni değişikliği olmaktadır. 

üreticinin teslim ettiği fındıkların depolanmasında da 
yetersizlikler vai'dır. Henüz fındık konulan hiç bir şartlandırılmış 
depo yoktur. Oysa ki, Kalitenin muhafazası bakımından, var.tila syon 
ve nisbi rutubet kontrolü önenı taşımaktadır. (10) 

(10) kahmut ..yfer, değişik nem. ve sıcaklarda muhafaza -i lilen fın¬ 
dıklarda .o lire kayıpları ve Kalite ile yaL asitl- rir.in 
değişme 1er: a ra sırca, ki ilişkiler Ankara U.kiraa t Fakültesi 
; zyı.nl; " s J-'- ja /ta s -’+G 
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İhracata mal hazırlayan fabrikalarda büyük ölçüde eski 
olup, hijyenik şartları taşımamaktadır. Hazırlanan partilerde 
taş, toz, yabancı maddeler ve «koli basili bulunabilmektedir. 

Haşareye karşı son safhada metil-bromidle yapılan fümigasyon 
yaygınlanmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Ancak, fümigasyon işle¬ 
ri çadırlarda uzun zaman içinde ve belli ısı derecesinde yapı¬ 
labildiği için zor ve geç sonuç vermekte, senenin önemli bir 
bölümünde hiç yapılamamaktadır. Bu konuda konulmuş zorunluluk¬ 
lar da olmadığı için, aynı vapura fümige edilmiş ve edilmemiş 
mallar yüklenmekte ve bulaşmalar olmaktadır. 

Önemli alıcı piyasalarda 1977 yılında afla toksin kont¬ 
rolü başlıyacaktır. Memleketimizde bu kontrol pratik bir şekilde 
yapılamamaktadır. Etoksiyat ile fümigasyona henüz başlanamamış¬ 
tır. Aflatoksine karşı bu gazla fümigasyon yapılma sı gereklidir. 
Eiskobirlik tarafından yapılmakta olan modern fümigatusmn hiz¬ 
mete girmesi 2 yıl alacaktır. 

Keza ambalaj maddesi olarak jüt çuvallar kullanılmaktadır, 
(ihraç edilen fındıklar % 90 oranında jüt çuvallara konulmaktadır) 
Bu çuvalların ithalinde yeterli kalite kontrolü yapılamadığı için, 
bazen bunlardan fındığa koku sirayet etmektedir. Bu koku fındık 
mamule konulduktan sonra daha çok belirgin hale gelmektedir. Kar¬ 
ton kutu temini ise memleketimizde güç, pahalı ve zaman almakta¬ 
dır. 

îhraç edilen paketlenmiş malların kalite kontrolü ise 
daha güçtür, fümige edilememektedir. Alıcı ülkelerin mevzuatı özel¬ 
likle, gramaj ve kalite yönünden rijit ve mü sama ha sızdır. 

Bu noksanlıklara rağmen, alternatifi yağlık olan bir stok 
sorunu ile karşılaşılmış bulunulduğundan, riskine rağmen kalite 
garantisi vermek ve sonucuna katlanmak gerekiyor. Bu takdirde, mem¬ 
leketimizdeki kambiyo kontrolü bunu güçleştiriyor. Maddenin özelli¬ 
ği dikkate alınmıyor, uygulama yeknesak olarak devam ediyor. îç 
piyasada paketlerde hiç bir kalite kontrolü yoktur, özellikle 
gramajda oynanmakvauretiyle rekabet yapılmaktadır. 
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Destekleme t,lıu a 11yetleri dış satış fiyatlarının 
üzerindedir. Buna göre, destekleme alınlarırır. üreticiyi destek¬ 
leme sayesi ile yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Ancak, uygula¬ 

mada korunmaca muhtaç üreticiyle oIrayan üretici ayrılmamaktadır, 
•farımsa 1 işletmelerin durumları, destekleme organları tarafından 
kurulacak bir örgüt eliyle yalandan izlenmeli ve destekleme hiz¬ 
metleri sınırlandırılmalıdır. Böylece destekleme giderlerinden 

bir ölçüde tasarruf sağlanabileceği gioi bir lasını ürün vergi 
iadesi ödenmeden ihraç olunabilir. 

Keza fındık dikim sahaları rastgele genişlemeğe devam 
etmektedir. Özellikle başka bitkilerin üretilebileceği verimli 
taban araziler fmdiK tarımına ayrılmaktadır, Marjinal üretimin 
gerçek değeri yağ' ham maddesi olmaktadır. Buna karşılık üretimin¬ 
den vazgeçilen (alternatif maliyet) ürün gerçek bir kayıp olmak¬ 
tadır. 

Destekleme alıcılarının ticari krediler gibi finanse 
edilmesi nedeniyle ödenen masraflar gerçekte görülmekte olan bir 
hizmete karşılık olmamakta ve Hazîneye yük olmaktadır. Genel ola¬ 
rak destekleme alimlerinin kamiı hizmeti olarak niteliği dikkate 
alınarak sevk ve idaresi, muhasebe şekli, sonuçların tasfiyesi 
bir statü altında toplanmalıdır. 

Milletlerarası para piyasasında görülen istikrarsız¬ 

lık karşısında sabit kur yöntemi değişik bir piyasa oluşturmak¬ 
tadır. Para kurlarındaki değişiklikler karşısında bazen yeni 
ihraç olanakları doğmakta, bazen de kaybolmaktadır. Fındık gibi 
üretim fazlası bulunan bir ürünün ihracının sağlanmasında fır¬ 
satların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle bürok¬ 

ratik sınırlamalarla zaman, kambiyo, kredi sınırlamaları bu im¬ 
kanların kullanılmasını bazı hallerde azaltmaktadır. îhraç re¬ 
jimi içinde üç aya kadar vadeli anlaşma yapılabilmekte ve altı 
aya kadar uzatılabilmektedir. 

öte yandan fındık ithalatçıları para kurlarındaki 
değişikliklerden zaman zaman rekabet yönünden güç şartlarla kaı*- 
şılaşmaktadırlar. Bu da onları fındık konusunda çekingen yapmak¬ 
tadır. , 
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Alivre fındık satışları, fındık kullanan sanayiin ihtiyacını ön¬ 
ceden enin bir şekilde karşılamak arzusundan dolmaktadır. Bu ih¬ 
tiyacın, uygun şekilde karşılanması bu güne kadar mümkün olma¬ 
mıştır. Alivre satışlar, spekülatif oyun karekterinde görülmüş 
ve genellikle oyuna iştirak edenler tarafından yapılmıştır. 

Bugün fındık piyasasında ciddi araştırmalar yapıl¬ 
mamıştır. Eldeki bilgiler, tecrübelerle yapılan yaklaşımlardan 
ibarettir. Araştırmalar yapılması ve yapılan araştırmalardan 
yararlanılması konusunda henüz esaslı bir uygulama yoktur. Özel¬ 
likle bu gün çerez olarak fındık tüketimi, tüketilen diğer kuru 
meyvelere nazaran son derece azdır. Tüketici uyGun fiyatlar ve 
tanıtma programı ile sürümü yapılan diğer kuru meyvelere alış¬ 
maktadır. 

Fındık ürününün alım ve pazarla imasında destekleme 
organı dışında kalan özel firmaların faaliyetlerinden yararla¬ 
nılma yolunda hedef, yöneltme, özendirme tedbirleri saptanma¬ 
mıştır. Bu nedenle bu firmaların hakim oldukları ihracatçı 
birlikleri ile destekleme organları daima karşı karşıya gelmek¬ 
tedirler, Birlikler genellikle destekleme organını piyasanın 
dışında tutmak istemekte (yüksek asgari tescil fiyatlarıyla 
özellikle lampanyanın ilk yarısında) ve buna göre oluşturulan 
piyasada çalışmayı arzulamaktadırlar. Ancak bundan aynı zamanda 
rakip üretici ülkeler yararlanmaktadırlar. 

İhracatın önemi konusunda kamu oyu yaratılamamıştır. 
Besmi otorite ve merciler uygulamada "ticari bir iştir) çıkar 
konusudur | " şeklinde bir düşünceyle ihracata ve ihracatçıya 
yardımcı olmaktan çekinmektedirler. 

Fındık talebinde etkili olabilecek ülke çapında 
ve hatta milletlerarası etkinliğe sahip büyük kuruluşlarla ye¬ 
teri kadar direkt temas geliştirilememiştir. Bu temasların ge¬ 
liştirilmesi çeşitli mevzuat kayıtlamaları (ihracat rejimi ve 
kambiyo uygulamaları) ve kalite konusundaki oazı yetersizlik¬ 
ler olumsuz etkiler yapmaktadır. 
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Yukarıda genelliklekatı değerlendirilmeler yapılmıştır. 
Gerçekten ümit verici girişimler yapılmış ve başarılar da sağlanmış¬ 
tır. Ancak, buna rağmen karşılaşılan sorunların önemi karşısında 
yukarıdaki vurgulamalar yerinde görülmüştür. Sonraki konularda şüp¬ 
hesiz alman başarılı sonuçlar dikkate alınarak önerilerde bulunu¬ 
lacaktır. 

V- GELti/E POTArSİYELÎ 

Emdik, üretimindeki gelişme ve pazarlama dar boğazı 
karşısında ekonomi, yağ ekstrakalyonuna ayrılan fındıklar, fındık 
üretimi nedeniyle üretiminden vazgeçilen bitkiler, fındık ürününe 
ödenen fiyat ve ndıkla ilgili hizmet giderleriyle saflanan hası¬ 
lat farkı v.s. karşısında önemli kayıplarla karşılaşmaktadır. Hükü¬ 
met tebliğinde sadece destekleme alıcıları nedeniyle, 197° ürünü ile 
ilgili olarak katlanılan farkın 1,5 milyar lira olduğu belirtilmiş¬ 
tir. Gerekli tedbirler alındığı takdirde bu kayıplar önemli ölçüde 
azaltılabilir. 

Findi ı işleyerek nihai mamul ve aramalı haline getir¬ 
me yGlunda en öne: ü girişim olan Fiskobirlik Entegre Fındık işle¬ 
me tesisi ile ilgili yatırım, yıllık tan kapasitedeki üretim değe¬ 
rinin 1/5 dir. Bir fındık kırma fabri-tcasınaa bu oran 1/25 şe kadar 
düşmektedir. 

özellikle destekleme alıcılarının niteliği dikkate alı¬ 
narak, ticari rantabilite bakımından, olmasa bile ekonomik verim¬ 
lilik yönünden, yatırımlar vazgeçilmez önemdedir. Bu sarette kalite 
ve kapasite yönünde yeterli bir düzeye gelinerek istikrarlı fiyat¬ 
larla hammadde ve aramalı sağlanebilindiği takdirde, fındık işleyen 
sanayiin dahili piyasa için fındık talebi 1982 de 19.000 tona, 1987 
da 24.000 tona ulaşabilir. Bu rakkamın 1977 yılında 15.000 ton ola¬ 
cağı kabul edilebilir. 

Dış piyasa talebi büyük ambalajlardaki natürel fındık 
ihracatı (m bulk) hariç paketlenmiş naturel fındık, beyazlatılmış, 
öğütülmüş, kıyılmış, dilinmiş, füre ve ezme halinde,fındık halinde 
1982 de 10.000, 1987 de 15.000 ton artış gösterilebilir. ' 
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Bu rakkam halen 6.000 tondur. 

Büyük anbalaşlardaki natural fındık iharacatmdaki 

artış da dahil edildiği takdirde, 1976 yılma nazaran 1982 yılın¬ 
da yuvarlak olarak 33.000 ton, 1987 yılında 56.500 ton artış gös¬ 
termiş olacaktır. 

VI- GrELÎŞÎ B P0LÎTÎ1ALAEI 

1. Tarımsal işletmeden nihai tüketici veya ihracata 
kadar, kaliteyi iyileştirici her türlü tedbirin alınması, gerekli 
yatırımların yapılması, bu arada standartların uygulanması, kalite 
kontrolünün günün icaplarına uygun şekilde yapılması birinci dere¬ 
cede önem taşımaktadır. 

2. Bindik dikin sahalarındaki genişlemenin bir prog¬ 
rama bağlanması, bu program hazırlanıncaya kadar taban arazide ve 

ekol®jieinin dışında fındık aikiminin durdurulması, halen dikili 
sahalardaki potansiyelin kullanılması, yani verimin artırılarak 
maliyetlerin düşürülmesi gereklidir. Uzun vadede memleketimize 
nazaran daha büyük pazarlama olanaklarına sahip rakip üretici ül¬ 
kelerin rekabetine karşı izlenecek en önemli politika budur. 

3. Pazarlama hedeflerine varılmasında etkili firma 
ve özellikle kalite, reklâm ve ihracatta devamlı bir akış yara¬ 
tacak etkili bir fiyat politikası uygulanması yönünden milli mar¬ 
ka yaratılmasının önemi dikkate alınarak destekleme alımlarının 

sağladığı olanaklardan bu yolda yararlanılmalıdır. Ayrıca özel 
kuruluşların olanakları, verimli oldukları sahalar açıkça belir¬ 
tilerek bu politikanın uygulanmasında destek olacak yönde özen¬ 
dirici tedbirler alınması gerekmektedir. 

C. Bindik ürününün saklanma ve işlenmesi ile ilgi¬ 
li yatırımlar, kalite yönünden müsbet katkıları olduğu sürece 
her türlü teşvik tedbirlerinden yararlandırılmalıdır. 

5. Destekleme alımlarından aynı zamanda yulardaki 
politikaların desteklenmesinde de yararlanılmalıdır. 
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VII- aLU5I.IA.SI GEREİJİ üEDBlHIER 

1. ihracatta kalite kontrolünü daha yeterli hale 
getirmek için fitooaniter, fiziksel ve kimyasal kontrolü bir ara¬ 
da yapacak labaratuvarlar kurulmalıdır. Bu kuruluşun tecrübele¬ 
rinden iç piyasaya sürülen mamullerin kalite kor.trolunda da bir 
ölçüde yararlanılabilir. 

2. Iç piyasada kalite kontroluna vt tüketicinin ko¬ 
runması için gıda kodeksi çalışmaları ve yasal hazırlıklar biti¬ 
rilmelidir. 

J. En az yılda bir defa olmak üzere önemli fındık 

alıcısı ülkelerdeki ticaret müşavirleri, 'iicaret ve îarım Bakan¬ 
lıkları yetkilileri, ihracatçı kuruluşların temsilcileri, kalite 
kontrolünü yapan elemanlar uygulamanın değerlendirilmesi ve geliş¬ 
tirilmesi hususünda toplantı yapılarak o güne kadar yapılan çalış¬ 
malar değerlendirilmelidir. 

4. üretilen fındıklar arasında ayırt edilmesi kolay 
özellikler taşıyan varyasyonlar birbiriyle karıştırılmamalı ve 

daha çok çeşitde fındık hazırlanmalıdır. 

5. Ürünle ilgili depo ve fabrika yatırımları kali¬ 
tenin korunması ve hijyenik şartlan taşıması yönünden değerlen¬ 
dirilmeli, ihtiyacı karşıjıyacak durumda olanlar için etkili teş¬ 
vik tedbirleri uygulanmalıdır. 

6. Haşere ve aflatoksin'e karşı fümigasyonun bütün 
yıl boyunca yapılması ve buna dair resmi belge verilmesi için 
ihraç merkezlerinde yüksek kapasiteli vakumlu fümigatuvarlar ya¬ 
pılmalıdır. 

7» Fındığın iç ve dış piyasada sürümünde kullanıla - 
cak her türlü ambalaj maddelerinin bu arada karton kutular kolay¬ 
ca sağlanabilmelidir, özellikle SEKA, müessesesi ithal mail karton 
kutu da temin etmelidir. 

8. Fındık ürününün değerlendirilmesi için yüksek risk¬ 
li piyasalara cesaretle girilmesini sağlamak için özellikle kalite 
garantisi verilmesi gerekmektedir. 
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Garantiye rahnen imalâtçının elinde olmıyan bir çok unsurlar 
bulunmaktadır. Bunlar dikkate alınarak aksi sonuçlar ortaya 
çıkması halinde (meselâ, nalın reddedilmesi hatta imha edilme¬ 
si gibi) kambiyo yönünden kolaylık gösterilmeli ve gerekli 
transferler zamanında yapılmalıdır. 

9. Ham madde maliyetlerinin yükselmemesi için 
destekleme alınılan statüye bağlanmalı, tarımsal işletmelerin 
verimleri artırılmalı, dikim sahalarının gereksiz büyümesini 
kontrol altına alacak proğ:ram yapılmalıdır. 

10. Ortaya çılan ihracat olana idarinin kaybol a- 

dan kullanılması için ihracat rejimi, kambiyo mevzuatı, kredi 
tedbirleridaha seyyal olarak uygulanmalıdır. 

11 o İhracatın geliştirilmesi için dış ülkelerde 
araştırmalar yaptırılmalı ve fiyat, kalite ve diğer satış şart¬ 
ları bakımından etkili promosyon tedbirleri alınmalıdır. 

12. Kalite, fiyat ve güven yönünden değer ifade 
eden milli marka ve etkili bir firma yaratmanın önemi açıktır. 
Ürünün pazarlanma siyla ilgili tedbirlerin uygulanmasında böy¬ 
le bir organa ihtiyaç vardır. Bu organın stratejik faaliyetle¬ 
rini de destekleyici olarak, fındık ihracat ve dağıtımını ya¬ 
pan firmaların faaliyetlerinden de yararlanılmalı ve gerekli 
sahalarda özendirici tedbirler alınmalıdır. 

İJ. Fındık talebinde etkili olabilecek ülke ça¬ 
pında veya milletlerarası etkinliğe sahip büyük kuruluşlarla 
direkt temaslar geliştirilmeli, özel anlaşmalar yapmaya çalı¬ 
şılmalıdır. Bunu yapmak için ihraçat rejimi ve kambiyo mevzuatı 
bakımından kolaylık sağlanmalıdır. 
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c. Ç3KİREEKSİZ KURU ÜZ® 

Ç.K. Üzüm Üretimi 
Yıllar Üretim (bin ton) 

1960-61 67 
1961-62 85 
1962-63 92 
1963-65 50 
1965-65 75 
1965-66 122 
1966-67 75 
1967-68 95 
1968-69 105 
1969-70 90 
1970-71 128 
1971-72 95 
1972-73 106 
1973-75 85 
197S-75 85 
1975-76 108 
Kaynak : İzmir İhracatçı Birlikleri Kayıtları. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Türkiye'd e 
ç.k. üzüm üretimi yıldan yıla değişiklikler göstermektedir. Bu 
değişikliklere neden olan en büyük etken hava koşullarıdır. Bunun 
yanısıra dünya piyasalarındaki flat dalgalanmaları da üretimi 
olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 

ç.K. Üzüm Üretim Dejjerleri 
Yıllar Taban Fiatları (Krş/Çg,)*'^ Üretim Değerlerdik Üretim Değin 

(Std. 9 No. için) •    
1972-73 290 307.500.000 1.060.000.000 
1973-75 665 565.25o.ooo 850.000.000 
1975-75 1000 85o.ooo.ooo 850.000.000 
1. Üretim değerleri, üretim miktarı ile taban fiatlarının çarpılmasıy¬ 

la elde edilmiştir. 
2. Cari yıl taban fiatı ile . 

3. 1975/75 fiatı ile. 
5. Ç.k. üzüm taban fiatları her yıl ana tip olan Std, 9 no için tespit 
edilmektedir. , 
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Std. 9 no ç.k. üzümün standart tıp ç.k. üzüm toplamı için- 
f’ek... oranları ise aşağıdaki gibic'ir. 
Yıllar Std. Tıp Toplamı 9 No. 9 No. oranı(?») 

  •-V-vr.-.-.ı.-.v.iKg. '    
1970 53 . 659 . 572 22.560.038 >+2.0>+ 
1971 >+7.380.100 25.202.873 53.19 
1972 72.6>+6.253 3>+.300.>+72 >+7.22 
1973 3S.872.>+20 28.971.918 7>+.53 
197>+ >+5.039A68 21.679.062 >+8.13 
1975 61.186,751 28.785.007 1+7,0>+ 

Kaynak : İzmir İhracatçı Birlikleri Kayıtları. 

İ tlalat . 

(1) Esasen ç.k. üzüm üreticisi olan Türkiye ç.k. üzüm 
ithal etmemektedir. 

(2) Ç.k. üzüm için yarı-ürün ithalatı sözkonusu değildir. 
(3) Ç.k. üzüm üretiminde göztaşı, potasa, kükürt, gübre, 

sergi kağıdı, zeytinyağ ve çuval gibi maddeler kullanılmaktadır. Adı 
geçen bu maddelerin niteliği herhangi bir sınai üretimde söz konusu 

olabilen "hammadde" tanımına uymamaktadır. Ayrıca bu maddelerle ilgi¬ 
li istatistik kayıtları temin edilememiştir. 

İhracat,   ^ 
Ç.K. Üzüm İhracatı  

Yıllar İhracat (Ton) 

1960-61 61.>+56 
1961-62 7>+.35l 
1962-63 82.258 
1963-6>+ ‘ti.ıs^ 

196>+-65 60,008 
1965-66 77,805 
1966-67 57.995 
1967-68 72.17>+ 
1968-69' 82.653 
1969-70 65.>+78 
197ID-71 3SU616 
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1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

103.764 
100.555 

58.398 
72.029 

Kaynak : fznir İhracatçı Birlikleri kayıtlan. 

Ç.K.Kzilm İhracat ç ı Be e e rl e rl 

Yıllar Ortalama. İhraç 
Fiyatı (FOP. Tl.) 

1972-73 
1973-74 

1974-75 

5.71 

13.92 

10.21 

574.256.570 

■ . ,70.6.966 

735.084.100 

Kaynak : İzmir İhracatçı Birlikleri kayıtları. 
(1) Toplam ihracat değilinin toplamı ihracat miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir, 
(2) Cari yıl fiyatları ile hesaplanmıştır, 
(3j 190 kuruş FOB masrafları ortalama ihraç fiyatlarından düşülnıelidi-. 

Yukarıdaki ta.blonun incelenmesinden de görüleceği gibi, Türkiye'nin 
ç, i.üzüm ihracatı 1970-71 ihraç sezonundan sonra belirli bir artış gö jtermeltedir, 

1963-1971 yıl1 an arasında uygulanan »flutlorarası ç.k.üziim anlaşması 
Haziran 19651dan itibaren diğer üretici ülkelerin anlaşmaya aykırı ha'eketleri ve 

uygulanan fiyat seviyelerinin sebep olduğu üretim ariyaları stok birikimi yarat¬ 

mış, bu urum Türkiye'nin ihracatının gel işim .nesine reden olmuş ve di -er bir kısırı 
'ilkeler lehine, Türkiye aleyhine sonuç yemi "tir. 1971 yılında sözken-'su anlaşma, 

yenil etmeyip yürürlükten kalkmış ve Törki ye kendi ihracat politikasını kendisi çiz¬ 

mek suretiyle satışlarını artırmıştır. 

sine ned en olmuf, bu sezon' sonundan başlayarsl- 1973/74*ön ilk avlarında vüks lmeğe 
devam eden fiyatlar dünya tüketiminin düşmesine neden olmuştur. 

1973/74'deki azalmanın diğer bir nedeni es n ' -ol fi; aOa—ındaki artj -ın tül' t isi 
ölkeler ekonomilerinde meydana getirdir' !en« <-?izlik v • .-pun’tJt ve bunun scuss 
kendini gösteren enflasyon olarak zikr- '-pahyi:-. Törki ye'de bu durumdan etkileniri :• 

ve dır satışları sözü geçen dönemde 53.39: tona kadar gerilemiştir. 

1972-73 sezonundaki üretim azlığı fiyatların anons 1 c<-recedc yükseli" 

/. 
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197^/7!Pde (Mayıs 197?) fiatları tüketicinin da kabul 
edebileceği tonu Fob U.S. $ 600 dolaylarına inince satışlarda be- 
lirl. bir artış görülmüştür. 1975/76'da piyasalarda şiddetli bir 
rekabet hüküm sürmüş, fiatlar ?00®'a kadar gerilemiştir. Bunun bir 
sonucu olarak sezon sonunda 1975 ürünü satışlarının 100.000 tona 
yaklaşması beklenmektedir. 

Türkiye'nin iç tüketim rakamları fiat düzeyi ve dış pi¬ 
yasalardaki konjonktür hareketlerine paralel olarak değişmektedir. 
İhraç fıatlarmın, dolayısıyla iç fiatlarm yüksek olduğu dönemler¬ 
de iç tüketim miktarı 6000 tona kadar düştüğü, aksi durumlarda ise 
12.000 tona kadar çıktığı görülmüştür. 

Geçmiş yıllar itibariyle iç tüketim rakamları kesin ola¬ 
rak belli olmadığı için stok rakamlarda sağlıklı bir şekilde elde 
edilememektedir. 

Ancak Tariş'in elinde bulunan stok miktarları son üç yıl 
itibariyle şöyledir s 

Yıllar Stok Miktarı (ton) 

1973 öncesi 2.012 
1973 ürünü 15.2^ 
197‘t- ürünü 8,^00 
1975 ürünü Yok 

Kaynak : Tariş kayıtları. 

Fiyat Durumu 

Her -ene Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilen ç.k. üzüm destekleme alım 
taran fiatları Std. 9 No. için aşağıdaki gibidir. 

Yıllar Fiat (I 

1970-71 270 

1971-72 275 

1972-73 275 
1973-7H- 665 
197Ü-75 1000 

1975-76 1000 

1976-77 1050 

1972/73 s f ■■ in:. ! kadar 275 kg/krş ular (baz t n 9 numara) 
ı. bölümünde izaha çalışıldı •;] !•.. 1.972'Kin 
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üretim noksanlığı sonucu ihraç fiatlarında görülen artışın etkisiy¬ 
le 1973 ürünü için 66? kuruşa ve 197*+ için de 1000 kgArş.’a çıka¬ 
rılmıştır. Fakat daha 197^ ürününün satıldığı 197^/75 sezonu içinde 
dış fiat gerilemeleri karşısında bu seviye çok yüksele kalmasına rağ¬ 
men, üretim girdilerindeki artışlar, Türkiye’nin de kendini kurtara- 
madağı enflasyon ve politik nedenlerle bu seviye dünya piyasalarında 
geçerli olan gerçek seviyelerine döndUrülememiştir, 

Ç.k. üzüm destekleme alım taban fiatları ile ihraç fiat- 
larım karşılaştırabilmek üzere aşağıdaki tabloyu göz önüne almak 
gerekmektedir. 

Ç. K. Üzüm İhraç Fiatları 
Yıllar _ Fiat (U.S. $) 
197>+/75 

1975/76 

28;e»19^ 900 FOB net 

23.9.197^ 873 Fob nefi 

»+.10.19A 850 11 11 

6.12.1971* 850 ■* %11 Iskontolu, 756,5 net 
21.*+.1975 825 n " 73^,25 net 
7.5.1975 620 Fob Net 

1^.7.1975 620 %2 isk. ve konulu, net 607.6 
28. 8.1975 620 İT II ti n tı 607,6 
9. ^.1976 530 »t n ıt ıt tı 519,^ 

31. 5.1976 550 1» II ıt ıt ıt 539,0 
1. 6.1975 575 n ıt ıı tı n 563,5 

Yukardaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere 
son iki sezonda ç.k. üzüm ihraç fiatlarında destekleme alın tabar, 
fiyatlarının aksine devamlı bir azalma trendi gözlenmektedir. 

İstihdam Durumu 

"Ege Bölgesinde yaklaşık olarak 4-0.000 ailenin ç.k. üzüm 
yetiştiriciliği ile uğraştığı tahmin edilmektedir. 

Bu VO.OOO ailenin gerek mevcut işgüçlerinin değerlendiril¬ 
mesinde, gerekse geçimlerinin sağlanmasında önemli bir ürün olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Ege Bölgesinde yapılan değişik araştırmalarda 1 dekar çe- 
kirdeltsız üzüm bağının yıllık işgücü ihtiyacı 90,71 E.I,G/da ile 117,60 
E.I.G/da arasında saptanmıştır.(9,11) 
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Bir işçinin günde ortalama 10 saat çalıştığı kabul odilir- 
so bu toplam çalışma saatleri 19-12 işgününe tekabül etmektedir. Tat¬ 
bikata ait tecrübe ve müşahadelerimiz bu rakamlardan yüksek olanının 
gerçeğe daha yıkın olduğu yönündedir. 

Bu şekilde kabullenildiği taktirde 6^2.630 dekar çekirdek¬ 
siz üzüm bağında bir yılda tahminen 7,7 milyon iş günü çalışıldığı 
hesaplanabilir. Pek tabii bu rakam bazı varsayımlara göre tahmin edil¬ 

miştir, Ayrıca bu rakama bu işlerin yaptırılması, gerekli alet-ekipman- 
ın hazırlanması, girdilerin saltm alınması, nakledilmesi, v.s. içinde 
5S3O m kadar ilave etmek lâzımdır. Bu durumda rakam 10.0 milyon iş gü¬ 
nüne yükselmektedir. Bunun yanında ürünün işleme ve pazarlaması ile 
İlgili safhalarda da önemli miktarda işgünü istihdamı olduğu bilinmek" 
tedır, Bunlarda ilâve edildiğinde ç.lc.Uzüm yetiştiriciliğinin ülke 
ekonomisine aile işgücünün değerlendirilmesi ve kırsal alanda işsizli¬ 
ğin ünlenmesi açısından kendi çapında yardımcı olduğu söylenebilir, 
ayrıca değişik yaş ve cinsiyetteki işgücüne çalışma imkânı vermesiy¬ 
le aile işgücünün daha iyi bir şekilde değerlendirilmesine imkân 
vermesi de bağcılığın dikkate alınması gereken diğer bir yönüdür.„ 
Kaynak ; Selamı Özel ve Tomris Özel, Çekirdeksiz Kuru Üzümün Türkiye 
Ekonomisindeki Yeri ve uzüm Kurutma Tekniğinde Son Gelişmeler, Manisa 
Bağcılık Araştırma istasyonu Müdürlüğü 1ayını N0:8, Manisa, 1976. 

Mevcut Durumu v6 Tıkanıklıklar • 

A_ M.02S3i£JRuîm._JL 
a) Dünya ç.k. üzüm durumu » 

Haziran 1976'da İngiltere'de toplanan dünya ç.k. üzüm 
v t 'r o i 31 ülkeler ilgili kuruluşları temsilcilerinin katıldığı Kanfe- 
ri-- verilen bilgilere ve yapılan tahminlere göre 1976/77 sezonu 
p: -’k s iyonu aşağıdaki gibidir. 
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Sezon sonu Üretim iç Fire Kailli 
ülkeler S toku 1976 Tüketin İhraç 

Afganistan 5.000 30.000 18.000 3.000 65-. 000 

Avustralya - 58.800 16.000 - 5-2.800 

Yunanistan 3.870 79.000 3.000 5-.000 75.870 
Iran 5.000 50.000 15.000 - 5-0. OCO 
G.Afrika 1.619 6.057 5.056 - 2,620 
Türkıye 95.000 10.000 5-. 000 81.000 

A.B.D. 56.05-6 200,000 152.000 - 105-.05-6 

71.535 568.857 219.056 11.000 5-10.336 

Toplam arz = 65-0.392 - Toplam i .ç tük.=230056= = 5-10.336 
Dünya ihra cat tahmini -350.000 

Dünya stok tahmini. 60.336 
Stok olarak kalabileceği . tahmin edilen bu miktarın, dış 

satış miktara. 50.000 ton. dolaylarında olabilen A.B.D.'ne ait olaca¬ 
kı, -diğer üretici ülkelerin stok devretmeyeceği, bu stokun da anılan 
ülke için yem ürün elde edilinceye kadar piyasalarını boş bırakmamak 
için arzu edilen bir durum olduğu belirtilebilir. 

b) Fiatla ilgili düşünceler 
1976/77 ihraç sezonunun üretici ülkeler açısından, arz 

ve talep dengeli bulunmakla, elverişli bir dulum gösterdiği söylene¬ 
bilir, Ancak, bu görüşe yukarıdaki projeksiyonun gerçekleşeceği var 
sayımından hareketle varılabilmektec-ir. Bundaki değişmeler olumlu ya 
da olumsuz yönden durumu önemli çapta etkileyebilecektir. 

1.6,1975 - 31.5.1976 döneminde üretici ülkeler tarafından 
gerçekleştirildiği anlaşılan 3^8.600 tonluk dış ve 219.500 tonluk iç 
satışların bu son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasında fiatlarm 

-müsait seviyelerde bulunmasının büyük rolü olduğu gözden uzak tutulma 
malıdır. 

Ftatlardaki artışların dünya dış ticaret hacmini ne derece 
olumsuz yönde etkilediği 1972/73 ve 1973/71*- sezonlarındı (dış satısl .1 
rın sırasıyla 288.7^3 ve 25^,233 tona düşmesi; lelgöınilrr 

Ev, rakımdan fiatlarm ra. kul ölçüler aaiı yü 1 
tehlikeli scruı lar -erebil scukr . 
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Diğer yandan istikrarın da büyük önem taşıdığı dikkate 
alınarak, sezon başında saptanacak fiatların sonradan düşmeyi', gerekti
recek seviyelerde olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, 1975 ürünü 
için 31.8.1976 tarihine kadar geçerli olan St. No. 9 için 575 $'lık 
(-%Z isk, ve konulu) fiatla satılan ç.k. üzümlerin son yükleme tarihi 
30.9,1976 ve süre uzatması halinde 15.10.1976 olduğuna göre, eylül ve 
ekim aylarında aynı zamanda belki de aynı vapurla hem 1975, hem de 1976 
ürünü sevkıyatı yapılacak demektir. Her iki ürünün fiatı aynı olursa, 
eski yerine yeni malı tercih edecek alıcıların 1975 ürünü alımlarını 
iptal etmemeleri için 1976 ürünü fiatının 575 $ dan yukarı tutulması 
bir zorunluk olarak görülmektedir. Aksl halde, 1975 ürününün tamamı 
satılmışken stok devri söz konusu olabilecektir, 

c) Mjja sa_/iatları 
Hamburg Ticaret Müşavirliği'nin (30.7.1976-1931) rapo

runa göre; Avustralya malının tamamı satılmış olduğundan ihracatçı ülke-
kotasyonu yoktur ve ikinci elden muamele görmektedir. Yunanistan'da KSOS 
ihracatçıya satış fiatını tonda 25 ® artırmış olduğundan numara tonu 
fob 5^0 $*dan teklif edilmektedir. Ancak, evvelce satışı hızlanan Yu
nan ç.k. üzümlerine istek zayıflamıştır. 

İngiltere piyasasından elde edilen bilgilere göre Yunan 
malı CF 600 $ seviyesinde teklif »dilmektedir. Ancak, ihracatçıların 
yeni ürün, fiatımn.bundan yukarı olacağı hakkındaki İsrarlarına rağmen, 
ithalatçılar çekimser davranmaktadır. 

İran teklifleri 5*^0/550 $ CF dolaylarındadır ve yine ihra
catçıların beyanlarına göre yeni ürün fiatı daha yüksek olacaktır, 

Afganistan tonu/antrepo teslimi £315/320 tekliflidir. 
Avustralya gümrüklermiş tonu (rıhtım teslimi)£350.- olduğu 

anlaşılmaktadır. 
B- Tıkanıklıklar t 

a) Mevcut destekleme sistemi ile ilgili görüşler > 
Destekleme alımları ve taban fiatları uygulamasının 

bu günkü anlamda başladığı 196*+ /65*den bu yana, bununla ilgili yöntem 
ve fıat esaslarının yıllık kararnamelerle yürütülmekte oluşu; uzun va
deli bir plân ve program yapılması imkânlarını ortadan kaldırdığı gibi, 
zaman zaman bir takım politik faktörlerin uygulamada etkenlik kazanması, 
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ekonomik olmayan bazı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmakta ve olma¬ 
sı gerektiği gibi bir ihracat ve pazarlama politikası çizilmesine engel 
teşkil ederek, ç.k, üzüm, dış satışlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Desteklemenin başlıca amaçları; üreticinin üretim ve tüke¬ 
timdeki dengesizliklere karşı korunması ve piyasada fiat değişmelerinin 
yaratabileceği istikrarsızlıkların giderilmesi olduğu halde, mevcut sis¬ 
tem içerisinde bunun sağlanabildiğini ileri sürmek oldukça güçtür. Çünkü 
bu güne kadarki kararnamelerde destekleme organının yalnızca ürelciden 
mal alınabilmesine yetki vermesinin bir sonucu olarak, iç piyasada zaman 
zurnan biri destekleme alım taban fiatı, diğeri serbest piyasa fiyatı 
olmak üzere, ikili fiat teşekkül edebilmekte, bu da İstikrarsızlıklara 
yol açmaktadır. Destekleme organı olarak görevlendirilen İzmir Üzüm ^a- 
rır. Satış Kooperatifleri Birliği (Tarişî'in gerek kuruluş esas amacının 
bu olmamasından ve gerekse pazarlamacı bir kuruluş olarak ihracatçılara 
karşı tarafsız hareket edememekte ve ihtiyaca yeterince cevap verememek- 
t olduğundan ihracatımız olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Diğer yandan, destekleme organı Tariş, kooperatifçiliğin 
gereklerini bu görevi dolayısıyla yerine getiremediği gibi, aynı zaman¬ 
da diğer işletmeci ve ihracatçılar gibi çalışan bir işletmeci ve ihracat¬ 
çı olduğundan, %95 ini İhraç etmek zorunda olduğumuz ç.k, üzüm dış sa¬ 
tışlarımızı etkileyecek çelişkiler ve eşitlik ilkelerine yyları düşen, 
Taraş lehine bir takım imtiyazlar ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, dünya piyasalarında ç.k. üzüm fiatlarının tekabül 
ettiği seviyeler, devlet destekleme alım taban fiatlarırun altına düştü¬ 
ğü takdirde meydana galen farkın vergi iadesi, değişik kur uygulaması, 
üreticiye direkt yardım gibi yollarla giderilememesi halinde, ihracatçı¬ 
ların taban fiatları ile âal almalarına imkân bulunmadığından, üretilen 
malın tamamının destekleme organı eline geçmesi sonucu doğmaktadır, ni¬ 
tekim 1975 ürünü ç.k. üzüm dektekleme politikası tekelden yürütülerek 
ürünün Tariş'de toplanması bazı mahzurları ortaya çıkarmıştır. Sakınca¬ 
ları şöylace sıralamak mümkündür. 

Ne hükümet ne de ilgililer istemediği halde, bir, devlet 
tekeli ortaya çıkmakta, üreticilerin tek kuruluşa muhatap olmaları kuyruk' 
lirm meydana gelmesine vs ürününü dilediği anda satamamakta, pazarlama 
sincirir.de deposu, sermayesi, bilgisi ve emeği alo hizmet ecier, kesim ke¬ 
nar ı ıt ; inekte, ihracatçıların fonksiyonunu değerlendirme değişik ölçü- 
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lerde olmaktadır. Bu takdirde devlet hâzinesinin yükü; rekoltenin tamamı- 
nın finansmanı ve işletme lir edil er i nedeniyle şok artmakta; faiz, depo¬ 
lama, nakliye, organizasyon, personel, Tariş'e ödenen komisyonlardaki 
fazlalık ve beklemenin yarattığı kalite kayıpları da devlet zararlarını 
.rtırarak, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Sine bu sistem 
içerisinde bu kez ihracatçıların dış satışları ile ilgil ç.k. üzüm ihti¬ 
yaçlarını destekleme organı olan Tariş'den almaları bir zorunluk haline 
gelmekte, anılan kuruluş ise bu iş:', gerektiği gibi yürütecek organizas¬ 
yona sahip olmadığından, ihracatımızı köstekleyecek bir takım aksaklık¬ 
lar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin dövize olan ihtiyacı yanında, üretilen 
ş.k. üzümün inin dış piyasalara satışının zorunlu olmasına rağmen, 
bar yanda devlet elinde büyük stoklar, diğer yanda alıcı pazarlarımız 
mal beklerken sistemin uygun olmayışı bu gereğin yerine getirilmesini • 
eri .llemcktecir, 

Bu bakımdan, yıllık kararnamelerin yerini alacak sürekli 
bir sistemin, mümkünse kanunla getirilmesi, ülkemiz üzümcülüğünün gele¬ 
ceği bakımından son derece gereklidir. 

b) Temizlik j_ 
İşletmeler tarafından satın alınan ç.k. üzümlerden taş, 

çöp ve bunlara benzer yabancı maddeler çıkmaktadır. Bunların mekanik 
vasıtalarla %100 arıtılması her zaman mümkün olamadığından, zaman zaman 
dış piyasalardaki alıcılardan şikayetler alınmaktadır. Bunun başlıca 
nedeni, çuvallara ambalajdan tasarruf için çok fazla üzüm basılması so¬ 
nucunda denelerin zedelenmesi, çöp, zenep ve taşların dane içine iyici 
batarak manüpülasyonda temizlemeyi imkansız hale getirmesidir. Örneğin 
100 Kg,lık çuvala 160 kg. üzüm basıldığı görülmektedir. 

c) Ambala J : 
Ç.k, üzüm ihracında ambalaj olarak kullanılan oluklu mu¬ 

kavva kutular, SEKA tarafından üretilen ham maddelerle yerli sanayi 
tarafından imal edilmektedir. Ham madde kalitesinin olması gereken kali¬ 
teye erişememesi lcutu kalitesini de düşürmekte ve alıcıların şikayetlerine 

yol açmaktadır. Ham madde fiatlarına bağlı olarak kutu fiatlarının da 
artışı ihraç fiatlarımızı etkileyebilmektedir. Kalitesi çol; daha iyi 
olun ithal malı bir kutu bu gün ihracatçı deposuna 52? krş.a mal edile- 
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ı 

bilir durumda ikon yerli kutularımız kalite farkına rağmen 650 krş. dolay¬ 
larındadır . 

Selofan ithalinde transfer geçilmeleri aksaklıklara ve 
ihtiyacın karşılanamamasım noden olabilecek hır görünüm arzetmektedir. 

Diğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi ı 
Ç.k. üzüm üreticisi olan diğer ülkelerin yıllar itibariyle 

üretimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Ülkeler 1971/72 1972/73 1973/75- 19A/75 1925/76 Beş Yıllık Ortalam: 

Türkiye 95.000 106.000 85.000 85.ooo 108,000 95İ800 
Yunanıstan80,000 60,000 60.000 100.000 86.000 77.200 

A vu s tralya1+5.0*+0 93.000 M+.381 50.59^ 56.211+ 57.81+5 
A.B.D. 1İ+5.000 85.000 160.981 17li.!+12 208.200 15^.719 
İran(x) 50.000 35.000 57.000 53.000 52.000 1+9.1+OO 
0.Afrika 11.330 11.500 13.967 1+.M+8 8.511 9.951 
Afganistan*+0 «000 19.000 50.000 57.ooo 60.000 1+5.200 

1+66.370 1+09.500 1+71.329 52İ+.1+51+ 578.925 1+90. llif 

(x) İran'la ilgili rakamlar kesin değildir. 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 
ç.k. üzüm üretimi, çoğunlukla iklim şartlarına bağlı olarak büyük deği¬ 
şiklikler göstermektedir. Dünya piyasalarında 1972/73 ihraç sezonundan 
itibaren ortaya çıkan büyük fiyat artışları da üretimin artması sonucunu 
verecek bir otken faktör olmuştur, 1972/73 sezonunda 1+09.500 ton olan 
dünya ç.k, üzüm üretimi 1973/7^ sezonunda *+71.329 ton, 197^/75 sezon t uı 
52*+.*+5*+ ton ve 1975/76 sezonunda da 578.925 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Çeşitli ç.k. üzüm üreticisi ülkelerin gelecekteki üretin 

dulumu ve ekim alanları hakkında 1976 yıllık konferansında elde ediln 
bilgiler aşağıda özetlenmiştin 
Avustralya t Endüstriyel gelişmeler karşısında hükümetin tutumu nede 
niyle son üç yılda yeni d^kla yapılmamış ve mevcut sulama olanakları 
elvermediğinden başkaca bağ dikimi söz konusu olamayacaktır. Şehirleşme¬ 
deki gelişmeler paralelinde şarap tüketimi de arttığından, artık 60/ b bin 
tonluk ç.k. üzüm rekoltelerine erişilmesi beklenmemektedir. Bundan i >.le 
anılan ülkenin rekoltesi normal olarak 65.000 ton dolaylarında olat>.1 ^ek¬ 
tir . 
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Yunanistan : Yeni bağ dikimi kanunen yasaklanmıştır, delecek yıllarda 
üretim artışı beklenmemektedir. Normal üretim 80.000 ton kadar kabul 
edilmektedir. 

Afganistan • Hava şortlarının elvermesi halinde üretim önümüzdeki 5 yıl¬ 
da artmaya devam edecek ve 1981 yılında 90.000 tona ulaşacaktır. 

İran : Rekolte 50.000 ton dolaylarındadır. Okul yemekleri programı 
nedeniyle iç tüketim artmaktadır. Ekonomik gelişmeler karşısında üretim¬ 
de artma beklenmemesi gerektiği ve bu ülkenin piyasalarda eski rhkabet 
gücünü (miktar olarak) sürdüremiyeceği düşünülmektedir. 

O.Afrika : 197*+ ve 1975 yıllarında 1.700 hektar bağ dikilmiştir. Bunun 
1,000 hektar kadarı ç.k. üzüm varyetesidir. Ancak, şarapçılık geliştiğin¬ 
den gelecek birkaç yıl içinde üretim 12-13.000 ton olabilecektir. 

Türkiye s Yeni dilcim yoktur. üretim tekniği gelişmektedir. Mevcut bağ 
alanlarında, hava şartları elverdiği takdirde üretim potansiyeli 120.000 
ton d olaylarındadır. 
Kaynak : 1976 üretici ülkeler Konferans zabıtları (İzmir İhracatçı Bir.) 

A.B.D. : Üretim hakkında bir tahmin yapılmamıştır. 5 yıllık bir dönemde 
bağ alanı 255*000 akr olarak tahmin edilmektedir. 

b- Tüketim s 

1970-71 -1971+/75 arasında kalan beş ihraç sezonunda üretici 
ülkelerin ihracat miktarları aşağıda gösterilmiştir • 

Dünya Ç.K. Üzüm İhracatı 
5 Yıllık 
Ortalama Ülkeler 1970/71 1971/72 1972/73 1973/7!+ 197V75 

... .7. T 0 N  
Türkiye 88.616 103.761+ 100.555 58.398 72,029 8*+. 672 
Yunanistan 58.981 85.000 60.500 50.000 73.600 65.616 
Avustralya 65.98^ 31.99!+ 76.226 28.317 33.891 1+7.282 
A.B.D. 5*+*839 63.270 10.523 3!+. 802 39.367 1+0.560 
İran (x) 1+0.000 1+0.000 25.000 38.000 31+.000 35A00 
O.A*frika ■ 6.81*+ 7.181+ 5.311 7.972 - 5.!+56 
Afganistan 26.223 25.823 10.628 36. 'M 1+1.865 28.25!+ 

31+l.1+57 357.035 283.7^3 25^.233 
(x) İran'la ilgili rakamlar kesin değildir. 

29V.752 307.21+!+ 

Kaynak : İzmir İhracatçı Birlikleri. ./, » • 
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Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görülebileceği 
üzere, üretici ülkelerin dış satışları 1970/71 sezonundan bu yana önem¬ 
li ölçüde azalma göstermiş ve 1970/71 sezonunun ihracat miktarı ile 
1973/7*+ sezonu arasında 90,000 tona yaklaşan bir fark meydana gelmiştir. 
1972/73 sezonunun üretim noksanlığı nedeniyle fiyatların anormal sevi¬ 
yelere yükselmesiyle tüketimde meydana gelen düşüklük yukarıda özetle¬ 
nen sonucu doğurmuş ve bu durum 197*+/75 sezonunun ikinci yarısında fiat- 
ların bir miktar indirilmesiyle düzelme temayülü göstermiştir. Bununla 
beraber bu sezonda yapılan ihracat 1969/70-1973/7*+ arasındaki 5 yıllık 
dönemin ortalama dış ticaret hacmi olan 306.198 tondan düşük kalmış, 
diğer bir deyimle tüketim $*+ oranında düşmüştür. 

Türkiye'nin 1969/70-1973/7*+ arasındaki 5 yıllık dönemde 
yaptığı ihracat satışları ortalaması 83.*+88 tondur. 197*+/75'de 72.029 
tonluk bir satış gerçekleştirilebildiğinden, bu ortalamaya, göre 11.*+59 
ton ya da $13 gerileme kaydedilmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz 1975/76 
sezonunda ihracatımız son 5 sezonun ortalamasını da aşmış ve 21.6.1976 
tarihinde 95.000 tonu■geçmiştir. 

Bir yıllık dönemde üretici ülkeler iç tüketimleri aşağıdaki 
şekilde tahmin edilmiştir. 

İç Tüketim^ Fire ve Endüstriyel Toplam 
Afganistan 18,000 3.000 21.000 
Avustralya 16.000 - 16.000 
Yunanistan 3,000 *+,000 7.000 
İran, (Tahmini) 15.000 - 15.000 
0.Afrika 5.5°0 - 5.500 
Türkiye 10,000 1+.000 l*+,000 
A.B.D. 152.000 -   | 152.000. 
TOPLAM 219.500 11.000 230,500 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 
üretici ülkeler iç tüketimlerinde oldukça önemli miktarda artış kayde¬ 
dilmiştir. Önceki yıllarda 170.000 ton dolaylarında hesaplanan ıç tüke¬ 
tim toplamındaki *+8.000 ton kadarki artışın çok büyük kısmı A.B.D. ne 
ait bulunmaktadır. A.B.D. deki artışın en önemli nedeni olarak ekorc 
milr durumdaki düzelme ve halkın naturel gıdalara olan talebine .Au ark 
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ve reklâm ve propaganda uygulamaları olarak gösterilmektedir. Anılan 
ülke temsilcileri tarafından, önümüzdeki 12 aylık dönemde do bu mikta¬ 

rın düşmesinin beklenmediği belirtilmiştir. Afganistan iş tüketimi de 
gel .şişektedir, İranın, hükümetçe yürütülen okullardaki yemek programı 
nedeniyle devlet ılımları artmakta olduğundan ekonomik gelişmelere 
do bağlı olarak iç tüketiminin önümüzdeki yıllarda ihracata ayrılacak 
miktarı önemli ölçüde azaltacak şekilda artma beklendiği anlaşılmıştır.. 
Diğer üretici ülkelerin ç.k. üzüm ihracatlarını incelerken dikkatle in¬ 
celenmesi gereken husus uyguladıkları fiat düzeyi olmaktadır. Ancak, di¬ 
ğer üretici ülkelerin hiçbiri tarafından tiplere göre ç.k. üzüm ortalama 
..hraş fiatları yaymlanmamakta, hatta sezon itibariyle dahi değer tutar¬ 
lın açıklanmadığından, s zonluk ortalama ihraç fiatları tosbit edileme¬ 
mektedir. Üretici ülkelerin tümünde ticaret ataşelik veya müşavirliğimiz 
bulunmadığı gibi, olanlarından gelmiş raporlardan da bu bilginin derlen¬ 
mesi mümkün olamamaktadır. 

ölçüde kotasyonu bulundu'u dikkate alınarak Hamburg Ticaret Ataşeliğimi¬ 
zin raporlarından çıkarılan, adı geçen ülkelere ait 1971/72-1975/76 
sezonları arasındaki fiatlar, rapor tarihleri esas alınarak aşağıda 
sunulmaktadır * 

Bu balamdan Iran'ile Yunan ç.k. üzümlerinin daha geniş 

İran, Urmia-Maragha Tipi İhraç Fiatları (CIF,-?/Ton) 
(Kambur g Piya sa sı) 

Yıllar 

1971/72 
1972/73 
1973/7’+ 
197’+/75 
1975/76 

Fiat 

305.71 
650.66 

.l+i+ 
78L+,l+6 
595,^7 

aynak : Hamburg Ticaret Müşavirliği Raporları. 

Yunan, No.^ İhraç Fiatları, (FOB, &/Ton) 
(Hamburg Piyasası) 

Yıllar_ _ 
1971-72 
1972/73 
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1973/7>+ 959,88 
197V75 69^,21 
1975/76 562,69 

Kaynak s Hamburg Ticaret Müşavirliği Raporları. 

Avustralya'nın uyguladığı fiat düzeyleri ise aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

FOB Pazarları 1972   1973 . 197^ 
   —Fiatı erown) A$/T«n»»~  

ICanada-Değu 330 - 668 
Kanada-Batı 350 - 683 
Yen.'. Zelanda 325 - 6*tl 
Orta ve Güney Amer. 330 - 6*t8 
Afrk. ve Or.Doğu 315 - 6^8 
Asya ve Pasifik 330 - 6^8 
Japonya 330 670 651*-
CİF Pazarları 

B.Almanya 295 - 685 
Fransa ve Portekiz 295 685 
Hollanda 295 - • 685 
Belçika 295 - 685 
. İtalya 295 “ 685 
İrlanda 325 - 685 
Avusturya ve Isviçre295 ~ 685 
Malta ve İsrail 295 “ 685 
• Norveç 295 “ 685 
İsveç 295 - 685 
Fillandiya 295 - 685 
İzlanda ve Daniraarka295 - 685 
İngiltere £ l'+S - £ Mi-5 
Kaynak ı Avustralya Kuru Meyva Kontrol Bord'u 1973* 197*+ ve^l975 

yıllık raporları. 
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VII. Alınmasa. Öngörülen Tedbirler : 
a) Destekleme sistemi konusunda daha önce Delirtilen sakın¬ 

caları gidereceği d; şüncesiyle aşağıdaki sistem önerilmekte ve bu amaca 
yönelik çalışmalara zaman kaybedilmeden başlanması gerektiği düşünülmek¬ 
tedir. 

Önerilen_ Sistem > 
STOK KURUMU t 

Destekleme alımlarımn yıllık kararnamelerle yönetilmekte 
oluşunun -yukarıda da belirtilmeye çalışılan- sakıncalarını ortadan kal¬ 
dırabilmek amacıyle öncelikle ihracatçı hüviyeti olmayan, destekleme 
alınılan ve iç piyasanın istikrarlı ve düzenli şekilde oluşmasını sağla¬ 
yacak bir regülatör olarak çalışmakla görevli bir "Stok Kurumu" kurul¬ 
malıdır. 

KOORDİNASYON KURULU t 

Destekleme uygulamasında, gerek madde politikasının, gerek¬ 
se üreticiyi koruma uygulamasının saptanmasını sağlamak için, politik 
baskılardan uzak bir koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. 

Bu kurulda t 

-Devlet sektörü, 
-üretici Sektörü, 
-İşletme ve Pazarlama Sektörü 
gerçekçi ölçüler içinde temsil edilmelidir, 
DESTEKLEME YÖNTEMİ, t 
Üreticinin korunması iki yolla sağlanmalıdır. Bunlardan 

birincisi "Garanti Fiyatı", İkincisi de Tküçük üreticiye yönelik "Koru¬ 
ma Ödeneği" yeklinde uygulamaya konmalıdır. 

1) Garanti Fiyatı (madde politikası) 
Madde politikasının sonucu olarak saptanacak garanti fi¬ 

yatında; çekirdeksiz kuru üzümün gerçek maliyeti, üreticinin tarımsal 
uğraşısından dolayı zarara uğramaması, maddenin ülke ekonomisindeki yeri, 
ekonomik hayata katkısı ve çekirdeksiz kuru üzüm üretimine verilmek is¬ 
tenen yün en önemli faktörler olarak dikkate alınmalı ve garanti fiyatı 
tüm üreticilere eşit olarak uygulanmalıdır. 
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2) Koruma Ödeneği (Himaye politikası) 
Devletin sosyal adaleti ve gelir dağılımına ilişkin poli¬ 

tikası da dikkate alınarak, yaşamını ve tarımsal uğraşını sürdürepilmek 
bakımından yardıma ihtiyacı olan küçük üreticiye, bunlarla ilgili gider 
lormi karşılayabilecek düzeyde bir gelir sağlıyabilme amacına yönelik 
bir koruma ödeneği tesbıt edilmeli ve her üreticinin sahih olduğu üre¬ 
tim alanına göre ekonomik konjonktürün gerektirdiği ölçüde dönüm başına 
hesaplanarak verilmelidir. 

1975 yılında da destekleme alımları ile ilgili çalışmalar 
Beyanında bu sistem önerilmiş, fakat bu yola gidilebilmesinin ancak, 
her üreticinin sahip olduğu bağ alanının tesbitini gerektirdiği dikkate 
alınarak, gerekli hazırlık çalışmalarının alımların başlayacağı tarihe 
kadar yetiştirılemıyeceği nedeniyle üzerinde durulmadığı ve bunun sonu¬ 
cu olarak, yukarıda da açıklandığı üzere, vergi iadesi, değişik kur 
uygulaması gibi bir yola da gidilememekle taban ve ihraç fiatları ara¬ 
sındaki fark giderilememiş ve alımlar devlet tekeline geçmiştir. Punun 
yarattığı sakıncalar ve ihracatımız üzerindeki olumsuz etkilerle tekrar 
karşı karşıya kalınmamak için, koruma ödeneği uygulamasının gerektirdi¬ 
ği ön çalışmalara derhal başlanmalıdır. 

Ancak, koruma ödeneğinin verilebilmesi için; 
-Bağ alanının bulunduğu yörede oturmak, 

-Tapulu bağını beyanından önceki iki yıl içinde kendi İst 
ği ile üçüncü kişilere kısmen ya da tamamen devretmemiş 
ve kiralamamış olmak, 

--Ortakçılık halinde, ortak olduğu kişinin de bağ sahibi 
için gerekli şartlara uyguğurtu tesbit etmek, 

- Sahibi olduğu bağ alanının en az JC90 ma fiilen bağ 
dikilmiş olmak, 

gibi bir kısım şartların tesbiti yerinde olacaktır, 
b) İşletmeler tarafından satın alınan ç.k. üzümlerden taş 

çöp ve buna benzer yabancı maddeler çıkmaktadır. 

Dış piyasalarda alıcılarla yapılan temaslarda, ülkemizden 
ihraç edilen üzümlerden çıkan şözkonusu yabancı maddeler ile ilgili ola 
ralc çeşitli şikayetler alınmıştır. 

Bu mahsurların ortadan kaldırılması için; 
i) Sergi yerine hayvanların girmesini önleyici tedbirler 

alınmalıdır. 
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ii) Üreticilere gübre taşıdıkları çuval ve kolterleri ç.k. 
üzümde kullanmamaları gerektiği anlatılmalı ve sakıncaları açıklamalıdır. 
Çuvallara ambalajdan tasarruf için çok fazla üzüm basılması danelerin 
zedelenmesine sebep olmakta ve salkım çöpü, zenep ve taşların dane içi¬ 
ne iyice batarak manipülasyonda temizlemeyi imkansız hale getirmektir, 

100 Kg, konması gereken çuvallara 160 Kg, üzüm basıldığı 
her zaman görülmektedir. Yukarıda belirtilen mahzurları yanında, bir 
insanın taşıyabileceği ağırlığın çok üstünde bulunan sözlconusu çuvallar 
yükleme ve boşaltma sırasında da çeşitli aksaklıklar doğurmakta ve in^an 
sağlımı yönünden tehlikeli sayılabilecek durumlarla karşı karşıya kalın¬ 
maktadır. Diğer bazı ülkelerde ç.k, üzümün çuvallara dahi konmadığı ve 
üretim bölgelerinden işletmelere tahta kutu yada sandıklarda nakledil¬ 
diği malumdur. İdeal olan bu olmakla birlikte, ç.k, üzümlerin çuvallara 
fazla miktarda doldurulması mahzurunun giderilmesi amacıyla, en uygun am¬ 
balaj maddesinin (kanaviçe, kaput bezi, poli propylen gibi) ve ebadının 
tesbiti için tecrübeler yapılmalı, ç.k. üzümleri en iyi muhafaza edebi¬ 
lecek ve mutlak surfette 50 Kg.lık ambalaj tesbit edildikten sonra ve 
muayyen bir geçiş dönemini müteakip uygulamaya başlanmalıdır. Bu husus 
kararname ile belirtilmelidir. 

İÜ) Ç.k, üzümlerin çuval veya torbalara konmadan önce mut¬ 
laka savrulmaları sağlanmalıdır. 

c) Ç*k* üzümlerin ambalajında kullanılan kutuların hammad¬ 
desi olan kraft liner , NSCffi ve sanan fluting gibi maddelerin alıcıların 
şikayetlerini önleyip, onları memnun edecek kalitede SEKA»ca İmalinin, 
bu müminin olamayacaksa kutu üretiminde gerekli hammaddelerin, ç.,kV üzün 
ihracatını ambalaj kalitesi nedeniyle aksatmamak üzere, ithal olanak¬ 
larının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması lüzumlu görülmek¬ 
tedir , 
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D. İNCİR 

1 o GİRİŞ 

Memleketimiz güzide bir Akdeniz meyvesi olan incirin ana vatanı olma 
ve üretimi bakımından diğer ülkeler arasında ayrı bir önem ve yere sa¬ 
hiptir. Yurdumuzun ihraç ettiği tarımsal ürünler arasında ön sıralar¬ 
da yer alan kuru incir üretimi bir çok önemli problemine karşılık mem¬ 
leketimize, yıldan yıla büyük artış göteren döviz sağlamaktadır. (1974 
yılı için bu miktar 319»350»675 TUdır) Yurt ekonomisine bu şekildeki 
katkısından başka ege bölgesiyle kaynaşmış zengin tarilıiylede memleke¬ 
timizin tanıtılmasına büyük ölçüde hizmet etmektedir. Yurt ekonomisine 
yapmış olduğu katkı aslında bölgenin kuru incir üretimi bakımından sa¬ 
hip olduğu potansiyelin yanında önemsiz bir rakkam olarak kalmaktadır. 
Zira bölge bu bakımdan büyük potansiyel taşımakta olup, bu doğal zen¬ 
ginliğin gereği gibi değerlendirilmesi durumunda kuru incir üretimi 
bölgenin en önde gelen ürünü olma şansına sahiptir. Diğer taraftan mem¬ 
leketimizin ihraç ettiği tarımsal ürünler arasında birisi bakımından 
dünya tekelinin elde edilmesi söz konusu edildiği zaman, bu özellikle 
incir için düşünülebilir. 

Durum böyle iken yukarıda işaret edildiği gibi kuru incirin ü- 
retimi, teknolojisi ve pazarlamasında görülen arıza ve yetersiz uygula¬ 
malar, incirin ilıraçat ve iç tüketimini bu güne kadar büyük ölçüde sı- 
nırlayagelmiştir. Bu olumsuz durumun öncelikle üreticiye yansımış olma¬ 
sı üretimin bölge potansiyelinin çok altında kalmasına neden olmuştur. 
Bununla birlikte memleketimizin dünya kuru incir ihracatının % 68.4 üne 
sahip olması kuru incirlerimizin çevre koşulları ve çeşitsel özelliğine 
borçlu olduğu nefaseti sayesinde tüketicilerine kendisini bir çok arıza- 
larıyla birlikte kabul ettirdiğini göstermektedir. 
1. Kapsanacak ve İncelenecek Ürünler 

Konu, kuru ve taze inciri kapsamaktadır. 

11. IıüSV GÜT DURUMU 

1. Ürünlerin Coğrafi Dağılımı 
Incil’ ( Ficus Carica L. ) Akdeniz ikliminin bir meyve türüdür. Kışları 
ılık, yazları sıcak ve yağışsız geçen bu iklimde incir bitkisel özelli¬ 
ğini en belirgin şekilde ortaya koymakta ve üretimi ekonomik kurallara 
uygun düşmektedir. İncir üretiminin bu iklimden uzaklaşmasını daha vok 
ısı ve nem durumu sınırlamakta olup yıllık asgarinin -15 C nin altıca 
düşmemesi gerekmektedir. Total yağışın ise 5OO-55O mm.ler arasında uu- 
lunması durumunda kuru incir üretiminde miktar ve kalitenin bağdaşarak 
iyi sonuç verdiği görülmektedir. Toprak bakımından fazla seçici olmayıp 
hasadın yaklaşmasından hasat sonuna kadar geçen süre içinde yağışın ol¬ 
maması üretim yönünden özel bir önem taşımaktadır. 

İncirin coğrafi dağılımında öncelikle yukarıda özetlenen e»- ;lo— 
Jik durumun rol oynadığı görülmekte olup incir yetiştiriciliği yapılan 
ülkeler üretim miktarlarına göre Türkiye* Yunanistan ,İtalya, A.B.D, Bor- 
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tekiz, İspanya ve Cezayir'dir. Bunları pek az olan üretimleriyle Avustural- 
ya, Tunus ve Fransa (tamamen taze incir olarak) izlemektediro 

Memleketimizde incirin dağılım durumunu ise daha çok yıllık asga¬ 
ri ısının tayin ettiği görülmektedir. Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün sa¬ 
hil bölgelerde ve Güneydoğu Anadolu da yetiştirildiği gibi yer yer vadiler 
ooyunca Anadolu içine ilerleyerek yöre halkının beslenmesinde önemli bir 
yer tutmaktadır. 

2. Üretim 

a)İstatistiklere göre yurdumuzda 6,5 milyon incir ağacı mevcut olup, bunun 
5,5 milyonu Ege bölgesinde bulunmaktadır. Geri kalan 3 milyon incir ağacı 
ise yukarıda belirtilen bölgelere dağılmış durumdadır. Ege bölgesinin, ku¬ 
ru incir üretimi yapılan Büyük ve Küçük Menderes Havzalarının dışında kalan 
incir varlığı yaklaşık 300 civarında çeşitten meydana gelmektedir. Münferit 
sınır ağacı veya diğer meyve türleriyle karışık olarak dikilmiş olup taze 
sofralık olarak tüketilmektedirler. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihraç 
değeri bulunmayan, bölgede tüketilen bir kısım kuru incir üretiminin yapıl¬ 
dığı görülmektedir. 

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı gibi incir varlığı mem¬ 
leketimizin geniş bir kesimine dağılmış olmakla birlikte özellikle ihracata 
yönelik büyük ölçüde yurt içinde tüketimi yapılan kaliteli kuru incir üre¬ 
timi Büfük Menderes ve Küçük Menderes havzalarında ( Başta Aydın olmak üze¬ 
re İzmir ve Denizli illerinde ) yapılmaktadır. Plantasyonlar genel olarak 
kapama bahçeler halindedir. Zeytin ve çok az olmakla beraber diğer meyve tür¬ 
leriyle karışık olanlarıda bulunmaktadır. Eldeki kaynaklarda farklı değerle¬ 
re rastlanmakla birlikte kuru incir varlığının 220 bin dekar civarında saha¬ 
yı kapladığı ve 30.000 e yakın ailenin geçimini sağladığı veya aile ekonomi¬ 
sine katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Üretim küçük aile işletmeleri şeklin¬ 
de olup, incir bahçelerinin ortalama genişliği 8 dekar civarındadır. Değişik 
nedenler sonucu bahçe büyüklüğünün 1-2 dekara kadar indiği görülmektedir. 
80 dekar ve daha büyük plantasyon adedi ise % 10 civarındadır. 

Plantasyonların büyük bir kısmı kır ve kırtaban toprak karekteri- 
ne sahiptir. Taban arazilerdeki bahçe sayısının yıldan yıla azaldığı, buna 
karşılık yeni plantasyanlarm çoğunlukla dağlık bölgelere kayarak yamaç ara¬ 
zilerde yer aldığı görülmektedir. Bölgenin kuru incir üretiminin hemen hemen 
tamamı SARILOP çeşitinden meydana gelmektedir. Sarılop kuru incir kalitesi 
ve verim bakımından mükemmel bir çeşit olmakla birlikte çeşidin döllenmeyi 
gerektirmesi ve bunun ortaya koyduğu problemler, yarılma yönündeki meyli ve 
hasat devresinin biraz uzun olması gibi bazı dezavantajlı tarafları da bu¬ 
lunmaktadır. 

Sarılop' tan meydana gelen bölge üretiminin bir kışını başka Anka¬ 
ra ve İstanbul olmak üzere İzmir ve Bölgenin diğer kentlerine taze olarak 
gönderilmektedir. Sarılop sofralık bakımdan aranan özellikleri taşımamakta 
olup, konu, ihraç yönüyle de ele alınacağımdan standart çeşitlerin saptanma¬ 
sı, saptanan çeşitlerden bahçelerin kurulması, pazar araştırması ve anbalaj 
şekillrri üzerinde çalışmaları gerektirmektedir. İncir Araştırma Kuruluşun¬ 
da Staniard taze sofralık çeşitler üzerinde geniş kapsamlı bir proje yürü¬ 
tülmekledir. 



Türkiye Kuru İncir Üretimi ( Ton olarak ) 

Yıllar üretici Kiktan 

1960 52.000 
1961 50.000 
1962 45.000 
1§63 43.000 
1964 400000 
1965 48.000 
1966 52.000 
1967 50.000 

Yıllar Üretim miktarı 

1968 51.000 
1969 49.000 
1970 48.000 
1971 50.000 
1972 47.000 
1973 51.000 
1974 44.000 
1975 43.000 

Kaynak İZMİR Ticaret Borsası Yayınları. 

Tablo tetkik edildiği zaman üretimin arızi nedenlerle belirli 
şekilde düştüğü bazı senelerin dikkate alınmaması durumundaki üretim 
ortalamasının 50.000 ton olduğu görülmektedir. Bu miktar üretim sahası 
olan 220.000 bin dekara bölündüğü zaman dekaraan 230 kg.ma yakın kuru 
incir elde edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Bölgede orta hacimde sağlıklı bir incir ağacı rahatlıkla 40-45 
kg. kuru incir verebilmektedir. Dekarda, belirtilen özellikte on ağacın 
bulunması varsayımı ile dekardan alınacak kuru incir miktarının 400-450 
kg; olacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Halbuki bölgede incir bahçesi 
tesisinde en geniş aralıkla dikimin yapılması durumunda (1000:(9x9=81)= 
12»-3) dahi dekara dikilen fidan sayısı 12 den az olmayıp, bu miktar 
ekseriyetle 16 civarında bulunmaktadır. 

Verilen örnekli açıklamada açıkça görüldüğü gibi birim araziden 
alınan kuru incir miktarı alınması mümkün hattâ gerekli olansn yarısı 
civarında bulunmaktadır. Üretim düşüklüğünün nedenlerini şu şekilde özet- 
liyebiliriz. 
- İncir ağaçlarında fungus, bakteri ve likenlerin büyük ölçüde zararı 
görülüp bahçenin 50 sene civarında olan ekonomik ömrünü yaklaşık olarak 
yarıya indirmektedir.Zarar genellikle verim çağıran ilk yarısında dal ve 
bir kısım gövde kabuğunun kuruması şeklinde başlayarak ağaçları yarım- 
laştırmakta ve bahçe yaşlandıkça miktarı artarak devam etmektedir. 
- Kök Uyuzu : Bu zararlı incir bahçesinde her sene bir iki ağacı kuruta¬ 
rak dekardaki ağaç sayısını azaltmakta veya bahçenin yaş bakımından bir 
örnekliliğini bozmaktadır. Sökülen ağaçların yerine bazj.ı üreticilerin 
Zeytin diktikleri görülmekte olup bu, üretimi olumsuz yönde etkilemekte¬ 
dir. 

- îç Çürüklüğü : İncir Üretiminin en önemli problemini meydana getirmekte 
olup üretimin kalitesini büyük ölçüde bu zara1 şekli tayin etmektedir. 
Taban arazideki incir bahçelerinin sökülmesinin asıl nedeni yine bu zarar 
şeklinden doğmaktadır. Zarar, taban toprak karekterine sahip bahçelerle 
sınırlanmayıp, özellikle yağışın fazla olduğu, veya ilkbaharda toplandı¬ 
ğı senelerde meyve içlerinin boşalması, meyvenin eriyip akması sonucunda 
üretim miktarımda büyük ölçüde etkilemektedir. 1975 yılı üretiminin dü¬ 
şük olması böyle bir durum sonucu ortaya çıkmıştır. 
- İncir ağaçlarının tamamında ver olan incir mozayik virüsü kanımızca 
% 6-7 civarında bir üretim düşüklüğüne neden olabilmektedir. 
- Kuraklığın etkisi 1 Yağış miktarının düşük olduğu seneler ise özellik- 
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le kır arazilerde ve dağlık bölgelerde kurulmuş incir bahçelerinde ağaçta¬ 
ki meyve sayısının azalması, meyvelerin küçük ve etsiz olması sonuçu üre¬ 
tim düşmektedir. 3u durumla sık sık karşılaşılmaktadır. 
- Yukarıda değinilmiş olan İşletme ünitelerinin küçük olması, kültürel 
tedbirlerin zamanında gereği gibi yerine getirimemesine neden olmaktadır. 
Buna benzer durum çoğu kez vs. gibi diğer meslek dalında çalışan kimselerin 
sahip olduğu bahçelerdede görülmektedir. 
- Bölgedeki incir bahçelerinin takijiben % 60 ı gerek yaş dolayısıyla, ge¬ 
rekse bu kısmın başında belirtilen mantar, bakteri ve likenlerin ortaya 
koymuş olduğu zarar sonucunda ekonomik ömrünü çoktan tamamlamış olup, bu 
gibi bahçelerde verim ağaç başına 5-6 kg. ma kadar düşebilmektedir. Bura¬ 
ya kadar açıklanan genel üretim düşüklüğü dışında tutulmuş olan don zararı 
incir bahçeleri yönünden sık sık karşılaşılan bir durum olmayıp (1941 ve 
1973 yıllarında görülmüştür.) üretim tablosundaki 1974 yılı üretim düşük¬ 
lüğüne 1973 yılı sonbahar erken donları sebep olmuştur. 

b) Üretim Teknolojisi ve Yöntemleri : 
İncir üretimde dekara yapılan ödemeler aşağıdaki girdilerden oluşmaktadır. 
-Çit tamiri 20.00 
- Toprak işlemesi ( sürme ve çapa ) 280.00 
- Budama 12.50 
- Sulama (Bazı yörelerde yapılmaktadır.) 14.00 
- Mücadele 45.00 
- Gübreleme (Yeterince yaplamakta olup işçilikle birlikte) 65.00 
- llek ve llekleme 43.00 
- Hasat 480.00 

- Yapılan masraflar faizi 49.22 
- Dekara düşen idari ve genel masraflar harcama hissesi 29.53 
- Arazi kirası 400.00 

- Bahçe tesis harcamaları. I57.5O 

TOPLAM.. 1600.75 71. 

Elde edilen ürünün ilk kalite sınıflarına ayrımı, iş malı, kürek 
malı, hurda ve Naturel olmak üzere üretici tarafından yapılmaktadır. Ay¬ 
rımı yapılan incirler üretici tarafından T.S.K. leri Birliğine veya Doğru¬ 
dan doğruya işletme sahibi tüccara satılmaktadır. Dağlık bölgelerdeki in¬ 
cir üreticileri için bu şekilden başka tüccar veya ihracatçı arasına komis¬ 
yoncu, çengelci adı verilen bir kısım aracıların girdiği görülmektedir. Ü- 
retici ile pazarlamacı arasına komisyoncu veya çengellilerin girmesinde u- 
laşım durumu büyük rol oynamaktadır, işletme sahibi tüccar ise ürünü ihra- 
caat;ı : iparişi olarak işler veya işleyerek iç pazarlara sevk etmektedir. 
Bunur. -_. ir.ia ihracaatçı adına alım yapıp işleyen işletmelerde bulunma'tadır,. 
İşler: '..rin hemen hemen tamamı yerleşim yeri içinde sıkışmış durumda olup 
işlet ".e kapasitelerinin üstünde ürün alımı yapılmaktadır. Bu durum ürünün 
'-!aç. ve muhafazasında kalite düşüşüne sebep olan bir kısım arızalar or¬ 
tay. /maktan başka, ürünün zamanında, gereken temizlik ve itina ile iş- 

1 ı..ide güçleştirmektedir. 
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ihraç amacıyla alım yaparı işletmeler son senelerde ilaçlama tesisleri 
bakımından eksiklerini büyük ölçüde tamamlamış olmakla birlikte özellikle iç 
pazarlar için mal hazırlayanlarla bu durum görülmemektedir» Ürür» genellikle 
ambalaj büyüklüğü ve şekil bakımından alıcı ülkelerin istekleri göz önüne a- 
lınarak alışılagelmiş şekillerde işlenmektedir. Ürünün en büyük alıcısı olan 
T.S.K.leri İşletme merkezlerinde teknik ve hijyenik yönleriyle enüst düzeyde 
çalışma hedef alınmış olmakla beraber eksiklerin olmadığı iddia edilemez» 

3*Dış Ticaret 
a. İthalât 
İncir üretim ve pazarlaması için ithal edilen mallar: Methi Sromit ve müca¬ 

delede kullanılan folimat-Ualation ve yazlık yağlar veya bunların hammaddesi, 
jüt ve selefon kâğıdıaır. 
b. İhracat 

Dünya ülkelerinin kuru incir ihracatı incelendiği zaman memleketimizin ihra¬ 
cat bakımından, üretime kıyasla daha fazla bir öneme sahip olduğ’u görülmekte¬ 
dir. Bu miktar 33-42 Bin ton arasında değişmekte olup Dünya ihracatının orta¬ 
lama %68.24 ünü meydana getirmektedir. Bu ihracatın büyük bir kısmı incir,ka¬ 
lanı ise incir ezraesi ve hurdadan meydana gelmektedir. 

Yıllar Miktar (ton) Tutarı (1000 TL.) 

1960/61-1964/65 33640 59119 1961 —1965 seneleri or- 
1966/67 32269 65130 talaması 175*75 krş/kg, 
1967/68 34423 67712 dır. 

1968/69 33833 66728 
1969/70 33291 69832 
1970/71 34845 97267 

1971/72 35188 II8783 
1972/73 41914 162320 

1973/74 32988 252298 
1974/75 33400 317218 
ihraç fiatları (fob kg/fcrş.) 

Yıllar Kuru İncir incir Ezmesi Hurda 

1972/73 444 319 134 
1973/74 820 680 239 

1974/75 1020 736 304 

4»Stok durumu 
ihracata uygun kalitedeki kuru incirde stok 
Bazı yıllar elde kalan ürünün küçük taneli, 

auruaru ile 
özellikle 

karş 
meyve 

1 la şı İm- makta dır. 
etleri az,düşük 

kalitede incirlerle hurdadan oluştuğu gözükmektedir. Bu ürün yalnız endüst¬ 
ride kullanılacak niteliktedir. kuru incir ihracatçısı ülkelerin durumu in¬ 
celendiği zaman iaunç miKtariarında önemli bir düşüş olduğu, bu düşüşün dü¬ 
zenli bir şekilde devam ettiği ve böylece dünya pazarlarının bu ürüıı bakı¬ 
mından boşaluı ,ı g'crülmekteuir. Bu durun göz önüne alınuı ;ı zaman ihraç 

/ 
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edilecek ürünlerin de kaliteli olması yanında zamanımızda gıda maddelerin¬ 
de aranılan özelliklerin yerine getirilmesi durumunda kuru incirde stok 
tenlikesinin ortaya çıkması için bir sebep görmemekteyiz o 

5. Yurt İçi Talep 
Yurt içi tüketim miktarı 12-17 bin ton arasında değişmektedir» Bu miktar 
her kalitedeki kuru inciri kapsamakla birlikte genellikle ihraç edilenle¬ 
re kıyasla daha düşük kalitedeki incirlerden meydana gelmekte olup, üre¬ 
tim bölgesine yerleşmiş ve daha sınırlı olanaklarla çalışarak iç pazar için 
mal hazırlayan işletaelerce sağlanmaktadır» Bunun yanı sıra arızalan ne¬ 
deniyle dış alıcılardı rel'üze edileceğinden endişe edilen incirlerinde i 5 
pazarlara sürüldüğü görülmektedir. İç pazarlara sürülen inçirlerin ambalaj 
şekli ve kalitesi tüketim bölgelerine görede değjşiklik göstermekte_olup 
genellikle jelatinli paket şeklinde, tahta ambalajlı olduğu, veya 15-25 kg. 
Iık torbaların kullanıldığı görülmektedir. Liemleketimizûe muvcutun üstünde 
bir tüketim potansiyeli bulunmakla beraber, pazarlanan incirlerde görülen 
arızaların ihracatta olduğu gibi iç tüketimi de sınırladığı önemle durula¬ 
cak bir gerçektir. 

6. Biatlar 

Bölgede üretilen kuru incirlerin bir kısmı destekleme amacıyla ortak içi 
ve ortak dışı olarak T.S.E.Birliği tarafından alınmakta geri kalan kısıcı 
ise serbest piyasada satılmaktadır. Kooperatif tarafından alınan incir mik¬ 
tarı yıllara göre üretimin % 22.9 ilâ % 44.7 arasında değişmektedir. 
Aşağıdaki cedvel incelendiği zaman.: 

a. İncir T.S.E.Birliğinin 100 gr. rufuzlu 6.A. tipi baz fiatı . 
b. Taban fiatlarma göre yapılmış cedvelin uygulaması sonucu A tipinin rufuz 

durumuna göre 12 serisinin tümü için ve B serisi ile hurda incir orsalama 
alış fiatları. 

c. Ticaret Borsasmca saptanan fiatlarla alınan 6.A. tipi incir için uygula¬ 
nan fiat ortalaması görülmektedir. 

YILLA L 

(a) 
6.A.incirin 
Baz fiyatı 

Fiyat 

1 
A.Tipi 
Er.Sn. 

(*>). 
N C I E 

B.Tipi 
Er .Sn 

T.S.K.leri 
Hurda 
EK. Sn 

(c) 
BOKSA 

6.A.Tipi 
Er .Sn 

1961/62 92.40 95.30 65.93 25.00 95.04 
1962/63 92.00 104.92 65.07 23.91W IO3.O9 
1963/64 115.00 129.58 82.99 33.00 120.75 
1964/65 135.00 138.24 88.36 30.00 122.75 
1965/66 135.00 150.51 87.68 30.00 124.40 

1966/67 150.00 164.86 96.11 30.55W 136.75 
1967/68 150.00 158.02 90.59 31»16(X) 124.98 
1968/69 160.00 159.79 99.15 36.35(X) lg5.84 
1969/70 165.00 160.19 101.05 36.4?(X) 128.22 
1970/71 200.00 211.44 139.96 53.71(X) 168.55 
1971/72 235.00 246.60 164.97 79.28 203.7 
1972/73 260,00 273.70 179.99 07.91 244.4 
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(a) (b) (c) 
6©A»İncirin 1 I- C İ R ToS.K.leri BORSA 
Baz Biati A.Tipi B.Tipi Hurda 6.A.Tipi 

YILLAR Biat Ivr.Sn Kr.Sn Kr.Sn Kr.Sn. 

1973/74 420.00 463,78 321,82 177*63 432.5 
1974/75 550.00 620.21 414,8? 210.00 558 
1975/76 650.00 637.99 460.13 225.00 600,7 

(X) İşaretliler devlet destekleme alımı için Hükümet'çe tesbit edilen 
taban Hatlardır. 

İşletmelerce, üreticiden alman incir fistana; ilaçlama, temizleme, kali¬ 
te ayrımı, malipulation, ambalaj ve diğer giderler eklendikten sonra %15 
civarında bir kar ilave edilerek satılmaktadır. İç pazarlarda ise pareken- 
decinin maliyet i'iatına % 30-40 arasında değişen miktar ilave ederek sat¬ 

tığı ve böylece üretici Hatları ile tüketici alım Hatları arasında % 60- 
70 arasında değişen bir farkın bulunduğu görülmektedir. 

7. Sorun vs Tıkanıklıklar 
İncir üretiminin önue gelen problemleri şu şekilde sıralanabilir : 

Birim araziden alınan ürün miktarının düşük olması. (Bunun neuenlerini li¬ 
retim kısmında maddeler halinde belirtmiştik.) 
Hastalıklar : 

İr.cir hastalık ve zararlıları bazı yıllar taze ve kuru incirin kalitesini 
ve abacın gelişmesini menfi yönden büyük çapta etkilemektedir. Örneğin 
her yıl kurumalara ve tesislerin zeytinliğe dönüşmesine st,ep olan kök 
uyuzu ile bu güne ae.in ciddi bir uğraşı olmamıştır. Bunun gibi kanlı basra 
adını alan haşere bazı yıllar kaliteyi ciddi olarak etkilemektedir. Bun¬ 
dan böyle mücadele teşkilâtı ile işbirliği yapılarak incir kurdu başta ol¬ 
mak üzere ekonomik önemine göre incir hastalık ve zararları üzerinde ciddi 
çalışmalar yapılmalı ve sorunlar proje bazından işlenerek çözümlenmelidir. 

oTAELAED ÎZA SY OH 

Türkiyemizde kuru incirin standardizasyonu, çeyrek yüzyıldır üzerin¬ 
de durulan bir konudur. Kuru inciri seven ve bilenle• in azınlığı, onu dün¬ 
ya önünde bilimsel öncülüye götürmeğe yeterli olamamış, bir avuç insanın 
duyarlı yo bilinçli anlayışlılığı ve savunuculuğu, dünyamızda tekeline sa¬ 
hip olduğumuz inciri yaş ve kuru olarak bugunün bilimsel anlayışı düzlüğü¬ 
ne çıkaramamıştır. 

-Bazı oilim ve tarım insanlarımızın üretim çevrelerinin seviyesinden 
başlayarak işleme ve pazarlama ortamlarına göre şekil, ambalaj ve iç te¬ 
mizliği yönünden göstermesi gerekli durum ve gelişmelerin değerlendirilme¬ 
sindeki yetersizlik ve acelecilik, kuru incir standardizasyonunu bugunkü 
gereksiz korkulu duruma getirmiştir. 

Dünya pazarlarının her türlü mal ve hatta hizmeti belirli ölçülere 
bağlı ve güvenli standartlara bağlama eğilimini kuru incir yönünden, mem¬ 
leketimiz gerçekleri üstünde yargılama hatasının ürünü, 1967 yılında çıka¬ 
rılan kuru incir ve incir ezmesi standartları halâ canlılık gösterememiş 
ve erken doğan yavru biçiminde hayatiyet kazanamamıştır. 

1967 yılında erken doğmuş kuz’u incir ve incir ezmesi memleket içi 
standartları henüz yaşama imkânı ve yararı bulamamışken, Birleşmiş millet¬ 
ler F.A.O kuruluşunda beynelmilel standart tasarısı biçiminde olarak Tür- 
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kiye delegasyonu tarafından kuru incir ve incir ezmesi alıcı ve satıcısı ül¬ 
keler temsilcilerine sunulmasını anlamak mümkün değildir. 1973 yılı Birleş¬ 
miş Milletler P.A.O Cenevre toplantısında farkına varılan hatanın, mezkur 
toplantıdaki temsilcilerimizin gayreti ile ertelenmesi, Türk kuru incirinin 
ougünkü yaşantısını sağlamış ve yakın gelecek içinde kendisini derlemek ve 
kuru incir ve ezme alıcısı ülkelerin isteklerini dikkate a-laralı cemiz ve 
kurtsuz incir üretme, depolama, işleme ve pazarlama zoruııluğunu Dize vermiş¬ 
tir. Bu zorunluğun, Tarım Bakanlığına maledilebilen organizatörlüğünde kuru 
incirin iç ve dış temizliği temel anlayışında üretimden pazarlama kademele¬ 
rine kadar sürdürülmesi gerekli çalışma zincirinin kopmadan işi emesi anlayı¬ 
şına varılması, teknik seviyede çalışmalara başlanması ve "İhracata Bünuk 
incir Geliştirme Projesi" taslağının doğuşunu sağlamıştır. 

III- ÜRüTİLİ PROGRAMI 

1- Yurt içi talep. 
Memleketimiz kuru incir tüketimi bakımından bugunku nüfus sayısıyla 

dahi büyük bir potansiyel taşımaktadır. Kuru incir konusunda tüketimi sınır¬ 
layan özürlerin ortadan kalkması durumunda, halkın beslenme anlayışında gö¬ 
rülen değişiklik ve alım gücünde beliren artışlar dikkate alındığı zaman ■ 
1987 yılında iç tüketimde 10-12 bin tonluk bir artışın olabileceği, çözümlen¬ 
memesi durumunda ise bunun nüfus artışına bağlı kalacağı görüşündeyiz. 
2- Iiıracat 

Daha önce değinmiş olduğumuz gibi memleketimiz dünya kuru incir li¬ 
ret ininin il 63.24 ünü sağlamakta olup, yurdumuzun bu yönce sahip olduğu po¬ 
tansiyelin yanında diğer üretici ülkelerin durumları incelendiği zaman mem¬ 
leketimizin bu ürün bakımından dünya tekelini rahatlıkla elde edeoileceği 
ortaya çıkmaktadır. Diğer kuru incir ihracatçısı ülkelerin ihraç miktarında 
düzenli bir düşüşün olduğu görülmekte olup bu düşüş sonucu dünya pazarları 
bu ürün bakımından boşalmaktadır. Böylece memleketimiz ihracatı bakımından 
bu ülkelerin kuru incir yeme alışkanlıklarının kaybettirilmemesi üzerinde 
durulması gereken diğer bir konuyu teşkil etmektedir. Bunlardan daha önce 
memleketimizin ihracat artışı bugünkü ihracatı sınırlayan başka bir deyiş¬ 
le standardizasyonun uygulanmasını engelleyen arızaların ortadan kaldırıla¬ 
rak ürünün tüketiciye daha iyi işleme ve ambalaj yöntemleriyle sunulmasına 
bağlı bulunmaktadır. Buraya kadar özetlenen sorunların çözümlenmesi ve in¬ 
cirlerin dış ülkelere tanıtılması yönünde yapılacak çalışmalarla 1Ş87 yı¬ 
lında memleketimiz kuru incir üretimi miktar olarak öngörülen 62 bin tonun 
tamamının ihraç edilmesinde dış pazarlar yönünden bir engel görmemekteyiz. 
3- Toplam talep 

Dış ülkelere ihraç potansiyeli mevcut olup memleketimizin yetebile¬ 
ceği ihracat miktarı bugünkü mevcut sorunların çözümlenmesine bağlı bulun¬ 
maktadır. Dış ülkelerin 1932 yılında bu günkü ihracatımızın iki katı kadar 
incir ithal edebilecekleri görüşündeyiz. 
4- Üretim bakımından öncelikle birim araziden alınan ürür, miktarının artı¬ 
rılması üzerinde durulmasının gereğine inanmaktayız. Dağlık arazilerde diğer 
hususların yanı sıra toprak muafaza tedbirleri alınmaksızın çok sayıda ye¬ 
ni incir plantasyonlarının kurulduğu görülmektedir. Bu şerlide gelişi güzel 
bahçe Kuruluşlarının önlenmesi bakımından bu yönlerinde üretim programı içi¬ 
ne alınmasında yararlar bulunmaktadır. Plantasyonların yenilenmelerinin ger¬ 
çekleştirilmesi durumunda sökülen bahçelerin en az iki sene i aşka bir kültü¬ 
re ayrılması gerekeceğinden, diğer taraftan yeni pl anrasyanırın ekom mı. 
verim çağına 7-8 sene sonra girmeleri nedeniyle 1947 \zıi-u .ar art-: ...e. 
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büyük bir katkıları olamayacaktır. Ancak son üç yıldır kurulan incir bah¬ 
çelerinin verim çağına girmesi ve incir bahçelerinde uygulanacak diğer 
tedbirlerle üretimin 1987 yılında 60-62 bin tona ulaşabileceği görüşünde¬ 
yiz. 

5- İthalat 
İncir paketleme makinaları ve halen ithalatı yapılan diğer madde¬ 

lerden oluşmaktadır. 
6- Üretim Giderleri 

Üretim giderleri üretim hususunda verilmiş olupbunlar arasında özel¬ 
likle ilaçlama ve gübre girdileri yönünde artışı öngörmektedir. 
7- Yaratılacak iş hacmi 

İncir konusunun öngörülen şekilde ele alınması sonucu üretim husu¬ 
sunda yeni iş hacmi ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık teknoloji ve pazar¬ 
lama kısmında ise makinalaşmanm getirilmesinin gerekliliği sonucu mevcut 
iş hacminde düşülemeyeceği gibi bir kısım azalma beklenilmektedir. 

IV- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

1- Üretim. 

Üretimle ilgili bölümde birim araziden alınan ürün miktarının art¬ 
tırılması için ; 

a) Bölgedeki incir plantasyonlarının yer almakta olduğu dağlık bölgelerde 
toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, 
b) Mevcut incir plantasyonlarının ekonomik ömrünü tamamlayarak verimden 
düşmüş durumda olan yaklaşık % 60 na raslayan 90 bin dekarlık sahanın ted¬ 
rici olarak yenilenmesi, 

c) Kıoru incir üretiminin dar boğazla karşılaşmasında en büyük rolü olan 
hastalık ve zararlılarla etkili mücadelenin yapılabilmesi için incir konu¬ 
sundaki kuruluşların işbirliğiyle yapılacak projelerin hazırlanması ve uy¬ 
gulanmaya konması, 
d) Üretici ürünün daha kısa zamanda ve temiz olarak kurutulmasının sağlan¬ 
masından” başka yağış durumunda incirlerin korumasınıda temin bakımından 
telli kerevet sisteminin üretime yerleştirilmesi için etkili tedbirlerin 
alınması, 
e) Kerevetlerden alman kuru incirlerin en kısa zamanda işletmelere ulaş¬ 
tırılmasını sağlayacak bir sistemin tesbit ediletoek uygulanması. 

2- Teknoloji ve Pazarlama 

İç ve dış pazarlara arzedilen kuru incirler elle işleme suretiyle 
verilen türlü şekiller ve isimler olarak değerlendirilmektedir. Kuru incire 
elle verilen şekil, bu günün hijyenik şartlarına ve insanın temizlik anla¬ 
yışına ve alışkanlığına ters düşmekle beraber, henüz bilinmediğinden sürdü¬ 
rülmektedir. Göze değişik ve güzel gösterme ve görme anlayışı ve alışkanlı¬ 
ğı şeklinde sürdürülen el işlemeciliğinin çok titiz bir ortamda yapılması, 
daha doğrusu kuru incirin kalite, tad ve lezzetine hiç bir etkisi olmayan 
bu el hareket ve marifetlerinden vaz geçmek ve bunun yerine otomasyonun te¬ 
mizliği, sür’ati ve alışkanlığını ikame etmek, kuru incirin geleneksel ve 
mukaddes yer ve değerine yakışan bir davranış olacaktır. 

Elle şekillendirilen kuru incirlerin çeşitli biçim ve ağırlıkta se¬ 
lofan, polietilen, polApropilen ambalajlara sarılması, diğer deyimle amba¬ 
lajlanması da zamanımı#; ekonomik, teknik, hijyenik şartlarında büyük önem 
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taşımaktadır. İncirin memleketi olan Türkiyemizde gecikmiş olsa bile oto
masyona götürecek çalışmaların olumlu inancını taşımanın zorunluğu vardır. 

Hurda ve Düşük Kaliteli İncirlerin Değerlendirilmesi : 

Bugün için memleketimizde üretilen, pazarlanan ve fakat yukarıda 
belirttiğimiz temizlik, otomasyon ve standartla ilgili sorun ve çalışmalar 
konusu olan kuru incirlerimiz dışında kalıp, tabiat şartlarınızı hurdaya veya 
doğrudan yenilmeyecek kaliteye düşürdüğü incirlerin değerlendirilmesi de 
memleketimiz yönünden maalesef tamamen çözümlenememiş bir sorun olarak bek
lemektedir. 

Gerçekten, bugün için memleketimizde üretilen, iç ve özellik ve 
öncelikle dış pazarlara arzedilecek kalitedeki incirlerimizin tümü pazarlan-
maktadır. Stok sorunu ve değerlendirme güçlüğü, hurda ve düşük kaliteli 

incirlerimizden gelmektedir. 
Bu tip incirlerimizin : 

1- Pekmez, ağda 
2- Alkol 

Üretiminde hammadde olarak kullanılarak değerlendirilmesi mümkündür. ■ 
Pekmez, ağda imalâtı, Denizli, Çal yöresinin Bekilli bucağında yapılmakta 
ise de yeterli olmamaktadır. Tariş İncir Birliği, konuyu ele almış^olup etüd-
lerini yapmaktadır. Yakın bir gelecekte bir pekmez, ağda ve marmelat fabrika
sı kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bundan başka Tariş İncir Birliğinin yılda 5000 ton hurda ve düşük 
kaliteli incirin rektifiye alkole dönüştüren bir fabrikası mevcuttur. Bu fab
rikada üretilen 100 derecelik kaliteli alkol, Tekel maddesi olması nedeniyle 
Tekel Genel Müdürlüğü emrine verilmektedir, fabrikanın yıllık işleme kapa

sitesini 10.000 (onbin) tona çıkarılması hususundaki Tariş İncir 3irliğinin 
ısrarlı talepleri, Tekel idaresince maalesef kabul edilmemekte olduğu öğre
nilmiştir. 

Temennimiz, Tekel idaresinin, Tariş İncir Birliği haklı teklifinin 
derhal kabul edilmesidir. Çünkü bu suretle; 

1- Başkaca değerlendirme imkânı bulunmayan ve milli servet olan hurâa 
ve düşük kaliteli incirler değerlendirileceği gibi, 

2- Tekel idaresinin yıllardır karşılıyamadığı alkollü içki için ge
rekli olan kaliteli ve rektifiye edilmiş iki milyon litre 100 derecelik al
kolle ihtiyacına destek sağlanmış olacaktır. 

3- Standardizasyon 
Bu raporda ve İhracaata Dönük İncir Geliştirme Profesinde öngörülen 

çalışmalara paralel olarak incir ve incir ezmesi standardının kademeli bir 
şekilde ele alınarak mecburi olarak uygulanmaya konulmasını gerekli görmek
teyiz. 4_ 

Kuru incirin bugün için en önemli sorunlarından birisi de kurt soru
nudur. İncirin bahçeden tüketiçiye kadar olan çeşitli devrelerinde kopmayan 
bir dizi niteliğinde muhafaza edilmesi, itina ve ihtimamın aksatılmadan gös
terilmesi gerekmektedir. En ufak bir ihmal, kuru incirin enfekte olmasına 
ve kurtlanmasına müncel olmaktadır. Bunun önlenmesi için konunun temelââ 
üreticiden itibaren ele alınması, küçük işletme görünümünde olan 25*000 
civarındaki üreticinin eğitilmesi birinci derecede önem taşımaktadır. 
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Yukarıda sayılan önerilerden beklenen yararların sağlanması için (üre¬ 
ticiden tüketiciye kadar konu ile ilgili kişilere) lüzumlu teknik bilgilerin 
verilmesi mutlak gerekmektedir. 

5. İncirin Tanıtılması 
Dana öncede değinilmiş olduğu gibi konu ile ilgili çalışmaların yanı 

sıra bu ürünün^daha iyi tanıtılmasında yurt içinde ve özellikle dış ülkelerde 
yapılacak reklâm çalışmalarından büyük yararlar sağlanacaktır. 

6. Kredilen 

Yukarıda sayılan önerilerin gerçekleştirilmesi için mevcut kredi iste¬ 
minin günümüz koşullarına cevap verebilecek düzeye getirilmesi ye bazı konu¬ 
larda da yeni kredi olanaklarının sağlanması gerekmektedir.örneğin, bahçe te¬ 
sis' kredisi, kurutma sistemi kredisi, incir muafaza evleri için verilen kre¬ 
di miktarları duyulan ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. 
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II. İŞLENMİŞ KORUTULMUŞ SEBZELER 

I. G İ R î Ş 

insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için her şeyden 
önce beslenmek zorundadırlar. Gıda Sanayii, gerek doğal olarak 
elde edilen bitkisel ve hayvansal gıda maddelerinin gerekse ta¬ 
rım ürünlerinin işlenerek mamül haline getirilip beslenmede kul¬ 
lanılmasıyla doğmuştur. Ve ekonomilerin gelişmelerine paralel 
bir değişim ve gelişme kaydetmiştir. Batı ülkelerinde en büyük 
tüketim grubunu meydana getiren gıda maddelerinin üretimi hızla 
sanayileşmiş ve mutfaklar, sanayi mamulleri ile dolmuştur. Mut¬ 
fağa giren en son sanayi mamülleri grubu sebze ve meyveler olmuş¬ 
tur. Bugün sebze ve meyveler, yaş ve taze olarak tüketim payları¬ 
nı devamlı olarak kaybederken, yerlerini giderek üç şekilde kul¬ 
lanılan yada tüketilen sebze ve meyveler almaktadır: 

1. Konserveler, 

2. Kurutulmuş (dehydrated) sebze ve meyveler, 

3. Kurutularak dondurulmuş (freeze-dried) 
sebze ve meyveler. 

Böylece her mevsimde ve her bölgede vitamin değeri kaybolmamış, 
taze niteliğini muhafaza eden sebze ve meyve kullanımı ve tüketi¬ 
mi İmkân dahiline girmiştir. Ayrıca, konserve ve kurutulmuş sebze 
ve meyvelerin çok uzun dayanma süreleri; taşınma, satılma kolay¬ 
lıkları, tarımdaki üreticinin ürününün en iyi şekilde değerlendi¬ 
rilmesini sağladığı gibi, çürüme ve bozulmayı da önleyerek, satı¬ 
cının ve tüketicinin de tasarrufunu ve her mevsimde her sebzeyi 
bulabilmesini mümkün kılmıştır. 
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Genellikle sebze ve meyve yetiştiricisi olan az geliş¬ 

miş ülkeler için konserve ve kurutma sanayii büyük imkânlar 
yaratmıştır";1 Bu ülkeler, bir yandan konserve ve kurutma sanayi¬ 
leri kurarak ihracat gelirlerini önemli ölçüde artırırken, öte 
yandan sanayileşen ve kentleşen kendi halkının tüketim ihtiyaç¬ 

larını karşılamak olanağını bulmuşlardır, örneğin: İtalya, İspan¬ 
ya ve Yunanistan bu şekilde önemli ihracat gelirleri sağlayan 
ülkeler arasındadır. 

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması: 

İşlenmiş kurutulmuş sebzeler, İmalât Sanayiin bir ana bö¬ 
lümü olan Gıda Maddeleri Sanayii içinde "sebze ve meyve işleme" 
grubunda yer almakta ve aşağıdaki alt faaliyet grupları ile sınır¬ 
lı bulunmaktadır: 

Ana Alt 
Bölüm Grup Grup Grup TGÎC 63 

31 
311 

3113 
31131 

31132 

31133 

31134 

31135 

31136 
31137 

GIDA-ÎÇKÎ-TÜTÜH SAHAYÎÎ 
Gıda Maddeleri Sanayii 

Sebze ve Meyve teleme Sanayii 
Dondurulma t. ve benzeri usuller 
le sebze ve meyve muhafazası. 

Tabii ve sun1i kurutma,buhar-
laştırma .hidratation ve eva- 
pa ra ti on, veya toz haline 
getirme. 

Salamura, sirke vb. maddeler¬ 
le muhafaza. 

Havası alınmış kaplarda mu¬ 
hafaza sebze ve meyve konser¬ 
vesi. 

Sebze ve meyve konsantresi 
(Salça İmali im grupta 
gösterilir) 

Sebze ve meyve suları 
Ezme ve pat haline getirme 

20 

203 

2031 

2032 

2031 

2031 

2031 
2031 
2031 
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Ana Alt 
Bölüm Grup Grup Grup TUIC 63 

3139 Diğer şekillerde muhafaza 2031 
hazır yemekler, çorbalar, 
reçel, marmelât, jöle ya¬ 
pımı. (Havası alınmış kap¬ 
larda ise 31134 de göste¬ 
rilir.) 

Görüldüğü gibi, Gıda Sanayii içinde 3113 grup no.lu seb¬ 
ze ve meyve işleme sanayiin 3113-20 no.lu alt grubu, her türlü 
sebzenin kurutulması, kıyılması ve toz haline getirilmesi faali¬ 
yetlerini kapsamaktadır. Ne var ki, hemen her türlü sebzenin ku¬ 
rutulması mümkün olmakla beraber, ham madde ve talep durumuna 

göre, genellikle şu sebze türleri üretilmektedir: 

- Soğan, 
- Sarımsak, 
- Domates, 

- Patates, 
- Biber, 
- Ispanak, 

- Havuç, 
- Kabak, 
- Lahana, 
- Kereviz. 

Kapsam ve sınırları yukarıda belirlenen bu sanayi kolu ülkemizde 

çok yeni olup, özellikle dış talep ve hazır çorba sanayiin ham 
madde talebine göre, genellikle yukarıdaki sebze türlerinin üreti¬ 
mini yapmaktadır. 

2. Tarihçe : 

insanoğlu yaşamını sürdürebilmek ve giderek daha da iyi¬ 
leştirebilmek için sürekli olarak doğa güçlerini kontrol altına 
almaya uğraşmış ve bu uğraşında, uzun ve yoğun çabaları sonücu, 
büyük ölçüde başarılı olmuştur. Diğer temel ihtiyaçlar arasında 
özelikle beslenmede, insanoğlu giderek gelişen teknikler geliş- 
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tirmektedlr. Kurutma, insanoğlunun gıdaların saklanmasında uygu¬ 
lamış tlduğm ine tekniktir.'1 Burada esas olan rutubet ve ısının 
kontrolüdür. Bu tekniğin gelişmesinde elde edilen başarılar, însan 
oğlunun temel ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmede gösterdiği ge¬ 

lişmeler üzerinde çok etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak da, 
sebze ve meyve kurutma sanayii ortaya çıkmış ve giderek hızlı bir 
tempo İçinde gelişme kaydetmiştir. 

Günümüzde kurutulmuş sebze ve meyve özellikle gelişmiş 

ülkelerde geniş bir kullanım alanı bulmuş olup, bu tüketim alanı 
sürekli ve hızlı bir biçimde gelişmektedir. 

Kurutulmuş sebze ve meyvelerin temel kullanım alanı Gıda 
Sanayiidir. Bunlar hazır çorba ve yemeklerin, bebek mamalarının, 
hazır sos ve baharat karışımlarının temel girdisini oluştururlar. 
Bunun yanı sıra, personeline yemek servisi yapan kamu ve özel 

kuruluşlarda, yardım kurumlarında, lokantacılıkta kurutulmuş seb¬ 
zeler giderek daha geniş ölçüde kullanılmaktadır. Kadının ekonomik 
faaliyetlere daha büyük ölçüde katılması ve dolayısıyla yemek yap¬ 
maya ayırdığı zamanın azalması, kurutulmuş sebzelerin ve bunları 
kullanarak hazırlanan "hazır yemekler,,1 in tüketimini artıran bir 
faktör olmuştur. 

Kurutulmuş sebzelerin, bir yandan gıda sanayiin temel gir¬ 
disi olarak kullanımları artarken, öte yandan da dolaysız bir tü¬ 

ketim malı olarak tüketimleri hızlı bir artış kaydetmiştir. Kuru¬ 
tulmuş sebzelerin bir başka tüketim yeri ise, boya sanayiidir. 
Bazı özel durumlarda kimyasal maddeler yerine, kurutulmuş sebze 
tozları, örneğin, havuç ve kırmızı pancar, v.b. boya maddesi ola¬ 
rak kullanılmaktadır, özetle, denebilir ki, kurutulmuş sebzeler 
gerek gıda sanayiinde bir girdi, gerekse dolaysız bir tüketim mad¬ 
desi olarak kullanılması aslında toplumun ulaştığı ekonomik ve 
sosyal düzeyin bir fonksiyonu olup, bu düzeydeki artışla birlikte 
tüketimi de artmaktadır.' 

Kurutulmuş sebzeler, ülkemiz için de yeni bir tüketim 



maddesi değildir. Ne var ki, Batıda bir aşırı aşan bir dönemden 
beri geliştirilip uygulanan yöntemler, ülkemize ancak son 10 
yıllık dönem içinde girmiştir. Bugüne değin, ülkemizde gıda mad¬ 
delerinin kurutulması en ilkel yöntem olan güneşte kurutma ile 
sağlanmış ve sağlanmaktadır. Güneşte kurutmanın, kurutma işlemi¬ 
nin hava koşullarına bağlı kalmasa, uzun sürmesi, kalite düşüklü¬ 

ğü yanında, hijyenik koşullara uyumlu olarak yapılmamasının doğur¬ 
duğu önemli sakıncaları vardır. Kuşkusuz ki, bu şekilde bakteri¬ 

yolojik ve teknik kontroldan uzak üretim biçimiyle kurutulan seb¬ 
zelerin, yöresel ihtiyaçlar dışında, yurt içinde büyük ölçüde tü¬ 
ketim şansı olmadığı gibi ihraç olanağı da yoktur. Ne yazık ki, 
büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ülkemizde sebze ku¬ 
rutma sanayii yeterince gelişememiştir. Nitekim, bugüne dek Yeni¬ 

ce'de (Çanakkale) küçük kapasiteli bir sebze kurutma fabrikası 
kurulabilmiş olması, bu durumu açıkça kanıtlamaktadır. Bununla 
beraber, özellikle son yıllarda bu konuda bazı girişimlerin ya¬ 
pıldığı, ancak bunlardan sadece bir kaçının gerçekleşebildiği 
gözlenmiştir. Elde edebildiğimiz bilgilere göre, Çanakkale'de 
kurulmakta olan "Trutaş, 'Pruva Olda Sanayii ve ™icaret A.Ş." ile 
İstanbul'da kurulmakta olan "Seb-Kur, Sebze Kurutma Gıda A.Ş." 
çok yakında üretime geçmiş olacaklardır. 

II. MEVCUT DURUM 

Denebilir ki, hemen tüm ülkelerde gıda maddeleri sanayii 
genellikle diğer sanayi dallarından sonra gelişmeğe başlamıştır. 
Kuşkusuz, bu sanayiin gelişmesi, bir yandan şehirleşme ve öte yan¬ 
dan da piyasa ekonomisine geçme hızı'na bağlıdır. Nüfusun kentler¬ 
de yoğunlaşması ve kırsal yörelerde kendi kendine tüketimin gide¬ 
rek terkedilerek pazar ekonomisine geçilmesi, işlenmiş gıda madde¬ 
leri ihtiyacını da aynı ölçüde arttırmaktadır. Nitekim, gıda sana¬ 
yii ülkemizde de sanayileşme ve kentleşme hızına paralel,olarak 
gelişme kaydetmiştir Ne var ki, sebze kurutma sanayi yeterince 
gelişme gösterememiştir. Bugün İçin ülkemizde "fırında kurutma" 
sistemini uygulayarak kuru sebze üreten tek kuruluş Yenice Gıda 
Sanayii'nin, Yenice'deki (Çanakkale) fabrikasıdır. İzmir'de kurulu 
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ilAKi’AŞ fabrikanı ise, hasır çorba üretimi için sadece domates 
tozu üretmektedir. Her iki fabrika'da bir özel sektör kuruluşu¬ 

dur. Görüldüğü gibi, bu sanayi kolu sadece bir fabrikadan oluş¬ 
maktadır. Bununla beraber, araştırma kapsamına MAKTAŞ'da dahil 
edilmiştir. Sektörün mevcut durumu her iki kuruluştan elde ede¬ 
bildiğimiz bilgiler olanak verdiği ölçüde, incelenebilmiştir. 

Kurutulmuş sebze sanayiin mevcut durumu, yapısı denince, 
bu yapıyı oluşturan çeşitli sebze kurutma işletmelerinin: 

- Kuruluş yerleri, 

- Büyüklükleri, 

- Mülkiyetleri, 

- Üretimleri, 
- Dış Ticaret Durumları, v.b. 

hususlar anlaşılmaktadır. Şu halde, belli bir dönem içinde, sektö¬ 
rün yapısını belirleyen bu unsurların incelenmesi, ana hatlarıyla 
sebze kurutma sanayii'nin yapısını ortaya koymuş olacaktır. 

1. Mevcut Kapasite 

Bugün için ülkemizde ana faaliyet konusu salt sebze kurut¬ 
ma olan tek bir kuruluş bulunmaktadır. 1963 yılında Çanakkale'de 
kurulan "Yenice Gıda Sanayii", başlangıçta 180 ton/yıl kuru sebze 
üretim kapasitesiyle faaliyete geçmiştir. Daha sönraki yıllar, 
firma, üretim kapasitesini arttırmış ve giderek 360/ ton yıl'lık 
bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. İzmir'de kurulu MAKTAŞ, Ma¬ 
karnacılık ve Ticaret T.A.Ş.'nin ana üretim konusu salt sebze 
kurutma olmayıp, ancak hazır çorba üretimi için sadece domates 
cozu üretmektedir. Her iki firmanın üretim kapasiteleri aşağıda 
gösterilmiştir: 
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SEBZE KURUTMA SANAYİİ 
KURULU KAPASİTESİ 

(1975) 

Kurulu Kapasite 
Firma Adı  Miktar  ölçü Birimi  
YENİCE GIDA SANAYİİ 360 Ton/Yıl(Sebze tozu) 
MAKTAŞ 420 T0n/Yıl(Domates tozu) 

Toplam  =2§Q==,,$on/Yl1 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii ve MAKTAŞ, Makarnacılık 
ve Ticaret T.A.Ş. 

Elde edebildiğimiz bilgilere göre, kurulu kapasitenin 
ana mallar itibariyle dağılımı şöyledir: 

KURUTULMUŞ SEBZE SANAYİİN 
ANA MALLAR İTİBARÎYLE 

KAPASİTE BAĞILIMI 

Ana Mallar Kapasite Kapasite # 
    Birimi    

Domates tozu Ton 420 53,8 
Kırmızı biber tozu Ton 195 25,0 
Yeşil biber " Ton 135 17,3 
Diğer Ton 30 ?.,? 

Toplam   780 100,0 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii ve MAKTAŞ. 

Tablo'da da görüldüğü gibi, kurulu kapasitenin yaklaşık 

#54,nü domates tozu teşkil etmektedir. Sektörün kurulu kapasi¬ 
tesinin yaklaşık #42*sini oluşturan kırmızı ve yeşil biber toz¬ 
ları, genellikle dış pazar yönlüdür. Kurulu kapasitenin "Biğer„ 
leri içine çeşitli kurutulmuş sebzeler, örneğin, soğan,sarmısak, 
patates, ıspanak, v.b. girmektedir. 
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Kurulmakta olan Tmtaş ve Seb-Kur'un işletmeye geçmesiy¬ 
le kurutulmuş sebze sanayiin kurulu kapasitesi de artmış olacak¬ 
tır. Her iki firmaya ilişkin üretim kapasitesi aşağıda gösteril¬ 
miştir. 

KURUTULMUŞ SEBZE SANAYİİN 
MEVCUT KAPASİTESİNE EKLENECEK 

YENİ KAPASİTELER 

Firma Adı Kapasite Kapasite 
  Birimi     
TRUTAŞ Ton 13000 Ton/Yıl 
SEB-KUR Ton 9000 Ton/Yıl 

Kaynak: TRUTAŞ, Truva Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 
SEB-KUR, Sebze Kurutma Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Not: Kurulmakta olan yeni işletmelere ilişkin kapasiteler, 
yaş sebze işleme kapasitesi'dir. 

Bugün için modem yöntemlerle kurutulmuş sebze üretiminde 
tek kuruluş olan Yenice Gıda Sanayii'nin 360 tonluk üretim kapa¬ 
sitesi diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça küçük olduğu görül¬ 
mektedir. Nitekim, Yunanistan'da yakın zamanda kurulmuş olan bir 
tesisin kapasitesi yıllık 900 ton civarında kurutulmuş sebzedir, 
(günde 3v ton, yaş sebze ve yılda 260 gun çalıştığı hesabı ile). 
İsrail'deki DECO firmasının yıllık kapasitesi ise 2500 ton kurutul¬ 
muş sebzedir. Bununla beraber, memnuniyetle belirtelim ki, bu ko~ 
-uda Türkiye'de henüz üretime geçmemiş olan iki tesis, TRUTAŞ ve 

ÎE-K'jR, daha büyük kapasitelerde kurulmaktadırlar. Bunu, bu sek¬ 
ideki bir gelişme ve aynı zamanda, her iki firmanın rekabet gü~ 

inli olumlu yönde etkileyecek önemli bir faktör olarak belirtmekte 
ırar görmekteyiz.' 
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2. Üretim 

Türkiye'de kurutulmuş sebze üretiminin yeni olmadığını, 
ancak üretimin geleneksel yöntemlerle yapıldığını ve modern tek¬ 
nikler kullanarak yapılan üretimin yeni olduğunu belirtmiştik. 
Nitekim, 1963 yılında Yenice'de (Çanakkale) modem tekniklerle üre¬ 
tim yapmak üzere bir fabrika kurulmuş ve 1965 yılında üretime geç¬ 
miştir. Türkiye'de, geleneksel biçimde yapılan ve dolayısıyla ge¬ 
rek iç gerekse dış koşullara uymayan üretim hariç tutulacak olursa, 
kurutulmuş sebze üretimi şu şekilde bir gelişme izlemiştir: 

KURUTULMUŞ SEBZE 
ÜKETÎMt (TON) 

YILLAR BİRİM MİKTAR 
İNDEKS 

(1965=100) 

1965 TON 8 100,0 
■ 1966 ît 58 725,0 
1967 »t 30 375,0 
1968 İt 44 550,0 
1969 II 82 1025,0 
1970 1» 125 1562,5 
1971 tt 172 2150,0 
1972 İt 195 2437,5 
1973 İt 300 3750,0 
1974 İt 325 4062,5 
1975 İt 225 2812,5 

Kaynak: Yenice Sıda Sanayii A.Ş. 

Tablo'da da görüldüğü gibi, kurutulmuş sebze üretimi 1965 
yılına nazaran 1975 yılında $ 2713 gibi çok yüksek bir artış gös¬ 
termiştir. Ancak, hemen belirtelim ki, artış'm bu denli yüksek 
olması, firma'nm kuruluşta karşılaştığı çeşitli sorunlar yanında, 
iç ve dış talebe bağımlı olarak başlangıçta kapasitesinin çok al¬ 
tında üretime geçmiş olmasıdır. Firma, giderek atıl kapasite 
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sorununu çözümlemiş ve ek yatırımlarla da kapasitesini bugünkü' 
düzeye getirmiştir.- 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, bugün için Türki¬ 
ye'de ana faaliyet konusu sebze kurutmaçılığı olan yalnız bir 
işletme mevcuttur. Ana faaliyet konusu sebze kurutmacılığı olma¬ 
makla beraber, İzmir'de kurulu bir firma'nm (MAKTAŞ, Makarnacı¬ 
lık ve Ticaret T.A.Ş.) hazır çorba yapımı için domates tozu üre¬ 
timi de göz önünde tutulursa, kurutulmuş sebze üretim miktarları 
aşağıdaki gibi olmaktadır. 

KURUTULMUŞ SEBZE ÜRETİMİ 
(TON) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
YENİCE 8 58 30 44 62 125 172 195 300 325 225 
MAKTAŞ - - - ______ i9 ş6 

TOPLAM. - - - - - - - - -344 281 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii A.Ş. ve MAKTAŞ 
Not: Maktaş sadece domates tozu üretimi yapmaktadır. 

Tsulo:da da ğ3r"luüğîJ ğiüi, 1975 yılında 1976 yılına naza¬ 
ran toplam üretim düşmüştür. Toplam üretimdeki bu düşüşün, Yeaic* 
Gıda Sanayii A.Ş.'nin, aynı dönemde, üretiminde meydana gelen yak¬ 
laşık İn 31'lik bir düşüş'ün etkilediği açıkça görülmektedir. Elde 
edilebilen bilgilerden anlaşıldığına göre, mamüllerin dış pazarlar¬ 
daki fiyatlarının ihracatı cazip durumdan çıkarmış olması, firma¬ 
nın üretiminde kısıtlama yapmasına neden olmuştur. Gerekli tedbir¬ 
ler alınmadığı takdirde, bu olumsuz gelişmenin önümüzdeki yıllarda 
da devan edeceği ve Üretimi etkileyeceği açıktır. Sonuç olarak, 
bu sektör üretiminin plan hedefleri altında kalması beklenebilir." 
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Mo - ■ • «.•••el jc." sebze Icurutiiiacılıg.! ada, üredim prosesi 
v<- makina fu; çimi 1 urutulacak set.•.•senin cinsine göre basa 
de, işiklikler ,.v ; .r.uektı. ,,ır. Bu nedenle, değişik sebzelerin kuru¬ 
su İmasında, makina parkın sn seçimi göz önünde tutulması gereken 
çok önemli bir husustur. Kurutulacak sebzeler genellikle şu proses¬ 
ten geçmektedir: 

a. îmaüat hattına besleme 

b Yıkama 

c. Çeşitlere ayırma 
d. Temizleyip düzeltme 
e. Kabuk soyma 
f. Kısımlara ayırma 
g. Renk ağartma 
h. Son işlemler ve ambalajlama. 

Side edebildiğimiz bilgilere göre, Türkiye'de modern sebze 
kurutmacılığında "Çekmece sistemi" kullanılmaktadır. Halen Yenice 
fabrikasında bu sistem uygulanmakta olup, 8 çekmecelidir. Kurulmak¬ 
ta olan Trutaş ve Seb-Kur'un da bu sistemle üretim yapacakları 
saptanmıştır. Seb-Kur 6 çekmeçeli, Trutaş ise iki bant 4 çekmece- 
li'dir. 

Sektörde kullanılmakta olan yaygın teknoloji hakkında yuka¬ 
rıdaki açıklama, bu konuda çok genel bir bilgi vermektedir. Gerek 
kullanılmakta olan gerekse alternatif teknolojilerin irdelenmesi; 
bJlgi, zaman ve ihtisası gerekli kılmaktadır. Ne var ki, firmalar, 
kuruluşlarını yatırım öncesi ekonomik, mali ve teknik araştırmala¬ 
ra dayandırdıklarından kullanılacak teknoloji, ülke koşulları da 
göz önünde thtularak seçilmekte ve hatta ilgili iaercile‘rce de 
onaylanmaktadır. Genel bir yaklaşımla, bugün halen bir firmaca kul¬ 
lanılmakta olan teknoloji, kurulmakta olan diğer iki firmaca da 
benimsenmiş olduğu ve de yetkili merciler tarafından uygunluğu 



i 7 O -

onaylandığı göz önlinde tutulursa, Türkiye'de yaygın olan tekno¬ 
lojinin alternatiflerine nazaran daha avantajlı olabileceği söy¬ 
lenebilir. 

Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir husus da, 
kurulan ve kurulacak olan tesislerin kapasiteleridir. Kapasite 
küçüldükçe, yüksek iç fiyatlar ve ihracattaki vergi iadesine rağ¬ 
men, kârlılık rasyosu da düşmektedir. Nitekim, Yenice Gıda Sanayii 
ek yatırımlarla kapasitesini genişletmişse de, bugün için dünya 
standartlarının çok altında bulunmaktadır. Bu durum, firmanın yük¬ 

sek maliyetlerle üretim yapmasına neden olmakta ve dolayısıyla, 
dış pazar koşullarına bağımlı olarak üretim de etkilenmektedir. 

Bu nedenle, kapasite seçiminde çok dikkatli olunması ve tesislerin, 
en az, en güçlü rakip ülkelerdeki benzer tesislerin kapasitelerin¬ 
de kurulmuş olmaları gerekli görülmektedir. Başlangıçta, çeşitli 
nedenlerle, işletmelerin optimal kapasite ile kurulmaları mümkün 
olmayabilir. Bununla beraber, seçilen teknolojinin, firmanın 
giderek bu kapasiteye ulaşmasına elverişli ve esnek olması göz 
önünde tutulmalıdır. 

4. Dış ticaret Durumu 

a. ithalat 

Kurutulmuş sebze sanayiin ham madde, yarı mamül ve mamül 
ithalatı yoktur. Bu nedenle, sektörün dış ticaret dengesinin lehte 
bir durum gösterdiği söylenebilir. He var ki, sektörün dış tica¬ 
ret dengesinin lehte bir durum gösterdiğini kesin olarak belirle¬ 
yebilmek için, sektörün ithal ettiği yatırım malları tutarlarının 

da bilinmesi gerekmektedir. Ancak, bu çalışmada söz konusu veri¬ 
lerin temini mümkün olmamıştır. 

b. ihracat 

Aşağıdaki tablo*da 1967rl975 yılları arasında Türkiye'nin 
kurutulmuş sebze ihracatı, miktar ve değer olarak verilmiştir. 
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KURUTULMUŞ SEBZE İHRACATI 

MİKTAR İNDEKS 
YILLAR (TON) 1967"1Q0 $.  Jkt 
1967 24 100.0 21,595 194,358.-
1968 23 95,8 25,710 231,395.-
1969 20 83,3 31,612 284,511.-
1970 71 295*8 88,030 1.231,696.-
1971 123 512,5 163,317 2.425,265.-
1972 146 608,3 222,479 3.114,690.-
1973 205 854,1 373,570 5.229,974.-
1974 226 941,6 669,432 9.271,636.-
1975 208 866,6 875,011 9.999,312.-

Kaynak: Yenice Gıda Sanayi A.Ş. 

Tablo'nnn tetkikinden de anlaşılacağı gibi, ihracat, bazı 
dönemlerde dalgalanmalar göstermesine rağmen, 1967 yılına nazaran 
1975 yılında yaklaşık olarak $ 767 oranında bir artış kaydetmiştir. 
1967-1969 yılları arasında kurutulmuş sebze ihracatımız azalmış 
ye 1969'u takibedea yıllarda yeniden gelişme göstermiştir.' 1975 
yılında ise, bir önceki yıla göre ihracatta düşme olduğu görülmek¬ 
tedir. Değer olarak, ihracatta söz konusu yıllar arasında düşme 
olmamış, aksine artış kaydedilmiştir.H 

Kurutulmuş sebze ihracatında son yıllarda görülen bu 
azalmanın temel nedeni, önceki bölümde de belirtildiği gibi, mev¬ 
cut tesisin küçük kapasiteli olması, dış pazar fiyatlarının cazip 
olmaması ve pazarlama faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütü¬ 
lememiş olmasıdır." 

5. Stok Durumu 

Kurutulmuş sebze sanayii'nin stok durumuna ilişkin Veriler 
bulunamadığı için, sektörün ham madde, yarı mamül ve mamül stok¬ 
ları yönünden durumu ortaya konulamamıştır. Bununla beraber, 
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kabaca bir fikir verebilmek amacıyla, sektörün mamül stok durumu 
aşağıdaki tablo'da değer olarak gösterilmiştir'. 

KURUTULMUŞ SEBZE STOK DURUMU 

YILLAR MİKTAR DE&ER (Tl) 
1971 947.787 
1972 713.464 
1973 676.680 
1974 1.896,264 
1975 2.381.315 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayi A.Ş. 

Tablo incelendiğinde, kurutulmuş sebze stoklarının 
1971-1973 yılları arasında azaldığı, 1973’ü takibeden yıllarda 
ise artmış olduğu görülmektedir. Ne var ki, ortalama maliyet ya da 
satış fiyatları konusunda veri mevcut olmadığından, bu konuda ke¬ 
sin bir şey söylemek olanaksızdır. Bununla beraber, stokların, 
ihracatta oluşan darboğaz ve MAKTAŞ'm üretime geçmesiyle meyda¬ 
na gelmiş olduğu söylenebilir. 

6. Yurtiçi Talebi 

Ülkemizde kurutulmuş sebze gerek paketlenmiş ve konserve 
hazır çorbalarının, giderek artan sayıdaki hazır yemek ve sosların 
yapımında bir girdi, gerekse evlerde kullanılmak üzere paketlenmiş 
patates, bezelye, v.b. unu, hazır soğan ve sarmısak halinde dolay¬ 
sız bir tüketim malı olarak kullanılmaktadır.. Ayrıca, bir çok Batı 

ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de büyük miktarlarda yemek pişi¬ 
ren okul, hastane, lokanta, v.b. yerlerde kurutulmuş sebze tüketi¬ 
mi artış kaydetmiştir. Daha önce de değindiğimiz gibi, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal gelişmesi ve özellikle kadınların giderek daha 
büyük ölçüde ekonomik faaliyetlere katılması, kurutulmuş sebzeye 
olan dolaylı ve dolaysız talebi arttırmıştır.1 
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Sektör'e İlişkin diğer hususlarda olduğu gibi, iç talep 
ile ilgili istatistik veriler de bulunamamıştır. Bununla beraber, 
üretim ve ihracat verilerinden yararlanarak iç talebin kabaca 
saptanması yoluna gidilmiştir. Değer olarak bilinmesine rağmen, 
miktar olarak bilgi mevcut olmadığından, stoklar dikkate alınma¬ 
mıştır. Aşağıdaki tablo, 1967-1975 yılları arasında kurutulmuş 
sebze yurtiçi talebini göstermektedir. 

KURUTULMUŞ SEBZELER 
YURTlÇl TALEBÎ 

ÜKETÎM İhracat İndeks 
YILLAR (TON) (ton) YURTÎÇl TÜKETİM-TAEEP 1967=100 

1967 50 24 6 100.0 

1968 44 25 21 550.0 

1969 62 20 42 700.0 

1970 125 71 54 900.0 

1971 172 123 49 816.6 

1972 195 146 49 816.6 

1975 500 205 95 1585.5 

1974 544 226 118 1966.6 
1975 281 208 75 1216.6 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii ve MAKTAŞ. 

Tablo'da da görüldüğü gibi, 1975 yılı hariç tutulacak olur¬ 
sa, ülkemizde kurutulmuş sebze tüketimi son yıllarda önemli ölçüde 
artmıştır. 1967'de 6 ton civarındaki tüketim, 1975 yılında #1116,6 
oranında bir artışla 75 ton'a ulaşmıştır. Tablo incelendiğinde, 
iç tüketim (talebin) söz konusu dönem içinde üretim ve ihracat'tan 
daha hızlı artmış olduğu görülmektedir, özellikle son yıllarda 
görülen bu hızlı artışı, potansiyel talebin karşılanmaya başlanması 
olarak yorumlamak mümkündür. Piyasaya kurutulmuş sebzenin arzedil- 
mesi ve, sınırlı da olsa, pazarlanma sı bugünkü tüketim düzeyine 
ulaşılmasına olanak vermiştir. Bu konuda, daha köklü tedbirlerin 
alınması, kaliÜ ambalajlamada belirli standartlara uyulması,, 



$Uketlmi teşvik edecektir? (örekli,koşullar yerine getirildiği . 
taktirde, iç töketimin (talebin) geçmiş yıllardaki artış hızı' ' 
nın gelecekte da deva» edebilecek nitelikte olduğu kesiflikle 
söylenebilir. Nitekim, paketlenmiş çorba Te diğer gıda maddeleri 
üretiminde kurutulmuş sebzeleri girdi olarak kullanan ve balen 
en büyük tüketici durumunda olan Maktaş'ın, geçmiş yıllarda fiili 
olarak kullandığı re gelecek yıllarda da ihtiyaç duyduğu kuru¬ 
tulmuş sebze tahminleri, bu hususu açıkça doğrulamaktadır? 

MAKTAŞ'IN KURUTULMUŞ SEBZE 
TÜKETİMİ TE TÜKETİM TAHMİNLERİ 

YILLAR 
TÎÎLÎ TÜKETİM 

(TON) 
TÜKETİM TAHMİNÎ 

(TON) 
İNDEKS 

1970-100' 
YILLIK ARTIŞ 

(*) 
1970 16 100.0 

1971 19 - 3.18.7 18.7 
1972 67 - 418.7 252.7 
1973 65 - 40672 -330 
1974 - 98 612.5 50.7 
1975 - 130 812.5 3236 
1976 - 279 1743.7 114.6 
1977 - 317 1981.2 1336 
1978 - 380 2375*30 19.* 

Kaynak: Maktaş, Makarnacılık re Ticaret A.Ş. - İZMİR 
Net: a.1 1974 - 1978 rakanları tahminidir.' 

b. 1974 - 1978 rakamları İçinde Maktaş'ın doaates 
tosu üretimi de yer almaktadır. 

Tartlçl talepte görülen bu hızlı artışa rağmen, diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkenizde kurutulmuş sebse çok 
düşük düzeyde kalmaktadır. Bu konuda, Türkiye Sınai Kalkınma Ban¬ 
kası tarafında» yapılan bir araştırmada,4' £1 nüfusları itibariyle, 
'■■■ ■ m——ı ııı -    ş- 

♦ Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, "Konya İli Sanayi 
Potansiyeli Araştırması* s.22 
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ülkemizde kişi başına kurutulmuş sebze tüketiminin 8 gr. olduğu, 
tahmin edilmiştir.’ Oysa, bu miktar Batı ülkelerinde oldukça yük¬ 
sektir. örneğin, Batı Almanyada kişi başına 800-900 gr'dır. Nüfu¬ 
su, Turkiyenin nüfusundan daha küçük olan bir çok ülkede, tüketi¬ 
min ülkemizdeki tüketim düzeyinin çok üstünde olduğu görülmektedir. 
Aşağıdaki tablo, bu konuda genel bir fikir vermektedir. Bu ülkeler¬ 
deki kurutulmuş sebze üretimleri bilinmediğinden, sadece ithalat¬ 
ları dikkate alınmıştır. 

BAZI ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA 
KURUTULMÜŞ SEBZE TÜKETİMİ 

Ülkeler 
İthalat (1973) 

(Ton) 
Nüfus (1974) 

(Milyon) 
Kişi Başına 

Kurutulmuş sebze 
Tüketimi 

Belçika 1040 9 115 gr. 
Danimarka 511 5 102 " 

İrlanda 1261 3 420 " 
Hollanda 7089 13 545 " 

Avusturya 1470 7 210 " 

Finlandiya 2J0 5 42 " 
Yunanistan 20 9 2 " 

Ispanya 786 35 22 » 

Yugoslavya 953 21 45 " 
Kanada 3549 23 154 ■ 

Kaynak: OECD, Trade By Commadities: "Imports" 1973. 

1977 yılında üretime geçecek olan TRUTAŞ ve SEB-KUR'un 
üretimleri'nin bir kısmı artan iç talep ile masedilebilecektir. 
Bununla beraber, firmaların başlangıçta dış pazar yönlü olmaları 
zorunlu görünmektedir.1 Kaldı ki, dış pazar talebi de buna elveriş¬ 
lidir. Aşağıdaki tablo, ülkeler itibariyle kurutulmuş sebze itha¬ 
latını göstermektedir. 
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İŞLENMİŞ KURUTULMUŞ SEBZELER 
İTHALATI 

(1973) 

ÜLKELER Miktar (Ton) Değer (1000 0) 

O.E.C.D. (Toplam) 53,318 119 538 

O.E.C.D. (Avrupa) 34 465 82 868 

AET (27 112) (66 194) 
KANADA 3 549 4 297 

A.B.D. 5 946 12 650 

JAPONYA 9 358 19 723 

AVUSTURALYA - -

YENİ ZELANDA - -

Kaynak: OECD 1973 
>*<? 

Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, s.244-24! 

Tablo'da da görüldüğü gibi, kurutulmuş sebze ticaretinde 
OECD ülkelerinin önemli bir payı vardır. OECD 1969 Dış Ticaret 
İstatistikleri Yıllığına göre, OECD ülkelerinin 1965 kurutulmuş 
sebze ithalatı 25.718 ton iken, 1973 yılında # 107'lik bir artışla 
53.318 tona ulaşmış, dolayısıyla söz konusu yıllar arasında orta
lama olarak 3450 ton'luk ek talep yaratılmıştır. 

İthalatın OECD ülkeleri arasındaki dağılımını gösteren aşa
ğıdaki tablo incelendiğinde, kurutulmuş sebze ticaretinde Almanya 
ve Ingilterenin önemli paya sahip olduğu görülmektedir. 
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OECD (İLKELERİ İTİBARİYLE 
KURUTULMUŞ SEBZE İTHALATI 

Ülkeler 

1965 1973 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
(1000 i) 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
(1000 i) 

Almanya 11.595 11.696 12.659 19.304 

İngiltere 12.542 11.433 - 21.463 

A.B.D. 2.288 3.476 5.946 12.650 

Japonya 5.540 6.642 9.358 19.723 

Hollanda 5.690 4.856 7.089 7.959 

İsviçre 2.009 4.200 2.997 9.470 

Kanada 3.339 2.700 3.549 4.297 

İtalya 1.638 2.841 1.844 7.573 
Fransa 1.504 2.603 2.708 6.503 
İsveç 850 991 1.111 1.910 

Beİçika-Lüks. 504 574 1.040 1.336 
Diğerleri 3.188 3.687 5.017 7.350 

Kaynak: OECD 1965 ve 1973 Dış Ticaret istatistikleri Yıllıkları. 

Büyük çaptaki uluslararası ticarete rağmen, ülkemiz bu 
pazarlardan yeterince yararlanamamış ve dış pazarlara açılmada ol¬ 
dukça geç kalmıştır. Nitekim, kurutulmuş sebze ihracatımız 1967 
yılında 23,5 hin tondan 1975'de 207,7 hin tona yükselerek, 21,5 
bin dolardan 675,0 bin dolara ulaşan bir döviz geliri sağlamakla 
beraber, uluslararası ticarette ülkemizin payı gene de önemsiz 
bir düzeydedir. 

7. Fiyat Durumu 

Kurutulmuş sebze yurtiçi fiyatları son yıllarda büyük artış 
göstermiştir. Nitekim, aşağıdaki tablo bu durumu açıkça ortaya 
koymaktadır. 
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KURUTULMUŞ SEBZE 

YURTÎÇÎ FİYATLARI 

Sebze Çeşitleri 1970 1971 1972 1973 1974 197? 

Soğan 18 20 22 25 42 55 

Sarmısak 22 24 28 35 60 90 

Biber 23 25 32 35 55 75 

Lahana 24 25 32 32 40 65 

Ispanak 20 23 28 28 40 75 

Havuç 22 22 30 30 50 65 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii A.Ş. ve Maktaş. 

Tablo'da da görüldüğü gibi, özellikle 1974 yılında kurutul¬ 
muş sebze yurtiçi fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmiştir. 
Bu artışlarda, tüm dünyada bir yandan hüküm süren enflasyon ve 
öte yandan da kuraklık nedeniyle, tarımsal ham madde fiyatlarının 
artması etken olmuştur.’ 

Kurutulmuş sebzelerin yurt dışı fiyatları ülkeler ve firma¬ 
lara göre değişmektedir,' Bunda kalitenin önemli bir faktör olduğu 
söylenebilir. Bununla beraber, kesin bir kalite-fiyat ilişkisi 
saptayabilmek mümkün değildir, ve ayrıca ayrı bir araştırmayı ge¬ 
rekli kılmaktadır. Aşağıdaki tablo, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından yapılan bir araştırmadan elde edilen bilgilerden yarar¬ 
lanılarak düzenlenmiştir.’ Tablo'da yer alan dış fiyatlar 1973-1974 
yılı ortalaması olup, 1975 yılı fiyatları, bu fiyatlara $ 30 ilave 
edilerek tahminlenmiştir. 



KU RUTüLMU Ş SEBZE 
DIŞ FİYATLARI 

Kurutulmuş 
Sebzeler 

1973 - 1974 
Ort.Dış Fiyatlar 

#/kg. 

1975 
Dış Fiyatlar 

($30 ilavesiyle) 

1975 
Yurtiçi 
Fiyatlar 
#/kg. 

îhraç Seliri 
($15 vergi 
iadesi ile) 

2/kg. 

Soğan 1.30 1.69 5.67 1.94 

Pırasa 2.00 2.60 5.00 2.99 

Lahana 2.00 2.60 4.33 2.99 

Havuç 1.30 1.69 4.33 1.94 

Sa rmı sa k ] .50 1.95 6.00 2.24 

Diğerleri 2.00 2.60 5.00 2.99 

Kaynak: Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası A.Ş. 
Not: 1975 Dış Fiyatlar, 1975-1974 ortalama dış fiyatlara 

$ 30 ilave edilerek tahmin edilmiştir. 

Tablo'da da görüldüğü gibi, ihracatta sağlanan $ 15 vergi 
iadesine rağmen, yurtiçi fiyatlar ihracatı cazip durumdan çıkarmak¬ 
tadır. Nitekim, ihracatın 1975 yılında düşüş kaydetmesi büyük ölçü¬ 
de bu nedene dayandırılabilir. Eu nedenle de, daha önce de deyindi- 
ğimiz gibi, firmaların optimal kapasitelerde kurulmaları ve dış 
pazarlarda rekabet edebilecek fiyatlarla üretim ve satış yapmala¬ 
rını kaçınılmaz görmekteyiz. 

8. istihdam Durumu 

1975 yılında kurutulmuş sebze sanayii kolunda toplam olarak 

577 kişi çalışmıştır. Diğer konularda olduğu gibi,, istihdam ile 
ilgili ayrıntılı bilgi toplamak mümkün olmamıştır.' Bu nedenle de, 
bu konuda sadece aşağıdaki tablo'da yer alan bilgiler verilebil¬ 
miştir. 
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KURUTULMUŞ SEBZE SANAYİİNDE 
İSTİHDAM DURUMU 

(1975) 

Meslekteki Durumu Çalışanlar sayısı 
  (1975)  
İdari ve Mesleki Personel 6 

Byro Elemanları 7 
Teknisyen-Ustabaşı 11 

İşçi 545 
Diğer 8 

Toplam 577 

Kaynak: Yenice Gıda Sanayii A.Ş. ve Maktaş 

Tablo incelendiğinde, sektörde çalışan her 90 işçi başı¬ 
na 1 "İdari ve Mesleki Personel", her 78 işçi başına 1 "Büro 
Elemanı" ve her 50 işçi başına 1 "Teknisyen-Ustabaşı. istihdam 
edildiği görülmektedir. İstihdam, üretime bağlı olarak mevsimsel 
bir nitelik göstermektedir. Bu nedenle de, işçi temininde nitelik 

ve nicelik yönünden ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Daha 
ziyade gerice yörede kurulu olan "Yenice Gıda Sanayiin" karşılaş¬ 

tığı bu sorun, bölgede tarımsal faaliyetlerin hakim olması, tarım 
işçisinin bu sanayi dalında elde ettiği gelirin, tarımsal faali¬ 

yetlerden elde ettiği gelir karşısında yeterli olmaması ve üreti¬ 
min mevsimlik niteliği nedeniyle vasıflı işgücünün yetiştirilmesi, 
sürekli olarak istihdamının sağlanamaması sonucu ortaya çıkmakta¬ 
dır. 

9. Ham Madde Durumu : 

Bir işletme en rantable çalışacağı yeri, kuruluş yeri ola¬ 
rak seçer, büyür ve gelişir. Konu dışı olması nedeniyle kuruluş 
yeri seçimi üzerinde durulmayacaktır. Ancak, bilindiği gibi, kuruluş 
yeri seçimini etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur. Kuşkusuz, 
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bunlardan birisi, en önemli maliyet unsuru olan ham madde'dir. 
Genellikle kaynağa dönük bir işletme tipi olan sebze kurutma 
fabrika larinan ham madde kaynağına yakın olması, hatta ham madde 
kaynaklarını çevresinde toplaması zorunludur. Zira, üretim sıra¬ 
sında içindeki suyun çok önemli kısmını kaybeden ve ağırlığı yak¬ 
laşık olarak 1/9 veya 1/10'a düşen yaş sebzenin taşıma giderleri¬ 
nin az olması gereklidir. Bu nedenle, kuruluş yeri seçiminde bu 
özellik mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 

Ham madde yönünden göz önünde tutulması gereken diğer bir 
husus da kalite durumudur. Bilindiği gibi, kurutulmuş sebzelerin, 
kalitesi, kullanılan taze sebzelerin kalitesine bağlıdır. Bu ne¬ 
denle, iyi kalite kurutulmuş sebze üretimi için, özellikle kali¬ 
tesi yüksek taze se'ze tenin edilmesi ve depolama sırasında ka¬ 

litesinin muhafazası gerekmektedir. Her cins sebze kurutulmaya 
elverişli olmadığı gibi, aynı sebzenin değişik türleri kurutuldu¬ 

ğu zaman farklı kalitede ürün elde edilebilmektedir. Dolayısıyla, 
kurutmaya elverişli, dış pazarlarda talep edilen ve bölgenin ikli¬ 
mine uygun türleri araştırılıp seçilmesi zorunlu görülmektedir. Bu 
şekilde tespit edilen ham madde türlerinin, nitelik ve nicelik yö¬ 
nünden devamlılığı sağlamak amacıyla, üreticilerle yapılacak sağ¬ 
lıklı anlaşmalarla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu tür bir yakla¬ 
şım, işletmelerin istenilen miktar ve kalitede ham madde temin et¬ 

melerini mümkün kılacağı gibi, fiyat dalgalanmalarının olumsuz 

etkilerinden de korumuş olacaktır. 

Yukarıda, sektörün mevcut durumu dokuz bölüm içinde ele 
alınmış ve elde edebildiğimiz bilgilerle sınırlı olarak incelenmiş¬ 
tir. Konunun belli bir süreç içindeki gelişmesinin yansıtılması 

arzulanmış ise de, kurutulmuş sebze sanayiin Türkiye'de henüz kuru¬ 
lamamış olması ve bu konuda elde yeterli bilgi bulunmaması nedeniy¬ 
le, böyle bir çalışma yapmak mümkün olamamış, dinamik bir çalışma 
yerine statik bir inceleme yapılabilmiştir. Esasen, mevcut bilgiler¬ 
le ve bu konuda işyerlerinin gösterdiği işbirliği anlayışıyla, daha 
kapsamlı bir araştırmanın yapılması da, bizce mümkün görülememektedir 



Her şeye rağmen, ele alınan kriterlerle sektörün mevcut durumu, 
yapısının ana katlarıyla ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

III. SEKTÖRÜN SORUNLARI 

Side edebildiğiniz bilgilerden, kurutulmuş sebze sanayiin 
genellikle şu sorunlar içinde bulunduğu anlaşılmaktadır: 

Ham madde durumu incelenirken de belirtildiği gibi, ham 
madde üretiminin mevsimsel niteliğine bağlı olarak, ham madde te¬ 
mininde güçlükle karşılaşılmaktadır. Üretici daha ziyade yazlık 
yaş sebze üretimini tercih etmektedir.. Bu nedenle, mevsimlik diğer 
yaş sebzelerin temini sorun olmaktadır. Bunun yanı sıra, ham madde¬ 
nin istenilen kalite ve homojenitede olmaması da önemli sorun doğur¬ 
maktadır. Bilindiği gibi, kaliteli kurutulmuş sebze üretimi, kalite-, 
li yaş sebze yetiştirilmesine bağlıdır. Elde edebildiğiniz bilgilerden 
anlaşıldığına göre, Yenice Gıda Sanayii bu konuda güçlükle karşı kar¬ 
şıyadır. Ayrıca, kalite ve kantite kadar, ham madde fiyatlarındaki 

dalgalanmalar da bu sanayi dalındaki firmaları olumsuz olarak etki¬ 
lemektedir. 

En önemli bir maliyet unsuru olan ham madde yönünden karşı¬ 
laşılan sorunlar, kuşkusuz ki, gerek iç gerekse dış fiyatlara etki 
etmektedir. Yüksek maliyetler iç talebi kösteklediği gibi, ihracatı 
da engellemektedir, ihracatta sağlanan vergi iadesine rağmen, ihra¬ 
cat cazip olmaktan çıkmıştır. Bu durum, üretimin de kısıtlanmasına 
yol açmaktadır. Nitekim, Yenice Gıda Sanayii 1975 yıkında böyle bir 
sorunla karşı karşıya kalmış, üretimini kısıtlamıştır. 

ihracatta fiyat yönünden olduğu kadar, mamulle;in kalitesi 
bakımından da sorunla karşılaşılmaktadır. Rakip ülkelerin ma: İleri 
kalite yönünden daha avantajlı görülmektedir, özellikle, Doğı Eloku 
ülkeleri kollektif ziraat nedeniyle, ham madde üretiminde homojenite 
sağlamış ve dolayısıyla kurutulmuş sebze üretiminde kalite tekdüze- 
nine erişmiş durumdadırlar. Dış pazarlarda, fiyat yanında, mamulle¬ 

rin bu özelliği de sahip olması istenmektedir. Türkiyede kurutulmuş 
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sebze sanayii henüz gelişmekte olduğundan, halen bu konuda deza¬ 
vantajlı burumdadır. Kuşkusuz ki, bu durumun doğurduğu sorun, ma- 
m.-_.erı: iş pazarlarda rekabet gücünü azaltmakta ve dolayısıyla 
in.rao-:- t: dunsuz yönde etkilemektedir. 

?\ rkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak ge¬ 
çişini sağlayan Katma Protokol, tarım ürünlerinin serbest dolaşı¬ 
mının ansak son dönemde mümkün olabileceğini hükme bağlamıştır. Bu 
nedenle, carım ürünleri, sanayi ürünlerinin tabi olduğu statünün 
dışında tutulmuştur. Bu ürünlerin ihracatında Topluluk, muayyen 
kontenjanlar dahilinde gümrük vergilerinde indirimler yapmaktadır. 
Ne var kı, bu alanda ülkemize verilen tavizler çok sınırlıdır, 
örneğin, ABT'ce Türkiye çıkışlı kurutulmuş sebzelere 5» 18 oranında 
gümrük vergisi uygulanmaktadır. Oysa, Üçüncü Ülkelere daha fazla 
tavizler tanınmış, hatta bazi ülkelere gümrüksüz ihraç olanağı sağ¬ 
lanmıştır. Açıktır ki, bu durum, mamullerimizin dış pazarlardaki 
rekabet gücünü azaltmakta ve dolayısıyla kurutulmuş sebze ihracatı¬ 
mızı olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olmaktadır. 

Sektörün istihdam durumu, üretime bağlı olarak mevsimsel bir 
nitelik gösterdiğinden, özellikle vasıflı işgücü yönünden ciddi so¬ 
runlarla karşılaşılmaktadır. Sorunun, işletmelerin kurulu olduğu 
yörenin gerice yöre olması, bölgede tarımsal faaliyetlerin hakim 
olması, tarım işçisinin bu sanayi kolunda elde ettiği gelirin tarım¬ 
sal f. 1:ve elerden sağladığı gelir karşısında yetersiz kalması ve 
üret:.m mevsimlik niteliği nedeniyle vasıflı işgücünün yetiştiril- 

a 
mes:;:„, . _ı olarak istihdamının sağlanmaması sonucu ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. 

IV- SONUÇ VB OİHRİLER 

Gıda Sanayiin bir alt kolu olan kurutulmuş Sebze Sanayii, 
ülkemizde yeni kurulmakta olan bir sanayi dalıdır. Kurutulmakta 
olan her yeni sanayi kolu gibi, çeşitli sorunları vardır. Sektörün 
karşılaşmış olriuğu sorunlar, yukarıdaki bölümde kısaca özetlenmiş¬ 

tir. Bu sorunların çözümlenebilmesi için: 



- inletmelerin op;.irıal kapasitelerde yada belli bir İbnem içinde 
bu kapasitelere ulaşabilecek esneklikte kurulmalara, 

_ piş pazar talebine uygun raamül üretimi için, ham madde üretimine 
önem verilmesi, özellikle kalite yönünden homojenite ve devamlı¬ 
lık sağlaması , 

- Devlet üretme çiftlikleri devreye sokulmak suretiyle, ham madde¬ 
lerin, dış talep de göz önünde tutularak, iklim ve bölgelere göre 
en uygun ve kalitede tohumluk olarak yetiştirilmesi, üreticiye 
dağıtılması ve üretimin anlaşmalı olarak yapılması, 

- Gıda sanayiinde olduğu gibi, bu sektörün bir alt kolu olan kurutul¬ 
muş sebze sanayiinde de tarımsal üretimle etkili bir işbirliği 
kurulamamıştır. Tarımsal üretimde dalgalanmaların azaltılması, 
fiyat istikrarının sağlanması, verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin 
arttırılması yoluyla sağlanacak işbirliği, Gıda Sanayii yanında, 
kuşkusuz ki kurutulmuş sebze sanayiini de olumlu yünde etkileye¬ 
cektir. Eu nedenle, Kalkınma Plan ve programlarında, bu konuda 
öngörülen stratejiler doğrultusunda tüm tedbirlerin ivedilikle 
alınması, 

- İhracatta sağlanan vergi iadesinin asgari c/> 30'a çıkarılması, 

- AET ülkelerince tanınan kontenjan miktarlarının arttırılması ve 
gümrük vergilerinin kaldırılması, 

- Dış pazar araştırmalarında devletin yardımcı, yol gösterici olması 
ve özellikle Ticaret Ateşeliklerimizin konuyla yakından ilgilenmesi, 

- Işçi-işveren ilişkilerini, dolayısıyla bu ilişkileri düzenleyen 
yasalarda, ilişkileri zedeleyen hususların yeniden düzenlenmesi, 
sun'i ücret artışlarıyla maliyetleri olumsuz olarak etkileyen 
bugünkü toplu sözleşme düzeninin, ekonomik kriterlerle işlerliğinin 
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sağlanması1 nı, gerekli görmekte ve kurutulmuş sebze sanayiin 
ihracata dönük bir gelişme göstermesi, güçlü bir yapıya kavuş¬ 

turulabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını 
zorunlu görmekteyiz. 

Saygılarımla, 

Yılmaz Adigüzel 

îşlenmiş Kurutulmuş Sebzeler 
Alt Komisyon Başkanı 

AB/şa. 
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III. MEYVE SULARI va KONSANTRELERİ 

Toplantı Tarihi ve Yari : 31.8.1976 Gıda İşleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonu. 

Toplantıya Davet Edilenler : 

Başka» : Cahit Aral 

Oyelsr : Prof. Bekir Cemaroğlu - Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 

Yıldız Gökkurt - Gıda-Tarım ve Hayvancılık 3akanlığı 
Doç. Aziz Ekşi - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü - BURSA 
Rıdvan Saruhan - Aroma A.Ş. Genel Müdürü 
Visalettin Vardar - Koç Holding A.Ş. Koordinatörü 
Jale Gökçen - Tubitak - Uzman 
İlhan Müren - Fruko - Tamek A.Ş, Genel Müdürü 
Doğan Soysal - Meyeu A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Yaşar Yaşar - Meybuz A.Ş, Genel Müdürü 
Nihat Aşkın - Devsan A.Ş, Genel Müdürü 
Rahmi Girginkoç - Martaş A.Ş, İdare Meclisi Başkanı 
Mehmet Balcıoğlu- An-Kon İdare Meclisi Başkanı 
Orhan Yetkiner - Ersu A.Ş. Genel Müdürü 
ÎUdaş A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Konıır Eken - îmsa A.Ş. Genel Müdürü 
Korkut Bey - Hasholding A.Ş, Genel Müdürü 

görüşülen borunlar : 

•'eyvesuları ve konaantreleri» tanımı v« <».*./• ■ *•>. 
. Meyvesuları ve kona -akçelerinin kısa t»r • 1 

I. Mev cu t Durum : 

1. özel ve kamu kuruluşları 
2. Kuruluşlar vn ot'' iuğu yerler 
3. Takribi iatlhı-.- tatibdau . r> s ■ 
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III. Şimdiye kadar bu konuda getirilmiş teşvik tedbirleri nelerdir? Bu 
tedbirler yeterlimidir? Teşvik tedbirlerinden uygulanamayanlar var¬ 
cadır? uygulanmış olan tedbirlerin nedenlerini nasıl yorumlarsınız? 

ne gibi yeni tedbirler düşünüyorsunuz? 

IV. Meyvesuları ve koneantâteleri sorunları nelerdir? Bu sorunların halli 

hususunda bir organizasyon düşünülebilirdi? 

V. Türkiye içinde ve dışında ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır? ve 
neleri tavsiye edersiniz? tavsiye edeceğiniz kısıtlayıcı veya teşvik 
edici tedbirler varmıdır? 

VT. Türkiye'de meyvesuları ve konsantreleri için lüzumlu yeterli ham¬ 
madde mevcutmudur? Bu hammaddenin türü endüstriye elverişlimidir? 
Endüstri için lüzumlu meyve ve sebze Hatlarının muayyen bir ölçü¬ 
de tutulabilmesi için ne gibi tedbirler alınmalıdır? 

VII. özel görüş ve dilekleriniz. 

Bu sorunlar üzerindeki mufassal görüşmeler plan hedefleri yönündeıı 

mümkün olduğu kadar kısa ifadelere çevrilmiş ve hülasa edilmiştir. 

I. Giriş : 
1, Meyvesuları ve konsantrelerin tanımı ve sınırlandırılması : 

Komisyonun görüsü : Türk Standartlarının E.W.G . Standart ve 

tanımlarına uygunluğunun sağlanması ve kalite kontrolünün 
zorunlu hale getirilmesi önerilmelidir. 

2. Meyvesuları ve konsantrelerinin kısa tarihçesi : 

Meyvesuyu endüstri olarak 1920 den itibaren gelişmeye başlamış 
olup, ilk imalatlar İsviçre'de pastörize elma suyu şeklinde 
tezahür etmiştir. Bu konu Amerika'da 1925 de gelişmeye başlamış 
ve 1954 den itibaren birçok yayınlarla konu ortaya çıkmıştır. 
Türkiye'de ise ilk teşebbüs 1958 de başlamış, fakat 1969 dan 
itibaren bu konu bir anda endüstri şeklinde meydana çıkmıştır. 
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II. Mevcut durum» : 

1. Özel ve kamu kuruluşları i 
2. Kuruluslarx» bulunduğu yerler : 

3. Takribi istihsal ve iştihdam kapasiteleri : 

Bugün Türkiye'deki bütün meyvesuyu kuruluşları yarı resmi 
orman çiftliği dışında tamamen özel şahıs ve kuruluşlara ait 
bulunmaktadır. 

Kuruluş yerleri istihdam kapasiteleri fiili ve nazari istih¬ 
salleri aşağıda belirtilmiştir. 

İSİM İSTİHDAM İl NAZAHİ FİİLİ SON YIL 
    KAPASİTE KAPASİTESİ 
AROMA 220/335 BURSA 18.600 Ton/yıl 6.370 T on/ya 
ANKON 105/158 ANTALYA L2.000 tt 3.100 tt 

AKSALUR - NEVŞEHÎR-ÜRGÜP -

ASYA 230 " AVANOS 17.000 II -

AKKENT - BENİZLİ 10.000 tf -

ALSAN 180 İZMİR 15.000 tt 1.100 Ton/Y), 
BESAN - BURSA - -

BOSTAY 56 İSTANBUL 3.200 tt 1.050 tt 

BURS AN - BURSA - -

BURDUR - BURDUR - -

BANA-PORTA1İN 35 GAZİANTEP 1.500 tt 350 tt 

BEVSAH 180/250 ÎST-ADANA 20.000 II 4.840 II 

DİMES 40/95 TOKAT 3.500 tt t. 800 tt 

HE REÇİNE AFYON-SULIANDAĞ 8.000 tt -

ERSU 200/250 KONYA/EREĞLİ 11.200 tt 3.750 tt 

FERSU 150 AMASYA 14.000 tt -

FETAŞ - FETHİYE - -

HAS 30/90 ADANA 15.000 tt 5.100 tt 

GARİP-SU 70/150 KAYSERİ/İNCESU 12.000 tt 650 tt 

GÜÎffiYSU 2 50 İSKENDERUN/DÖRTYOL -

KIŞLA 6/10 YOZGAT-BÜYÜKKIŞLA 
MEYVÎT-VEZÎR 8/15 MANİSA - -
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MEYSU 380/550 KAYSERİ 28.800 Ton/Yıl 15.600 Ton/Yıl 
MEY-SAIı - ZİLE 

NÎMSA 40/150 NİÖHE 14.000 " 3.300 " 
SAPANCA - SAPANCA 
SULTANBAĞI - MERSİN 
TAT 105/360 M.KEMALPAŞA 4.800 " 2.880 " 
TUSAN - TURGUTLU 

TAMEK 125/260 BURSA 9.200 " 4.200 " 
TUBAŞ 300 MERSİN 18.000 " 

III. Şimdiye kadar bu konuda getirilmiş teşvik tedbirleri nelerdir ? 
Bu tedbirler yeterlimidir ? Teşvik tedbirlerinden uygulamamayanr- 
lar varmıdır ? Uygulanmamış olan tedbirlerin nedenlerini nasıl 
yorumlarsınız ? Ne gibi yani tedbirler düşünüyorsunuz ? 

Bu sorunun cevabı müteakip diğer sorun1 arıda kapsamaktadır. Ge¬ 
çen plan döneminde aşağıdaki teşvik tedbirlerinden istifade ile 
tesbit edildiği kadariyle bugüne dek 37 Teşvik Belgesi verilmiş¬ 
tir. 

Tan »im s olan teşvik araçları ; 

- Gümrük muafiyeti (Bilahare taksitlendirilmeye döndürüldü.) 
- Yatırım indiriminden istifade 
- Orta vadeli krediden istifade 

- Bış krediden istifade 
- Yatırım kotasından istifade 

Ayrıca ihraç garantisi verilmesi karşılığı "Vergi,Resim ve harç 
istisnası" idi. 

Bu teşvik tedbirleri ile yatırıma başlıyan birçok müesseseler 
akim kalmıştır. Hammadde olan meyvenin endüstriye yetermiktar- 
da olmayışı ile meyve fiatları 5 senede 3 ile 10 katına yüksel¬ 
miştir. Bu yükseliş mamul fiatmı yükseltmiş, satış şansı azal¬ 
mış ve bu anormal fiat yükselişi ihraç şansını büyük çapta etki¬ 
lemiştir. 

Komisyonun görüsü : Kaynak israfını önlemek maksadı ile Teşvik 
Tedbirleri neticesi teşvikin "fırsat eşitliği" anayasal hakkı¬ 
nı telif edecek bir sistem uygulanmalıdır. 
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Plantasyon teşviki : 

Asla yeterli olmayan endüstriyel meyvenin plantasyonu teşvik 
edilmelidir, 

- Endüstriyel variyetlerin tesbit ve plantasyonu teşvik edilmelidir. 

- Yurt içindem ve dışından fidan ve tohum teminini Tarım Bakanlığın¬ 
ca gerçekleştirilmelidir. 

- Henüz Türkiye'de yetiştirilmeyen dışırda pazarlama şansı olan 

meyve türlerinin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. 
- Kıbrıs iklimine müsait Türk meyve türlerinin plantasyonu teşvik 

edilmelidir. 

Yatırım teşviki ; 

Müşahade edilen meyvesuyu fabrikası enflasyonu ve kurulmakta olan 
tesislerin yaşayabilmesi ve meyve plantasyonu için lüzumltl zaman¬ 
da naziri itibare alınarak meyvesuyu fabrikalarının teşviki yönün¬ 
den kısıtlamalar yapılması öngörülmelidir. 

İsletme dönemi teşvikleri : 

Meyve ve sebze değerlendirme tesislerinin hammadde mubayaaları dö¬ 
neminde düşük faizli Ziraat Bankası kredilerinden istifade ettiril¬ 
mesi önerilmelidir. (Bozulabilir ve dayanıksız tüketim malları ol¬ 
duğu ve ancak sezonunda mübayaa edilme mecburiyeti bulunduğundan 
bu öneri ileri sürülmüştür.) 

Rakip ülkelerde uygulanmakta olan teşvik tedbirlerine benzer (İh¬ 
raç teşvik tedbirleri) yurdumuzda da tatbik edilmelidir. (Yunanis¬ 
tan, İtalya, İspanya, Cezayir gibi) 
İhraç için kaliteli ve ucuz ambalaj malzemesi temini formüle edil¬ 
melidir. 

Tarım Bakanlığının 1973 yılında neşrettiği 32 no.lu yazısındst-Mey- 
ve ve sebze işleme sanayi birliği-önerisine komisyonumuzda iştirak 
ederek bu kuruluşu önermektedir. 

Saygılarımızla 

Cahit Aral 
Meyve Suları ve nsantreleri 

. Alt Komisyon Başkanı 



MEYVE SEBZE KONSERVELERİ, DOMATES SALÇASI 

GİRİŞ 

Ham madde olarak Meyve ve Sebze gibi tarımsal ürünleri kullanan 
ve bunları muhtelif metotlarla dayanıklı olarak kaplar içinde 
muhafaza etmeye yönelen sanayie "Meyve ve Sebze İşleme Sanayii" 
denir. 

Bu sanayiin amacı, meyve ve sebzeyi, oldukları gibi muhafaza 
etmekten, kısmî bir işleme tabi tutarak, yani kabuk ve çekirdeğini 
alarak muhafaza, veya püre haline getirme, veya diğer meyve ve 
sebzelerle birlikte karışık olarak hazırlamaya kadar değişik 
üretim şekilleri olabilir. 

Gerek ham maddenin çok çeşitli olamsı, gerekse mamüle dayanıklılık 
kazandırmada kullanılan yöntemlerin ve tatbik edilen teknolojik 
işlemlerin farklı bulunması, bu sanayi kolunun kendi içinde bölümlere 
ayrılmasını ve bu bölümlerin ayrı ayrı incelenmesini gerektirmektedir. 
Bu rapora esas teşkil edecek inceleme konuları "Meyve ve Sebze Kon¬ 
serveleri, Domates Salçası, Reçel ve Marmelat, Hazır Yemekler ve 
Turşular" olarak kısıtlanmıştır. 
Esasında, muhtelif metotlarla dayanıklılık kazandırılmış meyve ve 
sebzelerin tamamının Meyve ve Sebze îşleme Sanayii adı altında ince¬ 
lenmesi gerekirken, bazı yöntemlerin başka Komisyon raporlarına konu 
olması nedeni ile (örneğin: Kurutma, veya Dondurma gibi) bu raporda 
incelenecek konular yukarıdaki şekilde kısıtlanmıştır. 

Konservelemek kelimesi bütün dünyada meyve ve sebzenin hermetik (hava 
geçirmeyen) kaplarda muhafaza edilmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle, bu rapor kapsamında konservelemek kelimesi özellikle bu 
manada kullanılacaktır. 

Özetle? "Gıda Maddelerinin hermetik olarak kapatılmış kaplarda ısı 
tatbiki ile dayanıklı hale getirilmesini sağlayan sanayie Konserve 
Sanayii denir" 

Ancak, amaç olarak meyve ve sebzeye dayanıklılık kazandırmaya yönelik 
fakat hermetik kap kullanmayan ve bunun için kimyevi katkı maddeleri 
kullanan sanayii de Konserve Sanayii olarak kabul etmek gerekir. 
Fakat, yüksek şeker konsantrasyonu olan reçel ve marmelat mamullerinde 
bile pastörizasyon amaçları ile ısı tatbiki yerleşmiştir. Bu nedenle 
Konserve Sanayiinin tarifinde "ısı tatbiki" hususunun özellikle 
aranması ve bunu sağlayacak teknik altyapıya sahip olmayan kuru¬ 
luşların bu sanayiin ciddi kuruluşları arasında sayılmama*sı gerekir. 

MEVCUT DURUM 

Yurdumuzda bu sanayi kolunda ticari gayelerle faaliyet gösteren ku¬ 
ruluşların tamamı özel sektöre ait bulunmaktadır. 

Esasen, muhtelif Z-ıraat Fakültelerinin ve Gjda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına bağlı kuruluşların küçük tesisleri bulunmakla beraber, 
bunlar ticari amaçlardan çok araştırma ve kontrol enstitüleri mahiye- 
tindedirler. 
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\ 
Rapor kapsamına alınan, belirli altyapıya sahip kuruşların önemli 
bir kısmı Marmara Bölgesinde bulunmaktadır, özellikle, Bursa, 
Çanakkale ve İstanbul dışında çok az Meyve ve Sebze Konservesi 
imal eden kuruluş bulunmaktadır. Ancak, domates salçası da dahil 
edildiği takdirde yurt çapına dağılmış kuruluşlar müşahede edilmek¬ 
tedir. 

Meyve ve Sebze konservesi imal eden büyük kuruluşların tamamı da aynı 
zamanda önemli Domates Salçası imalatçısıdırlar. Bu nedenle bu iki 
üretim konusunun çoğunlukla aynı müesseselerde yeralması nedeni ile 
birlikte mütalaa edilmeleri sözkonusu alabilir. 

Domates Salçasının da, Meyve Sebze İşleme Sanayiinin de önemli prob¬ 
lemlerinden biri senenin ancak çok kısa bir süresinde hammadde iş¬ 
leyebilme durumudur. Bu nedenle, domates salçası üretimi için büyük 
yatırıma girmiş olan firmalar, senenin diğer zamanlarında bulunabilen 
meyve ve sebzeleri işleyerek, veya hazır yemek konservesi imal ederek 
faaliyet sezonlarını uzatmak istemekte ve bu şekilde teknik ve idari 
kadroları ile altyapılarından faydalanmayı ummaktadırlar. Ancak, 
konserve için gerekli hammaddelerin tümünün senenin belirli birkaç 
ayında bulunabilir olması ve bu sürenin de zaman zaman domates 
kampanya süresi ile çakışır olması bu konuda pek yardımcı olmamaktadır. 
Yine de, müşterek pazarlama olanaklarından yararlanabilme ve aynı 
teknolojik doğrultuda olmaları nedeni ile domates salçası ile diğer 
meyve ve sebze konservesi imalatının çoğu önemli kuruluşlarda birlikte 
yürütüldüğü müşahede edilmektedir. 

Yurdumuzda domates salçası imal eden kuruluşların sayı ve kapasite 
olarak bölgesel dağılımı şöyledir: 

DOMATES SALÇASI FABRİKALARININ SAYI VE KAPASİTE OLARAK BÖLGESEL 
DAĞILIMI 

Bölge İşletme Sayısı Kapasite (Ton/yıl) 

II (Ege) 13 41,900 
III (Marmara) 8 31,500 
IV (Akdeniz) 6 26,500 

VIII (Ortadoğu) 2 8,000 
  \   

Toplam 29 107,900 

Görüldüğü gibi domates salçası işletmeleri domates üretiminde önde 
gelen ve ülkemiz domates üretiminin % 68'ini, domates ekim alan¬ 
larının da % 60'ını kapsayan II, III, ve IV. bölgelerde toplanmıştır. 
Toplam işletme sayısı ve kapasite olarak bölgeler arasında önde gelen 
II. bölgede 13 adet işletme bulunmakta ve bunların kapasiteleri top¬ 
lamı 41,900 tonu bulmaktadır, Böylece bu bölge salça işleme kapa¬ 
sitesinin % 40'ına yakın bir kısmına sahiptir. 
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Bu bölgedeki işletmeleri iki grupta ele almak mümkündür. Bun¬ 
lardan birincisi 1960 larda iç tüketim için salça imal etmek üzere 
kurulmuş ve çoğunlukla Çanakkale çevresinde yoğunlaşmış bulunan 
küçük işletmeleridr ki bunların 500 tondan küçük kapasiteli olan¬ 
larının sayısı üç 1 tür. Bölgede ayrıca 1200-1500 ton kapasiteli 
iki işletme mevcuttur. Bu bölgede modern teknoloji ile ihracata 

dönük üretimde bulunan ve ürtici ile sözleşme yolu ile hammadde 
sağlayan büyük kapasiteli sekiz işletme bulunmaktadır. 
III. Bölge (Marmara Bölgesi) ise toplam olarak 26,500 ton kapasiteli 
dokuz işletme ile toplam kapasitenin % 25 kadarına sahiptir. 

Mevcut kuruluşların adı ve domates salçası veya diğer sebze meyve 
konservesi üretimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

DOMATES SALÇASI VE DİĞER MEYVE/SEBZE KONSERVESİ ÜRETEN KURULUŞLARIN 
LİSTESİ 

Adı  Yeri  Domates Salçası Diğer Konserveler 

Tat Konserve M. Kemalpaşa X X 
Demirci Konserve Gümüşçay X 

Dosan Konserve Yenişehir X X 
Vatan Konserve Karacabey X X 

Coca Cola Export Muradiye X 

Vigi Vize Gıda S. Vize X 
Tukaş Turgutlu X X 

Beytaş Karacabey X X 
Pınar Konserve Çanakkale X 
Tamek Bursa X X 
Akfa Çanakkale X X 

Kepez Çanakkale X X 
Türsant Tokat X 
Türsant Niksar X 
Semkur Enez X 

Sedaş Çanakkale X 
Ak tür Osmaniye X 

Ha taş Hatay X 

Güneysu Dörtyol X 
Devsan Adana X X 

Tüdaş Mersin X 
Ankon Antalya X 
Gönen Gönen X 

Bilkon Bilecik X X 
Bereket İstanbul X 
Canbey Bursa X X 

Cumhuriyet Çanakkale X X 
Pişkin İstanbul X 
Alaettin Çanakkale X X 
Elmas İstanbul X 
Hacı Salih İstanbul X 

Türktur Kırşehir X 
Rıfat Minare Gemilk ' X 
Antel Bursa X 
ümit Eceabat X 
Deveci Samsun X 
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Bu kuruluşların kapasiteleri hakkında derlenen bilgiler ise 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Anca^, görüleceği üzere yukarıda 
adıgeçen kuruluşların tamamının kapasitelerinin tesbiti mümkün 
olmamış, ancak bu araştırmanın süreci içinde cevap gönderen ku¬ 
ruluşların kayasiteleri tesbit edilebilmiştir. 

DOMATES SALÇASI VE DÎĞER MEYVE/SEBZE KONSERVELERİ ÜRETEN KURU¬ 
LUŞLARIN KAPASİTELERİ 

Kapasite (ton/yıl) 

Adı Domates Sebze Meyvex Hazır 
  Salçası* Konservesi Konservesi Yemekler 

Tat 14,000 4,250 250 600 

Demirci 8,000 - - -

Dosan 

Vatan 
8,000 
6,000 

3, 
10,000 

,000 
1500 5,000 

Coca Cola 5,150 - - -

Vigi 4,300 - - -

Tukaş 7,500 2,400 800 300 

Beytaş 4,500 - -
-

Pınar 5,500 - - -

Tamek 1,000 7 y 7 
Akfa 2,000 3,700 930 1,650 
Türsant 8,000 - - -

Semkur 5,500 - - -

Sedaş 2,000 - - -

Ak tür 8,000 - - -

Ha taş 5,000 - - -

Güneysu 6,000 - - -

Devsan 2,000 7 7 -

Tüdaş 2,000 - - -

Ankon 4,000 - - -

Gönen 5,500 - - -

Bereket - 2,447 158 886 
Canbey - 1,500. - 400 

Cumhuriyet 2,000 7 ? ? 
Sancak 4,000 - - -

Toplam 119,450 25,797 4 ,980 7,550 

x Meyve Konservesi, Komposto, Reçel ve Marmelat toplamıdır. 

Yukarıdaki listenin gerçek durumu aksettirdiği şüphelidir, çünkü 
meyve ve sebze işleme sanayiinde kapasite önemli derecede ham madde 
girdisine bağlı olup hammaddenin bol veya kıt oluşuna göre kapasite 
azalıp ço^Labilmektedir. Örneğin, domates salçası üreten kuruluşların 
hemen hemen hepsi birkaç marka makina kullanmakta olup bunları belirli 
yerden temin etmektedirler (örneğin Rossi Catelli, veya Tito 
Manzini gibi) Bunların, broşürlerinde ifade edilen teorik kapasite¬ 
leri muhtelif kuruluşlarca kendilerine göre yorumlanmakta ve bazen 
aynı makinaya sahip iki kuruluştan biri diğerinden % 50 yüksek kapasite 
beyan etmektedir. 
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Ayrıca, domates salçası toplam kapasitesinin daha önce belirtilmiş 
olan değere kıyasla daha yüksek olmasının nedeni henüz faaliyete 
geçmemiş cJmasına rağmen yatırım faaliyetleri tamamlanmış olan 
bazı kuruluşların bu listeye dahil edilmiş olması nedeni iledir. 
Bunların yanısıra, halen teşvik belgesi almış olup yatırıma kısmen 
başlamış olan veya henüz başlamamış olan domates salçası üretecek 
kuruluşların listesi şöyledir: 

TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ, ANCAK HENÜZ KURULMAMIŞ VEYA KURULUŞ HALİNDEKİ 
DOMATES SALÇASI ÜRETECEK ŞİRKETLER 

İsim Kapasite (ton/yıl) Faaliyet Yılı 

Fekotaş 4,500 1977 
Burhaniye Gıda Sanayii 5,333 ? 

Tarsus Gıda Sanayii 3,240 ? 

Mersal A. Ş. 1,000 ? 
Boyar Ziraat San. 5,000 1977 

Karacabey Gıda San. 6,000 1977 
Balıkesir Tarım ürünleri A.Ş. 6,757 ? 
Akf a 3,500 1977 

Madan A.Ş. 10,000 ? 

Marsaş Gıda San. 15,000 ? 
Gülsan A.Ş. 7,000 p 
Besa A. Ş. 10,000 1977 
Senir Zirai ürünler A.Ş. 5,000 1977 

Toplam 82,330 

İki listenin toplam kapasite kuruluşunun gerçekleştiğini düşünürsek, 
Türkiyenin domates salçası üretim kapasitesinin 201,780 tona ulaş¬ 
tığını görürüz. 
Ancak, gerek birinci listedeki toplam kapasitenin daha önce belir¬ 
tilen nedenlerle gerçeği aksettirdiği, gerekse belirtilen kapasitelerin 
kuruluşlarının tamamlandığı şüphelidir. 1974-1976 seneleri arasında 
domates salçası piyasalarının son derece kötü oluşu hem yeni yatırım¬ 
cıları şüpheye düşürmüş, ve yatırım hızlarının azalmasına - bazı hal¬ 
lerde tamamen durmasına yol açmış, hem de mevcut kuruluşları maddi 
güçlüklere iterek imalat ve genişleme imkanlarını kısıtlamıştır. 
Hatta, 1976 senesi domates kampanyasında, birinci listedeki ve özellikle 
Akdeniz bölgesindeki dört ve Marmara bölgesindeki bir kuruluş hiç 
faaliyet göstermemişler ve yine Akdeniz bölgesindeki diğer bir kuruluş 
ise yok denecek seviyede faaliyet göstermiştir. Bu nedenle, 1976 
senesinde faaliyet halinde bulunan kapasiteyi sadece 93,000 ton civa¬ 
rında kabul etmek gerekir. İkinâi listedeki kuruluşların ise bilinen 
kadarı ile şimdilik kuruluşu gerçekleştirip yakın senelerde hizmgte 
açmayı amaçlananı yoktur. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi, esasen konserve üreten kuruluşlarda 
kapasite kavramı çok esnek olduğundan belirli rakkamları kesirlerine 
kadar kabullenip kapasite olarak belirlemek doğru olmayacaktır. 
Bu nedenle, meyve ve sebze işleme sanayiinde kapasite rakkamlannı 
yuvarlak olarak almak en sıhhatlidir. Gerçek kapasite ise uzun 
seneler süresince edinilen bilgilere göre kuruluşların kullanılabilir 
kapasitesini kayıt etmek ve iyi/kötü hammadde üretim senelerinin şş- 
talamasını almak sureti ile en sıhhatli bir şekilde tesb.it edile¬ 
bilir . 
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Ancak, Türk meyve ve sebze işleme sanayii çok yeni kuruluşu olan 
bir sanayi dalı olduğundan, uzun sürelerle kapasite kullanımı tesbit 
fırsatı olmamıştır. Hernekadar kuruluşu 1907 senelerine kadar dayanan 
bir kaç küçük müessese olabilirse de, bunlar zaten bugünkü erişilen 
kapasitele kıyasla çok küçük kalmış olan müesseselerdir. Türkiyede 
batılı anlamda gerçek konserve sanayii kuruluşunu "Vatan, Tamek, Tat, 
Dosan vs" gibi kuruluşların faaliyete geçmesinden itibaren kabullenmek 
gerekir. 
Bunun ışığı altında, 1976 senesinde, Türkiye Meyve ve Sebze îşleeme 
Sanayiinin hizmete hazır kurulu kapasitesini aşağıdaki şekilde tesbit 
etmek mümkündür: 

TÜRKİYE MEYVE VE SEBZE İŞLEME SANAYİİ 
HİZMETE HAZIR KAPASİTE - 1976 YILINDA 

Domates Salçası 93,000 ton 

Sebze 2 Konserveleri 30,000 ton 

Meyve 
2 3 Konserveleri ' 6,000 ton 

Hazır 
2 Yemekler 9,000 

138,000 

ton 

ton 

Kaynak notları; 

1. Türk Domates Salçası Sanayiinin ihracat Problemi / İstanbul 
ihracatçılar Birliği, Domates Salçası Teknin Komitesi, 1975 
Türkiyede Salça işleme Sanayii, Nuran üras, Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası, 1976 

Ö.l.K. Alt Çalışma Grubunun kuruluşlarla yapmış olduğu temaslar. 
2. Sebze, Meyve ve Hazır Yemek Konservelerinde günümüzdeki durumu 

aksettiren bir çalışma olmadığından Ö.Î.K. Alt Çalışma grubunun 
çeşitli kuruluşlarla yapmış olduğu temaslar esas alınmıştır. Bu 
temaslara olumlu cevap veren kuruluşlar "Tat, Vatan, Tukaş, Akfa, 
Dosan, Bereket ve Canbey" dir.Bu kuruluşlar esasen Türk meyve 
ve sebze işleme sanayiinin en önde gelen isimleri olup bunlar 
kadar kadar önemli olan Tamek ise idare Meclislerinin rızası ol

madığı gerekçesi ile herhangi bir malûmat vermekten kaçınmıştır. 
Bu durumda, gerek üretim gerekse rapor boyunca zikredilecek diğer 
değerlerin tayininde, Komisyon, elde edinebilen değerleri "1.2" 
katsayısı ile çarparak gerçek değer tahmininde bulunmayı uygun 
görmüştür. Yukarıda belirtilen değerler bu tahmin yöntemi ürünü 
olup adıgeçen cevap veren kuruluşların dışında kalan Tamek ve 
bütün diğer mahalli küçük kuruluşların değerlerini kapsayacağı 
ümit edilmektedir. 

3. Meyve Konservelerine, komposto, reçel ve marmelat dahil, her türlü 
meyve suyu, meyve suyu konsantresi, ve meyve püresi hariçtir. 

Yukarıda belirtilen toplam 138,000 tonluk kapasitenin bölgesel dağı
lımını ise şöyle özetleyebiliriz: 
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TÜRKİYE MEYVE VE SEBZE İŞLEME SANAYİİ . 1976 YILINDA HİZMETE 
HAZIR KURULU KAPASİTENİN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI : 

Bölge Toplam Kapasite1' ^ 

II. (Ege) 50.000 ton/yıl 

60.000 ton/yıl 

20.000 ton/yıl 

8,000 ton/yıl 

III. (Marmara) 

IV. Akdeniz) 

VIII. (Ortadoğu) 

1. Kaynak: ö.I.K. Alt Çalışma Grubu kıüessese temasları sonucu 
gerçek faaliyette bulunan kuruluşların beyanına 
dayanılarak yapılan tahmin 

2. Domates Salçası, meyve ve sebze konserveleri ve hazır yemek 
kapasitelerinin toplamı 

üretim yöntemler! ve kullanilan teknoloji: 

Türkiyede, meyve ve sebze işleme sanayii, özellikle domates salçası 
sanayii çok yeni kurulan bir sanayi dalı olduğundan dünyada mevcut 
en ileri makine, ekipman ve tekniklerle teçhiz edilmiştir. Eskiden 
kurulmuş olan çok küçük kapasitelerdeki mahalli kuruluşlar hariç 
tutulacak olursa bu sanayi dalının çağımız teknolojisine göre en 
modern sayılabilecek makine ve cihazlarla kurulmuş olduğu müşahede 
edilir. 

Safrça sanayii on sene öncesine kadar mahalli küçük işletmelerde 
gnellikle ilkel şartlarda imalat yapmasına rağmen, geçen süre zar¬ 
fında dünyada mevcut en ileri makineleri ithal ederek, tamamen kon- 
tinü sistem tesislerde el değmeden imalat yapmaya muvaffak olmuştur. 
Daha on sene öncesine kadar tuz katmadan salça yapamayan bir ülkede 
böylesine bir gelişme şayanı dikkattir. 
Aynen, sebze ve meyve işleme sanayiinde de yakın bir tarihe kadar 
tamamen el emeğine bağlı olarak konserve imal edilirken bugün matül 
ayıklama, sınıflandırma, kabuk soyma, çekirdek çıkarma gibi hususlar 
çoğunlukla otomatik makinelerle yapılmakta olup her geçen gün yeni 
gelişmeler müşahede edilmektedir. 
Ancak, itiraf etmek, gerekir ki, meyve ve sebze işleme sanayiindeki 
gelişme bugüne kadar domates salçası sanayiindeki gelişme kadar 
hızlı ve aynı teknolojik doğrultuda olmamıştır. Bunun nedenleri 
arasında, domates salçasının hazır müşterisi durumundaki bazı 
büyük yabancı kuruluşların bu sanayi dalının Türkiyedeki gelişmesi 
için yapmış olduğu yardımları belirtebiliriz. 



- 140 -

Türkiye Meyve ve Sebze İşleme Sanayiinde kujjanılan yöntem ve 
teknolojinin değerlendirilebilmesi için, önce bu sanayi dalında 
genel olarak kullanılan teknik ve imalat proseslerinin açıklanması, 
ve bunların nedenlerinin açıklanması uygun görülmüştür. 
Bu nedenle aşağıdaki sayfalarda bu teknolojinin ve üretim yöntem¬ 
lerinin anahatları ve safhaları özellikleriyle birlikte açıklan- 
maktadır: 

Konserve terimi; geniş anlamda çeşitli gıda maddelerinin 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerden korunması an¬ 
lamına gelir. Korunan gıda maddeleri yukarıda belirtilen 
etkenlerden etkilenmiş ve bünyesinde arzu edilmiyen deği¬ 
şiklikler meydana gelmişse bu madde için konserve edil¬ 
miş terimi kullanılamaz. Gıdaların dayanıklı hale getiril¬ 
meleri için çeşitli yöntemler vardır. Konuya daha açıklık 
kazandırabilmek için konserve sanayiini şu şekilde tanım- 
lıyabiliriz. Gıda maddelerinin hermetikli kaplarda ısıl iş¬ 
lemlerle dayanıklı hale getirilmesi ile iştigal eden sana¬ 
yie konserve sanayii denir. 

Bu tanım içinde Meyve-Sebze konserveleri; 
Reçel ve Marmelâtlar, meyve suları, hazır yemek konservele¬ 
ri, domates salçası yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ma¬ 
muller hermetikli kaplara konduktan sonra mutlaka pastörizas¬ 
yon ve sterilizasyon işlimine tâbi tutulmaları gerekir. Am¬ 
balaj maddesi olarak hermetikli kapatılabilecek teneke kutu, 
cam kavanozlar veya sıcaklığa dayanıklı plâstik kaplar kulla¬ 
nılabilir . 

ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

metodolojik bir yaklaşımla meyve ve sebzelerin mamül hale ge¬ 
tirilmesinde üç ortak işlemin yapıldığı söylenebilir. Bu iş¬ 
ler şunlardır; 

1- Hammaddenin Hazırlanması: Sınıflandırma, ayıklama 
yıkama ve boy kesme, çekirdek Çıkar¬ 
ma , kabuk soyma v.s. 

2- İşleme : ön ısıtma, haşlama, soğutma, bekletme, 
doldurma, şurup veya salamura, katma, 
Pişirme, kavurma v.s. 
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3- Dayanıklı hale getirmi : Pastörizasyon veya sterilizasyon. 
Ancak her meyve ve sebzenin kendine has özellikleri veya 

elde edilecek mamül veya yarı mamül maddenin karakteristikle¬ 
ri dikkate alındığında üretim yöntemlerinde bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu nedenle bütün mamüller için geçerli genel 
bir üretim yöntemi vermek güçtür. 

Meyve ve sebzeler mamul veya yarı mamul hale getirilmeden önce 
yapılan ilk iş bunları işlemeye hazır hale getirmektir. Hammad¬ 
deyi işlemeye hazırlama bölümünde yapılan işlemler meyve ve 
sebzelerin özelliklerine göre farklılıklar göstermekle birlik¬ 
te amaç olarak aynıdır. 

Ayıklama ve sınıflandırma:standart ve kaliteli bir mamülün el¬ 
de edilmesi için gerekli olan bir işlemdir. Ayıklama ve sınıf¬ 
landırma ile meyve ve sebzelerin işlenmeye elverişli olmayanları 
(çürük, ezik, bereli, ham,Çok çürük, çok büyük v.s.) üretim dı¬ 
şı bırakılır. Ayıklama ve sınıflandırma esnasında yapılacak ma¬ 
mulün standartları dışında kalan meyve ve sebzeler tekrar gözden 
geçirilir. Hiçbir şekilde kullanılamıyacak olanlar (ezik, çatlak 
küflü v.s. ) ayrılır ve atılır. Diğerleri daha değişik mamul ya¬ 
pımında kullanılabilir. 

Ayıklama ve sınıflandırma yürüyen bantlar ve özel şekilde geliş¬ 
tirilmiş makinelerle yapılır. Ayıklama için en yaygın olan işlem 
konveyörlerdir. Meyve ve sebzeler konveyörler üzerinde giderken 
sağında ve solunda bulunan işçiler elle standart dışı olanları 
ayırır ve başka bir banda atarlar. Konveyör düz bir bant şeklin¬ 
de olduğu gibi rulolu olanları da vardır. Rulolu olanlar meyve 
ve sebzeyi ekseni etrafında çevirerek taşıdığı için etkili bir 
ayıklamaya yardımcı olurlar. Ayıklamanın iyi bir şekilde yapıl¬ 
ması, isabetli ve süratli bir seçmenin gerçekleştirilmesi, ancak 
iyi bir ışıklandırma ve yeterli sayıda yetenekli ve kalifiye e- 
lemanlarla mümkündür. 

Sınıflara ayırmada hammaddenin (rengi, olgunluk durumu, boyutları 
v.s.) gibi unsurlar dikkate alınır. Bu işlem hammaddenin hasadın¬ 
dan başlar. Bunun için üreticilerin eğitilmesi gereklidir. İşlet¬ 
meye gelen hammadde ilgili kalite kontrol elemanın kararına göre 
ayrı ayrı guruplar halinde istif edilmeli ve bir sıraya göre iş¬ 
lemeye alınmalıdır. 

Hammaddenin boylarına göre sınıflara ayrılması için çeşitli maki- 
nalar geliştirilmiştir. Kayısı ve şeftali gibi meyvelerin boyla¬ 
ra göre ayrılmasında kullanılan makineler bu meyvelere zarar ver- 
miyecek, şekilde dizayn edilmişlerdir. Sebzeler ve hazır yemek kon¬ 
servelerinde sınıflandırmada ayrı ayrı bir önem taşır. Sınıflara 
ayırma renk ve boyutlara göre yapılmalıdır. 
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Yurdumuzda sınıflara ayırmaya gerekli özen gösterilmemektedir. 
Bezelyeyi boylarına göre ayıran makinelerin dışında hemen hemen 
hiç bir meyve seb^ ve hazır yemek konservelerinde tasnif makine¬ 
leri kullanılmamaktadır. Sınıflandırma işlemi el ve gözle yapıl¬ 
mamaktadır . 

Sap alma, Uç-boy Kesme, Çekirdek Çıkarma: 

Hammaddenin hazırlanması bölümü içinde yer alan bu işlemler meyve 
ve sebzelerin özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu 
nedenle ayrı ayrı incelenmesi gereklidir. 

Sap alma: 

Vişne, üzüm, Çilek gibi meyvelerin işlenmeden önce önce sapları a- 
lınır. Sap alma işlemi için geliştirilmiş makinalar bulunmaktadır. 
Ayrıca elle de sap almak mümkündür, fakat ekonomik olmamaktadır. 
Sap almak için geliştirilmiş makinalar yurdumuzda birçok işletmede 
yapılmaktadır, 

Uç-Boy Kesme, De,“yama Dilimlere Ayırma: 

Bu işlem daha ziyade sebze konserveleri imalatında uygulanmaktadır. 
Fasulyelerin uçlarının ve boylarının kesilmesi, patlıcanların çe¬ 
şitli şekillerde doğranması ve dilimlenmesi gibi. Bu işlemleri ya¬ 
pan makinalar mevcuttur, ve Türkiye'de imal edilmesi de mümkündür. 
Küçük kapasiteli işletmelerde bu işlemler elle yapılmakta, büy ük 
kapasiteli işletmelede makinelerle yapılmaktadır, İleri teknoloji¬ 
nin uygulanması için makinelerin kullanılması gereklidir. 
Çekirdek Çıkarma ve Kabuk Soyma: 

Şeftali, Kayısı, Erik, Vişne gibi taş çekirdekli meyvaların işlen¬ 
meden önce çekirdekleri çıkarılır. Çekirdeklerin çıkarılması elle 
yapılabildiği gibi makinalarla da yapılmaktadır. Büyük ve ileri tek 
noloji ile çalışan işletmeler çekirdekleri her meyvenin yapısına ve 
özelliğine göre geliştirilmiş makinalarla çıkartmaktadırlar, ülke¬ 
mizdeki meyve sebze işleme tesislerinin birkaçında bu tür çekirdek 
çıkarma makinası vardır. Diğerlerinde çekirdekler elle çıkarılmak¬ 
tadır, Dünya standartlarına göre kayısı konservesi çekirdeksiz ya¬ 
pıldığı halde halen yurdumuzda çekirdekli olarak imal edilmektedir. 
Son yıllarda bir firma yarım kayısı konservesi yapmaya başlamıştır. 

Kabuk Soyma: 

Domates, Havuç, Patates, Patlıcan Kuşkonmaz, Enginar gibi sebzeler¬ 
le Şeftali, Armut, Elma, Ayva, İncir gibi meyveler konserveye iş¬ 
lenirken kabuk soyma işlemine tabî tutulurlar. Kabuk soyma işlemi 
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başlıca üç yolla yapılır: 

-Mekanik Soyma 
-Buharla 

-Kimyasal maddelerle 

Mekanik soyma daha ziyade Havuç, Patates gibi sebzelerle, Armut 
Elma, Ayva gibi meyvelere uygulanmaktadır. SOYMA İŞLEMİ elle yapılabi¬ 
lir. Fakat arzulanan sürat sağlanmadığı gibi ekonomik te değildir. 
Modern işletmelerde mekanik yolla kabuk soyma işlemi her sebze ve mey¬ 
venin özelliğine göre geliştirilmiş makinalarla yapılmaktadır. 

Buhar ve Kimyasal maddelerle soyma işlemini su püskürtme ve fırçalama 
işlemi izlemektedir. Kimyasal soyma kalevi (alkali çözeltisi) ile ya¬ 
pılmakta olup daha ziyade sodyum hidroksit(NaOH) kullanılır. Alkali 
çözeltisinin konsantrasyonu meyve ve sebze çeşidine ve olgunluk dere¬ 
cesine göre değişir. Kalevi ile kabuk soymadan sonra meyve ve sebze 
üzerinde kalabilecek olan kalevinin mutlaka zayıf bir asit çözeltisi 
ile nötürlenmesi gerekir. 

Türkiye'de kabuk soyma işlemini birkaç büyük fabrikaların dışındaki 
işletmeler elle ve kimyasal yolla yapmaktadır. Büyük işletmelerdeki 
kabuk soymada kullanılan makinalar domates hariç küçük kapasitelidir. 
Armut ve Elma gibi meyvelerde kabuk soyma işlemini yapan makinalarla 
şeftalide kabuk soymada uygulanan band şeklindeki kimyasal soyma dü¬ 
zeni hiçbir işletmede yoktur. 

2~ İŞLEME: 

Meyve-Sebze İşleme endüstrisi içinde yapılacak mamulün özelliğine ve 
işlenecek hammaddenin hususiyetlerine göre farklı işlemler uygulanır. 
Bu farklı işlemler konulara göre verilecek üretim yöntemlerinde ana 
hatları ile belirtilmeye çalışılacaktır. Fakat hepsi için geçerli 
olan ortak işlem ön ısıtma ve haşlama işlemidir, ön ısıtma ve haşla¬ 
ma işlemi başlıca şu amaçlar için yapılır, 
- Mikroorganizm yükünü azaltmak, pastörizasyon ve sterilizasyona 

yardımcı olmak. 

- Meyve ve sebzelerin kendilerine özgü çiğ kokularını gidermek 

- Anzim faaliyetini azaltmak 

- Doldurma işlemini kolaylaştırmak 

- Rengi sabitleştirmek 

Ön ısıtma ve haşlama modern işletmelerde kapalı bir sistem için¬ 
de ve otomatik makinalarla yapılmaktadır. Bunun en tipik örneğini 
bezelye konservesi ile salça üretiminde görmekteyiz. Yurdumuzda ki 
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büyük işletmelerde ise kesikli bir haşlama şekli yaygın olup 
bu da tel sepetler içinde çift cidarlı kazanlarda yapılmak¬ 
tadır , 

3- DAYANIKLI HALE GETİRME: 

Gıdalar tekniğine uygun olarak hazırlanıp, hermetikli bir şekil¬ 
de kapatıldıktan sonra sıcaklıkla dayanıklı hale getirilir. Uy¬ 
gulanacak sıcaklık derecesi ve müddeti bir çok faktörlere bağlı¬ 
dır. Bunların içinde en önemlisi gıda maddesinin PH derecesidir. 
PH dereceleri 4,5 un altındaki meyve ve benzeri asit gıdalar açık¬ 
ta ve atmosferik basınçta pastörize edilirler. PH dereceleri 4,5 
un üstünde bulunan sebze et, balık ve benzeri gıda maddeleri 100 
C° nun üstündeki bir sıcaklıkta ve kapalı otoklavlarda sterilize 
edilirler. 

Pastörize ve sterilize sıcaklık dereceleri ve müddetleri mamülün 
PH derecesine , kabın hacmine, gıdalardaki mikroorganizm sayısına, 
tuz, şeker konsantrasyonuna göre değişmektedir. Kaliteli, standart 
ve sağlık için zararsız bir mamul elde edebilmek bu sıcaklık derece 
ve müddetlerinin iyi saptanması ile mümkündür. Gereğinden fazla 
yüksek hararette gıda maddelerini tutmak bunların, tadında, ren¬ 
ginde, besin değerinde değişmelere ve düşmelere sebep olur. Aksi 
halde ise mamul bozulur, ekonomik kayıpları yanında sağlık için de 
tehlike arzeder. 

Her mamulün özelliğine göre en uygun müddet ve sıcaklık derecesi 
saptanmalıdır. Özellikle yeni mamül geliştirme ve piyasaya arzetme 
de buna son derece dikkat edilmelidir. Yurdumuzda mamüllerin karak¬ 
teristiğine ve kullanılan otoklav veya pastörize aletinin özelliği¬ 
ne göre tesbit edilmiş birimler yoktur. Sadece pratik denemelerle 
pastörize ve sterilize derece ve müddetleri tesbit edilmiştir, iş¬ 
letmelerin çoğu buna göre çalışırlar. 

Pastörize ve sterilizasyonda kullanılan otoklav çalışma tarzlarına 
kesik ve sürekli olmak üzere iki gurupta toplanırlar. Bu guruplar 
içinde çeşitli tip ve şekillerde yapılmış olanlar vardır. Yurdumuz¬ 
daki işletmelerde daha ziyade kesikli çalışan otoklav ve pastöriza- 
törler bulunmaktadır. Bu daha ziyade kapasite ile ilgili bir husus¬ 
tur. Büyük işletmelerin bazılarında kesikli çalışan en son tekniği¬ 
ne göre imal edilmiş otomatik kontrollü otoklavlar bulunmaktadır. 

SEBZE KONSERVELERİ ÜRETİM YÖNTEMİ: 

Toplam konserve üretimi içinde sebze konserveleri üretimi birinci 
sırayı almaktadır, üretilen başlıca sebze konserveleri Bezelye, 
Bamya, Fasulye, Enginar ve türlüdür. Gıda maddelerinin asitlik (PH) 
durumlarına göre tasnifinde sebzeler PH derecesi 4,5 un üzerinde 



- 153 -

olduğu için bazik karakterli gıdalar gurubuna dahildirler. Bu 
nedenle mamül hale getirilirken mutlaka sterilize edilirler. 

Her sebzeyi tek tek ele alıp incelemek ve bunlar için üretim 
yöntemlerini vermek oldukça güçtür. Yurdumuzda üretimi en faz¬ 
la olan Bezelye konservesi imalât yöntemi özet olarak verile¬ 
cektir . 

BEZELYE KONSERVESİ 
İMALAT YÖNTEMİ: 

BEZELYE 
KABUKTAN TANENİN AY¬ 

RILMASI 
I 
1 

YABANCI MADDELERİN 
AYRILMASI 

(yaprak, toprak vs gibi) 
ı 

SINIFLANDIRMA, TASNİF 

BUHAR HAŞLAMA 

SU SOĞUTMA 
ı 

BUHAR 

SU  

AYIKLAMA 
ı 
1 

TENEKE KUTU KUTULARA, DOLDURMA 
ı 

i 
I 

SALAMURA   SALAMURA KATILMASI 
ı 

1 
I 

BUHAR EXHAUST (hava alma) 
i 

1 

KUTU KAPAMA 
I 

STERİLİZE 

soğutma 

AMBARLAMAf ETİKETLEME,£0LİLEME 
ı 
I 
I 

SATIŞA ARZETME 
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Yurdumuzda bezelye konservesi üretim yöntemi işletmelerin 
kapasiteleri ile ilgilidir. Esasında yukarıda belirtilen 
akım şeması her işletmede tatbik edilmektedir. Ancak küçük 
kapasiteli işletmelerde tam mekanizasyon yoktur. Bunun için 
kesikli çalışma düzeni yaygındır. Modern işletmelerde tam 
otomasyon hakimdir. Tarladan kökleri ile sökülüp getirilen 
bezelyeler doğruca VİNER (Batoz) lara verilir, ve daneler 
alınır. Bundan sonraki işletmelerde imalâtın bazı bölümle¬ 
rinde el işçiliği hakimdir. 

Üstün kaliteli bezelye konservesi imal etmek herşeyden ön¬ 
ce konserveye uygun hammadde kullanmakla mümkündür. Yakın 
zamana kadar yurdumuzda sanayii için uygun bezelye çeşit¬ 
leri yoktu. Bu nedenle iyi kaliteli bezelye konservesi bul¬ 
mak zordu. Son yıllarda sanayie uygun çeşitlerin getirilme¬ 
si ve üretilmesi ile kalitede bir gelişme görülmüştür. 

MEYVE KONSERVELERİ ÜRETİM YÖNTEMİ: 

Sebze konservelerinden sonra üretimi en fazla olan konserve¬ 

lerden biri de meyve konserveleri, reçel ve marmelâtlardır. 
Konserveye işlenen başlıca meyveler : şeftali, kayısı, viş¬ 
nedir. Ayva, armut, çilek, elma konserveleri üretimi pek yay¬ 
gın değildir. Hemen bütün meyvelerden reçel ve marmelat ya¬ 
pılmaktadır . 

Meyvelerin PH dereceleri 4,5 un altında olduğu için asitli 
gıdalar gurubundan sayılırlar ve işleme sonunda pastörize 
edilerek dayanıklı hale getirilirler. Mey ve konservesi 
üretim yöntemi işletmelerin kapasiteleri ile yakından il¬ 
gilidir. Yurdumuzda büyük kapasite ile meyve konservesi ü- 
reten işletmeler yoktur. Bunun için imalât kesikli olup daha 
ziyade el işçiliği hakimdir. 

Myvenin olgunluğu, şekli, rengi, kokusu, yapısı kaliteyi et- 
kiliyen faktörlerdir. Bu özellikleri hâvi meyveler uygun tek¬ 
noloji ile işlenirlerse standart ve kaliteli mamül elde edi¬ 
lebilir. Yurdumuzda sanayie uygun gerek kalite gerekse 
kantite bakımından yeterli meyve üretimi yoktur. 
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Ayrıca meyve konservesi üretiminde şekil, olgunluk, renk bakımından 
iyi bir tasnif yapılmamakta ve kusurlu meyvelerin konserveye işlendi¬ 
ği görülmektedir. Bu nedenle standart ve kaliteli meyve konservesi 
üretimi yapılamamaktadır. Yurdumuzda meyvelerin kabukları kimyasal 
yolla soyulmakta olup bu işlemin de başarılı bir şekilde uygulanmadığı 
da gerçektir. Bu işlemdeki başarısızlık iyi bir tasnif yapılmadığından 
tecrübe noksanlığından ve kesikli bir çalışma düzeninden ileri gelmek¬ 
tedir. Ayrıca halen bazı işletmelerde meyve kabukları bıçakla (el iş¬ 
çiliği) ile soyulmaktadır. Meyve konservesi üretimi bazı çeşitler için 
farklılıklar göstermekte ise de ana hatlarıyla birbirine benzer bu ne¬ 
denle sadece kayısı konservesi üretim yöntemi kısaca ve şematik olarak 
verilecektir, 

Kayısı üretim metodu: 

__ _  OLGUNLUK VE GÖRÜNÜŞE 
— —- GÖRE TASNİF EDİLMESİ 

ı 
I 
I 

DEPOLAMA 
i 
I 
1 
I 

BOYLARA GÖRE SINIF¬ 
LANDIRILMA 

I 
I 

1 
I 
1 

su   YIKAMA 
1 

1 
I 
I 

ÇEKİRDEK ÇIKARMA 
i 
I 
1 

AYIKLAMA 
ı 
1 
I 

TENEKE KUTU veya KAVANOZ   DOLDURMA 
I 
I 
I 

ŞEKERLİ SU (ŞURUP)  ŞURUP KATMA 
I 
I 
I 

qtTu a d EXHAUST (hava alma) 
ÖUHAK ———————— — ——— ——— | 

I 
I 

PASTÖRİZE 
ı 
I 

ANBARLAMA, ETİKETLEME, KOLİLEME 
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Kayısının hasat devresi çok kısadır. Yapılacak mamulün kalitesi ise 
olgunluk derecesi ile yakından ilgilidir. Bunun için meyvenin hasadı¬ 
na çok dikkat edilmeli ve tam konserve olum devresinde toplanmalıdır. 
Bunun için üreticilerin eğitilmesi gereklidir, üreticiler tarafından 
işletmeye getirilen kayısılar tekrar kalite kontrol elemanları tara¬ 
fından gözden geçirilir. Konserve standartlarına göre tasnif edilirler. 
Hemen işlenmiyecekse soğuk depolara alınır. Zira konserveye işlenecek 
kayısının 18 saatten fazla dışarda bekletilmemesi gerekir. İşletmeye 
alınınca konveyörler üzerinde ayıklanır, iriliklerine göre sınıflara 
ayrılır, bunu diğer işlemler takip eder. Yukarıdaki akım şeması büyük 
kapasiteli ve tam mekanize olmuş işletmeler içindir. 

Yurdumuzda kayısı konservesi üretimi kesikli yapılmaktadır. Hammadde¬ 
nin hasadına, işletmeye geldikten sonra tasnifine ve depolanmasına ge¬ 
nellikle dikkat edilmez. Esasen soğuk depolu konserve fabrikalarımız 
da yoktur. Diğer önemli bir nokta kayısı konservesi çekirdekli olarak 
yapılır. Oysa dünyada yaygın olan konserve şekli yarım kayısı konser¬ 
vesidir. Sanayie uygun olarak geliştirilmiş kayısı çeşidimizde olmadı¬ 
ğından ülkemizde imal edilen kayısı konserveleri düşük kalitededir. 
Reçel ve Marmelat üretim Yöntemi: 

Yurdumuzda, büyük bir çeşit zenginliği içinde, yöresel karakterde ve 
fakat aile içinde olmak üzere çok uzun senelerden beri yapılmakta olan 
bu mamüller son yıllarda modern fabrikalarda ticari amaçla üretilmeye 
başlanmıştır. Bu mamüllerin başlıca özellikleri meyve, şeker ve bazı 
yardımcı maddeler katılarak yapılmış olmasıdır. Reçel ve marmelat konu¬ 
sunda bazı kavram karışıklıkları vardır. Konuya açıklık kazandırmak ba¬ 
kımından mamüllerin nitelikleri dikkate alınarak kısa olarak tanımlan¬ 
masında yarar vardır. 

Reçeli Koyu lapamsı kıvamda, sürülme kabiliyetinde, bütün veya parça 
halinde meyve ihtiva eden, bir mamüldür. Kural olarak mamüldeki meyve 
veya parçacıkları kolaylıkla görülmeli ve tanınmalıdır. 

Marmelat: Koyu lapamsı kıvamda sürülme kabiliyetinde, meyve pulpu ve 
şekerden yapihuş bir mamüldür. Kural olarak mamülde meyve parçacıkla¬ 
rı bulunmaz. Hemen her çeşit meyveden reçel ve marmelat yapmak mümkün¬ 
dür, Meyveden başka şeker, bazı organik asitler pektin ve bazı haller¬ 
de sağlığa zararlı olmayan boya maddeleri reçel ve marmelatların ham¬ 
maddesini teşkil ederler. Reçel ve marmelatların ekmek dilimine sürü¬ 
lebilecek ve fakat akmıyacak bir kıvamda olması istenir. Kıvamı sağ- 
lıyan esas madde pektindir, Pektin meyvede doğal olarak bulunursa da 
miktarı genellikle az olduğundan imalatta ayrıca ilave edilmesi gere¬ 
kir. İmalâtta pektinin kullanılma zorunluluğu az sayıda imalatçı ta¬ 
rafından bilinir fakat yine de kullanılmasında hatalar yapılmaktadır. 
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Her ülkenin gıda maddeleri tüzük ve standartlarında, reçel ve ben¬ 
zeri mamüllerin reçetelerini ana hatlarıyla sınırlayan hükümler var¬ 
dır. Örneğin Alman standartlarında meyve oranı, şeker meyve nisbeti 
şeklinde ifade edilerek reçellerde, 45 meyveye 55 şeker olarak ön¬ 
görülmüştür, Şüphesiz reçel ve benzeri mamüllerde bulunacak meyve 
miktarıyla şeker nisbeti mamül tipine ve yapıldığı meyve çeşidine gö¬ 
re değişmeler gösterecektir. 

Yurdumuzda son yıllarda reçel ve benzeri mamüller için bazı standart¬ 
lar hazırlanmakta olup bu tür mamüller için şeker oranını belirleyen 
ölçüler getirilmektedir. 

Üretim Yöntemi: 

Reçel ve benzeri mamüllerin yapılmasında uygulanan imalat yöntemleri 
genellikle birbirine benzer. Aşağıda açık kazanlarda reçel ve benzeri 
mamül imalatı akış şeması verilmiştir: 

MEYVE 
TARTMA, VE PÎŞlRME 
KAZANLARINA DAĞITIM ŞEKER ŞURUBU  

PEKTÎN ÇÖZELTİSİ 

PUFFER VE BOYA MADDELERİ  PÎŞİRME KAZANLARI 

SOĞUTUCU 

TENEKE KUTU VEYA KAVANOZ DOLDURMA 

kapatma 

SU SOĞUTMA 

KURUTMA TÜNELİ 

etîki)tleme 
KOLlLEME 
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Reçeteye göre, miktarı saptanmış maddeler belli bir sıra ile 
karıştırılarak her hangi bir yöntemle pişirilir. Pişirmeden amaç, 
gereği kadar su uçurularak, istenen kurumadde oranında kıvamlı bir mamül 
elde etmektir. Buruda dikkat edilmesi gereken gereken en önemli husus 
karamelizasyona meydan vermemektedir. Pişirmeden iki yöntem uygulanmak¬ 
tadır . 

- Açık kazanda (Atmosfer basıncında) pişirme 
-Vakum altında pişirme 

Her iki yönteminde kendilerine göre faydalı ve sakıncalı tarafları var¬ 
dır. Bu gün yurdumuzda en yaygın olan pişirme yöntemi açık kazanda (at- 
masfer basıncında) pişirmedir. Bu yönteme göre imalat akım şeması yuka¬ 
rıda verilmiştir. 

Vakuum altında pişirmede daha üstün kaliteli mamül elde etmek mümkün¬ 
dür. Son yıllarda ülkemizde bu tür tesisler kurulmaya başlanmıştır. 
Aşağıda vakum sisteminde reçel ve benzeri mamüllerin akım şeması gös¬ 
terilmiştir . 

MEYVE   
ŞEKER   
GLİKOZ ŞURUBU- 
PUFFER MADDESİ 
BOYA MADDESİ— 

ÖN 
HAZIRLIK 

TANKLARI 

VAKUM EVAPORATÖRt) 

PEKTİN ÇÖZELTİSİ 
SON PİŞİLME KAZANI 

TENEKE KUTU veya KAVANOZ DOLDURMA 
ı 
1 

KAPATMA 

SOĞUTMA 
I 
I 

ETİKETLEME 
KdlLEME 

SATIŞA1ARZ 
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Hazır Yemek Konserveleri: 

Hemen her ülkede, kendi mutfak alışkanlıklarına uygun 
olarak hazır yemek konserveleri yapılmaktadır. Tüketimi 
oldukça fazla olan bu tür konserveler gelişmiş ülkelerde 
en ileri teknik ve teknoloji ile hazırlanmaktadır. 

Yurdumuzda da kendi zevk ve alışkanlıklarımıza uygun ha¬ 
zır yemek konserveleri imâr edilmektedir. Bu tür konserve¬ 
lere karşı talep son yıllarda artmış ve bazı mamüllerin 
ihraç edilme olanakları da doğmuştur. Yurdumuzda hazır ye¬ 
mek konserveleri genellikle zeytinyağlı olarak hazırlanmak- 
ta olup başlıca çeşitleri barbunya pilâki, biber dolma, la¬ 
hana dolma, patlıcan kızartma, fasulye plâkidir. 

ÜRETİM YÖNTEMİ : 

Hazır yemek konservelerinin imalâtında, sebze konserveleri 
için geçerli olan ve bilinen genel ilkelere uyulmaktadır. 
Bununla birlikte, sofraya yenebilecek özellikte gelmesi ge- 
rekteğinden ve çok sayıda yiyecek maddesi bu konservelerin 
bileşiminde yer aldığından hazırlamada ve işlemede önemli 
farklılıklar vardır. Her mamül için bir akım şeması vermek 
oldukça güçtür. Akım şemasında belirtilen işlemlerden bazı¬ 
ları firmanın kendi alışkanlığı ve kolayına gelişine göre 
yer değiştirebilirler. Barbunya pilâkisi konservesi için 
akım şeması aşağıdaki gibidir. 

BARBUNYA tasnif ye ıslatma 
BUHAR HAŞLAMA 

KATKI MADDELERİ   
Soğan, havuç, patates 
sos gibi sterIlî zasyon 

DOLDURMA ■TENEKE KUTU 

ETİKETLEME 
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Yurdumuzda imâl edilen hazır yemek konservelerinin kaliteleri 
birbirinden çok farklıdır. Çoğu kez aynı işletmenin benzer ma- 
müllerinde kalite yönünden büyük farklar olduğu görülmüştür. Bunun 
nedeni hazır yemek konservelerinin hazırlanmasında belli bir tek¬ 
nolojinin geliştirilmemiş olması, farklı hammaddenin kullanılması, 
sos'un hazırlanmasında bilgili ve teknik çalışma düzeninin kurulma¬ 
mış bulunmasıdır, örneğin Barbunya plâkisinin hazırlanması da Barbun¬ 
yaların çeşitlerine göre ıslatma süreleri, ıslatma suyunun özelliği, 
haşlama müddeti kaliteye etki edebilecek hususlardır. Fakat çeşitle¬ 
rine göre bu ıslatma süresi saptanmamış olduğundan ıslatma müddeti 
bazen gereğinden fazla uzun tutulmakta bazende kısa tutulmaktadır. 
Her iki halde de aynı kalitede mamül yapmak mümkün değildir. Standart 
ve iyi kaliteli hazır yemek konserveleri yapıldığı takdirde bu mamül- 
lere karşı talebin artacağı tahmin edilmektedir. 

TURŞU VE SALAMURA MAMULLERİ: 

Turşu, bazı meyve ve daha çok sebzelerin ya sade tuzlu suda veya be¬ 
lirli oranda sirke ile karıştırılmış tuzlu suda (içine, tad, koku ve 
lezzet verici maddeler katılarak) fermente ettirilerek ekşitilmiş ha¬ 
line denir. Çok eskiden beri halkımız tarafından yapılan ve zevkle yenen 
turşular aile ihtiyacını karşılamayı amaçlıyordu. Son yıllarda ticari 
amaçlarla ve fabrikasyon ölçüsünde imalatı yaygınlaşmıştır. Bu tür tur¬ 
şu üretimi daha ziyade Marmara bölgesinde özellikle Bursa ili içinde 
yapılmaktadır. Yapılan turşular büyük tenekeler, teneke kutular ve po- 
liethylen torbalar içinde pazara sürülmektedir. 

Başka ülkelerde de turşu ve benzeri mamüller çok miktarlarda üretilmek¬ 
te ve tüketilmektedir. Bu memleketlerde ki imalât yöntemi ve mamül özel¬ 
likleri bizim alışkanlıklarımızdan farklıdır. 

ÜRETİM YÖNTEMİ: 

Turşu yapımında kullanılan maddeleri: 

1- Ana maddeler 
2- Yardımcı maddeler 
3- Koku ve lezzet veren maddeler diye üçe ayırmak mümkündür. 
1.1 Ana Maddeler 

1.1.1. Sebzeler 
- Salatalık (Kornişon) 
- Yeşil sivri biber 
- Lâhana 
- Yeşil (Ham) Domates 
- Küçük boy patlıcan 
- Salçalık (Etli) Kırmızı biber 

1.1.2 Meyveler 

- Armut (Olgunlaşmamış-Kumsuz) 
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- Erik (Açık renkli ve ufak daneli) 
- Üzüm (beyaz) 

2- Yardımcı maddeler 

- Tuz 

- Sirke (Üzüm sirkesi) 
- Sarımsak (kuru ve baş halinde) 
- Dereotu (tohum kısmı ve yaprağı) 
- Limon 

- Toz şeker veya glükoz 
3- Koku, lezzet veren maddeler: 

- Defne yaprağı 
- Kereviz yaprağı 
- Hardal tohumu 

- Karabiber ( çekirdek halinde ) 
- Karanfil 
- Koruk 

- Nane yaprağı 
- Vişne yaprağı 
- Taze asma sülüğü vs. 

Turşu yapmada esas; laktik asit fermantasyonunu gerçekleştirmektir. 
Fermantasyon esnasında teşekkül eden laktik asit turşuya dayanıklı¬ 
lık sağladığı gibi mamüle hoşa giden bir tad ve lezzet te kazandırır. 
Yapılacak turşu çeşidine göre imalât yöntemleri farklılıklar göster¬ 
mekle birlikte başlıca iki yöntem vardır: 

1- Fermantasyonlu turşular (tabii turşular) 
2- Sun'i turşular 

Fermantasyonlu turşuların yapılışı: 
Yıkanmış ve tasnif edilmiş hammaddeler büyük fıçı veya beton küvle- 
lere yerleş tirilir üzerlerine ya doğrudan doğruya % 10-12 tuzlu su 
veya yarı yarıya sirke ile karıştırılmış tuzlu su konur. Hoşa giden 
lezzet ve aromanın teşekkül etmesi için belli oranlarda koku ve lez¬ 
zet veren maddeler hammadde ile karıştırılır ve fermantasyona terk 
edilir. Hava koşullarına ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak ferman¬ 
tasyon 10-15 günde tamamlanır. Fermantasyonun bitkisi PH ve asit ta¬ 
yini ile saptanır. Bu tür bir turşu imalâtında çok teknik ve dikkat¬ 
li çalışmalıdır. 

Lâktik asit bakterileri dışında arzulanmıyan bakterilerin çalışması 
ile turşular bozulabilir. 



Turşular: 

t. ur turşularda laktik asit fermantasyonu yoktur. Yıkanmış, 
"'.izlenmiş doğranmış turşu hammaddeleri haşlanır, kutu veya 

uvanozlara doldurulur. Koku ve lezzet veren maddeler belli 
oranlarda katılır. Üzerine değişik oranlarda şeker, tuz ve sir¬ 
ke asidi karışımından hazırlanmış salamura doldurulur, ve pastö¬ 
rize edilir. Bu tür turşular daha ziyade batı ülkelerinde yapıl¬ 
maktadır . 

Yurdumuzda ticarî amaçla turşuların yapımı: 

Turşu hammaddesi tasnif edilir, yıkanır sonra büyük tenekele¬ 
re veya fıçılara doldurulur. Üzerlerine belli oranlarda teknik 
asetik asit ve tuz karışımı salamura ilâve edilir. Tenekenin üst 
kapakları kapatılır ve lehimlenir. Tenekelerde şişme olursa deli- 
nir ve havası alınır. Tekrar lehimlenir. Bütün turşular tenekeler¬ 
le satılır. 

Fıçı veya beton küvlerde asetik asit ve tuz karışımı salamura ile 
10-20 gün bekletilen sebzeler bu müddet sonunda çıkartılır fazla 
tuzlu ve asitli ise asit ve tuzu yıkanır. Plâstik torba veya diğer 
ambalajlara doldurulur üzerine asetik asit ve tuz karışımı salamu¬ 
ra doldurularak pazara sürülür. 

Kullanılmakta olan yaygın teknolojiye göre üretim girdileri değişken 
maliyetler açısından değerlendirilmiş olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

( T. L. olarak) 

Mamül Cinsi Ambalaj Ham Yardımcı Ambalaj Direkt Genel Ür. Toplam 
(Konserve Birimi: Madde Maddeler Malzemesi işçilik Giderleri Değişken 
Türü)  Maliyet 

Domates Salç . 1/1 3.30 - 2.60 1.00 1.05 7.95 
II " 5/1 16.60 - 8 .30 4.25 4.30 33.45 

Bezelye Kons. 1/1 2.00 0.01 2.60 1.00 0 .85 6.46 

Fasulye Kons. 1/1 2.50 0 .01 ,2 .60 1.10 0 .85 6 .96 

Türlü K- ns. 1/1 2.30 0.30 2.60 1.30 0.85 7 . 35 

Türlü '< rr.s. 3/2 3.25 0.40 3.50 1.85 1.15 10 .15 

Vişne V :mp . 1/1 4.55 1.30 2 .60 1.40 1. 20 11.05 

I-rf tal _ ■' . 1/1 3.00 1.40 2 . 60 2.20 1 .50 10.70 

rll 1/2 1.30 3 .00 2 .25 0.90 0 .60 8 .05 

* boşan Konserve 

t akıbeı 

ueger 
ambala 
_nemli 

ier 1976 yılı st 
j maddesi maliye 
artışlar mevdar 

.-onu maliyetleridir. Ancak, 
-İlerinde 1976 sezonu içinde 
la geimiştir . ■ 

,gerek h: 
ve hem e: 

Viudde 
sezon 



. îeyve vt .Sebze İşleme Sanayiinin koklu bir sanayi geleneğine sahip 
ol i. , bu sanayiin özellikle son senelerde gelişmiş olması neden, 
ile j-s-çı.-; ; yıllara ait üretim faaliyetleri hakkında bilgi edinmek 

• . ı ;üç olmuştur. Hatta, son üç senelik faaliyetleri hakkında 
bıl=- inde gelen kuruluşlardan ancak birkaçından resmi nitelikte değerler 
alınabilmiştir. Bu değerler aşağıdaki tabloda derlenerek sunulmuşt• t. 

SEBZE KONSERVELERİ ÜRETİMİ 

(ton) 

Kurulu: Isini 1973 1974 1975 

TAT 2646 3688 2339 

VATAN 6430 9341 6193 

a: lu98 1473 999 

00. ;> Aıl 3651 510 1295 

AKSA2 1515 

CANBEY3 1048 

üi. ü;Kİ t4 871 1076 

ş; : :FK 7 00 

i' 0 P LA M 6 15C75 19146 15165 

İRSTİM ENDEKSİ 100 127 .0 100.5 

Kaynak: Kuruluşların kendi beyanları 
1 . Sebze ve meyve konserveleri rakkamı birlikte verilmiştir 

:. itfa sadece 1971 senesi için rakkanı beyan etmiştir. 

t.-.nbey sactece 1975 senesi için rakkam beyan etmiştir 
re-ir sadece 197 4 ve 1975 senesi için rakkam beyan etmiştir. 

1 ..iner oeğerleı i. firma beyanı olmayıp gayrıresmi olarak Gıda Tar 
ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat 
j'eknelojisi güvesinden ei.de edilmiştir. 

o bazı kuruluşların üretin, değeri beyanı olmayan yıllar toplamın, 
tesbitinden, o kuruluşların diğer yıllar üretim ortalaması esas 
alınmıştır. 

i’, arıda adıgeçen kuruluşların dışındaki üretimi de daha önce belir m_Ien 
(î . 2, ■katsayı metodu ile dahil ederek gerçek üretim tahminini aşağı . iki 
şe .iide tablolamak mümkündür: 
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TÜRKÎYEDE SEBZE KONSERVELERİ 
ÜRETİMÎ1 

(ton) 

YIL MİKTAR 

1973 

1974 

1975 

17,250 
22,135 

17,358 

1. Tahmini . 

Bir önceki listedeki ilk yedi kuruluş resmi beyan değerlerinin 
(1.2) katsayısı ile çarpılması ile elde edilmiştir. Bu katsayının, 
gerek beyanları elde edilemeyen, gerekse temini mümkün olmayan 
yurtçapma dağılmış diğer mahalli küçük kuruluşları temsil edeceği 
Ö.Î.K. alt çalışma grubunca varsayılmıştır. 

Türkiyede meyve konserveleri üretimi değerleri ise, aynı esaslarda 
olmak üzere, ve reçel,marmelat, ve kompostolar birlikte olmak üzere 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

MEYVE KONSERVELERİ ÜRETİMİ1 
(ton) 

Kuruluşun İsmi 1973 1974 1975 

TAT 225 294 521 

VATAN 1121 125 77 

TUKAŞ 27 128 189 

DOSAN 1502 417 1159 

AKFA3 260 

BEREKET4 58 

TAMEK5 350 

T C ? L A M 6 2191 1632 2004 

ÜRET lM ENDEKSİ 100.0 74.5 91 .5 

i -.aynak: kuruluşların kendi beyanı 
2. takribi değerdir 
3 - 4 - 5 - 6. Bir önceki tablo dipnotu ile aynıdır. 

Sebze konserveleri için yaıpldığı şekilde, meyve konserveleri için de 
katsayı uygulaması tatbik edildiğinde ortaya çıkan tablo ise şöyledir: 
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TÜRKÎYEDE MEYVE KONSERVELERİ ÜRETİMİ 

(ton) 1 

YIL MİKTAR 

1973 2209 

1974 1538 

1975 1985 

1. Tahmini, Sebze Konserveleri Üretimi tablosu ila aynı esaslarda 
düzenlenmiştir. 

Türkiyede Hazır Yemek Konserveleri Üretimini ise yine aynı esaslara 
göre tesbit etmek mümkündür. 

Kuruluşun İsmi 

HAZIR YEMEK KONSERVELERİ ÜRETİMİ 

(ton) 

1973 1974 1975 

TAT 

VATAN 

TOKAŞ 

DOSAN 

AKFA1 
CANBEY2 
BEREKET3 
TAME_K 

TOPLAM5 

325 

4322 

1200 

635 

3 3 97 

80 

405 

607 

2452 

113 

389 

518 

6973 6624 5279 

ÜRETİM ENDEKSİ 100.0 95 75 

1-2--3-4-5-. Bir önceki tablolar dipnotları ile aynı esaslar 
üzerine hazırlanmıştır. 

Hazır yemek üretiminde Tamek firmasının yüksek sevilede üretimde 
bulunması, diğer tablolarda kullandığımız katsayı yöntemini bu 
tabloda gereksiz kalmaktadır. ŞcyLe ki, zaten yukarıda adıgeçen 
kuruluşların dışında kalan hazır yemek imalatçısı yok gibidir. 
Bu durumda, bu tabloda Tamek firmasının gayrıresmi değerlerini 
kapsayan toplam üretim değerini Türkiyede Hazır Yemek Konservesi 
Üretimi Toplam Değeri olarak kabul etmek mümEündür. 
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Türkiyede Domates Salçası üreti r.ini ise daha kati değerlerle 
tesbit etmek mümkündür. Bunun nedeni, domates salçası üreten 
kuruluşların yeni ve düzenli kuruluşlar olması, kısa geçmişe 
rağmen yönel:..iş oldukları dış pazarların aa teşvik ve desteği 
ile modern teknik ve idari yöntemlere aşma olmaları, bu denen
lerle düzenli kayıt ve istatistikleri tutmalarıdır. 

..sağıda, yurdumuzun önde gelen uomates salçası imalatçılarının 
son üç senelik üretim değerleri tablo halinde özetlenmiştir. 

DOMATES SALÇASI ÜRETİMİ 
(28/30 Brix - ton olarak) 

. lal uşun İsmi 1973 1974 19 7 5 

T AT 7500 14000 ' 12500 

D.. .IRCİ 2846 7028 2510 

jOSAN 4850 7700 5500 

»TAN 1500 3920 1700 

COCA-COLA 2800 3400 3000 

AT oANT 1700 2205 1300 

■ ■■t 
- 2115 1700 

. . 'J- ş - 3o00 5250 

akfa 2000 2000 1500 

i. ..DSAN (Cumhuriyet) 1200 1500 750 

AÜTÜR - 300 600 

BİİYTAŞ - - 2500 

rrDAÇ - - 1500 

PINAR - - 1200 

SEHKUR - - 10 00 

ANKON - - 170 

DSVSAN - 2 00 -

TAMEK 400 

TOPLA M 24796 4.166 4 338 0 

ÜRETİM ENDEKSİ 100 194 2 75 

Kaynak: F i r ma beyanı 

Domates S 

herhangi 
alçası 
bir ka 

üretim değerleri gerçeği yu 
tsayı ile çarpma uygulaması 

.kı nen ak 

gereği d. 
•ettiî - in. 
ynlniE. ı :.ı: 
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Sebze, .teyve Konserveleri yanısıra Turşu üretimi ue ihmal 
edilemeyecek değerlere ulaşmaktadır. Ancak, turşu üretirinin 
henüz fabrikasyon seviyesine ulaşmadığı, ve özellikle ham 
maddenin bol el an u ekici bölgelerinden bir kaç tanesinde 
kesif üretime rastlandığı dikkati çekmektedir. Bu yerler 
Gemlik ilçesi ile yine Bursa ilinaeki Gedelek köyüdür. Bu 
iki mahaldeki turşu üretiminin yaklaşık olarak Türkiye turşu 
üretiminin yüzoe seksenini karşıladığı ifade edilmektedir. 

Bu bölgelerdeki turşu üretimi 1975 değerleri şeyledir: 

TURŞU ÜRETİMİ 

Üretim Bölgesi 1975 üretimi 

GEMLİK İLÇESİ 2,650 ton 
GEDELEK KÖYÜ 3,450 ton 

DİĞER 1,525 ton 

TOPLAM 7,625 ton 

Yukarıdaki tablolarda özetlenen değerlere dayanarak, Türkiyedekı 
toplam Meyve ve Sebze Konserveleri, Domates Salçası, Hazır Yemek 
ve Turşu Konservelerini kapsayacak şekilde toplam Konserve üre¬ 
timini aşağıdaki şekilde derlemek mümkündür: 

TÜRKİYENİN TOPLAM KONSERVE ÜRETİMİ 

(ton) 

Konserve Cinsi 1973 1974 1975 

Sebze Konserveleri 17 ,250 22,135 17,358 

Meyve Konserveleri 2 ,209 1,538 1,985 

Hazır Yemek Konserveleri 6,973 6,624 5,279 

Domates Salçası 24,796 48,168 43 , 330 

Turşu Konserveleri 7 ,6 25 

T 0 P L A M 53,833 86,090 75,627 

Kaynak: Diğer tablolar 

i. Turşu konserveleri içir, j • 
aym olarak varsayılmıştı: 

73 değeri diğer ser.: i - r ı c ~ r. c s. 
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Konserve üretim değerlerinin cari fiyatlarla cteğerlendiril- 
ebilmeleri için cari piyasa fiyatlarının aaıgeçen senelerde 
karşılaştırılması aşağıda verilmiştir: 

KONSERVE MAMULLERİ ÜRETİCİ SATIŞ 
FİYATLARI 

(1/1 kg kutularda, TL) 

Mamulün İsmi 1973 1974 1975 

Domates Salçası 10 .00 12.00 12 . 00 

Fasulya Konservesi 8.50 8 .50 8 .50 

Bezelye 8.50 9.00 9 .25 

Bamya 8 .00 8.50 9 .00 

2 
Türlü 8.00 8.50 9 . 00 

Reçeller 5.65 8 .50 9.50 

Marmelatlar3 5.40 8 .00 8 .00 

Kompostolar 10 .00 10 .00 12.00 

Turşu 8 .00 10 .00 12 .00 

Kaynak: Yedi firma beyanı ortalaması 

1. Firma beyanları ortalaması 
yuvarlatılarak alınmıştır. 

en yakın beş kuruşluk kesire 

2. Türlü konservesi fiyatı 3/2, yani 1. 5 kg 1lık kutu içindir. 
3. Reçel ve Marmelat fiyatlar 

içindir. 
ı 1/2, yani yarım kg'lık kutular 

Bu durumda, Türkiyedeki konserve üretimini cari fiyatlarla aşa 
ğıdaki şekilde değerlendirebiliriz: 

TÜRKİYEDE KONSERVE ÜRETİMİ 

1973 1974 1975 

Miktar olarak (ton) 58,853 86,090 75,627 

Değer olarak (mil TL) 

Domates Salçası 
Sebze/Meyve Kon. 
Hazır Yemek 
Turşu 

247.960 
166 .611 

69.730 
61.000 

578.016 
212.755 
82.300 
76 .250 

520 .560 
189 .967 

79 .185 
91.500 

Toplam Değer 545 .301 949 .821 881.212 
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j*6«j.aaKi tablonun hazırlanmasında alman ortalama değerler 
şöyledir: 

1973 1974 1975 

jomates Salçası 10 .00 12.00 12.00 

îebze Konservesi 8.25 8.50 9.00 

’ieyve Konservesi 11.00 16.00 17.00 

.Iazır Yemek 10.00 12.50 15.00 

.'ur şu 8.00 10.00 12.00 

V-* durumda, elde edilmiş olan değerlerin yıllık program ve genel 
plan değerleri ile karşılaştırılması aşağıdaki şekilde olmaktadır: 

» 

BULUNAN ÜRETİM DEĞERİNİN PLAN VE PROGRAM 

DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI 

1673 1974 1975 

îl îL3 *- j- m: dOOO ton) 

Program / Tahmin 47 58 92 

Programa göre gerçekleşme 75 80 ? 

Bu rapora göre gerçekleşme 58.853 86.090 75.627 

Değer olarak: (Cari fiyatlarla TL^railyon) 

Program / Tahmin 332.1 394.9 848.900 

Yıllık Programlara göre 600.0 796.8 ? 
gerçekleşme 
Bu rapora göre gerçekleşme 545.3 949.8 881.2 

Program Hedeflerine göre 
gerçekleşme: (%) . 164.2 240.5  103.8 

Görüleceği üzere üretim miktar olarak 1973 ve 1974 senelerinde 
program hedeflerinin üstünde olmasına rağmen 1975 senesinde 
gerilemiş, buna rağmen cari fiyatlarla her üç senedede hedeflerin 
üstünde seyretmiştir. 
Meyve ve Sebve işleme Sanayiinde üretimin böye inişli çıkışlı 
bir seyir takip etmesini konjonktürdeki dalgalanmalar yanısıra, 
domates salçası sanayiinin geçirmiş olduğu krize bağlayabiliriz. 
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Domates Salçası piyasası 1974 ve 1975 senelerinde büyük bir 
kriz içine girmiştir. Bunun nedenleri, üretici ülkelerde iklim 
koşullarının mükemmel gitmiş olması, ve dolayısı ile üretimin 
çok yüksek düzeyde gerçekleşmesi ve fiyatların büyük düşüşler 
göstermesidir. Nitekim, 1974 senesi başında 850-900 Dolar/ton 
civarında olan fiyatlar sezon sonunda 650-700 Dolar seviyesine 
düşmüş, daha düşeceğini sezen alıcı ülkeler derhal piyasadan 
çekilmiş, ve ellerinde bol üretim dolayısı ile tahmin ve prog¬ 
ramlarının üstünde stokla kalan üreticiler ise bunları finanse 
etmek için giderek daha düşük fiyatlarla elden mal çıkarmayı 
denemişler, bunun sonucu fiyatlar, 1975 senesinde 450-500 Dolara 
düşmüş, kriz daha gelişerek 1976 senesi ortalarında fiyatları 
300 Dolar/ton seviyesine indirmiştir. 
Bu durumda, ellerindeki biriken stokları maliyetlerinin çok altında 
fiyatlarla satmaya mecbur olan üretici bütün birikmiş finansman 
imkanlarını yitirmiş, hatta mali bakımdan kötü bir ortama giren 
şirketler gelecek seneki faaliyetlerini finanse edebilmek için 
gerekli finansmanı bulamamış, yahut flnans kaynakları domates salçası 
üreten kuruluşlara durumlarının zayıflığından dolayı güvenememişler- 
dir. Bu durumdan etkilenen özellikle birikmiş ihtiyatlardan yoksun 
olan yeni kuruluşlur olmuştur. Öyle ki, henüz imalata başlamış 
veya 1976 senesinde imalata geçmeyi tasarlayan altı kuruluş 1976 
senesinde fabrikalarını geçici olarak kapamışlardır. 
Domates salçasının sürüklediği bu durum karşısında, diğer konserve 
türlerini de üreten kuruluşlar gerek imkansızlık, gerekse ihtiyatlı 
davranmak gerekçesiyle hem domates salçası üretimlerini hem de 
diğer konserve çeşitlerinin üretimini kısmak mecburiyetinde kalmış¬ 
lardır. Nitekim 1975 senesinde domates salçası üretimini bir sene 
öncesine nazaran takriben 5000 ton kadar eksik olarak gerçekleştiğini 
görmekteyiz. 

Öte yandan, yine aynı senelerde bazı sebze konservesi türlerinde 
ancak bu sefer özellikle dahili piyasada görülen tıkanıklık, aynı 
amaçlara yönelik bir üretim kısıklığını doğurmuştur. 
Ancak bütün bunlara rağmen, maliyetlerin artması ve bu artışların 
tüketiciye inikâs ettirilmesi dolayısı ile üretimin değer olarak 
program hedeflerinin üstünde seyretmesi mümkün olmuştur. 

Dış Ticaret Durumu 

Meyve ve Sebze İşleme Sanayii, hammadde ve yardımcı maddeler olarak 
ithalat sorunu olmayan bir sanayi koludur. Ancak bazı ambalaj 
türleri hammaddesi (örneğin teneke levha ve lâklama maddeleri) kısmen 
ithal edilmekte ise de, konserveciler için bir girdi olan teneke kutu 
ve karton tamamen yurt içinde üretilmektedir. Bu nedenle, sektörün 
ithalat durumu yoktur. Öte yandan, esasen ihracat için büyük potan¬ 
siyel arzeden bu sektörün geçmiş senelerdeki ihracatı maalesef bu 
potansiyeline uygun bir gelişme göstermemiştir. 
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TÜRKÎYENEN KONSERVE İHRACATI: 

( kgı) 

ihraç edildiği ülke 1967 

20.01.12/22 - SEBZELER YENİLEN NEBATLAR VE MEYVELER 
(sirke veya asit asetikle konserve edilmiş, hava al¬ 
mayan kaplarda) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Batı ALmanya 

Fransa 

Belçika/Lüks. 
Hollanda 

Ingiltere 
Danimarka 

ABD 

Avustralya 
Avusturya 

İsveç 
İsviçre 
S. Arabistan 

Ürdün 

Libya 

Kuveyt 
Lübnan 

İsrail ' 

Yunanistan 

Kıbrıs 

174185 

20620 

32331 

1545 

2000 

600 

322221 

4161 

1028 

3480 

8472 

1500 

558349 

18149 

18288 

12150 

8352 

1000 

1020863 

8201 

40296 

8030 

18928 

18400 

12171 

9365 

1557602 

9162 

68967 

29192 

33114 

5655 

16043 

7590 

18100 

3360 

479589 

5940 

1400 

22835 

20810 

13540 

19253 

13844 

8345 

528 

483336 

9670 

15631 

13384 

2100 

18630 

36099 

3440 

13485 

4800 

6520 

960 

204 

1632 

307268 

2580 

23366 

10302 

17250 

24480 

8015 

3640 

6520 

112 

38900 

1829 

1975 

505990 

19933 

4200 

7600 

1490 

24450 

2800 

1400 

200 

2100 

13300 

Toplam (kg) 231281 
(Dolar) 86043 

340862 

111279 

616288 1136254 1748785 587044 610931 437742 583663 

239955 469752 643884 243261 300590 256063 285366 
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TÜRKİYENIN KONSERVE İHRACATI: 

(kg) 

20.02.19 SEBZELER VE YENİLEN NEBATLAR 

(Sirke veya asetik asitle hazırlanmış ve konserve edilmiş 
olanlar hariç, hava almayan kaplarda) 

İhraç edildifli ülke 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Batı Almanya 25172 
Fransa 8400 

Belçika/LUksemburg 
Hollanda 

İtalya 
Ingiltere 
Danimarka 

İrlanda - 

ABD 

D. Almanya 3154 
İsveç - 
İsviçre 
Libya 
Kuveyt 

Avusturya 
İsrail 

S. Arabistan 

Avustralya 
Lübnan 

Kıbrıs 

Kanada -

48046 

8400 

275b 

60303 

3804 

249166 

8914 

2837 

10050 

1163359 

14822 

7199 

43666 

13010 

2208 

2779 

2000 

4800 

15650 

3939956 3673982 

42856 

38910 53442 

195332 113707 

525 

46412 

68177 

8050 

35986 

84244 

80190 

14725 

66983 

35227 

50372 

11140 

48540 

10904 

69714 

46877 

18876 

18615 

6302 

4140281 

31568 

29749 

160805 

321 

19938 

295006 

19968 

52851 

36093 

37500 

163327 

152252 

32791 

6000 

1975 

3257000 

52168 

15624 

104834 

170701 

1680 

11106 

34314 

29085 

884329 

102 

100107 

690 

6000 

5112 

35669 

Toplam (kg) 28326 56721 64107 271407 1269493 4535115 4198497 5179302 4708761 
(Dolar) 5420 22525 19589 137220 463300 2006987 2207769 2984361 3212111 



- 173 -

TÜRKlYENlN DOMATES SALÇASI İHRACATI - 28/30 Konsantrasyon esası üzerinden ve hermetik kaplarda (ton) 

İhraç edilen ülke 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Ingiltere 3.5 284 751.4 3040.8 1819 4541 8465 6280 3162 

İsviçre - 450 810 1050 1220 1060 1970 724 960 

Hollanda - - 10 - 55 20 300 - 34 

Macaristan - - - 150 250 - - -

-

Libya - - - 10 - - - - 87 

Yugoslavya - - - 130 0 - - - - -

Batı Almanya - - - - 412 100 1211 98 495 

Fransa - - - - 5 560 233 122 116 

İtalya - - - - 400 75 248 - -

Danimarka - - - - 5 5 - - 716 

İsveç - - - - 112 - - - 53 

ABD - - - - 468 1189 1738 1860 936 

Yunanistan - - - - - 915 1685 - -

Kanada - - - — - 122 - 450 51 

Lübnan - - - - - 50 400 - 90 

Belçika/Lüksaburg - - - - - - 30 15 71 

Japonya - - - - - - 700 2610 2055 

Irak - - - - - - 200 - 2333 

Kıbrıs - - - - - - 329 - 12 

Norveç - - - - - - - 100 200 

Auusturya - - - - - - - - 50 

Endonezya - - - - - - - - 200 

İran - - - - - - - - 1590 

Polonya - - - - - - - - 2102 

Diğer - - - - - - - - 486 

Toplam (ton) 
(Dolar) 

3.5 
1393 

- 735 
156098 

1573 
349328 

- Sİ51 
1217839 

4747 
1608214 

8640 
2335283 

17509 
8333504 

12260 
10323505 

15800 
1127879' 
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önveki sayfalarda, Türkiyenin meyve ve sebze konservelerinde önemli 
yer işgal eden bazı fasılların 1967-1975 yılları arası ülkeleri 
itibarîle ihracatının dökümü verilmiştir. Bu listelerden anlaşıla¬ 
cağı üzere, konserve ihracatı özellikle Türk işçisi çalıştıran 
Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu ise, yapılmakta olan 
ihracatın gerçekte alıcı ülke talep ve şartlarından ziyade o ülkede 
yaşıyan Türk nüfusun alışkanlıklarına hitap etmekten pek öteye gidemediğini 
izah etmektedir. Gerçekte son yıllarda bazı değişik ülkelere yapılan 
konserve ihracatı atilimları görülmekte ise de bunlar da domates sal¬ 
çası yanısıra, bu fasıllara giren soyulmuş domates konservesi imal eden 
fabrikaların ihracatlarıdır. 

Türkiyenin genel konserve ihracatı ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

TÜRKİYE'NİN SEBZE, YENİLEN NEBAT VE SAİR KON¬ 
SERVELER İHRACATI 

(20.06.10, 20.01.11, 20,01,12, 20,02.11, 20. 
02.12, 20,02.19) 

YIL MİKTAR (KG) KIYMET (TL) KIYMET (DOLAR) 

1967 263183 835707 92856 

1968 1143863 2648357 294261 

1969 2274725 5565457 618384 

1970 6976076 24189575 1833401 

1971 7780560 40472697 2279717 

1972 13766294 64230096 4587863 

1973 46534723 24338259 

1974 17902570 13608814 

1975 26059072 19240613 

Kaynak: D.l.E,, ve IGEME yayınlarından derlenmiştir. 

Konserve ihracatı, belki 1967 senesine göre büyük bir gelişme göstermiş 
olabilir, ancak 1967 senesi ihracatı olan 263 tonu kıstas almamak 
gerekir, çünkü, hammadde bakımından yüksek mukayeseli avantaja sahip 
bulunan Türk Konserve Sanayiinin ihracat atılımını çok daha önce yapması 
gerekirdi, Türkiye ileride değinilecek olan bazı hususların gerçekleş¬ 
tirilebilmesi halinde bugünkinin 4-5 misli ihracatı gerçekleştirecek 
imkînlara sahiptir. Bu ise cari fiyatlarla Türkiyenin sanayi malları 
ihracatıhm yüzde yirmiye yakın bir kısmı olarak düşünülürse bu sanayi 
dalının ihracat yönünde geliştirilmesinin dış ödemeler dengesine ne 
denli katkıda bulunabileceği ataya çıkar. 
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Stok Durumu 

Stok durumu hak.ında firmalardan elde edilebilen bilgiler oldukça 
kısıtlıdır. Gerek firmalar bu hususu açıklamak istemediklerinden, 
gereksi küçük firmalardan istatistiki bilgi kayıt işlemleri ciddiyetle 
ele alınmadığından, stok devir bilgileri ancak birkaç firmadan elde 
edilebiİmi ş tir. 
Ancak, burada genel stok değerinin tesbiti için kullanılan yöntem şu 
olmuştur: 

Stok değeri tesbit edilebilen kuruluşların üretiminin genel üretim 
içindeki payı tesbit edilmiş ve bu kuruluşların stok değeri toplamı 
bu pay nisbetine bölünerek sanayi dalı için genel bir stok tahmininde 
bulunulmuştur. Hernekadar bu değerler kesin olmaktan uzakta iseler de 
durumu en yakınlıkla aksettirebilecekleri düşünülmüştür. 

SEBZE KONSERVELERİ STOK TAHMİNİ 

1973 1974 1975 

Genel Üretim (ton) 17,250 22,135 17,358 

Stok değeri bilkıen kuru¬ 
luşların üretimi (ton) 10,474 14,502 9,531 

üretim içindeki payı 0.607 0.655 0.549 

Kuruluşların stok beyanı 6,872 2,019 6,746 
Genel Stok Tahmini (ton) 11,321 3,082 12,287 

MEYVE KONSERVELERİ STOK TAHMİNİ 

Genel üretim 2,209 1,538 1,985 

Stok değeri bilinen kuru¬ 
luşların üretimi 1,373 5,12 776 

üretim içindeki payı 0.622 0.333 0.391 

Kuruluşların Stok Beyanı 403 377 315 

Genel Stok Tahmini 648 1132 805 

HAZIR YEMEK KONSERVELERİ STOK TAHMİNİ 

Genel üretim 6,973 6,624 5,279 

Stok değeri bilinen kuruluşların 
üretimi 4,647 4,032 3,059 
üretim içindeki payı 0.667 0.609 0.579 

Kuruluşların Stok Beyanı 1,754 1,936 1,980 
Genel Stok Tahmini 2,630 3,179 3,420 



DOMATES SALÇASI STOKU 

1973 3,000 ton^ 
1974 20,264 ton* 
1975 30,495 ton2 

1. Tahinini Değer 
2. Kaynak: Türkiyeae Salça İşleme Sanayii, Nuran Uras, 1976 

Turşu için herhangi bir stok değeri elde etmek mümkün olamamıştır. 
Bu durumda, diğer konserve türleri ve domates salçası için genel 
stok toplamını aşağıdaki şekilde tesbit etmek mümkündür: 

TÜRKİYE KONSERVE SANAYİİ STOK DURUMU 
(ton) 

Konserve Cinsi 1973 1974 1975 

Sebze Konserveleri 11,321 3,082 12,287 

Meyve Konserveleri 648 1,132 805 

Hazır Yemek Konserveleri 2,630 3,179 3,420 

Domates Salçası 6,000 20,264 25,048 

Toplam ;4|,599 27,657 41,560 

Yurtiçi Talep Durumu: 

Konserve Sanayii Mamüllerinde Yurtiçi Talep Durumunu seneler için 
üretim/stok dengesinden tesbit etmek güçtür. Bunun sebebi, konserve 
sanayiinde yıllık üretimin büyük dalgalanmalar gösterebileceği ve 
ayrıca, yıl sonu stoklarının gerçek talep fazlası stok miktarını göstermediğ 
bilakis, üretimi yeni tamamlanmış, fakat henüz alıcıya şevki yapılmamış 
fakat gerçekte satılmış malları da kapsayabileceği olarak gösterilebilir. 
Bu durumda, her yıl için ayrı ayrı birer yıllık talep hesabı yerine, 
hata nisbetini azaltmak düşüncesi ile yukarıda geçen üş yıl için 
toplu olarak ürptim ve stok miktarları arasındaki farkı alarak bunu 
üçe bölmek sureti ile yıllık tahmini talep değerini bulmanın gerçeğe 
daha yakın olacağı düşüncesi benimsenmiştir. Ayrıca, konserve mamülleri 
üretim ve stok değerleri, hammadde bolluğuna veya kıtlığına bağlı olarak 
seneden seneye büyük farklılıklar gösterebilir, ancak tüketimde böjte sıç¬ 
ramalar sözkonusu değildir. 
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KONSERVE MAMULLERİ YURTİÇİ TALEBİ 
(1973/1974/1975 ortalaması) 

üretim İhracat Stok Yurtiçi Talep 

Sebzex Meyve, Hazır 
Yemek ve Turşu Kon¬ 
serveleri 34,742 7,175 12,835 14 ,732 

Domates Salçası 38,781 
Vakumsuz Domates Sal. 11,000 

15,190 17,104 6,587 -
11,000 

1. Turşu talebi tesbitinde, turşu stoklarının salça dışındaki diğer 
konserve türleri ile muhtelif senelerde aynı stok seviyesini muhafaza 
attiği varsayılmıştır.- 

2. Domates Salçası yurtiçi talebi, daha önceki bütün tahminlerin aksine 
çok düşük gözükmektedir. Ancak burada belirtilen vakum salçası tale¬ 
bidir. Ayrıca Türkiyede, vakum dışındaki metotlarla veya vakum uygu¬ 
laması bile olsa daha primitiv yöntemlerle çalışan küçük tesislerin 
varlığı bilinmektedir. Bu küçük tesislerin toplam imalat kapasiteleri 
ise 11,000 ton civarında tahmin edilmektedir . Bu kuruluşların ürettikL 
domates salçası ancak yurtiçinde satılabilecek niteliktedir. Giderek 
bu küçük işletmelerin-yerlerine yeni kurulan büyük işletmelere bırak¬ 
tıkları görülmektedir . Bu durumda, kısa bir süre sonra bu 11,000 ton 
civarında tahmin edilen yurtiçi vakumsuz salça talebinin de vakum salça 
talebine dönüşeceği tahmin edilmektedir- 

Bu durumda toplam yurtiçi domates salçası talebini aşağıdaki şekilde 
saptayabiliriz: 

Gerek muhtelif konserveler, gerekse domates salçası talebinin büyük artış 
göstermesi beklenmemelidir. Türkiye, öncelikle yaş meyve ve sebze ülkesidir 
Gelişen seracılık ve turfanda ziraatı, senenin çoğu aylarında önemli sebze v< 
meyvelerin rahatlıkla bulunmasını imkan dahilinde kılmıştır. üretilen kon¬ 
servenin ise ambalaj maddesinin çok pahalı olması nedeni ile turfanda taze 
sebzeden fiyat bakımından pek farkı da yoktur. 

TÜRKlYEDE DOMATES SALÇASI TALEBÎ 

( ton ) 

1973/1974/1975 ortalaması 

Vakumlu ve Vakumsuz Salça Talebi 17,587 ton 

2. Kaynak: Türkiyede Salça işleme Sanayii, Nuran lüras, sahife: 7 



- 173 -

Şöyle ki, 1 kg'lık kutularda fasulye konservesi tüketiciye 15-20TL 
arasındaki fiyatlarla intikal etmektedir. Oysa, bu fiyata senenin 
turfanda aylarında bile taze fasulye bulmak mümkündür. Bunun yanı- 
sıra, Türk mutfağının geleneksel taze meyve ve sebze kullanım alış¬ 
kanlığı konserveyi daha da az cazip kılmaktadır. Keza, marmelat 
ve reçel için de durum aynıdır. Bu tip konservelerin 1 kg'ınm 
tüketiciye intikali 20-25 TL arasında olmaktadır. Oysa, tüketici 
bu mamülleri kendisi meyveyi sezon içinde tedarik etmekle yarı 
fiyatına mal edebilir. 

Konserve üreticisinin maliyetlerinin yüksekliği ayrı bir konudur 
ve ayrıca temis edilecektir, ancak gerçek şudur ki, konserve talebinin 
bu şartlarda büyük bir artış göstermesi olanaksızdır. 

Ancak, belirli çeşit konservder ve hazır yemek konseneleri için durum 
değişiktir. Örneğin, bezelye Türk mutfağına garnitür olarak girmiş 
bir konsene türüdür, ve turfanda olarak temini imkansızdır. Türlü 
de tüketici tarafından bütün çeşitleri taze olarak temini güç olan bir 
konserve türüdür. 

Hazır yemek konserveleri ise bambaşka amaçlara yönelik kullanma kolaylığı: 
nı haizdirler. Çalışan nüfusun arttığı nisbette bu tip konserve kulla¬ 
nım alışkınlıklarında artış beklenmelidir. 

Domates Salçası ise daha değişik bir durum arzetmektedir, Yurtiçi 
talebin önemli bir kısmı (yaklaşık 2/3'ü) hala KALİTESİZ salça tüket¬ 
mektedir. Oysa, genellikle büyük şehirlerde pazarlanan iyi kaliteli 
vakum salçası talbbi büyük ölçüde kamçılamaktadır. İyi kalitedeki 
bu tip salçaları şehir dışındaki bölgelerde de pazarlanması halinde 
talebi büyük ölçüde kamçılaması beklenebilir. 
Bugünkü durumda, fert başına domates salçası tüketimi yılda 500 gm'ın 
altındadır. Oysa, komşu ülkelerde, özellikle taze domatesin de makul 
fiyatlarla temin edilebildiği ülkelerde fert başına talep bunun birkaç 
misline ulaşmıştır. Kullanım alışkanlığı geliştikçe, veivi kaliteli 
salça dağıtımı yurt çapına ulaştıkça, ve de domates salçası esaslı 
soslar imali geliştikçe domates' salçası yurtiçi talebinde büyük 
sıçramalar beklemek tabİTdirr^ "* 

Fiyat Durumu 

Hernekadar ortalama fiyatlarla ilgili değerler daha önce verüniş ise 
de, ışık tutması bakımından, piyasanın önde gelen kuruluşlarından 
birinin 1975 senesi için geçerli fiyat listeii muhtelif mamüller için 
aşağıda verilmiştir. 

MAMUL FİYATLARI (TL/ton) 

, Mamül Cinsi 
Üretici 

Satış Fiyatı 
Toptancı 

Satış Fiyatı 

Ayşekadın fasulye 
Türlü 
Bamya 
Kompostolar 
Reçeller 
Yaprak Dolması 
Biber Dolması 
Pilakilİer 
Patlıcan Dolması 

7,850 
7.900 
8,350 

11,200 
10,250 

7,800 
6,925 
5,950 
6.900 

10,200 
10,200 
13,250 
16,000 
13,800 

9,200 
8,800 
8,000 
8,800 
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Perakende fiyatları genellikle toptancı satış fiyatlarının % 20 
civarında fazlası ile tatbik edilmektedir. 

Domates Salçasında ise yine önde gelen bir kuruluşun 1975 yılı 
liste fiyatları şöyledir: 

DOMATES SALÇASI FİYATLARI 

AMBALAJ CİNSİ LtSTE FİYATI PERAKE_N_DE_FlYATI 

5 kg 50 TL/kutu 60 TL 
1 kg 10.75 TL 13 TL 
1/2 kg 5.80 TL 7 TL 
1/5 kg 3.00 TL 3.60 TL 
1/5 kg (tüpte) 4.00 TL 4.80 TL 

Toptancıya yukarıdaki liste fiyatı üzerinden peşin ödemelerde 
bedeli hemen tahsil edildiğinde % 10 iskonto bedeli, 20 gün 
içinde yapılan ödemelerde ise % 5 ve % 5 ceman % 10 iskonto, 
91 gün vadeli tatbikatta ise % 5 iskonto uygulattıktadırlar. 

Ayrıca toptancıya aşağıdaki nisbetlerde sene sonu primi veriliyor: 
25.000 TL'sına kadar olan alımlar için % 0 
75.000 % 1 
150.000 % 2 
225.000 % 3 
375.000 % 4 
750.000 % 5 
1,000,000 * 6 

Perakendeciye yapılan plasiye satışlarında ise liste fiyatı 
üzerinden * 5 iskonto uygulanmaktadır. 

İstihdam Durumu 

Konserve fabrikaları nüve olarak bir devamlı kadro bulundurmaktadır¬ 
lar, Bu, kuruluşun büyüklüğüne göre 30 - 70 kişi arasında değiş¬ 
mektedir, Bunun dağılımı ise genellikle şöyle olmaktadır: 

idari Eleman 
(Müdür, Satış, Pazarlama vs) 

3-8 

Memur 3-10 

Mühendis, Teknisyen 2-7 

Genel Hizmetler 5-15 

Usta işçi 8-20 

Diğer pozisyonlar 9-10 

30 - 70 
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Bunun dışına, konserve fabrikaları mühim miktarda mevsimlik işçi 
kullanmaktadırlar. Örneğin orta büyüklükte bir salça fabrikası 
veya sebze konserve fabrikası, her vardiyede sadece imalat maksatları 
için ortalama 50 mevsimlik işçi kullanmak zorundadır. Bu, modern 
salça işletmelerinde azalabilir, ancak sebze konservesi işleyen 
kuruluşlarda çoğalabiliri. 

Sektörün genel istihdam durumunu, yukarıdaki verilerin ışığında, 
ve 1975 yılı faaliyet durumuna göre aşağıdaki şikelde özetlemek 
münhündür: 

SEKTÖRÜN İSTİHDAM DURUMU (1975 SENESİ OLARAK)1 

İşgücü Kişi 

1. İdari ve Teknik Elemanlar 

Mühendis, Ziraat Mühendisleri, 30 
İdareci, müteşebbis ve menecerler 80 

2. Teknisyen ve yardımcı elemanlar 
Teknisyen ve Teknikerler 40 
İdare Yardımcıları 60 

3. Kalifiye İşçi ve Genel Hizmetler İşçisi S40 

Devamlı personel istihdamı 750 

Mevsimlik İşçi İstihdamı 1400000 işçi günü 

MEvsilmik işçi istihdamı sene boyunca olmadığından bunu işçi 
günü olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. 

Ancak konserve sanayiinde, istihdam katkısını sadece fabrikada 
çalışan işçilerle mütalaa etmek doğru değildir. Şöyle ki, bir 
domates salçası fabrikası 56-60 kişilik bir devamlı kadro ve 
200-300 kişilik bir mevsimlik işçi kadrosu ile imalat faaliyetlerini 
sürdürebilir. Ancak, gerçekte, o fbrika ham madde teminini sözleşme 
yolu ile temin ettiği için 600-1000 arası ekiciyi de mevsimlik olarak 
istihdam etmektedir. Ancak bu kimseleri bordro dahili işçi olarak 
değil, gekirdiği ürün nisbetinde karşılık vererek çalıştırmaktadır-. 
Bu açıdan bakıldığında, konserve sanayiinin gerçekten geniş ve çok 
yönlü bir istihdam durumu yarattığını görmek mümkündür. Mevsim 
süresince doğrudan veya dolaylı olarak günde 70,000 - 80,000 kişiye 
iştihdam sahası yaratılmaktadır, ve ileride kapasite kullanımı arttı¬ 
rıldığı nisbette bunun birkaç katına çıkması muhtemeldir. 
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Mevcut Dur um ve Trkanrklrklar 

Konserve Sanayiinin bazı zorluklarına daha önce de değinilmişti. 
Ancak, bunları daha derli toplu olarak aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür: 

a. Hammaddeye İlişkin Sorunlar 

Hernekadar Türkiye zirai ürünler bakımından geniş potansiyel 
arzeden bir ülke isede, mevcut meyve ve sebze ancak dahili 
tüketime yeterlidir. Meyve ve Sebzenin çok kısa süreli döküm 
zamanları hariç, fabrikalar bunları tüketiciden çok fazla farklı 
bir fiyata alamamaktadırlar. Ancak, domates de durum böyle 
olmamıştır. Çünkü, domates te fabrikalar münhasıran kendileri 
için sözleşmeli ziraat yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle domates 
ziraatı verimli ve fiyat yolundan uygun üretimi gerçekleştirmiştir. 
Domates dışı ürünler için (fasulye, bezelye gibi) henüz bu tip 
sözleşmeli ziraat yoto denecek kadar azdır. Hem bu ürünler için 
sözleşmeli zıraate geçmek, hem de ekim ve hasat işlerinin mekanize 
edilmesi için fabrikaların önayak olması halinde bu ürünlerde 
konserve sanayiinin önemli maliyet avantajları sağlayacağı, fakat 
bundan da önemli olarak gerekli miktarları daha rahatlıkla sağla¬ 
yabileceğini söylemek mümkündür. 

Meyvede ise yine döküm zamanları dışında gerekli hammaddeyi temin 
çok güçtür. Bunun yanısıra, bulunsa bile hammaddenin konserve 
için gerekli türde olması gereklidir. Oysa yurdumuzdaki meyve ve 
sebze türlerinin çoğunun konserve için uygun türlerden olmadığı 
ifade edilmektedir. 

Özellikle meyvede fabrikaların plantasyon kurmaları ve bu plantas¬ 
yonlarda konserveciliğin gerektirdiği tür meyveleri geliştirmeleri 
gereklidir. Aksi takdirde, meyve konservesinin gerek iç gerekse dış 
piyasalarda rekabet gücü çok zayıf olacaktır. 

b. Ambalaj Maddelerine İlişkin Sorunlar 

Yakın bir tarihe kadar Türk Konserve Sanayiinin en büyük sorunu 
kaliteli ambalaj maddeleri idi. Bugün, bu sorun eski önemini yitir¬ 
miştir. Yeni kurulmuş olan teneke kutu ambalaj fabrikaları kaliteli 
ambalaj malezemesi imal etmekte ve kalite yönünden bir sıkıntı çekil- 
memektedir. Ancak, ambalaj malzemesi dünya piyasa fiyatlarının çok 
üstündedir. Ambalaj maddeleri fiyat karşılaştırılması aşağıda 
verilmiştir: 

AMBALAJ MADDELERİ FİYAT KARŞILAŞTIRILMASI 
(1976 yılı fiyatları) 
Türkiyede Italyada 

5 kg salça kutusu 
1 kg salça kutusu 
(6x5/1) karton koli 

8 ,50-9.00 

3.00-3.50 

6.00-7.50 

6.00-6.75 

2.00-2.30 

4.25-5.50 

c. Fınasman ile İlgili Sorunlar 

Konserve Sanayii finansman imkanları nisbetinde kapasitesini 
kolaylıkla arttırabilen bir sanayi dalıdır. Üretimin yıldan yıla 
büyük iniş çıkışlar gösterebilmesi, ve bunun neticesi büyük stok- 
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yarın muhafaza edilmesi gerekliliği konserve fabrikalarının 
finans ihtiyacında büyük gerilmeler göstermiştir. Bu gerilmelere 
karşı koyabilen eski köklü firmaların yanısıra, yeni kurulmuş olup 
finans ihtiyaçlarını ancak normal piyasa şartalrına göre hesaplamaş 
ve tedirik etmiş olan yeni kuruluşların sıkıntısı daha önce dile getir¬ 
ilmiş idi. 

d. Personel ile İlgili Sorunlar 

Konserve sanayii teknolojisi bugün Türkiyede yerleşmiş olup yeni 
teknoloji gerektiren uygulama sahası yok gibidir. Şüphesiz, önümüzdeki 
senelerde bugünün uygulama sahası daha da genişleyecek ve batıda 
yeni yeni uygulama sahasına giren bazı tekniklerin Türkiyede de 
kullanılması veya geliştirilmesi gerekecektir. Konserve sanayii 
bugünkü uygulama seviyesinde bile bu tekniklere yatkın yeterli teknih 
eleman sıkıntısı çekmektedir. İleride gelişecek talep karşısında 
bugünkü teknik eleman eğitim seviyesi yeterli kalmayacak ve bu bir 
darboğaz yaratabilecektir. 

e. İhracat ile İlgili Sorunlar 

İhracat pazarlaması Türkiyede yeni yeni gelişmeye başlıyan bir 
konudur. Esasen genel olarkk sınaî mamüller ihracat geleneği 
yerleşmemiş ve bunu kolaylaştıran altyapı ve müesseseler yeterli 
nisbette kurulmamış olduğundan bunun neticesi olarak ortaya çıkan 
ihracat zorlukları konserve mamülleri ihracatında kendini bariz bir 
şekilde göztermektedir. 

Diğer sanayi mamüllerinin yurt dışındaki piyasasının büyük çapta 
müesseseleşmiş olmasına karşı, konserve gıda maddeleri piyasası çok 
daha geniş bir kitleye detaylı olarak yayılmıştır. Bu kitle ile 
tek tek uğraşıp ihracat pazarları geliştirmek ise henüz kuruluş 
ve emeklemek çağındaki Türk Konserve Sanayii için büyük bir yüktür, 
İhracat ile ilgili so unlar ve bunların geliştirilmesi için neler yapıla¬ 
bileceğini saptamadan önce, Türkiyerin ihracat pazarlaması yapabile¬ 
ceği dış üleklerdeki konserve sanayii ve ticaretini gözden geçirmekte 
fayda vardır, 

Raporun bundan sonraki bölümü diğer ülkelerdeki durumun araşıtırılması 
ve incelenmesi ile ilgilidir. Bu bölümdeki bilgiler yurt dışındaki 
ataşelik ve temsilciliklerimizden ÎGEME'ye gönderilen bilgilerden 
derlenmiştir. 

Diğer t) 1 k e le.r deki Durum 

Raporun bu kısmı diğer ülkelerdeki konserve sanayiini ve dış ticaretini 
konserve mamülleiri ve domates salçası için iki ayrı bölümde incelemektedir. 
Bu incelemnin kapsamına alınan ülkeler Türkiye için önai i pazar olabile¬ 
cek AET ülkeleri ve bunların dışında kalan diğer bazı ülkder olarak ele 
alınmıştır, 
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I. NORVEÇ 

A- Üretim 

Norveç'in 1975 yılında konserve üretimi aşağıdaki gibi olmuştur: 

Konserve Cinsi  1975 (ton) 

Sebze ve Meyve Konserveleri 12.809 
Meyve püre ve pestilleri, reçeller, pel¬ 
teler , marmelatlar 10.967 

TOPLAM 23.776 

B- Tüketim 

Norveç'in 1975 yılı sebze ve meyve konserveleri tüketimi toplam 
olarak (üretim i ithalât - ihracat formülüne göre ) 30.519 ton 
olmuştur. Tüketimin % 72 si iç üretimle karışılanmaktadır. 

C- İthalât 

Norveç'in 1973-1975 yılları arasında meyve ve sebze konserveleri 
ithalatla ilgili rakkamlar tablo I de yer almaktadır. 



- 184 -

Tablo-I 

NORVEÇ'İN İTHALÂTI 

20.02 SEBZE VE DİĞER BİTKİLERİN KONSERVELERİ (ASİTSİZ) 

BEZELYE: 

20.02.101 Hava Alnayan 
Kaplarda 
20.02.109 Diğer Kaplarda 

FASULYE: 

20.02.300 Hava Almayan 
Kaplarda 

20.02.209 Diğer Kaplarda 

Ton 

104 

52 

95 

1973 

1000 

N.KR. 

180 

287 

231 

1974 

1000 
Ton N.Kr 

102 250 

38 287 

180 527 

1975 

1000 
Ton N.Kr. 

68 185 

35 275 

175 573 

9 27 

MANTAR : 

20.02.300 Yenilebilir mantar 58 

DOMATES (Domates Püresi Dahil): 

Hava Almayan Kaplarda : 

20.02.401 Domates Salçası 4.069 
20.02.402 Soyulmuş Domates 

ve Diğerleri 295 
Diğer Kaplarda: 

20.02.409 Domates Salçası 
ve soyulmuş domates - 

KUŞKONMAZ VE ENGİNAR: 

20.02.501 Hava Almayan Kaplarda 

20.02.901 Zeytin 
1.240 

19 

400 

5.556 
239 

56 425 115 746 

9.387 3.983 17.402 3.747 18.060 

1.123 281 1.622 367 1.958 

945 5.701 763 4.648 
30 368 47 252 
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DİĞER SEBZELER: 

20.02.906 Hava Almayan Kaplarda 
20.02.909 Diğer Kaplarda 

1973 1974 

307 

34 

878 

269 

354 

30 

1.103 

368 

1975 

284 

47 

977 

452 

20.05 REÇELLER, PELTELER, MARMELAT VE BENZERLERİ 

TURUNÇGİLLERDEN KAZIKLANANLAR; 

20.05.101 Şeker İhtiva edenler 
20.05.109 Diğerleri 

43 156 

1 3 

36 

6 

143 

29 

36 
6 

194 
48 

ÇİLEK VE BENZERLERİNDEN HAZIRLANMIŞ OLANLAR: 

20.05.301 Şeker ihtiva edenler 
20.05.309 Diğerleri 

30 103 
9 28 

40 
2 

151 
11 

19 
1 

97 
6 

DİĞER MEYVELERDEN HAZIRLANMIŞ: 

20.05.901 Şeker ihtiva etmeyenler 
20.05.909 Diğerleri 

13 55 
5 26 35 

20.06 MEYVE KONSERVELERİ (ASİTSİZ) 

11 7 
21 

TURUÇGİLLER: 

20.06.301 Alkol Katrlmış olanlar 
20.06.302 Kaplarıyla 3 kg. ve daha 

yukarı olanlar (Şeker 
ilâve edilmemiş) 

20.06.308 Diğerleri 

ARMUT : 

20.06.401 Alkol ihtiva edenler 

20.06.409 Diğerleri 

KAYISI: 

20.06.501 Alkol ihtiva edenler 
20.06.502 Kaplarıyla 3 kg. ve 
daha yukarı olanlar)-Şeker ilâ¬ 

ve edilmemiş 

190 250 159 316 129 266 

333 1.134 382 1.432 302 1.391 

0 1 - - -
3.761 7.926 2.510 6.297 2.316 5, 

509 1.224 359 1.365 455 1. 

980 

403 
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1973 1974 1975 

20.06.508 Dikerleri 660 1.366 549 1.502 480 1 

ŞEFTALİ: 

20.06.601 Alkol ihtiva edenler 01 5 13 0 

20.06.602 Kapları ile birlikte 
3 kg. ve daha yukarı 
(Şeker ilSve edilmemiş) 

78 205 68 188 39 

20.06.609 Diğerleri 4.743 9.566 5.001 11.993 3.258 8 

DİĞER MEYVELER: 

20.06.806 Alkol ihtiva edenler 4 41 19 262 2 
20.06.808 Erik ve benzerleri 171 1.133 228 1.745 22 

(Alkol ihtiva etmeyenler) 

KARIŞIK MEYVE KONSERVELERİ: 

20.06.905 Alkol ihtiva edenler - 193 

DİĞERLERİ: (Alkol ihtive etmeyen) 

20.06.908 Başlıcası ananas, kayısı 
şeftali, naranciye, erik 
armut ve benzeri meyveler 
olanlar 2.743 7.133 2.283 7.067 2.249 

20.06.909 Diğer meyvelerin karışımı 
konserveler 41 229 139 765 75 

.363 

4 

135 

.055 

24 

1.865 

32 

7 .008 

605 

Kaynak: Norveç Ticaret Müşavirliğinden bildirilmiştir. 
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Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere Norveç'in sebze kon¬ 
serveleri ithalatının 2/3 ünü domates salçası teşkil etemektedir. 
Genel ithalatta ise meyve konserveleri ve bunlar arasında kayısı 
ve şeftali konserveleri önemli bir yer teşkil etmektedir. 

D- İhracat 

Norveç'in konserve ihracatı Tablo II de gösterilmiştir. 

Tablo II 

NORVEÇ'İN İHRACATI 

02.02 SEBZE VE DİĞER BİTKİLERİN KONSERVELERİ 

(ASİTSİZ) 

1973 

1000 

Ton N.Kr. 

MANTAR: 

20.02.300 Yenilebilir 
mantar 

1974 

1000 

Ton N.Kr. 

1975 

1000 

Ton N.Kr. 

FASULYE: 

20.02.209 Diğer Kaplarda 1 

DOMATES SALÇASI: 

20.02.401 Hava almayan 
kaplarda 

KUŞKONMAZ VE ENGİNAR: 

20.02.501 Hava Almayan 
Kaplarda 

DİĞER SEBZELER: 

0 

20.02.906 Hava almayan 
kajiarda 14 28 19 

20.02.909 Diğer Kaplarda 5 14 12 

18 

53 
54 

0 1 

0 2 

18 39 
25 300 
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20.05 REÇELLER, PELTELER MARMELAT VE BENZERLERİ 

TURUNÇGİLLERDEN HAZIRLAN ANLAR: 

20.05.101 Şeker ihtiva edenler 63 145 27 101 26 130 

20.05.109 Diğerleri 66 223 37 140 39 192 

ÇİLEK VE BENZERLERİNDEN 
HAZIRLANMIŞ OLANLAR : 

20.05.301 Şeker ihtiva Edenler 143 

20.05.309 Diğerleri 117 

DİĞER MEYVELERDEN HAZIRLANANLAR: 

20.05.901 Şeker İhtiva Etmeyenler 154 

20.05.909 Diğerleri 43 

621 

572 

340 

153 

89 558 62 505 

132 654 223 1.139 

47 164 

16 61 

54 

15 

214 

57 

20.06 MEYVE KONSERVELERİ (ASİTSİZ) 

TURUÇGİLLER: 

20.06.308 Diğerleri 

ARMUT: . 

2.0 .06 .409 Diğerleri 

KAYISI: 

20.06.508 Diğerleri 

ŞEFTALİ: 

20 . 06 .602 Kaplan ile 
birlikte 3 kg. ve daha 
yukarı olanlar (Şeker 
ilavesiz) 

20.06.609 Diğerleri 

3 17 1 

187 820 205 1.072 174 1.119 

10 
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DİĞER MEYVELER; 

20.06,808 Erik ve Benzerleri 
(Alkol İhtiva Etmeyen) 374 1,747 449 2.369 312 2.224 

DİĞERLERİ(Alkol ihtiva etmeyenler) 

20.06.908 Başlıcasını Ananas, Şeftali, 
Narenciye, ERik, Armut ve 
benzeri Meyveler Teşkil 
Edetler.) 11 45 6 31 5 33 

20,06.909 Diğer Meylerin karışımı 
Konserveler 48 239 12 48 3 11 

Kaynak : Norveç Ticaret Müşavirliği 
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E- Kalite, standardizasyon ve etiketleme ile ilgili hususlar. 

Avrupa standartlarına göre hazırlanmış sebze konservelerini 
tercih eden Norveç'li tüketiciler ülkemiz tüketicisinin eğili¬ 
mine göre hazırlanmış konservelerle ilgilenmemektedirler. Nor¬ 
veç'te gıda maddeleri ve diğer bazı maddelerin etiketlenmesini 
düzenliyen 25/71 1975 tarihli Kraliyet kararnamesine göre işlen¬ 
miş gıda maddelerinin ambalajları üzerine konulan etiketlerde a- 
şağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. 

- Maddenin ismi 
- İçine konulan maddelerin adları 
- Net muhtevası 
- Muhafaza edilebileceği süre 
- Muhafaza şekli 
- İmalatçı firma isim ve adresi 
Etiket üzerindeki yazıların Norveç, İsveç, Danimarka veya İngiliz 
dillerinden birinde, gözle görülecek tarzda ve açık bir ifadeyle 
belirtilmiş olması gerekmektedir. 

Norveç'fe ithal edilen sebze ve meyve konserveleri (Norwegian Con- 
trol of Canned Fruits and Vegetables ) ta gösterilen esaslara gö¬ 
re kontrol edilmektedir. 

F- Gümrük Resmi: 

Norveç'e (EFTA (İngiltere ve Danimarka dahil). AET (İrlanda dahil) 
ve diğer ülkelerden (Türkiye dahil) ithal olunan meyve ve sebze 
konservelerinden alman gümrük miktarları Tablo -III de gösterilmiş¬ 
tir. 
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Tablo -III 

Meyve ve Sebze Konservelerinin Norveç'e ithali 
 Sırasında Alınan Gümrük Vergisi  

(Kg. için Norveç Kronu) 
Madde adı ve 

EFTA ve İngiltere, AET ve Diğer Ülk 
Norveç Gümrük Tarife No: Danimarka İrlanda Türkiye 

Bezelye: 

20.02.101 (L) (Kg) 2,40 2,40 2,40 
20,02.109 (L) II 0,20 0,20 0,20 

Fasulye: 

20.02.201 (L) " 1,40 1,40 1,4 0 
20.02.209 (L) II 0,20 0,20 0,20 

Mantar: 

20.02.300 (L) II 2,00 2,00 2,00 

Domates (Domates püresi dahil)" 

■Hava Almay an kaplarda: 

20.02.401 (Kg.) Muaf 0,70 0,70 
20.02.402 (L) " 0,70 0,70 0,70 

■ Diğer Kaplarda: 

20.02.409 (L) II 

2.00 2.00 2.00 

Kuşkonmaz ve Enginar : 

20.02.501 II 0,30 0,30 6,30 
20.02.901 " Muaf 2,00 2,00 



Diğer Sebzeler: 

20. 02. .906 (L) (Kg.) ı 1,40 
20. 02, .909 (L) " 0,20 

çilek ve benzerlerinden 

hazırlanmış olanlar: 

20.05.301 (L) 1,60 
20.05.309 (L) 0,60 

Diğer meyvelerden 
hazırlanmış: 

20.05.901 (L) (Kg) 1,60 
20.05.909 (L) 0,60 

Turuçgiller: 

20.06.301 (Kg) 1,60 
20.06.302 II Muaf 
20.06.308 II 0,30 

Armut: 

20.06.401 (L) II 1,60 
20.06.409 (L) II 0,30 

Kayısı : 

20.06.501 II 1,60 
20.06.502 " Muaf 
20.06.508 II 0,30 
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1,40 
0, 20 

1,40 
0,20 

1,60 
0,60 

1,60 
0,60 

1,60 1,60 
0,60 0,60 

20.06 Meyve Konserveleri (Asitsiz): 

1,60 1,60 
Muaf Muaf 
0,30 0,30 

1,60 
0,30 

1,60 
0,30 

1,60 
Muaf 
0,30 

1,60 
Muaf 
0,30 
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^eftali: 

2Û.06.601 (Kg) 1.60 ı,e0 1,60 
20.06.602 " Muaf Muaf Muaf 

20.06.609 " 0,30 0,30 0,30 

Diğer Meyveler: 

20.06.806 " 1,60 1,60 1,60 
(L> 

20.06.80b 1,20 1,20 1,20 
(L) 

Karışık Meyve Konserveleri : 

20.06.905 " 1.60 1,60 1,60 

.ıyerleri (Alkol ihtiva et- 
 meyen) : 

20.06.908 (Kg.) 0,30 0,30 0,30 
20.06.909 (L) " 1,20 1,20 1,20 

(A) Ham madde ve teknik yardım ile ilgili olan maddeler Gümrük Bakanlığınca muaf veya dü¬ 
şük gümrük resmi ile Norveç'e ithal olunabilir. 

(L) Karşılarında L harfi bulunan maddelerin Norveç'e ithali müsaadesi maddelerin ülkedeki 
özel durumuna göre Tarım Bakanlığı tarafından verilir. 
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Görüleceği üzere bütün ülkelerden ithal edilen meyve ve sebze konser¬ 
velerinden alınan gümrük resimleri, EFTA topluluğuna dahil ülkelere 
tanınan bazı avantajlar dışında aynıdır. 

SONUÇ 

Norveç'e ihracatta bulunacak firmalarımızın bu pazara girebilmeleri 
için Norveç sağlık ve kalite kontrol mevzuatına göre imalât yapmaları, 
ambalaj olarak kaliteli teneke kullanmaları ve Avrupa ülkeleri standart¬ 
larına uygun üretim yapmaları gereklidir. 

Ayrıca bu pazara girebilmek için bir Norveç'li ithalâtçı mümessillik 
firması ile ilişki kurulması da yararlıdır. Zira Norveç'teki ithalâtçı 
firmalar ve süper marketler orta büyüklükte olduklarından ithalatçı 
mümessillik firmaları malı çeşitli perakende ve toptan satış kuruluşla¬ 
rına tanıtma olanağına sahiptirler. 



II- İSVİÇRE 

A- üretim 

İsviçre'nin 1975 yılı konserve üretimi aşağıdaki gibi olmuştur: 

Sebze konserveleri   19.500 ton 
Meyve "   5.300 " 
Reçel,Marmelat, pelte vs  21.300 " 

Toplam 46.200 " 

Genel olarak ülke ihtiyacının üçte ikisi iç üretimle karşılan¬ 
maktadır . 

B- Tüketim: 

(Üretimi ithalât - ihracat) formülüne göre İsviçre'nin 1975 yılı 
konserve tüketimi toplam olarak 62403 ton olmuştur. 

Kalite, ambalaj boyutu ve mamül özellikleri, meyve ve sebzelerin 
irilik, hacim ve ağırlıklarına göre değişmektedir. 

İsviçre piyasasında reçel, marmelat ve pelte gibi maddeler genel¬ 
likle 100-500 gr lık cam kavanozlar içinde satılmaktadır. 

C- İthalât 

İsviçre'nin 1973-1975 yılları sebze ve meyve konserveleri ithalâtı 
Tablo -IV te gösterilmiştir. 
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Tablo-IV 

İsviçre'nin Konserve ithalâtı 

1973 1974 1975 

Madde Ton 000 Fr. Ton 000 Fr . Ton 000 Fr. 

2001 14 Sebze Konser¬ 
veleri 562 1.335 639 1476 765 1659 

2002 34 Sebze ve diğer 
bitkilerin konserveleri 11.062 28.887 10.781 28.643 8.807 21.181 

200522 Reçel,marmelat 
ve pelteler 393 935 751 1.895 861 2.432 

Meyve Konserveleri 13.016 26.100 11.657 27.310 9.568 22.439 

Toplam 25.033 57.257 23.828 59.324 20001 47.711 

Kaynak: Bern Ticaret Müşavirliği 

D- ihracat 

İsviçre'nin 1973-1975 yılları konserve ihracatı Tablo -V de gösterilmiştir. 
1973 1974 1975 

Madde Ton 000 Fr. Ton 000 Fr. Ton 000 Fr. 

200114 Sebze kons. 137 308 
200234 Sebze ve diğer 

182 438 146 384 

Bitkilerin kons.586 1.534 
2005.22 Reçel, marme¬ 

633 1.567 602 1. 598 

lat 2.676 6. 939 2 .405 6.728 1.919 6 .117 
2006.30 Meyve Kons. 1.922 6.363 2 . 060 6.762 1.122 4 .550 

Toplam 5.321 15.144 

Kaynak: Bern Ticaret Müşavirliği 

5.285 15.495 3.789 12.6 4 9 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere .İsviçre 1975 te azalmış olmakla 
beraber yılda 4000 ton kadar reçel, marmelat ve diğer meyve konserveleri 
ihraç etmektedir. 
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E- İthalâtla ilgili tarife içi ve tarife dışı engeller: 

İsviçre'nin konserve ithalâtıyla ilgili tarife içi ve tarife 
dışı engeller aşağıda gösterilmiştir: 

İsv. Tar.No. 100 kg. (brüt) alınan Tarife 
_    indirimli gümrük vergisi Engeller 

10.Q1.1A- 50.- İ.Fr. L./GATT ve AV 
izni ayrıca 
ambalajsız veya 
yanlış amb. net 
ağırlığa ilave 
olarak % 5 dara 
ilave edilmektedir. 

2002.34 55.- İ.Fr. Danimarka ve 
Ingiltere menşeli olan 
yalnız zeytin konservesi 
ithalatından ise 44.- İ.Fr. 
dır. Yunanistan ve Ispanya'nın 
zeytin konservesi ith. dan da 38.50 
İ.Fr. alınmaktadır. 

2005.22 45.-55.-İ.Fr. Y/GAA-AL 
ilave dara % 5 

2006,30 30.- İngiltere ve Danimarka 
menşelilere ise 24.-İ.Fr. dır. Y/GATT-AL 

ilave dara % 5 

L.- İthalatı lisansa tabi 

GATT-A1: nezdinde konsolide edilmiştir. 

Y : İthali lisansa tabi değil 

AV: Regle fâdârale des alcools, £EA : Service des importations et 
ües exportations du Department, federal de 1'âconomigue publigue 



Bu ülkenin konserve ihracatında ise genel ihracat oşulları geçer- 
lidir. Yalnız ihracatçıyı korumak bakımından "thr: at riziko garan¬ 
tisi sigortası " adı altında bir sigorta şekli «' ttur. 

:il.- A.E.T. Ülkeleri 

A- Üçler 
1- İngiltere 
a) Üretim: 

İngiltere'nin 1975 yılı konserve üretim 
gösterilmiştir: 

Tablo-VI 

Tablo-VI 

Madde Ambalaj boyutu Üretim 

Marmelat (Jöle 
dahil) 21b veya daha küçük ambalajda 

" 2LB den 11 büyük " 

Reçel (jöle dahil) 
2 lb veya daha küçük " 
2 lb den 

Turşular 

Domates sosları 

ve ketçap 
Diğer koyu soslar 
Diğer soslar 

47.993 
7 .431 

70.006 

35.450 

87.162 

50.969 
42.049 

3.466 

Toplam 344.526 

Kaynak: Goverment Statistical Service, Business Monitor 
Quarterly Statistics Fourth Quarter 1975 

da 

(ton) 

İngiltere'de sebze konserveleri üretimi yerine donmuş sebze üretini 
yaygındır. En fazla dondurulan sebzeler bezelye taze fasulye ve bak¬ 
ladır . 



b) Tüketim 

Tüketimin maddelerine Türe dağılımı aşağıda gösterilmiştir. (1) 

Madde Ticarîişlem gören miktar (ton) 

Marmelat ve jöleler 53296 
Reçeller ve 101526 

Meyve püreleri 8.764 

Elma pulpu 6.997 

Diğer pulpler 4.460 
Soyulmuş elma 2.032 
Meyve konserveleri 74.223 
Ev ürünü pastalık meyve mamülleri 15.770 
Sebze konserveleri 859.231 
Turşular 26.598 
Domates sosları ve ketçap 17.232 
Diğer koyu soslar 15.041 
Diğer soslar 2.360 

TOPLAM 1.187.530 

(1) Goverment Statistical Service, a,g.e. 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, İngiltere'de işlenmiş 
meyve sebze ürünlerinden konservelerin tüketimi oldukça yüksek bir 
düzeydedir. Tüketimde sebze konserveleri en önemli yeri işgal etmek¬ 
tedir . 

C) İthalât 

İngiltere'nin ülkelere göre konserve ithalâtı Tablo VIII de göste¬ 
rilini ştir. 
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Tablo-VII 

055.51 Sebze,Meyve, Sirke veya asetik asitle işlenmiş şekerli veya 
şekersiz. 

Miktar 
1973 

Değer 
1974 

Miktar Değer 
1975 
Miktar Değer 

Ton 100 t Ton 1000 t Ton 1000 % 

Toplam 31076 2293 15761 2771 13501 2784 
AET 4830 474 1713 357 1879 485 
Inc. Milletler Tou 3390 324 - _ 

_ 

EFTA 3530 371 - -
_ _ 

İsveç 3443 364 1969 434 2103 599 
Hollanda 4174 393 1513 295 1631 398 
Polonya 11583 659 7078 993 5002 815 
Çekoslovakya 2312 158 970 149 1181 160 
Hindistan , 2448 205 1505 372 1268 330 
Macaristan' -

- - - 1286 177 

Diğerleri - - 2726 527 1034 305 

055.52 

Toplam 470854 37388 263840 70760 177251 47218 
İng.Milletler top. 6389 988 - - - -

AET 160863 12934 112653 26737 85851 21856 
EFTA 101120 8614 - - - -

İsveç 1420 106 - - -• -

Portekiz 99282 8442 33974 12730 18534 7454 
Hollanda 3457 338 2480 409 2803 742 
Belçika 11204 731 7195 1130 6386 1314 
Fransa 2209 282 2109 730 1951 558 
İtalya 134542 10663 97211 23433 71189 18414 
İrlanda 8230 311 3532 989 2245 629 
Yunanistan 14430 1428 12513 5082 5347 2139 
Türkiye 16701 1590 6925 2788 3369 994 
İspanya 78585 5075 41179 9690 33668 6740 
Macaristan 5126 357 2903 617 2930 553 
Bulgaristan 38772 2398 12392 2527 6118 1062 
Güney Afrika 4334 276 1993 432 1185 294 
Polonya - - - - 726 115 
Taiwan 3355 610 1776 773 906 411 
Kanada 2926 553 959 473 1238 642 
A.B.D. 5788 641 1393 448 954 392 
Romanya - - 4090 1222 1008 142 
İsrail - - 9456 1810 7695 1846 
Kanarya Adaları - - - 647 216 

Çin ~ 
- - - 1235 249 
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055,52 (Devam) 

1973 
Miktar 

Ton 

Değer 

1000 % 

1974 
Miktar 

Ton 

Değer 

1000 t 

1975 
Miktar 

Ton 

Değer 

1000 t 

Hong Kong _ __ 294 107 

Meksika — — - — 10 5 
Arjantin - - - - 75 19 
Diğerleri 

053,53 Remeller, Marmelâtlar, Pelteler 

21760 5477 6745 2181 

Toplam 
Ing,Milletler top. 

21688 1652 11186 2256 14835 4007 

214 36 - - - -

AET 1502 217 1122 386 1451 614 
EFTA 394 116 - - - -

Polonya 3231 246 1051 217 871 275 
Fransa 554 105 - - - -

Macaristan 5616 330 3721 603 4042 1003 

Güney Afrika 7052 449 4015 749 7083 1710 

Diğerleri - - 1703 591 2838 1019 

053.9 Meyve konserveleri 

Toplam 456481 89113 362573 90723 302087 81859 
Ing,Milletler Top, 136722 28941 - - - -

AET 28921 5199 35164 6961 25381 6068 
EFTA 570 187 - - - -

Hollanda 1911 341 3048 633 2098 453 

Fransa 10199 415 1121 460 195 108 

İtalya 25334 4316 30240 5678 22225 5186 
Yunanistan - - - - 1027 255 
Yugoslavya 1096 225 1385 350 863 272 

İspanya 70509 14012 60446 14952 49236 13692 

Polonya 2138 487 1977 504 1665 474 
Macaristan 2643 261 2636 380 4587 689 

İran 252 217 201 124 - -

Kenya 4895 691 2053 476 2753 642 
Svaziland 4397 780 4608 1148 2831 694 

Güney Afrika 151102 27721 144755 29670 114682 10808 
Kıbrıs 5805 982 7569 1885 1872 454 

İsrail 23110 3669 26480 5099 17526 3932 
Hindistan - - 1324 407 264 102 

Malezya 9312 1685 15589 3990 9775 2941 
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053.9 (Devam) 

Singapur 
Cin 
Taivjan 

Hong Kong 
Japonya 
Filipinler 
Avustralya 
Kanada 
ABD 

Jamayka 
Trinidad-Tobago 
Belize 
British Honduras 

Diğerleri 

1973 
Miktar Değer 

Ton 1000 t 

14521 2552 
2772 413 
3012 487 
1549 383 

11089 3044 
5736 883 

84881 19292 
2962 861 

11966 2586 

2584 549 
438 84 

2052 414 

1974 
Miktar Değer 

Ton 1000 % 

6330 1596 
1952 382 
1695 387 
1929 616 
7915 2496 
6187 1640 

43856 12954 
1957 748 
5140 1452 

2648 634 

1441 279 

8091 1781 

1975 
Miktar Değer 

Ton 1000 

7219 2128 
3825 772 
1656 390 

506 208 
3499 1191 
6113 1862 

34246 10557 
1574 520 
2714 960 

3459 1070 
247 63 

1209 353 

4225 1085 

Kaynak: Londra Ticaret Müşavirliği 
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İngiltere 1975 yrlında 507.587 ton konserve ithal etmiştir. Buna 
göre, iç tüketim ihtiyacının % 50 si ithalatla karşılanmıştır. 

d) İhracat 

İngiltere'nin ihraç ettiği meyve ve sebze ürünleri reçel ve mar¬ 
melatlar, donmuş meyve vesebzeler, meyve suları, kristalize meyve¬ 
ler, meyve kabukları, sebze konserveleri ve hazır çorbalardır. Bu 
ürünlerin toplam ihracatı 1975 yılında 60.518 ton olmuştur. 

e) Fiyatlar 

1973-1975 yılları arasında libre başına ürün çeşitlerine göre 
ödenen fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. (1) 

Tablo-VIII 

1973 1974 1975 (son 

Reçellerve 
jöleler 13.26 16.31 24.44 

Marmelatlar 11.67 14 .64 23.41 

Domates suyu 
veya konservesi 9.85 14 .73 15.62 

Bezelye " 7.27 9.15 12.55 

Fasulye " 7,80 11.31 13.02 

Diğer Konserveler 10 .39 11.92 17.23 

2- Danimarka 

a) üretim 

SSfflîS,Srg£2;ÎÎSşSİÎari k°nserve aşağıda 

(l) Goverment Statigtical Servise, a.g.e. 
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Tablo-IX 

Danimaraka'nın konserve üretimi, Sebze konserveleri 

BTN 20.01 (according to Danish industrial statistical subdivisions) 

Production (Üretim) 1973 1974 1975 

1: tons(ton) 1 II I II I II 
II: 1000 Danish crowns (Danimarka kronu) 

(hermetik 
in hermetically closed packlng kaplı ambalajda) 

1501 cucumbers including cucumbersalad (salatalık) 3014 17054 2780 18446 2564 18806 
1502 large cucumbers (büyük salatalık) 2188 14782 2244 18012 1607 15806 
1503 beetroots (kırmızı pancar) 4678 18730 4422 20243 4305 22045 

1504 other vegetables (diğer sebzeler) 458 2500 251 2087 188 2231 

in other packinq(diğer şekilde ambalajlı) 

1505 cucumber including cucumbersalad (salatalık) 242 1411 172 925 238 1344 
1506 large cucumbers (büyük boy salatalık) 93 830 39 327 43 287 
1507 beetroots (kırmızı pancar) 340 1615 164 700 190 731 

1509 other vegetables (diğer salatalar) 1598 6413 1559 7638 1451 6994 

Fruits 

2591 in hermetically packing(hermetik kaplarda) 12 115 20 246 1 4 

2592 in other packing inci, chutney (diğer am¬ 421 1062 203 579 14 211 
balajda) 

Total 13045 61512 11854 69203 10591 68459 
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BTN 20.02.02 (according to Danish statistical subdivisions) 

Production 

I: tons 
II: 1000 Danish crowns 1973 1974 1975 

in hermetically closed packing (hermetik kaplarda I II I II I II 

1108 bezelye ve havuç 944 5499 761 5192 530 4254 
1218 küçük boy ambalajda 900 4314 758 4233 613 4378 
1228 diğer ambalajda 271 835 333 1413 253 1370 
1258 bezelye havuç karışıma 1559 9055 1595 11948 1377 9839 
1268 bezelye, havuç ve kuşkonmaz karışımı 281 3352 249 3270 311 3352 
1308 fasulye 425 2543 370 2575 275 2069 
1418 
1498 
1518 

mantar 
di§er mantarlar 
domates suyu, 
domates salçası 

2593 20167 2501 23777 2237 24102 

1558 küçük boy ambalajda 684 3221 709 4135 519 4310 
1568 diğer boy ahıbalajda 65 209 111 310 8 66 
1608 kuşkonmaz 287 6514 210 5520 116 3978 
1718 kırmızı lahana, brokkoli 83 234 98 293 98 470 
1758 küçük boy ambalajda 8815 23534 6522 21131 7124 26158 
1768 diğer ambalajda 2023 3960 2734 6790 2070 6151 
1808 ıspanak 106 287 105 309 84 424 
1918 patates 1660 6893 1616 7918 1393 7533 
1928 diğer sebze karışımları 285 1866 267 2019 317 2707 
1998 
2318 

diğer sebzeler diğer şekillerdeki ambl. 
domates suyu 

61 444 33 330 23 297 

domates salçası 
büyük boy ambalajda 

— 82 — 90 — 264 

diğer boy " 5 34 10 55 146 1129 
2508 diğer sebzeler 222 610 132 704 308 1246 
9060 kizarmış patates 2793 30635 2574 33127 2885 39739 
9091 diğer kızarmış patates 3486 17269 3728 20236 4171 21818 



BTN 20.02 (devamı) 

9093 Turşular 
9094 kızarmış soğan 

Transport (bir önceki sayfanın toplamı) 

9095 diğer kızarmış sebzeler 
9099 diğerleri 

Toplam 

206 -

1973 1974 1975 

I II I II I II 

4608 33469 4369 36633 4286 40991 

33665 193682 31455 212525 31075 228963 

264 959 

33665 193682 31455 212525 31339 229922 



BTN 20.05 (according to Danish 

Production 

I : tons 
II : 1000 Danish crowns 

Turunçgiller; 
1018 küçük boy ambaljda 
1028 diğer ambalajda 

Çilek ı 
3038 küçük boy ambalajda 
3048 diğer " 

Ağaç çileği : 
3058 küçük boy ambalajda 
3068 diğer " 

Diğer taneli meyıd.er: 
3078 küçük boy ambalajda 
3088 diğer " 

Elmalar ; 

9148 küçük boy ambalajda 
9158 diğer " 

Diğer meyveler ; 
9278 küçük boy ambalajda 
9288 diğer " 
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Tablo-IX un devamı 

Meyve Konserveleri üretimi 

industrial statistical subdivisions) 

1973 1974 1975 

I II I 

2809 
499 

10002 
1902 

2170 
507 

4260 
1625 

20056 
10125 

4211 
1849 

2427 
1284 

11614 
4852 

2213 
1095 

3231 
753 

17691 
3254 

3227 
881 

752 
940 

3326 
2958 

614 
790 

2893 
1148 

10735 
3974 

3259 
1282 

II I II 

8770 1629 8360 
2199 416 2112 

23306 4052 26327 
10891 1418 9351 

12447 2128 12952 
4620 1005 5364 

20174 3639 25191 
4687 1179 6838 

3157 437 2755 
2838 791 3725 

14148 2756 14814 
5200 1577 8193 

Toplam 22621 100489 22098 112437 21027 125982 
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BTN 20.06 (according to Danish industrial statistical 

Productlon 

I t tons 
XI ı 1000 Danish crovns 

I 

Meyve Mamülleri ? 

1004 hermetik kaplı ambalajda (ton) 308 
1005 hermetik kaplı olmayan ambal&jda)(ton) 

hermetik “ " n 
1018 ağaç meyvelerinin pulpleri 2802 
1028 taneli meyvelerin pulpleri 50 
1038 meyve salatat\ 1290 
1048 kavrulmuş kutu meyveler 305 
1508 diğerleri 35 

hermetik kaplı ambalajdat 
4018 armutlar 566 
9018 erikler 22 
9028 çilekler 1023 
9038 vişneler 400 
9048 kuru meyveler 
9908 diğer meyveler ve meyve 1609 

karışımları   

Toplam : 8410 

Kaynakı Kopenhag Ticaret Müşavirliği 

subdivisions) 

1973 1974 1975 

II I II I II 

2327 571 4024 403 4098 
- - - 7 36 

2956 3417 3673 3291 3413 
118 45 54 26 43 

10028 999 8692 855 8384 
3656 421 5218 386 5216 

290 286 884 518 1472 

4544 521 4560 182 1869 
157 7 61 9 79 

7109 740 6055 806 5964 
3779 481 6180 645 6470 

- 217 1574 250 1794 
7758 1783 10752 1498 9974 

42722 9488 51727 8876 48812 
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Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Danimarka'ua 1975 yılında 
toplam olarak 71.833 ton sebze ve meyve konserveleri üretimi yapılmıştır, 
b) Tüketim 

Danimarka'nın meyve ve sebze konserveleri tüketimi aşağıdadır: 
Tablo-X 

bTN Madde 1973 1974 1975 

2001 Meyve ve kons. 13.038 11296 10608 
asitli 

2002 Sebze konserveleri 

ve domates salçası 47 . 340 42882 43058 
2005 reçel,marmelât ve 

jeleler 24.083 23486 21513 
2006 meyve kons. asitsiz 24.546 21619 19723 

TOPLAM 109.007 99283 94902 

Kaynak: Kopenhag Ticaret Müşavirliği 

Danimarka tüketiminde catering sektörün payının % 15 olduğu tahmin 
edilmektedir. Geri kalan % 85 ise endüstri ve perakende sektör ara¬ 
sında paylaşılmaktadır. 

Konserve imalâtında kullanılan ambalj malzemesi, teneke kutular, cam 
kavanozlar, plâstik kutular, marmelât ve reçeller için parafine edil¬ 
miş karton kutular ve seramik kaplardır- 

c) İthalât 

Danimarka'nın konserve ithalâtı Tablo -XI de gösterilmiştir. 

Tablo-XI 

Danimarka'nın konserve ithalâtı Miktar: ton 
Değer : 000 Da¬ 
nimarka kronu 

1975 

miktar değer 

1369 4759 

13127 56137 

1362 6169 

13660 51720 

Madde 1973 1974 

miktar 

2001 Meyve kon¬ 
serveleri asitli 1132 

değer 

3492 

48792 2002 Sebze kon- 15454 
serveleri ve 
domates salçası 
2005 Reçel,marmelat 1897 6125 

ve sebzeler 

2006 Meyve konserve¬ 
leri 17019 43727 

miktar 

1150 

13022 

2156 

13889 

değer 

4191 

57583 

8168 

50327 

Toplam 35502102136 30217 120269 29518 118785 
lynak: kopenhag ticaret müşavirliği 
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Tabloda görüldüğü gibi Danimarka ülke ihtiyacının genel olarak %30 unu 
ithalât yoluyla karşılamaktadır. 

d) İhracat 

Danimarka'nın konserve ihracatı Tablo-XII de gösterilmiştir: 

Tablo-XII 
ton 

Danimarka'nın konserve ihracatı 000 Danimarka 
kronu 

Madde 

Meyve konserveleri 
asitli 

1973 

miktar değer 

1139 3013 

Sebze konserveleri 

ve domates salçası 1779 11144 

Reçel,Marmelât ve 435 2009 
jeleler 

Meyve konserveleri 883 4989 
asitsiz 

1974 

1595 11734 

768 3587 

1758 9970 

1975 

miktar değer miktar değer 

1708 5800 1352 5672 

1509' 11186 

876 4512 

2813 16543 

TOPLAM 4236 21155 5829 31091 6549 37913 

Tablo'nun incelenmesinden anlaşılacağı üzere Danimarka'nın ihracatı 1973- 
1975 yılları arasında artış göstererek 1975 te 6500 tona ulaşmıştır. İh¬ 
racatta en önemli yeri meyve konserveleri işgal etmektedir. 
e) Kalite ve sağlık kontrolü ile ilgili hususlar: 

Ülkede geçerli olan sağlık talimatnameleri uyarınca imalâtçı mamulün üze¬ 
rine firmayı belirleyen bir numarayla birlikte o mamülün hangi maddeler¬ 
den yapıldığını gösteren bir etiket koymak mecburiyetindedir. Danimarka 
yetkili makamları mamullerin yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak ya¬ 
pılıp yapılmadıklarını saptamak üzere devamlı olarak kontroller yapmak¬ 
tadırlar . 

Tüketiciler de son derece bilinçli olup malın bileşiminde bulunan madde¬ 
leri dikkate alarak tercihlerini yapmaktadırlar. 

"Danimarka Ulusal Sağlık Örgütü" de diğer kuruluşlarla, örneğin "Ulusal 
Gıda Enstitüsü" ile işbirliği yaparak ithal edilen konserveleri kalite ve 
sağlık yönünden çok sıkı bir kontrole tabi tutmaktadır. 

f) Dış ticaretle ilgili uygulamalar: 

Danimarka'ya konserve ithalâtında AET ülkeleri ve Türkiye için geçerli 
olan gümrük vergisi oranları aşağıdadır: 
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BTN 2001 Meyve ve sebze konserveleri asitli 

Sebzeler: % 7.2 

Meyveler: Mango chutney % 4 
diğerleri % 7.2 

BTN 2002 Sebze ve diğer yenilen nebatların konserveleri asitsiz 

bezelye, fasulye, mantar : % 10.8 
Domates: 
4.5 kg. veya daha büyük ambalajda : serbest 
domates suyu: % 3 
diğerleri: % 5.4 
BİN Diğer sebzeler ve sebze karışımları: kuşkonmaz, Kapari, saverkraut, 

kızarmış patates : % 10.8 

Zeytin, tatlı biber: %5.4 
diğerleri % 10.8 

BTN 2005 Reçeller marmelatlar ve jeleler hepsi için: % 10.8 

BTN 2006 Meyve konserveleri asitsiz 

Alkol ilâve edilmiş olanlar: 

Üzüm 
Ananas 
Armut 
Şeftali ve kayısı 

Ağırlığının % 9 undan fazla şeker ihtiva edenler: 
Turunçgiller % 5.4 
Diğerleri % 10.8 
Meyve karışımları % 10.8-5.4 

Alkol ilâve edilmemiş olanlar 

Ananas ve turunçgiller : pulpler : % 1.4-diğerleri % 5.4 
Şekerli armut : % 10.8, şekersiz : % 4.8 
Şeftali ve kayısı : pulpler % 1.4 .diğerleri % 5.4 
Greypfrut konservesi : 4.5 kg. veya daha büyük ambalajda % 1.4 (şekerli) 
Diğerleri % 5.4 
Meyve karışımları : 
Şekir ilâve edilmiş olanlar: % 10.8-5.4 
Şeker ilâve edilmemiş olanlar: turunçgiller, ananas, kayısı ve şeftali 
karışımları % 1.4 
diğerleri % 10.8-4.8 

Ayrıca, 23.3.1974 tarihli kanunla Türkiye'ye bazı ilâve tercihler tanınmıştır 

İhracatta ise herhangi bir prim veya vergi iadesi mevcut değildir. 
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B-Altılar 

1-Batı Almanya 

a) üretim 

Batı Almanya'nın meyve sebze konserveleri üretimiyle ilgili 
rakamlar Tablo -XIII de gösterilmiştir. 

Tablo-XIII 

B.Almanya'nın meyve ve sebze konserveleri üretimi 
1972 1973 1974 

Madde  000 ton milyon D.M 000 ton milyon DM 000 ton mllyonDM 

Meyve konservesi 127 167 142 197 144 208 
Sebze konservesi 210 239 240 270 210 276 

TOPLAM 337 406 382 467 354 484 

b) ithalât 
B,Almanya'nın meyve ve sebze konserveleri 1975 yılı ithalâtı aşağıdadır. 

2001 Sebze ve diğer bitkilerin konserveleri 11,011 DM 
hava almayan kaplarda asitli 72967 83963 

2002 Sebze ve diğer bitkilerin konserveleri 666.464 1.025.311 
diğer hallerde asitsiz 21.321 42.101 

2005 Reçeller,marmelâtlar,jeleler 
2006 Meyve kons. asitsiz 396.944 546.290 

TOPLAM 1.157.696 1.659.765 

Görüldüğü gibi B.Almanya 1975 yılında 1.157.969 ton konserve ithal 
etmiş ve bu ithalâtta sebze ve meyve konserveleri çok önemli bir yer 
işgal etmiştir. Bu ülkenin üretimi 400.000 tona yakın olmakla birlikte, 
ülke ihtiyacının ancak % 30 unu karşılamakta, geri kalan % 70 ithal 
edilmektedir. 

B.Almanya'nın toplam iç tüketimi 1,5 milyon ton kadardır, 

c) ihracat 

Batı Almanya'nın 1975 yılı toplam konserve ihracatı aşağıda gösteril¬ 
miştir : 

2001 Sebze ve diğer bitkilerin konserveleri Ton 000 DM 
hava almayan kaplarda asitli 4706 12644 

2002 Sebze ve diğer bitkilerin konserveleri 
diğer hallerde asitsiz 16097 29068 
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(şeker varsa i prelevman) 

Sıralamada üzümden başlayarak tümü (kiraz hariç) % 25 
Kiraz % 32 

II) Alkol katılmamış 

( Şeker katılmış ve 1 kg'dan fazla kaplarda) 

Zencefil muaf 
Dilimlenmiş greyfut % 11 
Mandalin,ktementin, satsuma, Wilkins gibi hipritler * 19 
üzüm % 18 
Ananas % 22 
Armut % 20 
Şeftali i kayısı % 22 
Diğer meyveler % 22 

b)1 kg veya daha az kaplarda 
Zencefil muaf 
Dilimlenmiş greyfut % 11 
Hipritler % 20 
üzüm % 19 
Ananas % 24 
Armut % 22 
Şeftali i kayısı % 24 
Diğer Meyveler % 24 
Karışık meyva % 24 

c)Şeker katılmamış 

- (4,5 kg veya daha fazla kaplarda) 
Kayısı * 17 
Şeftali % 19 
Armut % 21 
Diğer meyveler % 23 
Karışık meyve % 23 

-(4,5 kg'dan az kaplarda) 
Armut % 21 

Kayısı,şeftali,erik, portakal, 
limon, greyfiut, diğer narenciye,ananas,kiraz,çilek, 
ahududu, elma, ayva % 23 
Karişik % 23 

08.01 pozisyonuna dahil meyveler ile (ananas hariç) 
08.09 pozisyonları arasındaki (karpuz 1 kavun hariç) 
meyveler % 11 



Zeytinler % 8 
Bezelye ve Taze Fasulya % 24 
(Phaseolus cinsi) 
Diğer sebzeler, kar ışıklı aahil: 
a) Ispanak ve fasulya taneleri 

(her cins) 
Türlü 
(Y.Fasulya,patlıcan, kabak ve diğer 
Karışık sebze 
(en az iki çeşitten) 

% 8,8 
% 11 
leri) 

22 

Karışık sebze % 22 
(balık katılmış) 
Diğerleri 
Her cins patates 
Havuç 
Enginar 
Kestane ezmesi 
(% 13' den fazla şeker içiren) 
Diğer Kestaneler % 30 
(% 13'den az şeker içeren) 
Narenciye Marmelatı.reçeli. v.b. 
-(% 30'dan fazla şeker içeren 
a) Portakal * 27 
b) Diğer Narenciyeden % 19 
-(% 13-30 arası şeker içeren) 
a) Portakal % 27 
b) Diğerleri % 19 
-(Diğerleri; % 13'den az) % 28 
(Portakal) 
Diğer Narenciye % 19 
Erik Ezmesi % 30 
(100 kg'dan fazla ambalajlarda, 
sınai maksatlar için,gümrük 
kontrolü altında) 
08.01 pozisyonunda dahil meyveler 
ile (ananas hariç) 08.09 pozisyon¬ 
ları arasındaki(karpuz 1 kavun hariç) 
meyvelerden reçel,marmelat, v.b: 
a) % 13'den fazla şeker içerenler 

Diğerleri : tüm meyvalar 
b) % 13'den az şekerli 

Diğerleri : tüm meyvalar 
İncir ezmesi 
A- Kavrulmuş sert kabuklu meyveler 

ile yer fıstığı: 
a) 1 kg'dan fazla içerikli kaplarda 
b) 1 kg veya daha az 
B- I Alkol katılmış: 

% 8,8 
% 8,8 
% 22 
% 8,8 
% 30 1 Prelevman 

1 Prelevman 

1 Prelevman 

% 16 
% 30 
ayni 

% 12 

% 6 

% 6,8 

prelevman 
prelevman 

Zencefil ve ananas % 14 

Ananasta şeker varsa: % 14 1 prelevman 
(% 18-19'dan fazla ise) 
Üzüm % 25 
(Şeker % 13'den fazla ise 1 prelevman) 
Şeftali i Armut 1 Kayısı % 25 



- 215 -

2005 Reçeller, marmelâtlar,jeleler 
2006 Meyve konserveleri asitsiz 

5593 
16630 

12483 
65160 

TOPLAM 43026 119355 

d) Kalite ve sağlık kontrolü ile ilgili hususlar: (ilişikte) 

B. Almanya'da satılacak Sebze ve Meyve Konserveleri, kap ve 
ambalajları yönünden aşağıdaki kararnameler hükümlerine 
bağlıdır. 

I- Gıda Maddelerinin Dıştan İşaretlenmesine ilişkin Kararname 

Bu kararname hükümlerine göre, aşağıda sıralanan hususlar, 
gıda maddelerinin kap veya ambalajları üzerinde belirtil¬ 
melidir : 

a) Almanca, okunaklı bir yazı ile ve kolaylıkla görülebile¬ 
cek şekilde imalatçının adı veya ünvanı ile ticari ikamet- 

b) Gıda maddesinin ticarette kullanılan adı 
c) İçeriğinin doldurma anındaki miktarı 
d) Sebze veya meyve konservelerinin doldurma anındaki sıvı 

kısmı hariç ağırlığı 
e) Gıda maddesini korumak veya boyamak için kullanılan bir 

katkı maddesi varsa, maddenin adı (B.Alman Gıda Maddeleri 
Nizamnamesine göre konserveleri korumak için katkı maddesi 
olarak şeker,tuz, asit sitrik ve asit tartarik ile baharat 
kullanılabilmektedir. Domates Salçası, bezelye ve ıspanak 
ise suni olarak renklendirilebilmektedir.) 

2- Hazır Ambalajlar Kararnamesi: 
ölçü ve Ayar Kanununa dayandırılarak çıkarılan bu kararnamenin 
saptadığı hacim ve ağırlıktaki kap veya ambalajlar içinde sa¬ 
tışa arz edilmesi zorunludur. 

Bu kararname ile gösterilen kaplar da genellikle plâstik veya metal 
koruyucular içerisinde bulunmaktadır. 

e) Gümrük Oranları 

Batı Almanya AET üyesi olduğundan Türkiye'den yapılan ithalâtta 
Ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır. AET ortak gümrük tarifesi 
aşağıdadıri 

2002 Mantarlar 
a) Yetiştirilenler * 23 
b) Diğerleri % 23 
C) Yer mantarları % 18 

Domates % 18-
Kuşkonmaz * 22 

gahı 

Lâhana 
(Tuzlu suda) % 16 

Hint hıyarları, kapariler % 8 



2- Belçika 

a) üretim 

Belçika'da konserve sanayiinin üretim rakamları aşağıda gösterilmiştir: 
SEBZE KONSERVELERİ SANAYİİ 

Müessese sayısı 22 
Çalışan işçi sayısı 3184 
Çalışan müstahdem sayısı 624 

Üretim 
Toptancıya fabrikada teslim 
Değeri (TVA hariç) 

(TON) TON/BF 

Bezelye 
Havuç 
Bezelye-Havuç karışımı 
Ispanak 
Kereviz 

Taze fasulye 
Sebze karışımı 
Salsifis (tekesakalı) 
Lahana 
Diğer sebzeler 
Sürjöle sebzeler 

46 .639 
24 .319 
30 .854 
1.882 
3 .314 

37.924 
1.376 
3 .670 
2 .227 

20 .740 
30 .809 

20.824 
15.845 
19 .151 
15.274 
28 .327 
15 .983 
17.401 
22.296 
27 .045 
26.265 
15.256 

MEYVA KONSERVELERİ VE REÇEL SANAYİİ 

Müessese sayısı 
Çalışan işçi sayısı 
Çalışan müstahdem 
sayısı 

21 
1.321 

268 

üretim Toptancıya fabrikada 
teslim değeri (TVA hariç) 
 TON/BF  Natürel veya şekerli 

şurup içinde meyve konserveleri 
Reçeller,marmelat,pelte 
Erik ve elma kompotları 
Şurup jöleleri ve ekmeğe sürülen 
şuruplar 

/TON/ 
15 .719 
21.329 
30.911 

26.186 
35.943 
21.662 

4 .340 30.843 



Belçika özellikle sebze konserveleri üretimini ihracata dönük olarak 
geliştirmektedir. 

b) İthalât 

Belçika'nın 1975 yılı konserve ithalâtı aşağıdaki gibi olmuştur: 

MADDE İTHALAT (TON) 

Domates Salçası 83535 
" konservesi 25.984 

Fasulye " 13.099 
Mantar " 11.573 
Patates " 8.527 
Diğer sebze konserveleri 14.562 
Reçel,marmelat ve jöleler 9.797 

TOPLAM 16.077 

Belçika'nın ithalâtında en önemli yeri domates salçası işgal etmektedir, 

e) İhracat 

Belçika'nın 1975 yılı konserve ihracatı aşağıda gösterilmiştir: 

Madde İhracat 

Bezelye konservesi 50402 
Fasulye " 37594 
Diğer sebzeler 82191 
Toplam sebze konserveleri 170187 

" meyve " 50545 

Genel Toplam 220732 

Yukarıdaki rakamların incelenmesinden anlaşılacağı üzere Belçika önemli 
bir sebze konservesi ihracatçısıdır. 

d) Kalite, standardizasyon ve sağlık kontrolü ile ilgili hususlarları 

Belçika'da meyve ve sebze konservelerine 15.5.1945 tarihli kraliyet 
nizamnamesi uygulanmaktadır. 

Adıgeçen nizamnameye göre Belçika'ya metal konserve kutuları içinde 
ithal edilen konservelerin üzerindeki etiketlerde aşağıdaki husus¬ 
ların kaydedilmesi zorunlu bulunmaktadır: 
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-ticarî marka 

-menşe ülke 
-kutulamayı yapan firmanın adı 
-ithalatçının kayıt numarası 
-malın adı 

-net ağırlığı ...vs. 

e) Dış ticaretle ilgili hususlar: 

Belçika'ya 2002 pozisyonuna giren domates (salçası dahil) ve bezelye 
konservesi ithalâtı lisans rejimine tabidir. 
2002 pozisyonuna girip bu iki madde dışında kalan 2001 pozisyonuna 
giren tüm sebze ve diğer bitkilerin konserveleri liberasyon rejimi 
çerçevesinde ithal edilebilir. 2005 grubunu teşkil eden reçeller, mar¬ 
melatlar jölelerle (20.06) grubundaki meyve konserveleri ithalâtı da 
lisans rejimine tabidir. 

Belçika'da Batı Almanya başlığı altında yer alan AET ortak gümrük 
giriş tarifesi uygulanmaktadır. 

Konumuzu teşkil eden maddelerin tüm menşeler itibariyle Belçika’ya 
ithalâtı ayrıca %6 oranında Katma Değer Vergisine (TVA) ve şeker 
ihtiva edenler ise bileşimindeki şeker miktarına göre şeker istihlâk 
vergisine tabidir. 

3- HOLLANDA 
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I Konserve Üretimi Tablo-XIV 

A- Üretim, Satış ve Stoklar (mln 

Tür Yıl 

. HFI) 

Üretim Satış Stok 

Hazırlanmış ve konserve edilmiş 
sebze mamülleri 72/73 637 629 163 

73/74 739 742 160 

Hazırlanmış ve konserve 
edilmiş meyve mam. 72/73 361 343 100 

73/74 419 403 116 

1.138 1.114 275 

72/73 
73/74 1.299 1.285 288 

Tür 

1-Sebze Mamulleri 
Sterilize vakumlu kapta mln 1 

" " " (meze) " 
Toplam (sterilize ve vak.)mln 
Meze,(sterilizesiz) 
Lahana turşusu 
Tuzlu ufak salatalık 
Diğer tuzlu sebzeler 
Toplam (tuzlu sebzeler) 
Dondurulmuş sebzeler 
Kurutulmuş sebzeler 
Patates mam. 

Sıvı ve kuru çorbalar 
Pişirilmiş yemekler 
Diğer sebze mam. 

B- Üretim (Değer: mln.HFl) 
Miktar 

Birim 72/73 73/74 

kg. 

1 
kg. 

Genel Toplam (sebzeler) 

2-Meyve Mamulleri 

Ezme ve pestiller mln kg. 9,3 
Reçel ve marme. pelte mln 33,5 
Şurup " 1 29,6 
Komposto " 43,b 
Su veya şurup " 29,4 
Ezme ve püre " 84,4 
Elma püresi " 3,9 
Dondurulmuş meyve, 
püre " 12,3 

Kıymet 
72/73 73/74 

169,5 203,9 270,5 243,5 
58,6 51,6 70,6 63,8 

228 ,1 255,5 281,1 307,2 
5,6 11,7 7,4 15,9 

15,3 16,6 7,6 8,2 
2,7 4,7 3,6 3,1 
2,9 2,1 2,5 2,6 

13,0 22,7 19,6 32,2 
42,7 44,0 59,3 70,7 

2,2 1,9 14,0 18,1 
9,1 9,6 26,1 30,3 

205 ,0 265,3 143,7 174,0 
19,0 20,3 34,5 51,6 

43,2 31,1 

636,7 739,2 

9,5 6,5 12,7 
35,8 70,3 75,3 
29,6 45,2 47,9 
45,7 70,9 74,7 
24 ,4 49,6 47,3 

102,8 58,8 90,8 
3,7 5,9 6,4 

14,0 28 ,7 37,5 
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Şekerleme meyveleri mln 7,4 7,0 17,8 16,3 
Diğ. mamul ve yarı mam. 6,9 8,4 

Toplam (mey.mam.) 360,6 419,3 
Genel " (mey. ı sebze) 1.135,2 1.295,9 
üzel Ödemeler 3,0 3,1 

Son toplam 1.138,2 1.299,0 

C- Madde Guruplarına Göre Üretim (mln.HFl) 
(Üretilen mamul guruplarına Göre) 

Tür 72/73 73/74 

1-Konserve sebze toplam değeri 637 739 
siterilize, vakumlu 44 42 
Dondurulmuş 9 10 
Sıvı veya kuru çorbalar 23 24 
Tuzlular 3 4 
Kurutulmuş 2 2 
Turşular 1 1 
Diğer mam. 18 17 

2-Konserve meyveler toplam değeri 361 419 
Usareler (akıcı) 20 18 
Reçel 19 18 
Püreler 16 22 
Şurup veya su içinde meyve 14 11 
köpügen sular 13 11 
Dondurulmuş 8 9 
Şekerleme 5 4 
Koyultulmuş usareler 2 2 
Diğer mamuller 3 5 

D- Yıllara Göre Üretim 
Ambalaj % 

Mamül Türü ııl Birim Miktar Teneke k. Cam 

Sterilize, \dcumlu 71 mln. 1 194,2 78 22 
sebzeler (küçük 72 •1 156,2 78 22 
sal.turşusu har. 73 II 181,4 77 23 

74 II 196,7 78 22 
Kurutulmuş,kabuklu 72 II 31,0 79 21 
meyveler 73 II 38,3 77 23 

74 • 1 40,4 13 87 
Pastörize turşuluk 72 II 20,9 24 76 
salatalık 73 • 1 

23,6 13 87 
74 •I 18,7 

Kurutulmuş sebze 72 " kg. 1,7 
73 •1 

2,2 
74 II 3,2 
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Meyve suyu ve şurubu 

Elma ve armut suyu 

Şekerleme mam. 

Meyve ve sebze suları 
(mütehamınir) 

SATIŞLAR 

Reçel, marmelat 
pelte 

II-Tüketim (mln kg mln HFL) 
(Maliyet yapısı açısından) 

Tüketim Unsurları 

72 mln. 
73 
74 
72 
73 
74 
72 
73 
74 
72 

73 
74 
72 
73 
74 

72 
73 
74 

kg 

Tablo-XV 

_ 72/73 

23;1 93 
27 ,8 74 
69,6 75 

77,6 71 
82,5 67 

3,3 
3,3 
3,6 
6,4 
7,0 
6,3 

28,3 
28,2 
28,7 

34,4 
35,1 
32,2 

18 
26 
26 
25 
29 
33 

73/74 72/73 73/74 

Ana ve yardımcı maddeler 
Taze sebzeler 316,9 348 ,8 144 ,0 158,6 
İşlenmiş sebzeler (ithal) 11,6 15,2 17,7 25,0 
Kurutulmuş bakliyat (barbunya, 
bezelyeve diğerleri) 10,5 12 ,8 9,3 14,9 
Patates 43,9 36,5 6,0 5,5 
Taze meyvalar 117,5 135,3 71,5 81,2 
Taze,yarı tropikal meyvalar 0,3 0,6 0,2 0,6 
Hazır " " " 18,4 21,7 18,7 21,3 
Diğer hazırlanmış meyvalar(ithal) 21,3 25,0 26,1 32,8 
Şeker 62,1 65,3 57,2 60,7 
Şekerli şuruplar 4,8 5,8 2,5 3,2 
Glikoz ve sanayi şurupları 
Tuz 16,0 17,8 1,0 1,2 
Diğer ana ve yardımcı maddeler 
(kimyasal olanlar dahil) 

Toplam (ana ve yardımcı maddeler) 
106,9 
461,1 

120.3 
525.3 

Enerj i 
Ambalaj 
işçilik ve dışa götürülen hizmetler 

12,1 
196,2 

7,5 

13,7 
213,7 

5,9 

Genel Toplam 676,9 758,5 
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III-İthalat ve ihracat 

Türlü konserve metodlarıyla işlenmiş meyve ve sebzelerin ithal ve 
ihraç durumları işlenme biçimleri ve mamul türleri açısından düzen¬ 
lenmiş olarak, aşağıda gösterilmiştir. 

A-Mamul Türlerine göre Dışticaret 

Gördürülen muhafaza işlemlerine göre ve mamul türleri gurupları açı¬ 
sından düzenlenmiş dışticaret verileri aşağıdadır. 

Hollanda'nın Ürünlere göre ithalat 
ve ihracatı 

1973 74 73 74 

Maınüller   M D M D M D M D 

Sebze ve meyve mamulleri 

Teneke kata ve cam 84 ,4 98,8 84 ,7 126,7 126,5 197,9 128,8 206,3 
(mezeler dahil) (1) 
Sulu sebzeler 0,7 1,2 0,5 0,6 15,4 25,4 13,9 26,5 
Lahana turşusu 2,1 ,6 2,1 1,6 5,0 2,4 4,3 2,5 
Dondurulmuş sebze 10,2 11,6 9,8 14,7 14,7 X X X 

Kurutulmuş sebze ve 
otlar 7,1 22,3 7,6 32,3 7,0 26,1 7,2 29 ,5 

Toplam 104,5 135,5 104,6 175,9 X X X X 

Meyve mamulleri 
Pulplar (çiğ,pişmiş) 13,3 13,4 10,5 11,0 12,2 14,2 10,2 14,3 
Reçel,mar.pelte 2,2 
Tahammür ettirilmemiş, 

4,3 1,9 4,2 14,3 28,6 13,7 31,6 

alkolsüz içkiler 60,8 100,0 71,7 107,0 76,2 108,2 62,9 100,4 
Meyve suları,şu¬ 
ruplar (2) 
Konpostolar 66,2 80^4 53,8 77,6 17,6 39,6 15,7 35,7 
Dondurulmuş mey. 7,8 13,5 6,1 12,0 12,9 30,4 10,2 25,9 
Şekerleme mey. 0,8 2,3 0,6 2,1 5,0 13,3 4,6 13,6 
Kurutulmuş 3,6 9,0 3,5 9,4 0,5 1,5 0,2 0,6 
Diğer mamuller 7,1 6,7 7,2 6,9 15,9 16,5 15,5 14,9 

Toplam 161,9 229,6 155,4 230,2 154,7 252,3 133,0 236,9 

Notlar: (1) Doamtes sosu, suyu ve diğer sebze suları hariç 
(2) Limon suyu; domates suyu ve sosu ile diğer sebze suları 

dahil 
x Yayımı yasaklanmış rakkamlar 

Miktar : mln kg 
Değer : HF1 



Tablo-XVI 

B- ülkeler İtibariyle Dışticaret (Net ton-bin kg) 

1-SITC 053 (Reçeller,marmelatlar, pelteler ve 

Ülkeler M 

meyva konserveleri) 

D M D 

Fransa 2.752 4 .059 9 , ,238 29 , ,043 

Almanya 34.299 44 .520 93 , .775 168 . 

İtalya 27.327 37 .919 502 1. ,042 

İngiltere 1.045 1 .924 4 . .378 7 , ,015 
İrlanda - - 243 464 
Danimarka 166 397 589 1, .143 
İzlanda - - 93 119 

Norveç 12 31 154 334 

İsveç 66 273 525 1. ,330 
Finlan. - - 562 952 

İsviçre 119 393 1 .377 3 , .029 
Avusturya 195 856 425 716 
Portekiz - - 35 246 

İspanya 7.563 9. 673 13 34 
Yugoslavya 3.572 5 . 413 176 282 
Yunan. 4 .801 5. 785 6 25 

Türkiye 48 38 - -

Rusya 421 439 - -

D.Alm. - - 92 69 
Polonya 6t802 8. 404 - -

ç^os. 614 612 63 378 

Macar. 
Bulga. Ui 1. m -

“ 

Fas 527 864 — 

Romanya 2.802 1. 992 -

Tunus 67 74 -

Fildişi sah. 2.827 4. 184 -
-

Nijerya 46 64 -

Kenya 3.575 6 . 720 - -

G. Afr. Cum. 3.538 5 . 225 26 56 

ABD 13.378 20 . 339 335 1, .866 
Kanada 865 2. 090 281 493 
Belize 298 341 - -

Honduras 525 597 - -

Panama 119 118 - -

Camayka 178 278 - ,v-
Aruba - - 17 44 

Kurakao - - 78 167 
Venezüela 41 66 11 26 

Surinam - - 37 95 

Brezilya 19 .445 24 . 480 - -
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Arjantin 221 364 
İran 27 195 - _ 

İsrail 3 .203 4 .560 - -

Tayland 419 540 10 37 
Endonezya 40 100 75 292 
Malezya 41 131 100 220 

Singapur 45 87 - -

Filipin. 1,866 3 ,135 - -

Çin 2 .992 2.699 - -

K.Kore 29 55 -
-

Japonya 1.853 3.503 140 230 
Tayvan 1.449 2.453 - -

Hong Kong 1.193 2.439 - -

Avusturalya 279 474 - -

2- SITC 055 Sebze konserveleri (asitli ve asitsiz) 

Fransa 14 .044 18.410 14.651 18 .349 
B.Alm. 7 .776 16 .996 201.916 291.996 
İtalya 5.272 13.122 2 .236 4 .389 
İngiltere 4 .145 4 .328 10.760 19 .338 
İrlanda 9 44 140 460 
Danimarka 30 106 709 1.211 
İzlanda - - 70 187 
Norveç -

- 345 958 

İsveç - - 530 1.387 
Finland. - - 90 269 

İsviçre 209 551 674 2.431 
Avusturya 19 26 1.322 2.069 
Portekiz 139 518 51 135 
Ispanya 1.946 6 .269 554 1.037 
Cebeli Tarık - - 19 42 
Yunan, 7 .961 13,101 105 414 
Yugoslavya 216 696 27 178 
TÜRKİYE 212 846 - -

Rusya 294 436 -
-

Çekos. 67 109 - -

Macaristan 2,504 5,479 - -

Romanya 1.110 2.828 - -

Bulg. 286 304 - -

Arnavutluk 256 630 - -

Kanarya ad. - - 64 91 
Fas 101 628 - -

Libya - - 15 27 
Mısır 574 1.523 35 29 
Sudan 438 1.043 - -

Sierra Leone - - 18 28 
Nijerya - - 108 221 
Mozambik - - 26 42 
Zambiya - - 17 44 

Güney Afr.Cum. - - 200 468 
ABD 379 1.579 938 1.475 
Kanada 48 93 871 2.627 
Küba - - 36 185 
Haiti - - 23 75 
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Trinidad ve Tobago - - 37 53 

Aruba -

- 41 77 

Kurakao - - 248 477 

Surinam - - 143 246 

Brezilya -
- 8 60 

Arjantin 94 146 6 37 

Lübnan 25 91 - -

Suriye 25 61 - -

İsrail 160 630 28 109 
S.Arabistan -

- 94 156 

Kuveyt - - 32 52 
Bahreyn - - 14 31 

Maskat ve Umman - - 34 73 

Hindistan 77 118 - -

Tayland - - 11 35 

Endonezya 51 119 16 35 

Malezya 40 52 21 38 
Singapur - - 248 342 

Çin 10.483 12 .915 - -

Kore Cum. 79 276 - -

Japonya 41 276 153 246 

Tayvan 3.631 11.858 - -

Hong Kong 431 717 11 26 
Avusturya - - 270 458 
Fr. Polinezyası - - 24 34 

IV- Vergiler ve Denetim 

Anrlan mamullerin ithal koşul ve vergileri AET kuralları çerçeve¬ 
sinde yürütülmekte olup; ekli fotokopilerde yer almaktadır. Bunlar 
dışında, ithalata da uygulanan BTW (katma Değer Vergisi) oranı, tür¬ 
lere göre, % 4 veya 16 dır. 

Sağlık ve kalite kontrolü "Hollanda Sağlık ve Gıda Nizamnamesi" Hü¬ 
kümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Destekleyici ve/veya önleyici 
uygulamalar AET kurallarına bağlıdır. 

V-Fiyatlar 

Araştırma konusu mamullerin BTW siz, ortalama satış fiatları, aşağıda, 
ürünlerin gördükleri işlemlere bağlı guruplanmalarına göre, verilmiş¬ 
tir. (Fiyatlar 100 1 başına verilmiştir. Bu hacim, yaklaşık 100 kg. 
sayılmaktadır. 
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Mamul Türleri  Birim 72/73 

Konserve Metodlarıyla 
İşlenmiş Sebzeler 

Sterilize meze (küçük sala
talık turşusu) 100 1 125,2 

Sterilize sebzeler(domates püre
si dahil,meze-küç.sal.turşusu) * 113,9 

Meze (sterilize edilmemiş) " 136,1 

Turşu "kg. 47,4 

Tuzlanmış küç. salatalık " 120,3 
" inci soğanı " 169,5 

Dondurulmuş sebze " 131,9 
Kurutulmuş sebze " 568,0 
Patates mamulleri " 280,2 
Sıvı veya kuru çorbalar "1 70,1 
Pişik-soğuk yemek " kg 179,1 
Konserve metodlarıyla İşlenmiş 
Meyveler 

Pulp " kg 97,3 
Usare (akıcı) " 1 162,1 
Köpürgen sular " 149,9 
Şekerleme " kg 243,5 
Dondurulmuş " 225,2 
Su veya şurup içinde meyve "1 171,6 
Ezmeler ve püreler " kg 61,5 
Reçel, marmelad ve pelteler " 211,1 
Elma ve armut suyu " 150,4 

73/74 

123,4 

114,6 

133.2 

47.7 

131.3 
150,0 
161,9 
589.4 
274.5 
65.8 

237 ,2 

114.1 
161,5 
162.2 
264 ,1 
242.7 
182.8 

91,1 
205,7 
166,9 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Birleşik Amerika'nın belli başlı meyva ve sebze konserveleri üretimi 
A.B.D. istatistiklerinde gösterildiği şekilde ve son üç sezon itiba¬ 
riyle şöyledir. 

MEYVE KONSERVELERİ 

(2 1/2 No. lu Ambalaj 
esasına göre 24'lük 
1000 Kasa olarak) 

Kayısı 
Vişne 
Kiraz (Tatlı) 
Meyve Kokteyli 
Salata için Meyveler 
Karışık Meyva 
Şeftali 
Armut 

Mor Erik 
Ananas 
Elma 

Narenciye 

(2 No.lu Ambalaj Esasına 
Göre 24'lük 1000 Kasa 
Olarak) 

Greypfrut 
Portakal 

Narenciye Salatası 

SEBZE KONSERVELERİ 
(303 No.lu Ambalaj Esasına 
Göre 24'lük Milyon Kasa olarak) 

Kuşkonmaz 5,8 5,6 3,6 
Lima fasulyesi 3,2 2,5 3,7 
Fasulye 55,0 62,3 55,4 
Pancar 11,3 14,8 13,4 
Havuç 6,2 7,2 5,0 
Mısır(Tatlı) 55,2 46,4 57,5 
Yeşil Bezelye 29,6 33,1 ' 35,2 

2 1/2 No.lu ambalajlar: Çapı 4 1/16 inç, yüksekliği 4 11/16 inç 
2 No.lu " : Çapı 3 7/16 inç, yüksekliği 4 9/16 inç 
303 No.lu ambalajlar : Çapı 3 3/16 inç, yüksekliği 4 6/16 inç 

1973/74 1974/75 1975/76 

4.094 1.987 4.421 
579 1.188 1.273 
503 623 412 

13.384 14.907 13.677 
799 876 583 
736 999 708 

24.703 32.735 29.196 
9.841 10.692 9.776 
1.261 1.166 1.447 

14.981 13.913 12.447 
3.246 2.175 

3.027 2.236 1.602 
17 18 26 
117 206 112 
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Son olarak 1972 yılında açıklanmış bulunan, reçeller, marmelatlar ve 
pelteler ile ilgili istatistikler 5 yılda bir yayınlanmakta olduğundan 
söz konusu maddelere ait bilgiler temin edilememiştir. 

TÜKETİM DURUMU: 

Birleşik Amerika'nın fert başına yıllık meyva ve sebze konserveleri 
tüketimi (askeri tüketim hariç) başlıca maddeler itibariyle aşağıdaki 
Tabloda gösterilmiştir. 

MEYVA KONSERVELERİ 

(dondurulmuş dahil) 

Elma \e elma sosu 
Kayısı 
Kiraz 

Meyva Salatası ve Kokteyli 
Şeftali 
Armut 
Ananas 
Erik 
Narenciye 

SEBZE KONSERVELERİ 

(Libre olarak) 

1973 

3.4 
0,8 
0,8 
3,0 
4,9 
2,2 
3.4 
0,2 
0,8 

1974 

3,1 
0,6 
0,7 
2.7 
5,0 
1,9 
2.8 
0,2 
0,9 

1975 

3,2 
0,5 
0,8 
2,6 
4,9 
1,8 
2,6 
0,2 
0,7 

Kuşkonmaz 
Lima fasulyesi 
Fasulye 
Havuç 
Bezelye 
Kabak 
Ispanak 
Domates 
Pancar 
Mısır 
Tatlı Patates 
Diğerleri(karışık sebze, 
Patates vs. ) 

(Salça,sos hariç) 

0,7 
0,3 
5,9 
0,6 
4.3 
0,6 
0,9 
5,8 
1.3 
6.4 
1,3 

4.5 

0,5 
0,3 
5,6 
0,6 
3,5 
0,6 
0,9 
5.0 
1.3 
6.0 
1.4 

4,8 

0,5 
0,3 
5.6 
0,6 
3,4 
0,6 
0,6 
4.7 
1.3 
5,1 
1,6 

4.4 

Söz konusu konservelerin ambalâj boyutları malın cinsine ve kullanılış 
yerlerine göre değişmekte, ancak perakende olarak daha ziyade NO. 300 
(Çapı 3 inç, yüksekliği 4 7/16 inç), No 303 (Çapı 3 3/16 inç, yüksekliği 
5 9)16 inç) ve No. 2 1/2 (Çapı 4 1/16 inç, yüksekliği 4 11/16 inç) şeklin¬ 
de ambalajlar içinde satış yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Birleşik Amerika'daki konserve ambalaj çeşitlerini gösteren 



liste ilişikte gönderilmektedir. 

BİRLEŞİK AMERİKA'NIN İTHALATI 

Birleşik Amerika'nın son üç yıllık meyva, sebze,reçel ve marmelât 
ithalâtı aşağıda verilmiştir. 

1973 

0533030 Kuşüzümü ve bu tip 
mey\aLardan mamul 
reçel,marmelat,pelte 

0533040 Portakal marmelatı 

0533050 Diğer Reçel,Marmelat 
Pelteler 

0536520 Salamura edilmiş 
Kiraz 

0536540 İncir, Erik,Ananas 
(Salamura Edilmiş, 
Hazırlanmış) veya 
Konserve Edilmiş) 

lb. 

4.017.544 
2.572.362 

2.927.957 

1,060.024 

Dolar 

1.717 .453 
794 .315 

1.015.866 

275 .068 

1974 

lb. Dolar 

.692.289 2.412.910 

.585.076 913.023 

.575.518 1.335.810 

60.842 40.562 

7.131.826 1.131.637 15.329.702 2.725.333 

05383L0 Fındık,Ceviz ,v . s . 
(Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 2 .954 .043 

0538060 Karışık Meyva (Hazır¬ 
lanmış veya konserve 
edilmiş) 

0538090 Diğer Meyvalar 
(Hazırlanmış veya 
Konserve edilmiş) 

0546210 Soğan (Salamura 
veya turşu) 

956.045 3.222.511 1.351.176 

0538020 Kiraz (Diğer şekil¬ 
lerde hazırlanmış 
veya konserve edil¬ 
miş) 218.405 

0538050 Erik (Hazırlanmış 
veya konserve edilmiş)2.217.322 

139 .314 

1 .150 .414 

271.879 212.512 

.762.157 1.121.842 

13.735.362 3.109.267 14.504.461 3.173.516 

31.631.534 

5.043.995 

6.446.411 32 

1.767.391 5. 

420.229 6.601.660 

684.970 2.343.110 

0555040 Domates(Hazırlanmış 
veya konserve edilmiş 
Salça, sos hariç) 101.107.404 12.953.579 66.494.494 12.818.924 



0555060 Mantar (Hazırlanmış 
veya konserve edilmiş 
kurutulmuş hariç) 49.984.598 32.232.270 42.382.593 30.489.707 

0555080 Diğer Sebzeler (Ha¬ 
zırlanmış veya konserve 
edilmiş) 170.563.250 35.084.170 166.909.360 39.579.037 

(1975 yılına ait ithalât rakkamları da ayrıca aşağıda gösterilmiştir.) 
1975 

0533030 Kuşüzümü ve bu tip • lb. Dolar 
diğer meyvalardan 
mamul reçel marme¬ 
lat, pelte 1.816.740 

0533040 Portakal Marmelâtı 997.775 

0533050 Diğer Reçel,Marmelat,Pel¬ 
teler 3.430.703 1.317.912 

0536520 Salamura edilmiş Kiraz 19.404 7.956 

0536540 Incir-Erik,Ananas(Sala¬ 
mura edilmiş,hazırlanmış, 
veya konserve edilmiş) 6.520.138 1.462.832 

0538010 Fındık,Ceviz v.s.(Hazır¬ 
lanmış veya konserve edil¬ 
miş) 6.589.146 2.210.948 

0538020 Kiraz (Diğer şekillerde 
hazırlanmış veya kon¬ 
serve edilmiş) 256,904. 232.716 

0538050 Erik(Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 2.103.963 1.231,694 

0538060 Karışık Meyva (Hazır¬ 
lanmış veya konserve 
edilmiş) 11.795.887 2.904.669 

0538090 Diğer Meyvalar (Hazır¬ 
lanmış veya konserve 
edilmiş) 26.051.488 6.140.830 

054A6210Soğan (Salamura veya 
turşu) 4.773.076 2.354.996 

0555010 Soğan(Diğer hallerde 
hazırlanmış veya kon¬ 
serve edilmiş) 2,986.864 1.297.217 



0555040 Domates (Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş-Salça,sos hariç) 12.986.864 1.297.217 

0555060 Mantar(Hazırlanmış veya konser- 53.326.616 40.930.724 
ve edilmiş, kurutulmuş hariç) 

0555080 Diğer Sebzeler (Hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 136.788.010 38.252.654 

BİRLEŞİK AMERİKA'NIN İHRACATI : 

Son üç yıllık ihracat rakkamları ise şöyledir. 

1973 1974 
lb. Dolar lb. Dolar 

0533010 Reçel,Marmelat,Pel¬ 
te 2,839,876 1,010,716 3.265.609 1.489.799 

0533020 Meyve Püreleri 8.216,680 1.249,279 6.814,608 1.176.249 

0539010 Greypfrut konserve¬ 
si (Havası alınmış) 1.994.851 385.265 2,794.315 645.414 

053â9015 Kayısı Konservesi 
(Havası alınmış) 4.306,859 1.045.616 2.449.644 755.680 

0539017 Vişne (Marasken) 
(Havası alınmış) 1.900.977 981.849 2.819.145 1.316.488 

0539025 Şeftali(Havası 
alınmış) 118.086.787 21.466.755 98.348.214 22.332.139 

0539017 Vişne (Marasken) 
(Havası alınmış) 14.833.595 4.794.957 11.559.031 3.967.853 

0539030 Armut(Havası 
alınmış) 9.238.524 1.900.124 9.438.784 2.271.189 

0539035 Ananas(Havası 
alınmış) 78.764.111 13.064.266 44,556.372 9.338.898 

0539040 Meyva kokteyli 
(Havası alınmış) 109,140.048 24.295,629 94.765.531 24.937.471 

0539045 Diğerleri 
(Havası alınmış) 14,780,195 3.245.183 15.539.651 4.425.278 

0555005 Bebek maması olarak 
hazırlanan sebzeler 

(havası alınmış) 2,127,086 548,102 1.895.818 517,451 
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0539050 Bebek maması olarak 
hazırlanan meyvalar 
(havası alınmış) 

0555010 Kuru fasulye 
(havası alınmış) 

0555015 Kuşkonmaz 
(havası alınmış) 

0555020 Bezelye 
(havası alınmış) 

0555025 Fasulye (kuruhariç) 
(havası alınmış) 

0555030 Domates 
(havası alınmış) 

0555035 Diğer sebzeler 
/Havası alınmış) 

0555045 Hıyar Turşusu 
(Havası alınmış) 

7.878.192 2431.149 10.071.248 3.468.526 

11.742.813 1.968.549 8.471.322 1.720.311 

4.052.923 1.624.638 5.118.079 1.964.538 

4.230.081 808,248 5.094.301 1.179.691 4 

4.354.546 748.041 8.046.278 1.573.556 

24.699.432 3.586.218 26.650.965 4.554.667 

19.156.439 3.468.000 28.656.132 6.166.509 

6.255.521 934,593 4.634.600 981.974 

A.B.D.'de Yazı konusu Başlıca Maddelere Uygulanan Gümrük Vergisi 
Nisbetleri ve genel preferanslar'dan İstifade Edip Etmediği: 

Maddeler 

Fasulye - Salmura edilmiş 
- turşu 
- Diğer şekillerde 

Lahana -Tuzlanmış 
-Diğer şekillerde 

Genel Preferans-

lümrük Vergisi lardantstifade Edip 
Etmediği 

Librede 0,7 cent 
% 9 

Librede 3 cent 

% 7,5 
% 8,5 

Ediyor 

Nohut -Konserve v.s. şeklinde Librede 0.75 cent 

Börülce - Konserve v.s. şeklinde Librede 1,5 cent 

Soğan - Salamura veya turşu ha¬ 
linde % 8 

- Diğer şekillerde % 17,5 

Bezelye - Konservve v.s. şeklinde Librede 1 cent 

Konserve v.s. şeklinde % 14,7 
(Salça ve sos hariç) 

Domates 

Türkiye isti¬ 
fade etmiyor 

Ediyor 
Ediyor 

Ediyor 
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Enginar - Salamura veya turşu halinde 
- Diğer şekillerde 

Kuşkonmaz- Diğer şekillerde 

Elma - Konserve 

Kayısı - Konserve 

Kiraz - Konsave 

Greypfrut - Konserve v.s. şeklinde 

Limon - Konserve 

Mandalina - Konserve 
Portakal - Konserve 
Diğer Narenciye-Konserve 

İncir 

Üzüm 

Şef tali 

Şeftali 

Armut 

Ananas 

Erik 

- Konserve 

- Konserve 

- Konserve 
(Kabuksuz) 

- Konserve 
(Kabuklu) 

- Konserve 

- Konserve 

- Konserve 

İki veya daha fazla 
meyva karışımı - Konserve 

Portakal 

Ananas 

-Marmelât 

% 12 

% 17,5 

% 17,5 

Librede 0,5 cent 

% 35 

Librede 7 cent 
% 10 

Librede 1 cent (1 Ağustos 
30 Eylül) - 

Librede 0.8 " (ekim) 
Librede 1,3 " (1 Kasım- 

31 Temmuz) 

Librede 0,6 cent Ediyor 

Librede 0,2 cent 
" 1 cent 

% 35 Ediyor 

% 12 

% 17,5 

% 10 Ediyor 

% 20 

% 18 

Librede 0,7 cent 

%17 ,5 

% 17,5 

% 5,5 Ediyor 

% 5 „ Ediyor 

Çilek, Böğürtlen, 
Kuşüzümü v.s. - Marmelât % 3 
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A.B.D.'ne İthalâtta özel olarak muafiyet tanınmamış ise, bütün 
inallar Gümrük Vergisi'ne tâbi bulunmaktadır. İthâl edilecek mal¬ 
lara ait gümrük vergileri " Tariff Schedules of the United States " 
A.B.D. Gümrük Tarife Cetvelinde iki sütun halinde gösterilmiştir. 
Birinci sütunda en çok Kayrılan ülke muamelesinden faydalanan ve 
ülkemizin de dahil bulunduğu ülkelere uygulanan indirimli "Ahdî" 
vergi nisbetlerini göstermektedir. İkinci sütunda ise bunun dışın¬ 
da kalar ülkelere uygulanan indirimsiz "Kanunî" vergi nisbetleri 
gösterilmiştir. 

Ayrıca 1 Ocak 1976 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türki¬ 
ye'nin de dahil bulunduğu gelişme halindeki 98 bağımlı ülke ile 
39 bağımlı bölgeden yapılan ithalâtta 2700 madde için gümrük ver¬ 
gisinin 10 yıl süre ile muafiyete indirilmesini öngören "Genel 
Preferanslar Sistemi" 24 Kasım 1975 tarihli bir Başkanlık Kararı 
ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye bu sistemden sadece "Tuzlu su içinde konserve veya diğer 
şekillerdeki nohutlar " için istifade edemeyecektir. Yazı konusu 
mallardan Genel Preferanslar'dan istifade edebilecekler yazımızda¬ 
ki listede belirtilmiştir. 

Ayrıca, A.B.D.'ne yiyecek ve içecek maddeleri ithalâtında Federal, 
Gıda, İlâç ve Kozmetik Kanunu hükümleri ile buna uygun olarak Sağ¬ 
lık, Eğitim ve Sosyal Refah Bakanlığı, Gıda ve İlâç Dairesince ha¬ 
zırlanan yönetmelikler uygulanmaktadır. 

Bundan başka bütün bitkiler ve mamulerinin (meyvalar, sebzeler, 
kesilmiş çiçekler v.b.) ithalâtı Tarım Bakanlığı'nın yönetmelik 
ve talimatları ile düzenlenmektedir. 

A.B.D.'de ticaret konusu olan konserveler yüzleri bulan çeşit, tip, 
ağırlık , kalite ve markayı ihtiva ettiğinden bunlarla ilgili de¬ 
taylı fiatlarm bildirilmesine imkân görülememiştir. 

A.B.D.'de konserve ihracatını arttırmak ve desteklemek için özel 
olarak düzenlenmiş ve uygulanmakta olan herhangi bir tedbir bulun¬ 
mamaktadır . 
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KANADA 

A) üretim 

Kanada'nın meyve ve sebze konserveleri üretimi aşağıda 
gösterilmiştir: 

Tablo-XVII 

Kanada'nın Meyve Konserveleri 

birim: (000 pound) 

Madde 1973/74 1974/75 

Elma Konservesi 16.22 122.29 
" suyu 111.961 162.29 
" konsantresi 113.428 145.330 
" sosu 31.440 33.379 

Kayısı konservesi 1.368 1.891 

Vişne " 9.928 13.262 
Armut " 30.614 28.519 
Şeftali " 17.042 168.72 
Erik 6.346 4 .975 
Böğürtlen " 1.198 1.336 
çilek 1.562 2.143 

TOPLAM 341.110 276.872 

Kanada'nın meyve konserveleri üretimi 
1973/74 üretim yılında 154, .863 ton, 
1974/75 125. .699 ton olmuştur. 

Tablo-XVIII 

Kanada'nın sebze konserveleri üretimi 

Madde 1973/74 1974/75 

Kuşkonmaz konservesi 12.016 12.961 
Taze fasulye • 1 46.119 49.511 
Diğer " 42.644 39.413 
Pancar " II 17.637 21.051 
Havuç " " 14.433 12.860 
Mısır " II 122.877 111.782 
Mantar " n 20.986 18.167 
Bezelye M 95,163 116,033 
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Domates konservesi 

Domates suyu 
" salçası, 

Pulpu ve püresi 

85.902 

212 .049 
21.886 

72.347 

169 .882 

TOPLAM 691.712 624.007 

Kanada'nın sebze konserveleri üretimi 1973/74 yılında 314.037 ton 
olmuştur. 1974/75 üretimi ise (salça hariç) 283.299 tondur. 

b) İthalât 

Kanada'nın meyve ve sebze konserveleri ithalâtı aşağıdaki tablolar¬ 
da gösterilmiştir: 

Tablo-XIX 

KANADA'NIN MEYVE KONSERVELERİ İTHALÂTI 

Maddenin ismi 1.000 libre 

1974 Yılı 

1.000 Can. jS. 

1975 Yılı 

1.000 Libre- l.OOOC 

Elma 1.788 326 1299 218 
Kayısı 3.937 941 6113 1615 
Zeytin 4.906 1660 4442 1661 

Şeftali 62.651 13026 65211 15549 

Armut 15.500 3691 12812 2977 
Ananas 47 .32.1 9158 61877 13267 

Turunçgil buları 12.933 3182 10206 2736 

Karışık meyveler 50.711 11933 51038 13555 
Reçeller,Pelteler 
Korunmuş,konserve 3.963 1675 6456 3213 
Marmelatlar 2.683 790 3494 1398 
Diğer meyve konserveleri 

5.538 1629 5486 1855 

TOPLAM 211.931 48011 228434 58044 
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Tablo-XX 

KANADA’NIH SEBZE KONSERVELERİ 
İTHALATI 

Kuşkonmaz 850 
Fasulyeler,pişmiş, 
konserve edilmiş 273 
Fasulyeler,diğer 
şekillerde hazır¬ 
lanmış 3.636 
Havuç 8.785 
Mısır 8.408 
Mantar 32.592 
Yenibahar 1.611 
Patates 683 

Domates suyu 2.192 
" salçası 57.601 

Domates 7 4 .652 

Ketçap 754 
Diğer sebzeler ve 
suları 25.514 

382 1.098 534 

50 407 91 

659 3.527 700 
1.475 5.343 1.196 
1.638 1.639 405 

13.047 33.697 14.158 
599 1.082 431 
122 829 158 
262 2,071 321 

24.187 38.007 17.271 
12.577 81.161 13.917 

221 1.355 559 

5,393 24.935 5.977 

Toplam 217.551 60.606 195.151 55.718 

Genel Toplam 429.482 108.617 423.585 113.762 

Kanada'nın 1974 yılı ithalâtı 194,984 ton, 1975 yılı ithalâtı ise, 192.307 
ton olmuştur. 

c) Kalite (Standardizasyon ve sağlık kontrolü ile ilgili hususlar: 

Kanada'da bütün gıda maddelerinin satışı ve ithalâtı sağlık yönünden 
Gıda ve İlâç Kanununa (Food and Drug Act) tabî bulunmaktadır. Adıgeçen 
kanun gıda ve ilâçların standartları, yasak haller, ambalajlama ve etiket¬ 
leme ile ilgili hükümler taşımakta olup, bu kanuna uygun olmayan malların 
ithalâtı yasaktır. 

Söz konusu kanunun 4. maddesine göre yasak dan durumlur aşağıda belirtil¬ 
miştir . 

- Bileşiminde veya üzerinde zehirli veya zararlı bir madde bulunması 
-İnsan sağlığına uygun olmaması 
-Tamamen veya kısmen pis, çürük, bozuk , acılaşmış veya fermante olmuş 
hastalıklı hayvansal veya bitkisel yağ ihtiva etmesi 

-Safiyetinin bozulması 
-Sağlığa uygun olmayan şekilde hazırlanmış, konserve edilmiş, ambalaj¬ 
lanmış veya depo edilmiş olması. 
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d) Dış ticaretle ilgili uygulamalar: 

Ülkemiz Kanada1nın Gümrük Tarife Kanununa göre "en ziyade müsaadeye 
mazhar ülke tarifesi" ve buna ilâve olarak GATT ülkesi ülkelere uygu¬ 
lanan indirimli tarife ile gelişme yolundaki ülkelere uygulanan Genel 
Preferanslar Sistemi dahilinde uygulanan indirimli tarifelerden yarar¬ 
lanmaktadır . 

Kanada'ya ihraç edilen mallarımıza uygulanan Gümrük Tarifeleri aşağıda 
gösterilmiştir: 
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BTN 

20.02 

20.05 

Kanada 
Güm, Ta. No Madde Adı 

Sebze ve 
yenilen 
nebatlar 

8901-1 

8902-1 

8903-1 

8904-1 

8905-1 

8905-2 

8906-1 

Meyva ezmeleri, 
Reçeller, 
Marmelatlar 10530-1 

Kanada tarife¬ 
sinde Madde 
Adı 

İngiliz 
Rüçhanlı 
Tarifesi 

Sebzeler hazırlan¬ 

mış havası alınmış 
kaplar içinde, gümrük 
resminin tesbitinde 
ambalaj ağırlğı da 
esas ağırlığa dahil 
edilmektedir. 

Kuşkonmaz % 7 .5 

Fasulyeler, 
Pişirilmiş veya diğer 
şekillerde hazırlanmış Serbest 

Mısır 

Bezelye 

Domates 

Domates Salçası 
(Yalnız GATT 
çerçevesinde) 

Diğerleri 

Reçeller,Marmelat 

GATT 

Serbest 

serbest 

En ziyade Genel Genel 
müsaade ve tarife Preferans 
mazhar ülke tar. tarifesi 

Serbest 

Libresi 
1.5 sent 
Libresi 
1.25 

% 22.5 

Libresi 
1 sent 
Libresi 
1.5 sent 
Libresi 
1.5 sent 
Libresi 
2 sent 

Libresi 
1.5 sent 

% 15 

Libresi 
3.25 sent 
Libresi 
3 sent 

30 

Libresi 
3 sent 
Libresi 
3 sent 
Libresi 
3 sent 
Libresi 
3 sent 

% 30 

Libresi 
5 sent 
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İngiliz MüsIİ&ty! 
Kanada Gümrük Kanada Tarifesinde Rüçhanlı Mazhar Ülke Genel 
Tarife No. Maddenin Adı Tarifesi Tarifesi Tarife 

10510-1 Zeytin,tuzlu suda Serbest Serbest % 30 

10601-1 

10602-1 
10603-1 

10604-1 

10605-1 
10606-1 
10607-1 

10608-1 

Meyveler, hazırlanmış, 
havası alınmış teneke 
kaplarda veya havası 
alınmış diğer kaplarda 
(kapların ağırlığı ver¬ 
giye esas alınan ağır¬ 
lık içinde mütalaa e- 
dilmektedir.) 

Kayısı 2 1/2 Lib/ 
Avustralya, Yeni Zelan¬ 
da ve Güney Afrika ile 
olan Ticaret Anlaşmala¬ 
rına göre bu ülkelerden 
yapılan kayısı konserve¬ 
lerine 1/2 Lib/cent 
Kiraz ve Vişne Libre/Cent 1 1/2 
Şeftali " " 13/4 
Avustralya Tic. Ani. göre 
1/4 Libre/Cent, Yeni Ze¬ 
landa Tic. Ani. göre 1 1/4 Lib/cent 
Armut Libre/Cent 2 
Avustralya Tic. Ani. göre serbest 

21/2 Lib/ 

1/2 
1/4 

Yeni Zelanda 
Ananas 
Erik Libre/Cent 
Şeftali,armut ve kayısı 
karışık Libre/cent 
Avusturalya Tic. Ani. 
Diğerleri Libre/cent 
Avusturalya serbest 

Libre/cent 
Serbest 
1 1/3 

cent/lib. 
1 

Serbest 

1 1/3 

5 Lib/cent 

5 Lib/cent 
5 Lib/ıent 

5 

5 

Genel Preferanslar 
Tarifesi 
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İRAN 

İran'ın son üç yıllık konserve İthalâtı 

(Kg. olarak) 20.01 . 19 20 .02 . 20 20 .05 .90 

Yıllar (055.52) (055.52) (053.3) 

21 Mart 1973 
20 Mart 1974 5.510 38.893 73 .903 

20.06.29 

(053.9) 

187.683 

21 Mart 1974 
20 Mart 1975 

21 Mart 1975 
22 Aralık 1975 

2.112 

11.052 

8.097 

603,125 

60 .808 

19 .738 

186 .865 

75 .850 

21 Mart 1973 
20 Mart 1974 

21 Mart 1974 
20 Mart 1975 

21 Mart 1975 
22 Aralık 1975 

21 Mart 1973 
20 Mart 1974 

21 Mart 1974 
20 Mart 1975 

21 Mart 1975 
20 Mart 1976 

20.02 (serbest) 

" " (serbest) 

" " (ön müsaade) 

Iran'nın son üç yıllık konserve ihracatı 

64.939 558.070 1.790 8.872 

86 .830 461.885 690 89 .975 

18.570 35.134 3.492 494 

İran'ın son üç yıllık konserve üretimi 

22.000 ton (ayrıntılı üretim istatistik¬ 
leri bulunmamaktadır.) 

25.000 ton 

36.000 ton 

Gümrük mevzuatı: 

Mantar % 50 gümrük 

Domates konservesi % 50 gümrük 

Domates salçası ve 
diğer sebze konsar- 
veleri % 50 " 

110 Rial Kg. Ticari 
kazanç vergisi 

60 Rial kiloda 

25 Rial kiloda 

20.01 ,20.05, 20.06 pozisyonlarında yeralan maddelerin ithaline müsaade 
edilmemektedir. 
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DÜNYA DOMATES SALÇASI TİCARETİ 

Dünya toplam domates salçası ticareti, 1950 yılında 
175.000 ton iken 1967 de 350.000 tona, 1973 te ise 
480.000 tonluk rekor seviyesine ulaşmıştır. Ancak, 1974 
yılında enflasyon ve petrol krizine bağlı olarak ithalat¬ 
çı ülkelerdeki talebin azalması sonucunda 400,000 tona 
düşmüştür. (Tablo-Xlll) 

Önemli thalatçı ülkelerin başında İngiltere gelmekte, bu 
ülkeyi Batı Almanya izlemektedir. Bu iki ülkenin ithalâtı 
toplam dünya ticaretinin 1973 yılında % 30 unu, 1974 yı¬ 
lında ise 728 ini teşkil etmiştir. Diğer önemli ithalâtçı 
ülkeler Japonya, A.B.D. ve Ortadoğu ülkeleridir, Afrika 
ülkeleri de son yıllarda önem kazanan bir pazardır. 

Önemli ihracatçı ülkeler ise, Portekiz, İtalya,ve Yunanis¬ 
tan olup bu ülkeler toplam ihracat içinde % 50 oranında 
bir paya sahiptir. İtalya, geleneksel olarak en büyük ih¬ 
racatçı durumunda iken son yıllarda güçlü bir rekabet sonu¬ 
cunda önemli pazarlardaki yerini büyük ölçüde Portekiz ve 
Yunanistan'a terketmiştir. 

Son yıllarda, Doğu Avrupa Ülkelerinden Macaristan ve Bulga¬ 
ristan'ın ihracatı da dünya ticaretinde önem kazanmaya baş¬ 
lamıştır . 

Tablo - XIII 

1973 ve 1974 Yıllarında Dünya Domates Salçası ithalâtı ton 
(%28-30) 

Ülkeler 1974 1973 1973 göre fark 

Afrika 30.000 43.000 . - 13 .000 
Avustralya 5.000 - (1) / 5.000 

Avusturya 6 .000 2 .800 / 3 .200 
Belçika-Lüks. 9.000 11.600 - 2.600 
Kanada 20.000 17.000 / 3 .000 

Danimarka/îsveç/ 
Norveç 14.000 13.700 / 300 
Finlandiya 1.500 1,000 / 500 
Fransa 20.000 20.800 - 800 

B. Almanya 40.000 57.500 - 17,500 
Japonya 20.000 47.300 - 27.300 
Ingiltere 80.000 77.000 / 3,000 
İtalya 8.000 40.900 - 32.900 
Ortadoğu ülkeleri 55.000 39 .350 / 15.650 



Ingiltere'ye salça ihraç eden diğer ülkeler, ülkemiz, Yunanistan ve 
Ispanya'dır. Önceki yıllarda bu pazarda önemli bir yeri olan İtalya'nın 
ihracatı ise gittikçe gerilemektedir. 

cc) ithalâtla ilgili destekleyici mevzuat ve uygulamalar : 

Ingiltere AET'ne üye olmadan önce, ülkemizden yaptığı domates salçası 
ithalâtına % 3,2 oranında bir gümrük vergisi uygulamaktaydı. Halen 
geçiş dönemi nedeniyle % 7, 2 oranında vergi alınmaktadır. 1 Temmuz 1977 
tarihinden itibaren İngiltere'de AET ortak gümrük tarifesini uygulamaya 
başlıyarak domates salçası ithalatından % 18 oranında gümrük vergisi 
alacaktır. 

b) Federal Almanya 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Ingiltere'den sonra dünyanın ikinci önemli ithalâtçısı olan Federal Al¬ 
manya'da bir miktar domates üretimi olmakla birlikte domates salçası 
ihtiyacı tamamen ithalâtla karşılanmaktadır. 

Domates salçasının başlıca kullanım alanı, gıda sanayiinde çeşitli sos¬ 
lar, çorbalar ve balık konservesi yapımıdır. Bu sektör, ithalâtın % 90 
nı kullanmaktadır. Geri kalan % 10 ise hazır yemek sanayii ve perakende 
sektör tarafından paylaşılmaktadır. 

Federal Almanya kaliteden çok fiyata önem veren bir pazar durumundadır. 
Gıda sanayiinde kullanılan salçanın % 70 i % 28-30 konsantrasyonludur. 
Bununla beraber, % 36 dan fazla konsantrasyonlu salçaya olan talep te 
artmaktadır. 

bb) ithalatın ülkelere dağılımı 

Federal Almanya'nın 197H.974 yılları arasındaki salça ithalâtı 

Tablo-XV te gösterilmiştir. 



Tablo-XV 
Miktar: ton 

Değer : 000 Dil 
Federal Almanya'nın Salça 

ithalâtı 

1971 1972 1973 1974 
Ülkeler Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar 

İtalya 31.331 22 .452 39.238 27 .975 36.523 20.069 57.250 24 .215 
Yunanistan 4 .764 4 .225 9 .643 7 .874 17 .092 12.754 24.100 10.641 

Portekiz 7 .439 8.880 4 .976 4 .405 14 .842 13.119 6 .665 4 .787 

Macaristan 449 517 1.048 1.057 4 .265 3 .030 2 .879 1.404 

Bulgaristan 3 .823 4.247 2 .357 2 .424 6 .073 5,147 2 .394 1.151 

Fas j - - 164 43 896 585 1.337 792 

U.S.S.R. 578 828 496 659 503 636 1.066 787 

spanya 1.752 1.251 933 403 2 .864 1.333 3 .698 662 

Fransa 741 295 360 113 466 119 1.346 490 

Çekoslovakya 1.634 2 .192 1.199 1.518 1.225 1.243 413 320 
İsrail - - 14 23 274 322 166 250 

Türkiye 237 332 87 91 1.223 959 229 111 

Diğerleri 1.166 418 1.347 593 2 ,525 1.337 2 .429 836 

TOPLAM 51.464 45.764 61.388 47 .178 88 .776 60.713 103 .930 46.455 

Kaynak: ITC_ Preliminary Summary of a Survey Entitled: 
" The Markets for Processed Tomato Products in the United Kingdom, 

The Federal Republic of Germany, Switzerland and France. 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere Federal Almanya domates salçası 
piyasasına İtalya hakimdir ve ithalatın hemen hemen % 50 si bu ülkeden yapıl¬ 
maktadır. İtalya’nın AET ülkesi olması nedeniyle diğer ülkelere nazaran daha 

vantajlı bir durumda bulunması bu pazara mal sürümünü kolaylaştırmaktadır. 
Almanya'ya önemli miktarda salça ihraç eden diğer ülkeler Portekiz ve Yunanis¬ 
tan'dır. Doğu Bloku ülkelerinden Macaristan ve Bulgaristan'da Almanya'ya önem¬ 
li miktarda salça ihraç etmektedirler. Bu ülkelerin fiyatları Akdeniz ülkele¬ 
rinin fiyatlarından daha düşük bulunmaktadır. Federal Almanya son yıllarda Bul¬ 
garistan'dan yapılan salça ithalâtına kota sınırlaması koymuş bulunmaktadır. 
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Salça genellikle 5 Kg'lık kutular halinde ambalajlanmış olarak 
ithal edilmektedir. Portekiz ve Bulgaristan'dan yapılan ithalât 
100, 150 ve 200 Kg. lık şimşir ağacından yapılan fıçılar halin¬ 
de olmaktadır. 

cc) ihracat 

Federal Almanya'da bir miktar reeksport yapılmaktadır. Aşağı¬ 
da son üç yıl itibariyle ihracatın ülkelere dağılımı gösteril¬ 
miştir , 

Tablo-XVI 

Federal Almanya'nın Salça ihracatı Birimi: Ton 
(000 DM) 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değı 

Fransa 123,4 324 147,2 284 120,5 262 

Belçika-Lüksemburg 540,7 1066 554,8 1255 589,9 1387 
Hollanda 41,0 42 399,4 459 275,6 509 
İtalya 117,3 221 315,7 694 2030,2 3837 

İsviçre 46,1 72 65,9 113 227,6 472 

İspanya 43,9 93 -

-

Yugoslavya 9,0 51 8,9 51 6,0 36 

Ingiltere - - -
- 27,3 44 

İsviçre - - - - 7,4 48 

Nijerya - - - - 100,0 185 

TOPLAM 929,5 1886 1517,5 2850 3415,7 6840 

Kaynak: Bonn Ticaret Müşavirliği. 

Görüleceği üzere Federal Almanya'nın reeksportu giderek artmakta¬ 
dır. istatistiklerde açık olarak görülmemekle birlikte ihracatın 
salçadan elde edilen sos v.s. şekillerde olduğu tahmin edilmektedir 

dd) îthalâia ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygu¬ 
lamalar , 

Federal Almanya AET üyesi olduğundan ithalata topluluk ortak 
piyasa nizamı hükümleri geçerli bulunmaktadır. 

Avrupa Ekonomik topluluğunun işlenmiş Meyve ve Sebze ürünleri 
ile ilgili ortak piyasa düzeni 1 Temmuz 1968 tarihinden itiba¬ 
ren yürürlüğe girmiştir. Ortak piyasa düzeni bir fiyat rejimi 
getirmemiş olup sadece topluluk içi ve dışı alış verişleri or¬ 
tak bir ticaret rejimine bağlamaktadır. Bu tarihten itibaren 
topluluk dışı ticarette domates salçası ve bütün halde konserve 
edilmiş domatese % 18 tabii konsantrasyondaki domates suyuna ise 
% 21 oranında gümrük vergisi konmuştur. Ayrıca, topluluktaki ü- 
retimi korumak amacıyla üçüncü ülkelerden yapılacak ithalâtta 
"taban fiyatı" tesbiti yoluna da gidilebilecektir. 
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Daha sonra, 20 Temmuz 1971 tarihli yönetmelikle Yunanistan 
dışındaki üçüncü ülkelerden yapılan ithalât lisansa bağlan
mıştır. Buna göre, topluluk komisyonu gelen taleplere göre 
belli bir süre zarfında yapılacak ithalât miktarlarını tes-
bit etmekteydi. Ancak saptanmış olan taban fiyatının üstün
de satış yapmayı garanti eden ülkeler bu uygulamanın dışın
da tutulmuştu. Bu tarihlerde salça ihracatı henüz artmamış 
olan ülkemiz taban fiyatının üstünde satış yapma garantisi 
vermediğinden miktar kısıtlaması niteliğindeki lisans reji
mine tabi olmak durumunda kalmıştı. Öteyandan AET, Yunanistan 
için istisnai bir taban fiyatı sistemi saptamıştır. Yukarıda 
açıklanan koruma tedbirleri 16 Şubat 1973 ten bu yana kaldı
rılmış durumdadır. Halen AET na üçüncü ülkelerden yapılan 
domates salçası ithalâtı % 18 oranında Ortak Gümrük Tarifesi
ne tabi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye'den Federal Almanya'ya ithal edilen doma
tes salçasından % 18 oranında gümrük vergisi alınmaktadır. 
Ayrıca % 5,5 oranında da ithalât muamele vergisi vardır. 

Buna karşılık AET na Yunanistan'dan ithal edilen domates sal
çası gümrük vergisinden muaftır. Portekiz için ise ortak güm
rük tarife hadlerine % 30 oranında indirim tanınmıştır. 

Diğer taraftan, AET na üçüncü ülkelerden yapılacak domates 
salçası ithalâtı için 1977 yılı sonuna kadar geçerli olmak 
üzere minimum ithal fiyatları tesbit edilmiştir. Fiyat altı
lar için 60 H.b/100 Kg. (831 $S/ton, Danimarka, İngiltere ve 
İrlanda için ise 40.2. H.b/100 Kg. (557 0/ton) dur. (1) be
lirtilen bu fiyatlar % 28-30 konsantrasyonlu salça için olup, 
konsantrasyon oranına göre fiyatlar değişmektedir. Ayrıca 
İtalya'ya beher Kg. için 37 liretlik bir ihracat primi ödenme
si de karar altına alınmıştır. 

c) Fransa 

aa) Pazarın Başlıca Özellikleri 

Fransa domates salçası üreticisi, ihracatçısı ve ithalâtçısı 
durumunda olan bir ülkedir. 

(1) 1 H.b. 1,385 A.B.D. 0 
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ülke ihtiyacının % 50 si iç tüketimde karşılanmakta, geri ka¬ 
lanı ithal edilmektedir. Ayrıca, salça, püre domates konser¬ 
vesi ve çeşitli soslar halinde domates mamülleri ihracatı da 
yapılmaktadır. Tüketim eğilimi salçadan soslara doğru olmakta¬ 
dır. Fransa'da domates salçası tüketiminde gıda sanayii % 55-60, 
perakende satışlar % 30-35 ve hazır yemek sanayii % 10 oranında 
bir paya sahiptir. îthal edilen salça daha çok gıda sanayii ta¬ 
rafından kullanılmaktadır. Fransa'da imal edilen salça ise pe¬ 
rakende satışlara veya hazır yemek sanayiine gitmektedir. 

bb) ihracatın ülkelere dağılımı 

Fransa'nın ülkeler itibariyle son yıllardaki domates salçası 
ithalâtı Tablo -XVII ve XVIII de gösterilmiştir. 

Tabloların incelenmesinden görüleceği üzere Fransa'nın domates 
salçası ithalâtı yıldan yıla değişmekle birlikte 20.000 ton 
civarındadır, ithalâttaki değişmeler iç üretim miktarının değiş¬ 
mesinden ileri gelmekte olup toplam iç tüketim 43,000 tondur. 
Fransa’ya domates salçası ihraç eden ülkelerin başında, AET nin 
sağladığı kolaylıklardan yararlanan İtalya gelmektedir, ithalâ¬ 
tın % 50 kadarı İtalya'dan yapılmaktadır. 

Tablo- XVII 

Fransa'nın 1971 ve 1972 yıllarında Salça İthalâtı Birim: (ton) 
(000 F.Frangı) 

1971 1972 
Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer 

İtalya 10.888 20.989 9.429 19.935 
Portekiz 538 1.401 705 1.227 
Ispanya 98 135 811 1.524 
Yunanistan 1.722 2.621 5.110 10.759 

Türkiye - - 53 98 
Romanya 86 137 - -

Bulgaristan 954 1.294 899 1.321 
Fas 2.150 3.225 3.978 6.549 
Tunus 1.428 2.577 313 3.345 
Diğerleri 23 45 48 96 

TOPLAM 17.887 32.424 21.346 44.854 

Not: 1973 için detaylı istatistik bilgi sağlanamamıştır. Toplam 
ithalâtın 22.100 ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Kaynak: Paris Ticaret Müşavirliği 
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Tablo - XVIII 

Fransa'nın 1974 Yılı Salça İthalâtı 

Ülkeler Miktar (Ton) Değer (000 F.) 

Belçika-Lüx. 5 7 

İtalya 10.033 43 .593 
Ingiltere 20 22 
Portekiz 604 2.262 

Ispanya 509 1.572 
Yunanistan 2.588 12 .815 
Macaristan 3 53 

Bulgaristan 227 492 
Fas 2 .760 9.903 
Tunus 2.030 7.287 

TOPLAM 18 .780 78 .000 

Kaynak: AGREX, Marche International de Conserves de Fruits et 
Legumes, Mars, 1975 

İthalâtın % 40 ı ise Fas, Tunus ve Yunanistan'dan yapılmaktadır. 
İtalya'dan domates salçası ile birlikte domates konservesi ve sos 
da ithal edilmekte, Yunanistan, Fas ve Tunus'tan ise doğrudan doğ¬ 
ruya salça ithal edilmektedir, Portekiz ve Ispanya'dan yapılan 
ithalât düşük miktarlardadır. Bulgaristan'dan ise % 36-38 ve daha 
yüksek konsantrasyonda, fıçılar içinde ambalajlanmış salça ithal 
edilmektedir. 

cc) İhracat 

Fransa, Tablo XIX de görüleceği üzere yıladn yıla 3,4-6.6 ton 
arasında değişen miktarlarda salça ihraç etmektedir. Küçük parti¬ 
ler halinde Afrika ve Güney Doğu Asya'daki kalkınmakta olan ülke¬ 
lere yapılmaktadır. Diğer tarftan 1974 yılında AET ülkelerine 450 
ton kadar bir ihracat yapılmıştır. 

Tablo- XIX 

Fransa'nın Domates Salçası İhracatı 
Yıl Miktar (Ton) Değer (1000 F.) 

1971 4119 1036 
1972 6684 1391 

1973 3402 1104 

1974 5571 2450 

Kaynak: Agrex, Marche International des Conserves de Fruits et Lâgu- 
mes, Bulletin Mensuel No. 136, Mars 1975 
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dd) İthalâtla ilgili destekleyici mevzuat ve uygulamalar: 

Fransa AET üyesi olduğundan, topluluk ortak politikasına 
tabi bulunmaktadır, 

d) Hollanda 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Hollanda domates üreten bir ülke olmakla birlikte, üretim 
genellikle seralarda yapıldığından maliyet yüksek olmakta 
ve bu nedenle ülke içinde salça üretilmektedir. % 28-30 
konsantrasyonlu 5 Kg. lık kutular halinde veya daha yüksek 
konsantrasyonlu olup fıçılarda ambalajlanmış olarak ithal 
edilen salça diğer ithalatçı AET ülkelerinde olduğu gibi 
gıda sanayiinde kullanılmakta veya yeniden ambalajlanarak 
pazarlanmaktadır. Ayrıca iç pazarda Yunanistan, İtalya, 
macaristan orijinli, tüketici boyutunda ambalajlanmış ve 
üzerinde imalâtçı firmanın markasını taşıyan salçaya da 
rastlanmaktadır, 

bb) İthalâtın ülkelere dağılımı 

Tablo XX de görüleceği gibi Hollanda'nın ithalâtı, 1971 
ve 1972 yıllarında 14-15.000 ton iken 1973 yılında iç 
tüketimdeki artışın sonucunda 20.000 tona yükselmiştir. 

Halen Hollanda'ya salça ihraç eden ülkeler arasında en 
önemli yeri Yunanistan işgal etmektedir. Nitekim son yıl¬ 
larda ithal edilen salçanın % 50 si Yunanistan'dan alın¬ 
mıştır. Diğer önemli ihracatçılar İtalya, Portekiz, Maca¬ 
ristan ve Ispanya'dır. Ayrıca Hollanda, düşük miktarlarda 
olmak üzere diğer AET ülkelerinden, bazı Doğu Bloku ülke¬ 
lerinden, ülkemizden ve Uzak Doğu ülkelerinden de salça 
ithal etmektedir. 

Tablo- XX 

Hollanda'nın Domates Salçası ve Domates Konservesi 
İthalatı,Birim :ton 

1000 Hlf. 
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1971 1972 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değı 

Fransa 183 410 208 1.022 277 587 
B. Almanya 69 73 384 436 258 455 
İtalya 3.783 5.107 3.622 5.281 4.7 20 7 .545 
İngiltere 1.575 1.813 -

- 17 13 
İsviçre - -

-

- 184 264 
Portekiz 1.848 1.882 2 .120 2 .407 2A65 3.266 
İspanya 1.635 1.387 1.257 1.272 U18 2.092 
Yunanistan 4 .995 5.685 6 .120 7 .682 9.170 12.208 
Türkiye 41 54 48 35 150 172 
Çekoslovakya 69 52 15 11 70 80 
Macaristan 1.324 1.285 - - L923 2.087 
Romanya -

- - - 46 52 
Bulgaristan 37 32 -

- 19 25 
İsrail 20 17 17 14 19 16 
Çin 24 13 24 19 75 67 
Formoza - - 8 2 48 108 
Avusturya 48 15 - -

_ _ 

Hong Kong 12 11 - _ _ _ 

S.S.C.B. 24 

TOPLAM 

13 

15 .616 17 .982 14 .829 19.133 20.570 29.052 

Kaynak: La Haye Ticaret Müşavirliği, 

cc) İhracat 

Hollanda'nın domates salçası ihracatı reeksport şeklinde aşağıdaki 
ülkelere karşılarında gösterilen miktarlarda olmaktadır. 

Tablo-XXI 

Hollanda'nın Domates Salçası İhracatı Birim:ton 
(1000 Hlf.) 

1971 1972 1973 
Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar peğer 

B.Almanya 
İtalya 
İngiltere 
Surinam 
İspanya 

35 116 122 155 113 263 
25 23 57 67 41 80 
- - 740 814 5 23 
- - 9 16 - -

20 10 - - _ _ 

Toplam 88 163 932 1060 167 387 
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Kaynak: Lahaye Ticaret Müşavirliği 

dd) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve 
uygulamalar: 

Hollanda AET na üye olduğundan salça ithalâtında % 18 oranın¬ 
da gümrük vergisi alınmaktadır. Toplulukça bazı ülkelere tanı¬ 
nan prefaranslar Hollanda'da da uygulanmaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Hollanda iç piyasasında çeşitli ülkelerin değişik marka, konsan¬ 
trasyon derecesi ve ambalajdaki salça perakende satış fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Ambalaj şekli ve boyutu İthal edildiği ülke ve markası Fiyatı 

150 gr. (tüp) Hollanda (Albert Hein) 0.63 tfi.. 
170 gr. (teneke kutu) " " 0.65 Hfl. 
70 gr. 11 Yunanistan (Royalty) 0.35 " 
65 " Macaristan (Golden Pheasant) 0.35 " 

Kaynak : La Haye Ticaret Müşavirliği 15.8.1974 tarihli yazısı 

Not : 4 Kasım 1974 tarih ve 15052 sayılı Resmi Gazeteye göre 1 Hfl: 
517 krş. 

e) Belçika 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Belçika'da salça üretimi yılda 1000-1200 ton kadar olup ülke ihti¬ 
yacı genellikle ithalâtla karşılanmaktadır. İthalât çoğunlukla 
büyük firmalar tarafından gerçekleştir.ilmekte, ancak bazı perakende 
satış firmaları ile malı kendi ambalaj ve etiketleriyle piyasaya sü¬ 
ren imalâtçı firmalar da ithalât yapmaktadır, 

bb) İthalat 

Belçika'nın toplam salça ithalatı aşağıda gösterilmiştir: 

Yıllar 

1971 
1972 
1973 

Tablo-XXII 

Belçika'nın Salça İthalâtı 
Miktar (ton) 

22.523 
21.247 
25.220 

Değer (1000 BF) 

339 .228 
321.044 
447 .965 

Kaynak: Brüksel Ticaret Müşavirliği 

(Not: yukarıdaki rakkamlar salça ile birlikte diğer domates 
mamullerini de kapsamaktadır. 
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Belçika'nın salça ithal ettiği başlıca ülkeler İtalya, İspanya ve 
Yunanistan1 dır. 

cc) İhracat 

Belçika'dan reeksport niteliğinde ve düşük miktarlarda olmak 
üzere Federal Almanya ve Hollanda'ya salça ihraç edilmektedir. 

Tablo- XXIII 

Belçika'nın Salça ihracatı 

Yıllar Miktar (ton) Değer (1000 BF) 

1971 184 3.235 
1972 434 6.782 
1973 409 7.482 

Kaynak: Brüksel Ticaret Müşavirliği 

dd) İthalatla ilgili destekleyici ve engelliyici mevzuat ve uygu¬ 
lamalar 

Belçika AET üyesi olduğundan topluluk ortak günlük tarifesi uygu¬ 
lanmaktadır . 

Ayrıca her türlü ülkeden yapılan domates salçası ithalatından % 6 
oranında katma değer vergisi (TVA) alınmaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Belçika'da çeşitli ülkelerden ithal edilen domates salçası 
perakende satış fiyatları aşağıdaki gibidir: 

Ambalaj boyutu Konsantrasyon Oranı Fiyatlar (BF) 

70 gr. % 28-30 
150 gr % 28-30 
410 gr % 28-30 

70 gr % 36-38 
150 gr % 36-38 
410 gr % 36-38 
850 gr % 36-38 

3.80-5.00-8.20-9.00 
7.00-9.80-11.00 

27.50 
9.20 

18 .40 
48 .75 
90.00 

Kayaak: Brüksel Ticaret Müşavirliğinin 10.7.1974 tarihli yazısı 
(NOT) 4.11.1974 tarih ve 15052 sayılı Resmi Gazeteye göre 1 BF: 35.80 krş.) 
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f) Danimarka 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Danimarka'nın domates salçası üretimi çok düşük bir seviyede olup 
ülke ihtiyacının hamen hemen tamamını ithalatla karşılamaktadır. 
Bu ülkede domates salçasının başlıca kullanım alanı balık konservesi 
yapımıdır. Ayrıca ketçap şeklinde veya bazı özel yemeklerin hazırlan¬ 
masında salça olarak doğrudan doğruya da tüketilmektedir. İthalatın 
% 90 kadarı, aşağıda adı verilen firma tarafından yapılmaktadır: 

Messrs. Cari B. Feldthusen, 
Readhuspladsen 45, 
DK. 1550 Copenhagen V, 
Denmark 

bb) İthalatın ülkelere dağılımı 

Tablo XXI de görüldüğü gibi Danimarka'ya salça ihraç eden ülkelerin 
başında Portekiz gelmekte ve ithalatın 1973 yılı itibariyle % 83 i bu 
ülkeden yapılmış bulunlaaktadır. Portekiz'i ithalatın % 7-8 inin 
yapıldığı Bulgaristan, izlemektedir. Diğer ülkelerin ihracatı sembolik 
miktarlardadır. 

Danimarka'ya salça ihracatımız henüz çok düşük bir düzeyde bulunmak¬ 
la beraber, bu pazarda salçalarımızın kalite yönünden beğenildiği 
ve Portekiz'e nazaran daha düşük fiyat teklifiyle ihracatımızı arttır¬ 
manın mümkün olduğu bildirilmektedir, 

Tablo-XXIV 

Danimarka'nın Domates Salçası ithalâtı Miktar: ton 
Değer : 1000 D.Kr. 

1971 1972 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değe 

İsveç 1.2 2 _ 

-

Bulgaristan 297 .5 553 298 ,7 637 342 .8 920 

Çekoslovakya 50.0 87 - - - -

İtalya 35.7 85 39.3 93 124 .2 592 
Portekiz 1983 .6 3986 2242 .8 4729 3790.7 8993 

Ispanya 50.3 87 20.0 41 122.0 390 
Ingiltere 0.4 2 3.2 - - -

Türkiye 4.8 6 80 .0 10 - -

Macaristan 55.0 99 - 148 52.0 121 
AB,D. 1.1 4 - - - -

Fransa - -
- - 11.0 27 

Norveç - - - - 5.0 10 
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Yunanistan - - - - 18 .4 75 
Fas - - - - 31.8 80 

Arjantin - - - - 5.4 12 
İsrail - - - - 19 .2 57 

Çin - - - - 8.0 18 

TOPLAM 2462.1 4911 2686 .4 5664 4533.4 11301 

Kaynak: Kopenhang Ticaret Müşavirliğinin 24.7.1974 tarihli 
yazısı 

1 D.Kr. : 229,30 Krş. (4.11.1974 tarih 15052 sayılı resmi gazete) 

cc) İthalatla ilgili destekleyici ve engelliyici mevzuat ve uy¬ 
gulamalar : 

Danimarka'ya salça ithalâtı liberedir. 1974 yılına kadar AET 
ve Türkiye gümrük vergisinden muaf tutulmakta, diğer ülkeler¬ 
den % 3.6 oranında vergi alınmaktaydı.Danimarka'nın AET na katılması 
dolayısıyle 1975 yılında Portekiz'den % 5, Türkiye ve Ispanya'da 
dahil olmak üzere üçüncü ülkelerden % 7.2 oranında, 1976 da Por¬ 
tekiz'den % 7.5 üçüncü ülkelerden % 10,8 oranında gümrük vergisi 
alınacaktır. 

Türkiye önümüzdeki iki yıl içinde topluluğun diğer üyelerine 
göre daha düşük gümrük vergisi ödiyeceğinden bu avantajı değer¬ 
lendirme durumundadır. 

2- İSKANDİNAV ÜLKELERİ 
a) İsveç 

İsveç'te salça üretimi yoktur, ülke ihtiyacının tamamı 
ithal edilmekte ve ketçap ve sos yapımında kullanılmaktadır. 

aa) İthalât 

Tablo - XXV 

İsveç'in Toplam Salça İthalâtı Birim: ton 
1000 1.Kronu 

Yıllar Miktar Değer 

1971 3 .345 6 .411 
1972 4 .185 8 .145 
1973 4 .618 9 .318 

Kaynak: Stokholm Ticaret Müşavirliği 

1 İsveç Kronu- 311,30 Krş. (4.11.1974 tarihli Resmi Gazete) 
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İthalat başlıca İngiltere Portekiz, İspanya, Macaristan, 
İtalya ve A.B.D. den yapılmaktadır. İthalat iç tüketim ar¬ 
tışına bağlı olarak yükselmektedir. 

bb) İhracat 

Tablo- XXVI 

İsveç'in Salçadan Yapılan Soslar İhracatı Birim:ton 
1000 1. Kronu 

Yıllar Miktar Değer 

1971 
1972 
1973 

1.490 
1.669 
1,527 

3 .645 
3 .853 
4 .134 

Kaynak : Stokholm Ticaret Müşavirliği 

İthal edilen salçalardan, sulandırılarak ve çeşni katılarak ha¬ 
zırlanan soslar ihraç edilmektedir. İhracat, 1.500 tonluk sabit 
bir düzeyde bulunmaktadır. 

cc) İthalatla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve 
uygulamalar : 

İsveç'e salça ithali ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı tedbir 
bulunmamakta olup gümrük vergisi alınmamaktadır. 

b) Norveç 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Norveç ülke içinde salça üretimi yapılmadığından ihtiyacını ta¬ 
mamen ithalatla karşılamaktadır, ithalat çoğunlukla konserve 
fabrikaları tarafından 5 Kg. lık kutular halinde yapılmakta ve 
yeniden ambalajlanarak firmaların kendi markalarıyla piyasaya 
verilmektedir. Ayrıca, Italyan menşeli salçalar orijinal amba¬ 
lajlarıyla satılmaktadır. Norveç'e salça ithali sıkı bir sağlık 
kontrolundan sonra yapılmaktadır. 

bb) ithalât 
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Tablo - XXVII 

Norveç'in Salça ithalatı Birim: Ton 
1971 1972 1000 N> Kronu 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

İtalya 20 69 14 49 22 78 
İspanya 385 741 211 422 176 469 
Portekiz 2.727 5.446 3 .296 6 .885 3.571 8 .000 
İsrail 26 46 - - - -

Belçika - - - 1,2 4 

Fransa - - - 208 631 
HoLfemda - - - 1,5 4 

İngiltere - - - 6,7 12 
B. Almanya - - - 0,6 0,3 
A.B.D. - - - 10 26 
Yunanistan - - - 2 7 
Macaristan - - - 5 25 
İsrail - - - 62 120 

Çin Halk Cum. - - - 2 6 

TOPLAM 
3.158 6 .302 3.521 7 .356 4 .068 9^382,6 

Kaynak: Oslo Ticaret Müşavirliği 

1 N. Kronu- 247,50 Krş, (4.11.1974 tarih ve 15052 sayılı Resmi Gazete) 

Norveç'in salça ithalatı 1971 de 3,158 tondan 1974 de 4.068 tona yük¬ 
selmiştir. ithalatın % 90 ı Portekiz'den yapılmaktadır. Diğer ülkele¬ 
rin payları çok düşük olup İspanya ve Fransa diğer ihracatçılar arasın¬ 
da en önemlileridir. 

cc) ithalatla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygulamalar: 

Norveç'e ithal edilen domates salçasının kilogramından 4.80 Norveç Kronu 
gümrük resmi alınmaktadır. 
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3- ORTA AVRUPA ÜLKELERİ 

a) İsviçre 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

İsviçre, İngiltere ve Federal Almanya'dan sonra Av¬ 
rupa ülkeleri arasındaki en önemli domates mamulleri 
ithalatçısıdır, 1974 yılında 38.737 ton olan toplam 
domates mamulleri ithalatının % 50 sini teşkil eden 
16.055 tonu salça, 20.785 tonu ise bütün soyulmuş 
domates konservesidir. 

İsviçre'de iç üretim çok az miktarda olduğundan ül¬ 
kenin ihtiyacı tamamen ithalatla karşılanmaktadır. 
İthal edilen salçanın % 70 kadarı gıda sanayii tara¬ 
fından kullanılmaktadır. Gıda sanayiinde kullanılan 
salça ise esas olarak kurutma sanayiine ham madde teşkil 
etmektedir. İthalatın % 20 si yeniden ambalajlanarak ve¬ 
ya ambalajlı olarak ithal edilerek perakende ticarete 
konu olmakta, % 10 u ise hazır yemek sanayii tarafından 
kullanılmaktadır. 

İsviçre kalite duyarlığı çok fazla olan bir pazardır. 
İsviçre'de en büyük kurutma fabrikası olan "Spreda" 
20.000 tonluk % 28-30 konsantrasyonlu salça kurutma 
kapasitesinin halen 10.000 tonunu kullanmaktadır. 1975 
yılında talep azlığı nedeniyle kapasitesini 2.000 tona 
düşürmüş olan Spreda firması asitliği fazla olmayan 
(PH:4), ve renk bakımından mükemmel durumda olan salça 
talep etmektedir. İsviçre'de perakende domates mamulle¬ 
ri satışında 1975 yılındaki payı % 75 olan Migros fir¬ 
ması ise, 5 Kg. lık kutularda ithal ettiği salçayı,ken¬ 
dilerine ait bulunan Bischofzsell fabrikasında yeniden 
ambalajlayarak satışa arzetmektedir. Ancak, iç piyasada¬ 
ki fiyat artışını önlemek üzere, doğrudan doğruya tüke¬ 
tici boyutunda ambalajlanmış salça ithalatına gidilmesi 
söz konusudur. 

bb)İthalât 

İsviçre'nin 1973 ve 1974 yıllarındaki salça ithalatı 
Tablo XXVIII de gösterilmiştir. 
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Tablo -XXVIII Birim: ton 
000 İsv. Fr. 

İsviçre'nin Salça İthalâtı 

1973 1974 

ülkeler .Miktar Değer Miktar Değer 

İtalya 4 .341 6 .545 6 .680 17.011 

Portekiz 5.409 7.106 4 .028 7 .927 
Yunanistan 249 312 1.375 3 .010 
Macaristan 1.428 2.275 1.046 3.373 

Ispanya 2 .916 3.602 1.035 2 .434 

Türkiye 1.846 2.941 712 2.285 
Bulgaristan 113 166 383 1.013 
Cezayir 71 104 195 299 
Yugoslavya - - 141 304 
Arjantin - - 135 482 
Diğerleri 93 203 325 785 

TOPLAM 16 .466 23.254 16.055 38 .923 

Kaynak: ITC, age 

İsviçre'nin 1971 deki salça ithalatı 11.564 ton, 1972 yılındaki 
ithalatı ise 13.223 tondur. İthalat 1971-1974 yılları arasında 
% 27 oranında artmıştır. İsviçre'ye salça ihraç eden ülkelerin 
başında İtalya gelmekte olup bu ülke 1974 yılında toplam ithala¬ 
tın % 41,6 sını sağlamıştır. İthalatın yapıldığı diğer ülkeler 
Portekiz, Ispanya, Türkiye ve Yunanistandır. 

cc) İhracat 

Tablo XXIX 

ülkeler 

İsviçre'nin Salça ihracatı 
1971 1972 

Miktar (kg) Değer (l.F.) Miktar (Kg) D&ğer 
1973 

Miktar Değer 

B.Almanya 
İtalya 120 545 
Belçika-Lüx47.322 158.658 
Avusturya 5.899 16.005 

4.590 
64 

59.719 
10.019 

24.993 
175 

170.602 
31.333 

18.141 36.661 
68.502 210.282 
68.475 119.274 

TOPLAM 59.788 197 .334 77.273 237.605 161.033 387.413 

Kaynak: Bern Ticaret Müşavirliği 
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Tablodan görüleceği üzere İsviçre 60-160 ton arasında ihracat 
yapmakta bunun salçadan yapılan sos v.s. şekillerde olduğu 
sanılmaktadır. 

dd) ithalatla ilgili engelleyici ve destekleyici mevzuat ve 
uygulamalar 

İsviçre'nin domates salçası ithalatında 5 Kg. dan büyük kaplar 
içinde yapılan ithalattan 100 Kg. da 13 Isv. Frangı gümrük res¬ 
mi alınmaktaysa da 1 Mart 1972 tarihinden itibaren gelişmekte 
olan ülkelere ve bu arada ülkemize de uygulanmaya başlanan pre- 
feranslı gümrük sistemi sayesinde bu vergi 9-10 İsviçre Frangı¬ 
na inmiştir. 5 Kg. lık ve daha küçük ambalajlarda yapılan ithalat¬ 
tan ise gümrük vergisi alınmamaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Domates salçasının İsviçre piyasasındaki toptan satış fiyatları 
şöyledir: 

Ambalaj Boyutu Fiyat 

200 gr. lık tüp 0,92 Isv. Fr. 
200 gr.lık cam kavanoz 1,- " 
155 gr. lık tüp 0,86 
70 gr. lık teneke kutu 0,50 " 

Perakened satış fiyatları ise aşağıdaki gibidir. (2) 

Ambalaj Boyutu Fiyat 

200 gr. lık tüp 1»15 Isv. Fr. 
200 gr.lık cam kavanoz 1,25 " 
155 gr. lık tüp 1,10 
70 gr. lık teneke kutu 0,65 " 

(1), (2) Bern Ticaret Müşavirliğince 22.4.1974 tarihli yazıyla 
bildirilmiştir. 
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b) Avusturya 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Avusturya ülke ihtiyacının % 50 sini kendi üretimiyle 
karşılayan, % 50 sini ise ithal eden bir ülkedir. 

Aşağıda açıklanacak olan, gümrük vergi sisteminin et¬ 
kisiyle ithalat genellikle % 36-38 veya % 38-40 konsan-
trasyonlu, hava almayan fıçı ve varillerde ambalajlanmış 
olarak tercih edilmektedir, Portekiz'e tanınan gümrük 
muafiyeti nedeniyle bu ülkeden %28-30 konsantrasyonlu ve 
5 Kg. lık kutular halinde ambalajlanmış salça ithal edi¬ 
lebilmektedir. Perakende piyasada en fazla % 28-30 konsan¬ 
trasyonlu salça arandığından ithal edilen salçalar konsan¬ 
trasyon oranı düşürüldükten sonra küçük ambalajlar içinde 
piyasaya sürülmektedir. 

Avusturya gıda kodeksine göre 5 Kg, ve daha küçük kaplarda 
ithal edilen % 28-30 konsantrasyonlu salçanın herhangi bir 
koruyucu madde ihtiva etmemesi gerekmektedir. Daha yüksek 
konsantrasyon oranı için 100 gr. da 150 miligram benzol 
asidi kullanılmasına izin verilmiştir. 

bb) İthalât 

Tablo-XXX 

Avusturya'nın Domates Salçası, Suyu ve Konservesi 
İthalâtı , Birim: ton 

ülkeler 

1000 A.Ş. 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

B.Almanya 16 354 22 512 32 737 

İtalya 123 1 .366 132 1 .265 130 1. ,269 

Çekoslovakya 
İsviçre 

158 
6 

939 
96 

154 
6 

915 
116 

369 
12 

2 . ,891 
223 

Ingiltere - - - - 20 144 
Bulgaristan 127 819 160 1 .156 93 921 

Ispanya - - - - 16 100 

Yugoslavya - - - - 30 410 

Yunanistan - - - - 183 513 

Romanya 558 2 .909 435 2, ,402 668 7 . 719 
Macaristan 203 1, ,311 325 2, , 144 674 5 , 782 
Portekiz 766 5, .484 921 1, ,626 1,054 8 . 353 

TOPLAM 2, ,013 13, ,761 2.199 15, ,910 3,163 29 , 174 

Kaynak: Viyana Ticaret Müşavirliği 
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1 Avustur'ya Şilini : 71,54 Krş, (4.7.1973 tarih ve 14584 sayılı 
Resmi Gazete) 

Avusturya'ya salça ihraç eden ülkelerin başında pazar payı % 30 
olan Portekiz yer almakta ve bu ülkenin ithalâtı 5 Kg. lık kaplar¬ 
da, % 28/30 konsantrasyonlu salça şeklinde olmaktadır, % 36 ve da¬ 
ha yüksek konsantrasyon oranında ve fıçı ya da varillerde ambalaj¬ 
lanmış salça ihraç eden Doğu Avrupa ülkeleri ise pazarın % 60 na 
hakim durumdadır. Diğer ülkelerin ihracatı düşük miktarlardadır.Avus¬ 
turya'dan ihracat ve reeksport genellikle yapılmamakta olup sadece 
1973 te Belçika'ya 113 ton salça ihraç edilmiştir, 

cc) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygulama¬ 
lar: 

Avusturya'ya domates salçası ithalâtında 15 kg, ve daha küçük amba¬ 
lajlı olanlardan 100 kg, da 300 Şilin, 15 kg,dan büyük kaplarda am¬ 
balajlanmış olanlardan 100 kg, da 80 Şilin gümrük resmi ve ayrıca 
% 8 oranında da ithalât muamele vergisi alınmaktadır, Portekiz ve 
diğer EFTA üyelerinden gümrük vergisi alınmamaktadır, ithalât mua¬ 
mele vergisi tamamen tüketiciye intikal ettirilmektedir. 

4- ORTA DOĞU ÜLKELERİ 

a) Suudî Arabistan 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Suudî Arabistan'da yılın her mevsiminde domates üretilmekle bir¬ 
likte, birey başına tüketim dünya ülkeleri arasında yüksek sayı¬ 
lacak bir düzeyde olduğundan (1,7 kg.) ihtiyaç ithalâtla karşı¬ 
lanmaktadır. Suudî Arabistan, Ortadoğu'daki en büyük salça itha¬ 
latçısı ve ikinci büyük tüketici ülke durumundadır. 

Bu ülkede 1977 yılından itibaren tam kapasiteyle faaliyete geçmek 
üzere birisi Riyad yakınında, diğeri ise Quasim'de 3.000 er ton 
kapasiteli iki domates salçası fabrikası kurulmaktaysa da, ülke 
ihtiyacının büyük bir kısmı ithalâtla karşılanmaya devam edecektir, 
ithalat doğrudan doğruya piyasaya intikal etmek üzere tüketici bo¬ 
yutunda ambalajlarda yapılmaktadır. 

Suudî Arabistan'da diğer Ortadoğu ülkeleri gibi sıcak bir iklim 
hüküm sürdüğünden, en fazla tercih edilen ambalaj net 70 gr. % 2 
oranında tuz ihtiva eden tiptir. Böylece, açılan kutu bir defada 
kullanılmakta, sıcağın tesiriyle meydana gelebilecek bozulma önlen¬ 
miş olmaktadır. 70, 150 ve 198 gr, lık ambalajlarda piyasada bulun¬ 
makta, nadiren görülen 500 gr.lık ambalajlar sadece ülkedeki yaban_ 
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crlar tarafından tercih edilmektedir, 70,150 vel98 gr, lık kutuların 
48-100 adedi karton kutulara konmuş olarak ithal edilen ambalajların 
üzerindeki etiketlerin Arapça yazılması gerekmektedir. 

Suudî Arabistan fiyatın kaliteden daha fazla önem taşıdığı bir 
pazar durumundadır. İthalatçılar FOB satışlara ilgi duymamakta ve 
CİF Cidde teslimi ithalâtı tercih etmektedirler. Ayrıca CİF Beyrut 
teslimi de yapılabilmektedir. 

bb) ithalât 

Tablo- XXXI 

Suudî Arabistan'ın 1971 Yılı Salça ithalâtı 

Ülkeler Miktar (kg.) Değer (Suuc 

Suriye 13.577 9,355 
Lübnan 3.322.512 4.613,744 
Ürdün 3.350 17.174 
Kuveyt 32.760 47.265 
Mısır 40.000 52.181 
Katar 33.000 37.500 

Japonya 36.601 50.715 

Etopya 10.475 19.168 

Belçika 420.000 535.950 
İtalya 7.961.343 11.521.888 
Ispanya 227.080 301.550 
Macaristan 46.110 48.704 

S.S.C.B. 489.350 718.744 
A.B.D. 188.243 265.113 
Diğerleri 4 .245 20.814 

TOPLAM 12.523.424 18.264.144 

Kaynak: Cidde Ticaret Ataşeliği 

1 Suudî Riyali: 400 Krş.- 

Tablo XXXI in incelenmesinden anlaşılacağı üzere Suudî Arabis¬ 
tan'a 1971 yılında 12.523 ton salça ithal edilmiştir, 1972 yı¬ 
lında ithalât 10.200 tona düşmüşse de 1973 ve 1974 te petrol 
fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak Suudî Arabistan'da gö¬ 
rülen ekonomik gelişme ve yabancı işçilerin etkisiyle tüketim 
ve ithalât artarak 15.000 tona ulaşmıştır, önümüzdeki yıllarda 
ithalâtın artmaya devam etmesi beklenmektedir. Suudi Arabistan'a 
salça ihraç eden ülkelerin başında pazar payı % 50 olan İtalya 
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Hollanda 18.000 
12.000 
20.000 

13.100 
10.000 
22.500 

/ 4.900 
/ 2.000 
- 2,500 

Güney Afrika 
İsviçre 
A.B.D. Porto Riko 
Orta Amerika 

Diğer Ülkeler 
17.000 
25.000 

43.000 
20.000 

- 26.000 
/ 5.000 

TOPLAM 400.500 480.000 80.050 

(1) Avustralya'nın 1973 yılı ithalâtı diğer ülkeler ara¬ 
sında gösterilmiştir. 

Kaynak: AGIND, Domates Salçası Üreten Avrupa Ülkeleri 
Arasında Şubat 1975 te Sofya'da Yapılan Toplantıya Ait 
Doküman. 

A- Başlıca İthalâtçı Ülkeler 
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu 

a) İngiltere 

aa) Pazarın Başlıca özellikleri 

İngiltere salça üreticisi bir ülke olmayıp iç tüketim ih¬ 
tiyacını tamamiyle ithalât yoluyla sağlamaktadır. İthalâtın 
% 90 ı gıda sanayii firmaları tarafından kullanılmaktadır. 
Bu firmalar salçayı ketçap, domates çorbası, soslu hazır 
yemek ve bebek mamaları imalâtında kullanmaktadır. Gıda Sana¬ 
yii sektörü ithalâtı doğrudan doğruya imalâtçı firmalardan 
yapmayı tercih etmektedir. Bu pazardaki bir diğer önemli alı¬ 
cı grup otel, lokanta, kantin v.s. gibi toplu yemek yenen 
yerleri (catering sector) kapsamaktadır. Bu kuruluşlar itha¬ 
lâtın % 9 kadarını kullanmakta ve alımlarını genellikle ko¬ 
misyoncu firmalar aracılığı ile yapmaktadır. Perakende sektö¬ 
rün payı ise % 1 dir. 

En önemli ithalâtçı gıda sanayii firmaları Heinz, H.P.-Smedley, 
Nestle ve Campbell'dir. 

bb) İthalâtın ülkelere dağılımı 

Aşağıdaki tabloda İngiltere'nin 1971,1972,1973 ve 1974 yılları 
domates salçası, püresi ve pulp ithalâtı gösterilmiştir: 
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Tablo-XIV 

Ingiltere'nin Domates Salçası ithalâtı (Birim: ton) 

ülkeler 1971 1972 1973 1974(1) 1975 

Bulgaristan 2.138 2 .644 3 .295 2 .100 153 
Yunanistan 4 .539 7 .746 5.107 10.700 5110 
İsrail 278 224 2.396 2.300 3055 
Macaristan 791 2.111 1.495 1.500 906 
Meksika -

- 1.722 700 

İtalya 6.069 5.052 3 .249 8.700 6671 
Portekiz 36.347 34.328 44.805 33.100 18459 

Ispanya 6.590 9 .668 7 .030 9 .100 3868 
Türkiye 4 .187 4 .234 7 .540 6 .800 3227 
Diğerleri 1.742 2.231 3 .980 10.800 1551 
Fas 3242 

TOPIAM 62.681 68.260 80 .619 85.800 46212 

Kaynak: Londra Ticaret Müşavirliği, 

(1) ITC, Preliminary Summary for the Markets of Processed 
Tomato Products. 

(2) 1971-1974 arasında FAS diğerleri altında gösterilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere Ingiltere'nin salça ithalâtı 
devamlı bir gelişme göstermektedir. Nitekim 1971 yılında 62.681 ton olan 
ithalâtı 5.579 tonluk bir artışla 1972 de 68.260 tona yükselmiş, 1973 yı¬ 
lında ise 12.359 tonluk bir yükselmeyle 80.619 tonu bulmuştur. 

Ingiltere piyasası, ihracatçı ülkeler için kesin bir rekabetin hüküm sür¬ 
düğü bir pazar niteliğindedir, ithalâtın yarıdan biraz fazlası Portekiz 
tarafından karşılanmaktadır. Portekiz çıkışlı 28/30 konsantrasyon derecesin¬ 
deki ve Howard sayımına göre pozitif küf sayısı % 50'nin altındaki salçalar 
piyasada en fazla aranır durumdadır. Nitekim 1973 yılında Portekiz'in ihra¬ 
catı 44.805 tonluk rekor bir düzeye ulaşmıştır. 
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yer almaktadır. Bu ülkeyi pazarın % 25 ine sahip olan Lübnan 
izlemektedir, Lübnan, Bulgaristan'dan ithal ettiği salçayı Suudî 
Arabistan piyasasının isteklerine uygun şekilde ambalajlıyarak 
reeksport yapmaktadır. 

1974 yılından itibaren görülmeye başlayan ve 1976 sonuna kadar de¬ 
vam etmesi beklenen dünya salça piyasalarındaki talep düşüklüğü, 
ihracatçı ülkeleri Suudî Arabistan piyasasında kesin bir rekabet 
ortamına sürüklemiş bulunmaktadır. Özellikle denizyolu ulaşımında 
avantajlı bulunan ülkeler düşük CF ve CİF fiyat teklifiyle kolaylık¬ 
la alıcı bulabilmektedirler. Örneğin Brezilya ve Çin, Yunanistan 
ve Bulgaristan'dan daha düşük CİF fiyatlarla Suudî Arabistan'a sal- - 
ça ihraç edebilmektedir. 

cc) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygu¬ 
lamalar : 

Suudî Arabistan'da liberal bir ticaret politikası uygulanmakta olup 
vergiler CİF değer üzerinden veya ağırlık üzerinden alınmaktadır. 
Domates salçası ithalatından % 3 oranında gümrük vergisi alınmakta¬ 
dır. Diğer Arap ülkelerinden yapılan domates salçası ithalâtında 
ise % 25 oranında vergi indirimi yapılmaktadır. Kalite standartları¬ 
na gelince, domates salçasına ilâve edilen tuz miktarının % 2 yi 
geçmemesi, renk maddesi ve koruyucu madde ilâve edilmemesi, gerekmek¬ 
tedir . 

Yeni alınan bir kararla, domates salçası etiketlerinin Arap harfle¬ 
riyle yazılması zorunlu hale getirilmiştir. 

dd) Fiyatlar 

Suudî Arabistan'a ithal edilen salça fiyatı, Kasım, 1975 itibariyle 
70 gr, 100 lük karton kutuda Yunanistan ve Brezilya menşeli CİF veya 
CF Cidde kartonu 5,5-6 % dır. 

b) Kuveyt 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Petrol rezervleri sayesinde dünyanın birey başına milli gelir sevi¬ 
yesi en yüksek ülkelerinden biri olan Kuveyt’te iklim koşulları ne¬ 
deniyle ülke içinde domates tarımı yapılamamakta ve salça ihtiyacı 
tamamen ithalâtla karşılanmaktadır. 
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Kuveyt, Nüfus başına salça tüketiminin en yüksek olduğu ülkelerden 
birisidir, 1969-1972 yılları arasında bu miktar 4,5-6 kg. arasında 
olmuştur. Kuveyt'te tüketici tercihleri ambalaj tipi ve diğer bakım
lardan Suudî Arabistan'la aynı olmakla birlikte yüksek gelir seviye
sinin bir sonucu olarak kalite duyarlığı fiyat duyarlığından önde 
gelmektedir. 

Kuveyt'te gıda endüstrisi bulunmadığından ithal edilen salça % 85 
oranında aile tüketiminde, % 15 oranında da toplu yemek yenen yer
lerdeki tüketimde kullanılmaktadır. 

bb) İthalât 

Tablo -XXXII 

Kuveyt'in Salça ithalâtı Birim: Kuveyt Dinarı 

1971 1972 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

İtalya 1.234 .473 148.068 1.965.218 232 .772 227 .931 46 .433 
Yunanistan 1.552.149 204 .399 954.594 129 .332 1105.488 185 .876 
Romanya 410.100 47 .489 280.500 35.350 844.138 216.472 
Macaristan 791,100 89 .484 - 475.688 57.105 884 .600 82.525 
Bulgaristan 202.000 21.656 - - 491.956 166 .913 
Çin 1.111.655 126.161 713 .028 78 .812 1335 .095 174.035 

Diğerleri 65.993 8.998 - - 33 .814 3.233 

TOPLAM 5.367.470 646.255 4.403.011 535.262 4923.022 870.379 

Kaynak : ITC, The Middle East Markets for Tomato Products April, 1975 

1 Kuveyt Dinarı : 100 fils: 5,24 TL. 

Kuveyt'e salça ihraç eden başlıca ülkeler, pazarın % 30 kadarına sahip 
olan İtalya, Çin (%23) , Yunanistan (% 17) , Macaristan (%14) ve Romanya (% 18) diri 

cc) ihracat 

Kuveyt'ten , aşağıda gösterilen miktar ve değerlerde reeksport yapılmış
tır . 
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Tablo-XXXIII 

Kuveyt'in Salça İhracatı 

Yıl Miktar(Kg.) Değer (K.D.) 

1971 250.480 25,815 
1972 218.257 25,573 

Kaynak: Kuveyt Ticaret Ataşeliği 

İhracat Basra Körfezi kıyısındaki Abudabi, Dubai, Birleşik 
Arap Emirlikleri ile Katar Bahreyn ve Oman'a yapılmaktadır, 

dd) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve 
uygulamalar: 

Kuveyt'e salça ithalâtı tamamen serbest olup herhangi bir kısıt¬ 
lamaya bağlı değildir, 

3.6,1974 tarihine kadar uygulanmakta olan % 4 oranındaki gümrük 
vergisi, fiyat yükselmelerini önlemek amacıyla kaldırılmış bulun¬ 
maktadır, Standartlara gelince, Kuveyt kaliteye önem veren bir 
pazar olduğundan ülkenin endüstri ve ticaret bakanlığı tarafından 
gerekli normlar tesbit edilmiş olup ithalâtta uygulanmaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Salça perakende satış fiyatları ithal edilmiş olduğu ülke, ve 
ambalaj boyutuna göre değişmekte olup aşağıdaki gibidir. 

Ambalaj Boyutu İthal Edilen Ülke Fiyat 

70 gr. net İtalya, Yunanistan, Bul- 30-35 fils 
garistan, Romanya, Çin 

150 gr. net İtalya 60 fils 

198 gr. net Çin 80 fils 

İthal fiyatları ise, Kasım 1975 itibariyle 70 gr, x 100 lük karton 
başına % 22-24 konsantrasyonlu İtalya ve Yunanistan menşeli salça 
için CİF Kuveyt 6 0 dır. 
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c) Suriye 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Suriye, iklim şartlarının elverişliliğine bağlı olarak ülke ihti¬ 
yacını karşılayacak miktarda (350,000-400,000) ton domates üreten 
bir ülkedir. Suriye'de domates salçası üretimi Şam'daki "Modern 
Agricultural Industries and Conserve Corp." tarafından yapılmaktadır. 
Suriye aynı zamanda domates salçası ihraç ve ithal eden bir ülkedir, 
ithalât "TAFCO" adlı devlet kuruluşunun tekeli altındadır. Pazar ö- 
zellikleri diğer Arap ülkelerinde olduğu gibidir. 

bb) ithalât 

Tablo- XXXIV 

Suriye'nin Salça ithalâtı 
1971 1972 

ülkeler Miktar (kg.) Değer (S.L.) Miktar (kg) Değer(S.L.) 

Türkiye - - 5 10 
Çin - - 11, ,500 4 , .500 
Lübnan - - 41, ,000 54 , .500 
Bulgaristan 22,962 30.040 10, ,719 15, .231 
Polonya - - 16 54 
Kuveyt 10.000 11.920 - -

Tunus - ~ 29 , ,000 39 .200 

Toplam 32.962 41.960 92, .240 113 , .495 

Kaynak: Şam Ticaret Müşavirliği (1 Suriye Lirası : 3, ,88 Krş .) 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi Suriye'nin salça ithalâ¬ 
tı esas olarak Doğu Avrupa ülkeleriyle Lübnan ve Tunus'tan yapılmak¬ 
tadır. 1969 dan bu yana ithalât devamlı bir artış göstermekteyse de 
aslında miktar olarak çok düşük bulunmaktadır. Suriye üretici ve ih¬ 
racatçı bir ülke durumunda olduğundan önümüzdeki yıllarda ithalâtında 
önemli bir artış beklenmemektedir. 
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cc) ihracat 

Tablo-XXXV 

Suriye'nin Domates Salçası ihracatı 

1971 1972 
Ülkeler Miktar (kg.) Değer (S.L.) Miktar (kg.) Değer (S.L) 

Ürdün 
S. Arabistan 
Irak 
Lübnan 
Katar 
Doubai 
Abu Dabi 

35,858 
120 

700,346 
407.924 

950 
240 

6 .048 

61.837 
210 

897.031 
599.957 

1.584 
240 

14 .880 

TOPLAM L151.486 1.575.739 

Kaynak: Şam Ticaret Müşavirliği 

8.646 
85.000 

654.965 
2.010 

20.112 

770,736 

13.540 
142.837 

1.052.321 
3 .060 

43.038 

1.254.796 

Suriye, 1,000 tonluk salça ihraç potansiyeline sahip olan bir ülke 
durumundadır, ihracat tamamen Orta Doğudaki Arap ülkelerine yönel¬ 
miş durumdadır, ülkede salça üretimi tek bir işletme tarafından ger¬ 
çekleştirildiğinden ve üretim aynı zamanda iç tüketim ihtiyacını kar¬ 
şılamak durumunda olduğundan yakın bir gelecekte Suriye'nin ihracatın¬ 
da bir artma beklenmemektedir. 

dd) ithalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygula¬ 
malar : 

Suriye'ye domates salçası ithalâtında kilo başına 100 Suriye kuruşu 
veya kıymet üzerinden % 65 oranında gümrük vergisi alınmaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Yerli domates salçasının perakende satış fiyatı, 500 gr.l 1.10-200 
Suriye kuruşu arasında, Bulgaristan'dan ithal edilenin ise 500 gr. 
1 1.25-3.00 Suriye kuruşu arasında bulunmaktadır, 

d) Irak 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Irak'ta, iklim koşulları elverişli bulunduğundan bir miktar domates 
üretimi yapılmaktadır. Artan petrol gelirlerinin de sağladığı maddî 
olanaklardan yararlanılarak sulama yatırımlarının yapılması, yeni 
alanların tarımsal üretime açılması ve yakın bir gelecektte Irak'ın 
kendine yeterli bir üretim düzeyine kavuşması planlânmaktadır. 
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Irak1ta toplam domates ürünleri üretiminin % 95 ini salça teşkil 
etmektedir. Ülkede halen günlük domates işleme kapasiteleri 3.500 
ton olan ve biri Kerbelâ yakınında diğeri Baquoba'da bulunan iki 
işletmede salça üretimi yapılmaktadır. 1975 yılında faaliyete geç¬ 
mek üzere 5.000 ton salça üretim kapasitesine sahip iki yeni işlet¬ 
me daha kurulmaktadır. Gerek bu işletmeler, gerekse ithalât ve iç 
pazarlama işleri tamamen "State Canning Corporation" tarafından 
yönetilmektedir. 

Irak'ta 1972 yılında 3.533 ton salça üretilmiştir. (1) îç tüketim 
ihtiyacı ise halen 16.000 tondur. Irak, ihtiyacına yeterli üretim 
seviyesine ulaşıncaya kadar salça ithal etmeğe devam edecektir. 
Yıllık ithalât miktarları 'State Canning Co." nun maddi olanakları 
ve ülke ihtiyacı göz önüne alınarak adı geçen şirket tarafından 
tesbit edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. 

Irak piyasasında domates salçası 1 kg.lık tek tip teneke kutular 
içinde satılmaktadır. Ayrıca 5 kg.lık kutularda ithal edilen salça 
da bu ambalaj içinde piyasaya sunulmaktadır. Irak'ta piyasada bulu¬ 
nan salçalar genellikle orta kalitede olup % 28-30 konbantrasyonlu 
ve % 3 kadar - v*-»--;-*.** : »- 

bb) ithalât 

Tablo-XXXVI 

Irak'ın Domates Salçası İthalâtı 
1971 1972 

ülkeler Miktar (kg.) Değer (I. D.) Miktar (kg.) Değer (I. D. 

Suriye 511.544 57.352 379.090 48.873 
Bulgaristan 3.455.869 371.031 6.440.926 657.532 
Macaristan 41.809 5.547 2.463.103 246.124 
Diğerleri 9 13 

TOPLAM 4.009.226 434.123 9.283.119 952.529 

3 kadar tuz ihtiva etmektedir, s 

Kaynak: Bağdat Ticaret Ataşeliği 

1 Irak Dinarı: 48,234 TL. 



- 271 -

Tabloda görüleceği gibi Irak'a domates salçası ithalâtı, 
iç tüketimdeki artışın bir sonucu olarak 1972 yılında 
9.000 tonu aşmıştır. Başlıca ihracatçılar Doğu Avrupa 
ülkelerinden Bulgaristan ve Macaristan'dır. Bulgaristan'dan 
% 38-40 konsantrasyonlu ve fıçılar içinde ambalajlanmış o- 
larak ithal edilen domates salçası Irak'taki fabrikalarda 
% 28-30 oranına kadar sulandırılmakta ve 1 kg.lık tek tip 
kutularda piyasaya arzedilmektedir. 5 kg.lık ambalajlarda 
ithal edilen salça ise doğrudan doğruya piyasaya sunulmakta¬ 
dır . 

Irak'ın salça ithalâtı, iç tüketimdeki artışa rağmen önümüz¬ 
deki yıllarda azalmağa başlıyacaktır. Bu ülkede yeni işlet¬ 
melerin kurulması ve domates üretiminin arttırılması için 
gösterilen çabalar sonucunda Irak'ın ihracatçı ülkeler arasın¬ 
da yer alması da beklenebilir. 

cc) ithalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve 
uygulamalar: 

Irak'a salça ithalâtı devlet eliyle yapılmakta olup gümrük 
vergisi alınmamaktadır. 

(1) ITC age 

dd) Fiyatlar 

Irak'ta 1 kg. lık tek tip ambalajlar içinde satılan salçanın 
perakende fiyatı 0,250 I.Dinarıdır. 

e) Libya 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Petrol gelirleri sayesinde son yıllarda ekonomisinde bir can¬ 
lanma görülen Libya'da tarıma verilen önem sonucunda domates 
üretiminde bir artma görülmüş ise de, ülkede bulunan altı adet 
işletmede yapılan üretim ihtiyaca kafî gelmemektedir. Kapasite¬ 
ce küçük olan bu işletmelerin son yıllardaki üretimleri 
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5.000-5.500 tondur.(1) Libya'da yapılan domates salçası, 
425 gr. ve 850 gr. lık teneke kutularda piyasaya sunul¬ 
maktadır . 

1974 yılı Mayıs ayından itibaren, iç üretimi korumak ama¬ 
cıyla salça ithalâtı ve iç pazardaki dağıtımı NASKO (National 
Supply Corporation) adı verilen devlet kuruluşu tarafından 
yürütülmektedir. 

Libya'nın yıllık 9.000-9.500 ton olan salça ihtiyacının 
4.000-4.500 tonu bu kuruluş tarafından ithal edilmekte olup, 
iç üretimde bir artış beklenmemesine karşılık talebin art¬ 
ması nedeniyle önümüzdeki yıllarda ithalâtın da artması 
beklenmektedir. Libya'ya ithal edilen domates salçasının % 30 
u toplu yemek yenen otel, ordu, hastahane, v.s. tarafından 
kullanılmakta ve bu sektör 8.50 gr. lık kutuları tercih etmek¬ 
tedir . 

Pazarın % 70 ini teşkil eden evhalkı tüketimi için ise, Libya' 
da imal edilen 425 gr. lık kutularla 70 gr. ve 130 gr.lık ku¬ 
tularda bulunan ithal malı salça kullanılmaktadır. Bu sektörün 
talep artışı yılda % 8 oranındadır. (1) 

Tercih edilen konsantrasyon oranı, % 28-30 olup % 2 oranında 
tuz ihtiva etmesi gerekmektedir. 

bb) İthalât 

Tablo-XXXVII 

Libya'nın Domates Salçası İthalâtı Birim: ton 
Libya Dinarı 

1970 1971 1972 

ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

İtalya 7.339 950.568 12 1.424 4 .004 587.986 

Ingiltere 129 15.652 0.6 319 4.8 617 
Bulgaristan 92 9.934 - - 32 3.181 
Macaristan 1.1 122 - - 77 7 .529 
Diğerleri 373 53.226 7 730 21 9.920 

TOPLAM 7.940 1.029.502 19.6 2.473 4.139 602.233 

Kaynak: ITC, The Middle East Markets for Tomato Products, April 1975 
1 Libya Dinarı: 45 TL. 
(1) ITC a.g.e 
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Libya'nın domates salçası ithalâtı miktarı iç üretim 
durumuna göre devletçe ayarlanmaktadır. 1971 yılında 
ithalât miktarının az oluşu bir önceki yıldan devreden 
stokun fazlalığından ileri gelmektedir, 

Libya'nın salça ithal ettiği ülkelerin başında, 1972 
yılında pazarın % 96 sına sahip olan İtalya gelmektedir. 
Diğer ülkelerin Libya'ya ihracatı küçük miktarlardadır. 

cc) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat 
ve uygulamalar: 

1974 yılı Mayıs ayında salça ithalâtının Nasko'ya veril¬ 
mesinden sonra, daha önce alınmakta olan vergiler, resmi 
bir karar yayınlanmamış olmakla birlikte, alınmamaktadır. 

Ülke içinde üretilen ve ithal edilen domates salçalarına 
FAO ca hazırlanan uluslararası standart uygulanmaktadır. 

dd) Fiyatlar, 

Nasko tarafından ithal edilen ve iç pazarda üretilen tüm 
salçalar, adıgeçen kuruluş tarafından saptanan fiyatlar¬ 
la satılmaktadır. 

Eylül 1974 itibariyle iç pazar fiyatları 
aşağıdaki gibidir: 

Menşe Ülke Ambalaj Boyutu Konsantrasyon Oranı Fiyatı 

Yerli Üretim 425 gr. % 28-30 145 miliyem 
850 gr. % 28-30 280 

İtalyan (Cirio) 70 gr. % 28 55 
150 gr. % 28 90 

Bulgaristan (Balkan) 425 gr. % 28-30 300 " 
Yunanistan (Sandy) 70 gr, % 22-24 50 " 

Kaynak: ITC, a.g.e. 
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5- Diğer Ülkeler 

a) Kanada 

Domates Salçası Kanada'da önemli tüketim maddelerinden biridir. 
Kanada'da ortalama 10.000 ton domates salçası üretimi yapılmak¬ 
ta ve ülke ihtiyacının 2/3 ü ithalât yoluyla karşılanmaktadır. 

Kanada'ya domates salçası Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
genellikle gıda sanayii firmaları tarafından büyük boyda amba¬ 
lajlar içerisinde ithal edilmekte ve yeniden ambalajlanarak 
firmaların kendi markası altında piyasaya sürülmektedir. Pera¬ 
kende satışlarda genellikle 5.5 ouns'luk ambalajlar tercih edil¬ 
mektedir . 

bb) İthalât 

Tablo XXXVIII de görüleceği üzere Kanada 1971 ve 1972 yılların¬ 
da 20.000 ton kadar salça ithal etmiş, 1973 te ise ithal edilen 
miktar 30.000 tona ulaşmıştır. Enflasyon ve petrol krizinin et¬ 
kisiyle 1974 ithalâtının 23.000 ton olduğu tahmin edilmektedir. 
Kanada'ya saikça ihraç eden ülkelerin başında pazarın %50 sine 
sahip olan Portekiz gelmektedir. Diğer önemli ihracatçılar A.B.D., 
İtalya ve Yunanistan'dır. 

Tablo- XXXVIII 

Kanada'nın Salça ithalâtı 
1971 1972 

Birim: ton 

1000 Kanada 0 
1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değe: 

Ingiltere 5,5 1 
Yunanistan 1004,8 325 1417,4 465 249 107 
İtalya 2573,4 987 1951,7 747 3479,3 1877 
Portekiz 9315 3.689 12226,7 4 , .252 13360 5533 
Ispanya 2354,5 802 2005,9 756 2226 1171 
Bulgaristan - - 117,8 33 87 22 

Romanya -

- 77,9 26 180 50 
S.S.C.B. - - 68,5 22 - -

Türkiye - - 127 43 - -

Taivran 6,5 2 - - 139,2 43 

Arjantin - 40,3 15 - -

Meksika - - 186,8 63 906,6 395 
Porto Riko - - 46,3 20 - -

A.B.D. 2511 1.397 2648,5 1. .750 8838,3 5195 

TOPLAM 19 .468,2 7 .112 20.923,1 8 .193 29.412,6 14 ,393 
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Kaynak: Ottowa Ticaret Müşavirliği 

1 Kanada Dolan: 1385,10 Krş. (4.11.1974 tarih ve 15052 sayılı Resmi 
Gazete) 

Kanada'da Türk salçalarına ilgi duyulduğu ve salçalarımızın kalite 
ve fiyat yönlerinden diğer ülkelerle rahatlıkla rekabet edebileceği 
ilgili Müşavirliğimizce bildirilmiştir. 

cc) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygula¬ 
malar : 

Domates salçasının GATT1 a üye ülkelerden ve bu arada ülkemizden itha¬ 
lâtında en ziyade müsaadeye mazhar ülke tarifesi uygulanmaktadır. Buna 
göre libre başına 1,5 cent gümrük resmi alınmaktadır. 

dd) Fiyatlar 

Kanada iç piyasasında domates salçasının perakende satış fiyatı beher 
libre için 100-320 cent arasında değişmektedir. 

b) Amerika Birleşik Devletleri 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Amerika Birleşik Devletleri dünya domates üretiminde birinci sırayı 
işgal ettiği halde domates mamûlleri tüketiminin fazlalığına bağlı 
olarak her yıl önemli miktarda salça ithal eden ülkeler arasında bu¬ 
lunmaktadır. İthal edilen domates salçası gıda sanayii tarafından 
ketçap ve benzeri sosların yapımında kullanılmaktadır. 

bb) İthalât 

Tablo XXXIX da görüleceği üzere A.B.D.'nin salça ithal ettiği ülke¬ 
lerin başında Portekiz yer almaktadır. İspanya, Meksika, İsrail ve 
ülkemizden de 2.000 tonun üzerindeki miktarlarda salça ithal edil¬ 
mektedir . 

Ancak, 1973 ve 1974 yıllarında Avrupa'da domates salçası ihraç fiyat¬ 
larının yükselmesi ihracat miktarının düşmesine ve ihtiyacın daha çok 
iç üretimde karşılanmasına sebep olmuştur. Nitekim, 1974 ithalâtının 
20.000 ton civarında gerçekleştiği sanılmaktadır. 
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Tablo-XXXIX 
Birim:ton 

A.B.D.'nin Domates Salçası İthalâtı 1000 0 
1971 1972 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Kanada 0,59 0,3 175,9 54,5 
Meksika 4099,6 1.256,1 2.144,5 670,1 2241,7 816,7 
İspanya 8087,7 2.588,1 6.934,5 2 .691,9 6212,9 2.715,1 
Portekiz 26323,9 7.634,8 37 .045 12 .079,0 38683,0 14 .312,3 
Yunanistan 874,9 275,2 4 .101 1.266,1 723 .9 327,1 
Türkiye - - 1.547 466,1 2030,0 999,4 
İsrail 2443 510,1 4.730 1.001,9 3034,8 740,8 
İtalya 2328 993 ,6 457 208,9 1930 97,7 
Fas 60,5 14 ,4 17,9 4,5 202,6 45,0 
Diğerleri 190,7 44,6 334,0 99,2 114,2 30,6 

TOPLAM 

44.409 13.317,0 57.313 18.482,6 53627,3 20.139 

Kaynak: Viashington Ticaret Müşavirliği 

cc) İhracat 

A.B.D. 1970 yılında 3757 ton, 1971 yılında ise 3066 ton salça ihraç etmiş 
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ve ihracat esas olarak Kanada'ya yapılmıştır, 1972 yılında da yine 
çoğunlukla Kanada'ya olmak üzere 3705 ton ve 1,815,642 0 düzeyinde 
bir ihracat yapılmıştır, 

1973 yılından itibaren petrol gelirleri nedeniyle halkın satınalma 
gücünde önemli bir artış meydana gelen Suudi Arabistan'a da A.B.D.' 
den yapılan domates salçası ve suyu ihracatında önemli artışlar mey¬ 
dana gelmiştir. 

dd) İthalâtla ilgili destekleyici ve engelleyici mevzuat ve uygulama¬ 
lar : 

A.B.D. ne ithal edilen domates salçasının libresine % 13,6 oranında 
advolorem gümrük resmi uygulanmaktadır. 

ee) Fiyatlar 

Perakende ortalama fiyatlar aşağıdaki gibidir: 

Ambalaj Boyutu Fiyat Ortalama Libre/Cent 

12 ounce teneke kutu 39 cent 52 
6 " " 22 cent 57,4 
6 " ’• 20 cent 53,4 
6 " " 21 cent 54,7 

Kaynak: Washington Ticaret Müşavirliğinin 22.7.1974 tarihli yazısı 

ihraç fiyatları ise 6 veya 12 adetlik teneke kutular halinde ambalaj¬ 
lanmış ve 55 libre (25.)kg. lık % 28-30 konsantrasyonlu domates salçası 
fob Kaliforniya 24 0 dır. Aynı kalite domates salçası 55 galonluk varil¬ 
lerde fob Kaliforniya 33 libre/cent bulunmaktadır.(1) 

c) Japonya 

aa) Pazarın başlıca özellikleri 

Japonya'da domates üretimi 1974 yılında 818,000 ton olmuş ve bu üretimin 
218.000 tonu sanayide kullanılmıştır. 1975 te ise hava şartlarının elve¬ 
rişliliği sonucunda 325.000 ton domatesin sanayide kullanılması beklen¬ 
mektedir . 

Japonya'nın iç üretimi 1968 yılına kadar ülke ihtiyacını karşılamaktaydı. 
Ancak bu tarihten itibaren gelir artışına bağlı olarak ve batılılaşma 
arzusu sonucunda tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler ve 
pirinç yerine ekmeğin ikame edilmesi sonucunda salça ve salçayla yapılan 
ketçap ve benzeri soslara olan talep hızla artmaya başlamıştır. 
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Japonya'ya ithal edilen salça, balık konservesi üretiminde ve 
çeşitli sosların yapılmasında kullanılmaktadır, tç üretim ise 
daha ziyade domates suyu şeklinde olmaktadır. 

Ülkede başlıca balık konservesi üretici ve ihracatçısı olan 
Mitsui Co. Ltd. nin yılda 7.500 tonluk bir talebi bulunmakta 
ve ithalâtın % 20 si bu firmaca kullanılmaktadır. % 80 i ise 
Kikko ve Kagome gibi sos imal eden firmalarca talep edilmek¬ 
tedir . 

(1) New York Ticaret Müşavirliği 30.1.1975 tarihli yazı 

Japonya'ya ithal edilen salça gıda Sanayii tarafından kullanıl¬ 
dığından 5 kg. lık kutularda ve alışar kutuluk kartonlar halinde 
ambalajlanmış salça tercih edilmektedir. 

Mesafe uzaklığı nedeniyle, ihraç edilen salçaların sıcak ülkeler¬ 
den geçerken bombaj yapmıyacak ve yükleme boşaltma sırasında am¬ 
balajda yırtılma, ezilme v.s. olmayacak şekilde ambalajlanması 
gerekmektedir. Ayrıca, Japonya kaliteye çok önem verilen bir pazar 
durumundadır. 

bb) İthalât 

Tablo XL in incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1970-1974 yılları 
arasında Japonya'nın salaça ithalâtı 11 kat artmıştır, 

Japonya'ya salça ihraç eden diğer önemli ülkeler Yunanistan, A.B.D. 
ve Türkiye'dir. 

1974 yılında petrol krizi ve enflasyon sonucunda salçadan yapılan 
mamûllere karşı iç talebin azalmış olması, 1975 yılına önemli mik¬ 
tarda stok devredilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle 1975 yılında 
fiyatlarda düşmeyle birlikte ithalâtta azalmıştır. Ancak 1976 son¬ 
baharından itibaren durumun normale dönmesi beklenmektedir. 

cc) Fiyatlar 

Japonya'nın salça ithal fiyatları Kasım 1975 itibariyle Taiwan 
C.f % 28-30 450 g/ton dur. 



Birim: 
Miktar: TON 
Değer milyon yen 

Tablo —XL 

Japonya'nın Domates Salçası İthalâtı 

Ülkeler 
1970 

Miktar Değer 
1971 

Miktar Değer 
1972 

Miktar Değer 
1973 

Miktar Değer 
1974 

Miktar Değer 

Taiwan 278,3 25.5 609,7 60,8 416,7 38,5 3.364,7 323,5 4 .927 ,4 875,7 
Yunanistan 2.894,5 313,5 278,9 21,7 3.253,7 668,1 
A.B.D. 75,0 13,1 36,1 6,9 63,2 11,8 1.960,6 375,6 2.018,3 526,4 
Çin 16,6 1,4 1,208,5 93,3 1.264,8 141,7 1.965,5 326,2 
Portekiz 2.350,4 246,8' 3.629,5 384 ,4 9.211,4 962,6 15.457,6 1.796 ,0 17.185,2 2.913,4 
Türkiye 1.281,5 315,0 
Bulgaristan 93,4 9,8 207,7 21,9 593,9 67,7 1.709,7 213,2 1.251,5 261,7 
Romanya 92,1 9,2 492,0 83,2 850,4 180,2 
İspanya 271,5 27,1 1.397,3 152,0 1.397 ,1 153,2 435,6 51,3 848,2 155,0 
Arjantin 487 ,7 120,7 
S.S.C.B. 359,9 32,2 
Dominika 149,6 48,6 
Dominika Cumhuriyeti 38,1 10,4 
Fas 15,5 2,3 
Meksika 5,4 1,5 
İtalya 0,8 0,1 1,6 0,3 9,0 0,9 51,5 8,6 

TOPLAM 3.144,4 334,1 6.020,2 639,1 16.011,2 1. 662,4 25.792,0 3 .118 ,6 34 .985,2 6.513 ,7 

Kaynak: Japan, Ministry of Agriculture and Forestry : Data prepared for the National Council for 
the stable supply and demand of industrial tomatoes in 1975. Vegetable Promotion Division, 
Food Distribution Bureau, 3 June 1975. 
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B- BAŞLICA İHRACATÇI ÜLKELER 

L, Akdeniz Ülkeleri 

aa) İhracat 

İtalya, önemli bir salça üreticisi ihracatçısı, ve ithalâtçısıdır. 
Aynı zamanda salça fabrikalarının yapım ve montajı sanayiinin ae 
ileri olduğu bir ülkedir. Bu bakımdan halen kendisiyle dış pazar¬ 
larda rekabet etmekte olan ülkelerde domates salçası endüstrisi¬ 
nin kurulmasında önemli etkisi olmuş ve bu ülkelere teknoloji ih¬ 
raç etmiştir. İtalya, uluslararası dağıtım kanallarına olan haki¬ 
miyeti nedeniyle de dünya salça ticaretinde önemli yeri olan bir 
ülkedir. Son yıllarda gerek İtalya'da gıda sanayiinde görülen 
kriz, gerekse diğer ihracatçı ülkelerin rekabeti sonucunda ihra¬ 
catta bir gerileme ortaya çıkmıştır. İtalya'da işçi ücretleri ar¬ 
tışı, ham madde fiyatını da yükseltmiş ve bu durum dış pazarlar¬ 
daki rekabette başlıca dezavantajı teşkil etmiştir. Nitekim 1957- 
1960 arasında ortalama 136.000 ton, 1964-1965 yıllarında ise 
157.000 ton olan ihracat, Tablo XLI ve XLII de de görüleceği üzere 
sürekli bir şekilde azalarak 1973 yılında 110.000 tona düşmüştür. 

Tablo-XLI 
Miktar:ton 

Değer: 1000 liret 

İtalya'nın AET Ülkelerine Salça İhracatı 
1971 1972 1973 

Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Belçika-Lüx . 7.465,5 1.929.172 8.403 2 .320 .632 7.146,3 2 .496 .758 
Danimarka 81, 2 16,252 82, 5 21.019 92 . . . 

Fransa 11.711 2,504 .097 8 .370 1.900.030 3.020 1.004.219 
B.Almanya 23.695 5.247.452 27 .856 6.434.184 18.913 6 .564.528 
İrlanda 22,3 4 .132 202, 6 33., 626 43,7 . . . 

Hollanda 2,966 736 .881 3.683 936 .170 3.445 
İngiltere 5.623 1.494 .645 6.651 1.709 .523 4 .649 1.738.524 
AET (6 1ar) 51.566 10 .417.602 55.266 11.591.069 37.509 

(3 1er) 57.010 1.515.029 50 .873 1.764.168 47.739 

TOPLAM 108.576 11.932.631 106 .139 13 .355.237 85.249 

Not: Çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. 

İtalya, son yıllarda geleneksel pazarlardaki yerini Portekiz, Yunanistan 
ve Bulgaristan, Romanya Macaristan gibi ülkelere kaptırmaktadır. Nite¬ 
kim Tablg XLI in incelenmesinden de analşılacağı üzere Fransa'ya 
yapılan ihracat 1971 yılında 11,711 tondan 1973 te 3.020 tona düş¬ 
müştür. Geleneksel pazarlardaki rekabet sonucunda bu pazarlara olan 
ihracatın gerilemesi İtalya'yı yeni pazarlara yöneltme durumunda bı¬ 
rakmıştır. Tablo XLII de görüldüğü gibi 1973 yılında Afrika ülke¬ 
lerine 16.150 tonluk ihracat yapılmıştır. Ayrıca ithalâtçı Arap ül¬ 
kelerine de salça ihraç edilmektedir. 
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IH. Ülke Olanakları 

ülke olanakları hammadde açısından, daha önce de belirtildiği 
şekilde son derece müsait bir durum arzetmektedir. Gerek iklim 
koşulları gerekse ziraat yapılacak toprak reservi açısından 
Türkiye rekabet etmek zorunda olduğu diğer ihracatçı ülkelerle 
geniş rekabet gügcğne sahiptir. Ancak, hammadde şartalrının bu 
derece müsait olması, hammaddeyi dahili piyasada önemli bir rakip 
olarak ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, daha önce de değinildiği 
üzere, hammaddenin yılın çoğu aylarında taze olarak temin edile¬ 
bilmesi ve bunun maliyetinin de konservenin yüksek maliyetinin 
pek üstünde olmayışı ve Türk mutfak geleneklerinin taze sebze 
ve meyveye ağırlık verişi konserve tüketiminin yayılmasını en¬ 
gellemektedir . 

Dünya konserve piyasasında öneli ihracatçı ülkeler Amerika, İtalya 
Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Doğu Avrupa ülkeleridir. Kuzey 
Avrupa ülkelerinin de ihracat piyasasında yeri olmakla beraber 
bunlar genellikle tekrar paketleme, veya reeksport dolayısı ile 
ihracat piyasasına girmektedirler. Bu ülkeler karşısında Tür- 
kiyenin rekabet gücü yüksektir. Ancak, iklim şartlarının ve toprak 
durumunun müsait olması hammadde durumunun mükemmel olması manasına 
gelmez. Önemli olan hammadde temin organizasyonudur. Bu ise 
ekimin sözleşmeli olarak yapılması, bunun organizasyonunun fabri¬ 
kalar tarağından yürütülmesi, ekicinin önemli girdilerinden olan 
tohum, gübre, ilâçların temini, ve toplama işçiliğinin finansmanına 
kapsar. 

Yurdumuzda bu sistemler çoğu salça fabrikaları tarafından domates 
ziraatı için uygulanmaktadır. VE hı nedenle, domates ziraatı Türkiyede 
dünyanın diğer ülkelerine kıyasla büyük rekabet gücüne sahiptir. 
Ancak, bu tip sözleşmeli ekim henüz diğer konserve hammaddeisi ürünlere 
geniş çapta uygulanmamakta, veya uygulansa bile boyutları ekonomik 
bir seviyede olmamaktadır. Bütün bunları fabrikaların yapmasını 
beklemek ise esasen finans güçlüğü çeken bu kuruluşlardan fazla şey 
beklemek olur. Ülkemizin ziraat kuruluşlarının tahıl ve diğer ürün¬ 
ler için uyguladıkları yarıdm programlarını konserve hammaddesi olan 
sebze ve neyve çeşitleri için uygulamalarının ve bu hususun teşvik edil¬ 
mesinin büyük yararları olacaktır. 
Sebze için önemli olan sözleşmeli ziraatın yanısıra, meyve temini 
için plantasyon kurulması şarttır. Bu plantasyonu şirketler de kura¬ 
bildiği gibi, teşvik yolu ile ekiciye de kurdurulması mümkündür. 
Gerek sebze gerek meyve temini organizasyoıuıun önemli bir yönü de 
bakım ve hasat işlemlerinin mekanize edilmesidir. Bugün dünyada 
fasulye ve bezelyeyi elle toplayan konserve üreticisi ülke yok gibidir. 
Hernekadar Türkiyede işçiliğin ucuz olması mukayeseli bir avantaj 
sağlıyorsa da, bu mekanik sistemlere kıyasla çok pahalı olmaktadır. 
Dolayısı ile bu avatajı mekanik olarak hasadı mümkün olmayan çilek 
vişne, gibi meyvelerde muhafaza etmenin yanısıra, fasuİye, bezelye 
ve hatta domates gibi sebzelerde mekanizasyona gitmek şarttır. 
Ayrıca, mekanik sistemde yapılan hasatlarda meyve ve sebze piyasaya 
arz edilecek mükemmelikte olmayabileceğinden bu hammaddenin iyi bir 
fiyat karşılığı taze piyasasına satılmasını önleyeceğinden fabrika¬ 
lar için sıhhatli bir hammadde kaynağı oluşturmak bakımından da önem 
taşıyacaktır. 
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V. Üretim Programı 

1. Genel Politika 

Üretim birimleri salça sanayiinde kapasite açısından optimum büyük¬ 
lüklerde kurulmuştur. Diğer meyve ve sebze konserveleri sanayiinde 
ise kuruluşların sistem ve kapasiteleri henüz yeterli değildir. Bir¬ 
kaç önde gelen kuruluş yananda diğerleri henüz iptidai seviyededir. 
Hazır yemek ise tamamen iptidai usulleri uygulayan ve henüz hiç meka- 
nize olmamış bir sanayi durumundadır. Turşu ise henüz sanayi tipi 
üretim aşamasını yapmamıştır. 

Bu durumda, ilk kademede salça dışı konserve sanayiini özellikle 
hazır yemek ve turşu dallarında çağdaş bir seviyeye getirmekte fayda 
vardır. 

Bunun dışında ambalajlama, ambalaj maddeleri ve ambalaj türleri açısından 
üstünde durulmaya değer bir durum arzetmektedir. Özellikle salça 
sanayii çoğunlukla büyük ambalajda salça ihraç edecek bir şekilde 
kurulmuştur. Oysa yurt dışında büyük ambalaj piyasasının yanısıra 
perakendeye arzetmek üzere hazır küçük ambalajlarda salça piyasası da 
önemli bir durum arzetmektedir. Bu nedenle, bu tesislerin küçük 
(100 gm - 1 kg) arası ambalaj içinde imalat kapasitelerini arttırmaları 
pazar geliştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. 

Meyve ve Sebze İşleme Sanayiinde takip edilecek Genel Politikayı şu 
şekilde sıralamak mümkündür: 
a. Ham Madde Temininin Organizasyonu 

Sözleşmeli Ekim ve Plantasyon Zıraati konuları teşvik edilmeli, 
sebze ve meyve ziraatının mekanize edilmesi yolundaki girişimler 
desteklenmeli, sözleşmeli ekim finansmanında kolaylıklar sağlan¬ 
malı, ve bu şekilde: 

"Meyve ve Sebse İşleme Sanayiinin ham maddesini taze meyve ve 
sebze piyasasıfim doşındaki kaynaklardan sağlaması" 

teşvik edilmelidir. 
b. İhracatın Geliştirilmesi 

Salça dışındaki mamüllerde yurtiçi talebin kısa sürede büyük 
aşamalar yapması beklenmemektedir. Bu durumda, bu sanayiin 
optimum boyutlarda kurulabilmesi veya kuruluşunu muhafaza ede¬ 
bilmesi için ihracat piyasasının geliştirilmesi özellikle 
şarttır. 

Bunun için, ihracat teşvik edilmeli, maddi teşvik türlerinin 
yanısıra, ihracatçı pazarlama faaliyetlerinde desteklenmeli, 
yurtdışında ihracatçının malını depolayıp bekletebileceği ve 
yerinden satış yapabileceği depolar açılmalı, ihracat sigortası 
ihdas edilmeli, ve yurtdışı taşımacılığında kolaylıklar getirilmeli¬ 
dir . 

Özetle; "Türk Meyve ve Sebze İşleme Sanayiini ancak ihracata 
yönelebildiği takdirde geliştirmek mümkündür. Bunun ışığı altında 
ihracatın geliştirilmesi için her türlü desteğin sağlanması hem 
bu sanayiin elverişli boyutlarda kurulmasını hem de faaliyetlerini 
bu seviyede yürütmesini imkan dahilinde kılacağından son derece 
önemlidir." 
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c. Kapasite arttırılması ve arttırılan kapasitenin teşviki 

Domates Salçasında son senerlede verilen teşviklerle yaratılan 
kapasite yurtiçi ve yurtdışı pazar talebinin üstünde olmuştur. 
Ancak bu kapasite kuruluş esnasında teşvik edilmesine rağmen bilahare 
ilk faaliyet yıllarında ve özellikle kötü piyasa şartları karşısında 
kaderinle başbaşa bırakılmıştır. Gerçekten, kötü piyasa şartları 
yanısıra, AET ülkelerinin koymuş olduğu türlü kısıtlamalar karşısında 
Türk salça sanayiinin tüm kurulu kapasitesinin pazar bulması, hele 
geçtiğimiz senelerde söz konusu değil üi. Ancak, dünya talebinin 
devamlı bir artış gösterdiği, ve de AET ülkelerinin er geç kısıtlamaları 
kaldıracağı hususu gözönüne alınırsa salça sanayiinin kısa veya uzun 
vadede mamüllerine bir pazar bulacağı fakat önemli olan hususun kuruluşları 
bu vadede dayanabilmelerini temin olduğu göze çarpardı. Oysa, en zor 
dönemlerinde bu kuruluşlar, yukarıda da değinildiği gibi kaderleri ile 
başbaşa kalmışlar, finansman gügcfcükleri ile karşılaşmışlar, aynı 
durumda olan diğer rakip ülkeler örneğin Yunanistan) yüksek seviyede 
vergi iadesi ihdası ile memleketlerinin ürünlerini büyük rekabete 
hazırlarken memleketimizin kuniuşları eski nisbetlerde ve piyasa şart¬ 
larına göre ayarlanmayan oranlarda vergi iadesinden istifade ederek 
rekabet güçlerini yitirmişler ve gelecek senelerinin imalatlarını finanse 
edemeyecek derecede mali güçlerini yitirmişlerdir.- 

Oysa prensip: 
"Kuruluşu teşvik edilmiş ve rekabet gücü olduğu bilinen bu sanayi dalına 
kısıtlamalar kaldırılıncaya kadar sürecek olan dönemde yaşama gücü 
sağlamak ve bunları atıl çalışmayan yatırımlar haline dönüştürmek yerine 
belki düşük kapasitelerde, fakat çalışan kuruluşlar halinde muhafaza 
etmek" olmalıdır. 

Salça dışı meyve ve sebze konservelerinde ise kapasite arttırımından 
korkulmamalıdır. Bu kapasite arttırımında özellikle mekanizasyona 
gidilmesi ve kapasite arttırımı uygulayacak kuruluşların hammadde temin 
organizasyonunu sözleşmeli ekim ve plantasyon zıraati yolu ile temin 
ettikleri takdirde teşvik edilmesi yolu benimsenmelidir. 

d. AET ile İlişkiler 
Giderek büyüyen AET topluluğu bünyesinde en önemli konserve tüketicisi 
olan ülkeleri toplamaktadır. Bu ülkeler Türkiyenin meyve ve sebze 
işleme sanyii ürünleri için en büyük alıcı olmak durumundadırlar. 
Oysa bu topluluk ile ilişkilerimiz genel olarak aşınmış bulunmasının 
yanısıra, tarım ürünleri politikası çerçevesinde son derece kötü 
bir durum arzetmektedir. AET Türkiye çıkışlı ürünlere herhangi bir 
üyelik anlaşması bile bulunmayan üçüncü ülkelerden de kötü şartlar 
tanımakta, Türkiyeden yapılacak ithalatı adeta engellemekte ve hatta 
-cezalıyıcı tedbirler koymaktadır. 
Bu durumun bir an önce önlenmesi ve Türk mallarına AET topluluğu içinde 
tercihli dçlaşım ikmanı sağlanması politikası benimsenmeli ve en 
kısa süre ççfnde uygulamaya konulması sağlanmalıdır. 
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e. Ambalajlama ile İlgili Teşvikler 

Konserve sanayiinin sıkıntılarından biri de küçük ambalaj kapasitesinin 
hudutlu oluşu, kaliteli ambalaj malzemesinin temini güç veya pahalı 
oluşu, ve bu nedenle hazır tüketici piyasasına hitap imkânından yoksun 
oluşudur. Oysa, Türkiyenin son senelerde üstüne önmmle eğildiği Arap 
ülekelerinin oluşturduğu pazar malı küçük ambalajlarda tüketime hazır 
vaziyette ve özellikle şık ambalaj malzemesi içinde albenisi yüksek 
durumda talep etmektedir. 
Türkiyenin, ürettiği ve üreteceği malı bu şekilde ambalajlama için 
gerekli kapasite ve malzeme imkânlarına tam manası ile sahip olmadığı 
daha önce de belirtilmiş idi. Bu nedenle, 

"Konserve Sanayiinin üreteceği mamülleri yabancı ülkelerdeki sanayie 
yarı mamül niteliğinde büyük ambalajlarda paketlemek yerine tüketiciye 
arzedilecek küçük ambalajlarda paketlmemek için gerekli kapasite kurul¬ 
ması öncelikle teşvik edilmeli, bu kurulacak kapasitenin ihtiyacı olan 
ve mala özel bir albeni kazandıracak olan yüksek evsaftaki ambalaj mal¬ 
zemesinin ise ihracat şartı ile ithali için büyük ko^lıklar getirilmeli, 
bu sretle gelişmekte olan Türk Konserve Sanayiinin yeni pazarlar oluştura¬ 
bilmesi için olanak hazırlanmalıdır". 

Talep Çalışması 

a. Yurtiçi talep projeksiyonu 

Türkiyenin salça dışı konserve mamülleri tüketimi 1973, 1974 ve 1975 
yıllarında aşağıdaki seyri takip etmiştir: 

TÜRKİYENİN FERT BAŞINA KONSERVE TÜKETİMİ1 

1973 1974 1975 

Fert Başına Tüketim (kg) 0.561 0.625 0.670 

Nüfus (000 kişi) 38491 39478 40198 

1. Domates Salçası Hariç 
Kaynak: Daha önceki tablolardan derlenmiştir. 

Konserve sebze ve meyve tüketimi yabancı ülkelerde, özellikle Kuzey 
Avrupa ve Amerikada son derece yüksek olup fert başına 15-23 kg ara¬ 
sındadır. 

Bu derece yüksek bir tüketim seviyesi Türkie için kısa vadede düşünül- 
mesede, tüketimin kısa vadede 1 kg seviyesine çıkacağını beklemek 
gerekir. özellikle, çalışan nüfusun artması bunu kolaylaştıracaktır- 
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Salça dışı konserve mamülleri tüketiminin önümüzdeki yıllarda 
yurtiçi talep pojeksiyonunu ise aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür. 

konserve mamülleri yurtiçi talep projeksiyonu'*' 

Yıl Fert Başına Nüfus Yurtiçi Talep 
 Tüketim (000) (ton)  

1976 0.724 41377 29,950 
1977 0.782 42510 33,240 
1978 0 .844 43737 36,910 
1979 0,912 45025 41,000 
1980 0.985 46369 45,650 
1981 1.064 47693 50,750 
1982 1.149 49,028 56,300 

1. Domates Salçası Hariç 

Domates Salçası talebi ise hızlı bir gelişme göstermeye çok 
müsaittir. Vakum salçasının yurt çapında dağılımı henüz çok 
zayıftır. Bu dağılım geliştikçe, ve kaliteli vakum salçası 
yurt sathında pazarlanmaya başlandıkça, ve de domates salçası 
esaslı soslar kullanımı yerleştikçe domates salçası tüketimirin 
artması beklenmelidir. 

Bugün jçin Türkiye domates salçası tüketimi (1974 yılı ortalaması) 
fert başına 0.445 kg'dır. Bu ortalama Almanya da 0.730 ]çm, 
Fransa'da 0.820 kgm, Lübnan'da ise 0,500 kg civarındadır. Bazı 
ülkelerde ise bu değer çok yükselmekte, örneğin Arap ülkelerinde 
3 kg'm üstüne çıkmaktadır. 
Türkiye için, talebin yılda yaklaşık yüzde on civarında bir artış 
göstererek 1982 yılında 0.840 kg seviyesine ulaşmasını beklemek 
tabiidir. Normal nüfus artışının getireceği talep artışı yanısıra 
kurulu büyük kapasitenin kendine pazar oluşturma çabaları, ve fab¬ 
rikaların yut sathına dağılmış olarak kurulmaları mahalli pazar 
oluşturarak da talep kamçılama etkisinde bulunacaklardır. 
Bu durumda, Türkiyenin Domates Salçasına olan Yurtiçi Talebinin 
Projeksiyonunu aşağıdaki şekilde oluşturmak mümkündür. 

DOMATES SALÇASI YURTİÇİ TALEBÎ PROJEKSİYONU 

Yıl Fert başına tüketim (kg) Yurtiçi Tatep (ton) 

1976 0,520 21,516 

1977 0.570 24,230 
1978 0.630 27,554 

1979 0,690 31,067 
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(Tablonun devamı) 

Yıl Fert başına tüketim (kg) Toplam Yurtiçi Talep (ton) 
1980 0.690 31,995 
1981 0.760 36,247 

1982 0.840 41,184 

Bu talep vakum salçası, ve kısa zamanda vakum salçasına kayması beklenen 
kalitesiz mahalli imalat tipi ialça talebidir. Ancak şu da bir gerçek
tir ki, halen Türkiyede çok aile kendi salçasını evinde yapmakta ve bu 
geleneğini ya muhafaza etmekte, yahit da kırsal nüfus arasında kışın 
salça bulamamak endişesinden böyle yapmaktadır. Oysa, vakum salçası ile 
evde yapılabilen salça arasında lezzet ve kalite açılarından büjıük fark 
vardır. Bu nedenle, zamanla bu gelenğin de yıkılmasını beklemek ve 
bu tip tüketimin de vakum salçasına talep şekline dönüşmesini beklemek 
tabiidir. Bu ise, yukarıda belirtilen talep projeksiyonunu daha da 
kabartacaktır. Ancak, bu safhada bu ek talep için ayrı bir projeksiyon 
yapmak doğru olmayacaktır. 

b. İhracat Projeksiyonu 

Konserve mamülleri ihracat projeksiyonu aşağıdaki şekilde yapılmıştır: 

TÜRKİYENİN KONSERVE MAMÜLLERİ İHRACAT PROJEKSİYONU 

Yıl Salça Dışı Konserveler 
(ton) 

Domates Salçası 
(ton) 

Toplam 
(ton) 

1977 7,200 20,000 27,200 

1978 8,600 24,000 32,600 
1979 10,300 28,800 39,100 

1980 12,400 34,600 47,000 

1981 15,000 41,500 56,500 
1982 18,000 49,800 67,800 

Türkiyenin 1974-76 arasındaki domates salçası piyasa krizinden şiddetli 
bir şekilde etkilnemesi sonucu ihracatın 1977 senesine kadar bir atılım 
göstermeyeceği, ancak ondan sonra gerek kurulu salça kapasitesinin 
büyüklüğünün vereceği zorlama, gerekse yeni firmaların atılımları ile 
ihracatta önemli artış olacağı tahmin edilmiştir 

Görüleceği üzere, salıca ihracatında 1982 yılında 50,000 tona ulaşılması 
beklenmekte, aynı şekilde konserve mamülleri ihracatında 1982 yılında 
18,000 tona ulaşması beklenmektedir. 

c. Toplam Talep Projeksiyonu 

Yurtiçi talep ve ihracat olanaklarının değerlendirilmesi sonucu 
ortaya çıkan toplam talep aşağıda tablo halinde sunulmuştur: 



KONSERVE MAMULLERİ TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU 
(ton) 

Yıl Yurtiçi Talep İhracat Toplam Talep 

1977 57470 27200 84670 

1978 64464 32600 97064 

1979 72607 39100 111167 

1980 77645 47000 124645 

1981 86997 56500 143497 

1982 97484 67800 165284 

Üretim Hedefleri 

Üretim hedefleri, domates salçası ve diğer konserve mamülleri için 
ayrı ayrı ohak üzere aşağıdaki şekildedir: 

KONSERVE SANAYİİ MAMULLERİ ÜRETlM HEDEFLERİ 
(ton) 

Yıl Domates Salçası Diğer Konserveler Toplam 

1977 44230 40440 84670 

1978 51554 45510 97064 

1979 59867 51300 111167 

1980 66595 58050 124645 

1981 77747 65750 143497 

1982 90984 74300 165284 

Kaynak: Önceki Tablolardan derlenmiştir 

Yatı rım Programı 

Yukarıda belirtilen değerlerin ışığı altında belirlenen üretim 
hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırım programı tesbitinde, daha 
önce belirlenmiş kapasite değerlerini gözönünde tutmak gereklidir. 
Buna göre, domates salçasında mevcut olduğu belirlenmiş olan 
107,900 - 119450 ton arasındaki kurulu kapasite 1982 senesi için 
tesbit edilmiş bulunan 90984 tonluk ürfeti.m hedefini karşılayacak 
boyuttadır. 
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Domates Salçasının mevcut kapasitesinin 1976 senesinde devreye 
girmesi beklenen kuruluşlarla birlikte 119,450 tona ulaşmış 
olduğunu kabul etsek bile bu kapasite uzun süreler düşük seviyede 
kullanılmaya mahkûmdur. 

DOMATES SALÇASI SANAYİİ ATIL KAPASİTE 

Toplam Kapasite: 119,450 ton 
% % 

Üretim Hedefi Yıl Kapasite Kullanımı Atıl Kapasite 

44230 1977 37 63 

51554 1978 43 57 

59867 1979 50 50 

66595 1980 56 44 

77747 1981 65 35 

90984 1982 76 24 

Görüleceği üzere, domates salçası sanayii 1982 senesinde bile 
% 24 atıl kapasiteye sahip olacaktır. Bu durumun ancak bugünkü 
kapasitenin arttırılmadan muhafazası halinde meydana geleceği 
düşünülürse eklenecek kapasiteleri düşünmemek ve dolayısı ile 
herhangi bir yatırım programı uygulamamak gerekir. 

Bu nedenle, domates salçası sanayii için herhangi bir yatırım 
programı mütalaa edilmemiştir. Ancak, bu sanayii için gerekli 
görülen ambalaj ve küçük kutularda paketleme hususunda mevcut 
kuruluşların hatlarını takviye maksadı ile yatırım sözkonusu 
olabilir. 

Diğer konserve ürünlerinde ise durum aşağıda belirtildiği şekildedir: 

SALÇA DIŞI KONSERVE MAMÜLLERl YENİ KAPASİTE ÎHTÎYACI 

Yıl 
(Toplam Mevcut Kapasite: 

Üretim Hedefi Yeni Kapasite 
38,327 ton) 

Toplam Kapasite 

1977 40,440 2,113 40,440 
1978 45,510 5,070 45,510 
1979 51,300 5790 51,300 
1980 58,050 6,750 58,050 

1981 65,750 7,700 65,750 

1982 74,300 8,550 74,300 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, konserve sanayiinde 
1977 - 1,982 arasında toplam 35,973 tonluk ilave bir üretim 
kapasitesi yaratlmak gerekmektedir. Bunun dışında, mevcut 
kapasitenin de mekanize edilmesi için gerekli bir yatırım 
ihdası olacaktır. Ancak, bu, ek oiarak yaratılması öngörülen 
kapasiteyi ikame edecektir, ve aşağıda belirtilecek olan 
yatırım programı içinde olarak mütalaa edilebilir. 
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KONSERVE SANAYİ* YATIRIM PROGRAMI (1975 FİYATLARI ÎLE) 
(000 TL) 

Yıl TL Harcamaları Dış Harcamalar Toplam Yatırım 

1977 4,226 4,226 8,452 

1978 10,140 10,140 20,280 
1979 11,580 11,580 23,160 

1980 13,500 13,500 27,000 

1981 15,400 15,400 30,800 
1982 17,100 17,100 34,200 

Toplam 71,946 71,946 143 ,892 

Yukarıdaki tablonun hazırlanışında esas alınan değerler şun- 
larıdır: 

a. Yaratılacak her 5000 ton muadili kapasite için 1975 yılı 
fiyatları ile 20,000,000 TL yatırım yapılması gerekli olduğu 
varsayılmıştır. 

b. Bu yatırımın yaklaşık yarısı dış harcama olarak, diğer yarısı 
ise iç harcamalarda kullanılacağı varsayılmıştır. 

VI. Sağlanacak Yararlar 

Katma Değer 

Konserve Sanayiinde beklenen gelişme ve üretim hedeflerinin sağla¬ 
yacağı katma değer aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

KONSERVE SANAYİİNDE KATMA DEĞER (1973 fiyatları) 

Yıl Katma Dşer (TL) (000) 

1977 23,284 

1978 26,693 
1979 30,571 

1980 34,277 
1981 39,187 
1982 45,453 
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Alınması öngörülen Tedbirler 

Genel politikayı yürütmek, mevcut tıkanıklıkları gidermek ve sektörü 
daha iyi işler hale getirmek için alınması gerekli tedbirler ayrı 
kalemler halinde aşağıda özetlenmiştir. 

1. Sektörün Sermaye Yapısı ve Finansmanı, ve Bununla İlgili Tedbirler 

Daha önce de belirtildiği şekilde, meyve ve sebze işleme sanayiinde 
kamu sektörü payı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, sektörün 
tamamı özel kesim kuruluşudur denebilir. 

Son senelerde kurulan büyük salça fabrikalarının bir kısmı büyük 
sanayi grupları ve holdinglerine bağlı olarak kurulmuşlardır. Bun¬ 
ların yanısıra ise, bölgesel kooperatiflerin ve diğer teşvik tedbir¬ 
lerinden faydalanmış mahalli girişimcilerin önayak oldukları kuruluş- 
larg öze çarpiaktadır. 
1974-1975 senelerindeki salça krizi bu kuruluşların büyük bir 
kısmının henüz kuruluşlarını tamamlamamaış oldukları bir devreye 
rastlamış ve güçlü bir finans kaynağına bağlı olmadan kuruluşa 
geçen mahalli girişimcilerin çoğu mahalli ortaklarının taahhüt ettitleri 
sermaye payını toplamakta güçlük çekmişlerdir. Bunun nedeni olarak 
kuruluşların sermaye/borçlanma oranı normal seviyenin dışına taşmış, 
ve yeni kuruluşları ağır faiz yükleri ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Bugünkü durum halen bu görünüşü muhafaza etmkte olup kuruluşlarda 
sermaye/borçlanma oranının düzeltilmesi için sermaye arttırımına gitme 
eğilimi vardır. Gerekli yatırımlarını otofinansman yolu ile temin 
edebilecek kuruluşların çok azdır, ve sanayiin böye bir kaynak 
geliştirebilmesi için zamana ihtiyacı vardır.v 
Bugüne kadar mahalli kooperatiflerin kurujuş ve gelişmesini teşvik 
amacı ile destek olarak verilen kredilerin önemli bir kısmı kuruluşu 
ve işletmesi kolay olarak gözüken, ve hammadde temini bakımından 
mahalli girişimciye de cazip gelen konserve sanayiinde kullanılmıştır. 
Ancak burada gözden kaçan bir husus, önemli olanın konserveyi yapmak 
değil pazarlamak olduğudur. Konservenin ise özellikle yurt dışında 
pazarlanması gerektiği ve yeni yatırımların ihracata dönük olmaları 
gerektiği gözönünde bulundurulursa, bu yatırımların rastgele mahalli 
olarak değil ihracat tecrüesi bulunan veya bu tecrübeyi geliştire¬ 
bilecek kuruluşların teşvik edilmesi gerektiği ortaya çıkar. 

2. Krediler 

Halen bu sanayi dalı genel olarak uygulanan Orta Vadeli Kredilerden 
faydalanmakta, ve sabit yatırımını bu şekilde finanse etmektedir. 
İşletme kredisi olarak orta vadeli kaynaktan faydalanamamakta, ancak 
ticari bankaların kredi hacminden faydalanmaktadır. İhracatta 
ise reeskont yolu ile veya belgeye istinaden kredi alma imkanları 
mevcuttur. Kredi yolu genellikle açık olmakla birlikte kuruluşların 
ipotek imkanları ile hudutludur. Piyasa sıkışıklığı bulunan senelrde 
kuruluşların stok finansmanı için kredi ihtiyacı hudutlarını aşmakta 
ve fiçmaları zor durumlara itmektedir. Bu zamanlarda özel bir fon 
tesisi ile kuruluşları yaşatmak yerinde olacaktır. 
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3. Pazar Olanakları, İhracat 

Sektörün iç pazar olanakları ile beklenen gelişmeyi göstermesi 
güçtür. Bu durumda ihracatın arttırılması için bütün imkânlar 
seferber edilmelidir. İhracatın arttırılması için alınacak ted¬ 
birler ise şöye sıralanabilir: 

a. Vergi ladesi sisteminin yurt dışında rakip ihracatçı ülkelerle 
aynı seviyede tutulması, ve değişiklikleri kısa sürede uygulaya¬ 
bilecek esnek bir yapıya kavuşturulması, 

b. Özellikle Arap ülkelerine yapılacak ihracatta, malın alıcıya 
yakın bir yerden ve daha küçük partiler halinde satılabilmesini 
için bu ülkelerin ticaret merkezlerinin birinde veya birkaçında 
devlet tarafından depo açılması, ve malını yerinde satış için 
buraya sevkedecek ihracatçıya düşük ardiye ücreti tatbik edilmesi, 

c. İhracat sigortası ihdası, 
d. Kati satış bağlantısı halinde ihracatçıya finansman koj^lığı, 

ve ambalaj maddesi geçici ithal kolaylığı tanınması, 

e. Yurt dışı taşımacılığında rakip ülkelerin kendi ihracatçılarına 
tanıdıkları kolaylıkların tanınması, örneğin ihracat taşıması 
sübvansiyonu ihdası. 

4. AET ile ilişkiler karşısındaki durum 

Daha önce de değinildiği üzere, AET ile ilişkilerin, özellikle tarım 
ürünleri politikasının bir an önce belirlenmesi ve Türkiyenin Yunanis¬ 
tan gibi rakip ülkelerin faydalandığı imkânlardan faydalandırılması 
için gerekli girişimlerin yapılması öncelikle ele alınması gereken 
bir husustur. 

5. Standartlar, Kalite Kontrol, Araştırma 

Yeni kurulan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluşu olan 
Gıda îşleri Genel Müdürlüğü, standartların belirli seviyede muhafazası 
hususunda kruluşlara yol göstermeli, yeterli eleman yetiştirilmesi 
için yardımcı olmalı, ve sanayiin gelişmesi için gerekli araştırmalara 
önayak olmalıdır. Bu maksatla tertip edilecek seminerlerin kuruluş¬ 
lara önemli faydası olacaktır. 
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'İÎE'DB TESTİMİ 

'iri esmiş ilil1 etler loda ve —•’.r\3 ^eşkilrtı ’FAO) i sta - 
t-î «ti1:‘.erine 'jcre 1935-6 6 '»evsir.i nd e Oüny» İzlim ür-ptîm J3 -diyen ton civa - 
nnl'^ır, 'üny''. "zürn retininde önd^ -<«len <ilkelsr sır^aıyle Fransa,îtelyn, 
T.p )S‘ nye., ". B. D., üürki ye,' 'üısya, Ar i an tin, Gszayir,Porteki z ve îunanisten'dır. 
l?7r' v?.landa 'v’rviye’nir ar-hip Oİdu 2». ba*3,?nn ssha iti heriyle dütıyo bağla - 
ra>ır. o^pm \\ 3,5 civr randa olup, Üüy ya üzün üret i ilindeki yeri 7 "i civnnnda-

’i’-y '‘‘Irkiye ’dcki ’or.fj aeK rainin tcpl ar zi rai sph ny? olp.n oraıı ' 3,13 olup, istin 
' ■• t‘î~dn'îr topl—* temi- m zirai üretim içindeki. 9’yı u 4,3. 

7I/'7LER ÎTİüAFİYÎİI BAG ?• .V™4/İII VE 7 ZUM 'P.7TİMİ 

"VTLEP .13 VİASI t S T t H S A L ( iı; TOK) 
irri 1966 *-^k. 1960/61 196.765 1960/65 /> 

1. İtaiy-a 1.60S.786 8.643 10.243 9.405 19.9 

P.İsp c.ny~ 1.5U.223 3.368 5-340 3.997 3.4 

3. Fransa 1.296.274 9.667 9.533 9.407 17.8 

.;.T'r’dJe 390.000(x ) 2.775 2.790 2.966 6.3 

T. 'us;-» 779.700 (x ) 1.871 2.629 2.456 5.2 

6.1. '4 9. 2.719 3.165 3.014 6.4 
7.Arjantin 2.047 2.290 2.226 4.7 

3.Cezayir — 2.035 1.366 1.724 3.6 
9. Aorte’d z 1.572 1.874 1.677 3.5 

17. Yunanistan 922 1.229 1.118 2.4 

11.9i eri eri. — 3.371 19.236 9.370 10.3 

44.000 50.890 47.350 190.0 
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BÖLGEÜF, VE GAZİANTEP'TE EKİPiy/'Oİ ÜZÜM VE ÖNEMİ 

Güneydoğu'd? çekirdekli üzüm bölgenin Sosyo ekonomik ciddi 
ve nenelerden beri süren bir meselesidirb lünterlandm gayet dağınık ve is¬ 

tihsalin çok süratle artmış olması meseleye ferdi hal çareleri ile çözüm 

yolu bulma, imkanı^ güçleştirmiştir. Bölgemiz çekirdekli üzümlerinin direk 
ve en direk yollarla değerlendirilmemiş olması nedeniyle toprak rantı/zirai 
rant dengesi bozulmuş emeğin ucuzlaması olayı sosyal olarak nizamı k-ybet - 

miştir. 
Bölgemizde,önceleri büyük miktarlarda kuru üzüm ve mamulleri 

yoğaltıl'iaktaydı. ’.ncak 3on za tıanlard” görülen halkın tüketim zevklerindeki 

değişinden dolayı toplan üzüm yoğaltımının % 42'sini teşkil eden Pekmez,Tar¬ 
hana, Pestil,Sucuk,kulana vs.gibi ilkel metodlarla gayri sıhhi olarak imal 

edilen üzüm mamullerine halk artık iltifat etmemekte,tatlı ihtiyaçlarını şe¬ 

ker ve şeker mamulleriyle gidermektedirler. 
Bölgemizde br cılığın ciddi ve önemli bir yeri vardır.'Tür - 

kiye'de »n cok üzüm üreten bölge Güneydoğu Anadoludur. Bu bölge tüm Türkiye 

-"■retiminin 29,7'sini sağlar. Bağ sahası da Türkiye'deki bağ sahalarının 

% ?5'ini teşkil eder. Sı bölge içinde bulunan Gaziantep 32224 hektar bağ sa¬ 
hası ile Türkiye'nin en ge^iş bağ sahasın? sahip olan bir ilidir. 

bölgenin yıllık ortalama yaş üzüm istihsali 1.000.000 ton 
ile 1.500ÎO® arasında.değişmektedir. 
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:r_,jıp; - tjj lÜTE 4i?fJı: """‘TE'İI 

!3lfÎLİŞ E. EKİLÎÇ ÜPE. E' İLİ? ÜPE. 
:0LS’r ■T?*T? ; ny^ * "D TON HEIvTAP TON lasrcAT. d TON 

7CT7C3 952695 215200 1024330 °16254 28 925397 
*03 113273 746771 124700 711000 ,?1045 15 '.36269 
TC A-r VOCLU °13533 735275 244-700 6443OC 2 30 3 72 606007 

*. "49006 73700 351COO 75011 9 356317 
ATT^ÎZ .71-9366 35060 33760i". 31610 10 347443 
KAPATG^ÎZ 35Ü1S 150791 3240C 92C°r0 35346 r 170752 
C01UA1ÎAD0LU 27-411 36596 24300 6CC2C 23376 4 38103 

750250 318530e 300000 0550000 783474 1003080888 

BÖLCFSDE! ^/CÜT PAZARLAMA AIA'TTAOT 

•jüneydc y.? ^biyesinde yetiştirilen idünler kullanış sahaları İti¬ 
bariyle 3’ e ayrılırlar. 

a) Sofralık Sainler 

b) îarrutmalık izümler 
c) Şdr.?lık üzümler ( Şarap, sucuk,pestil,pekmez,r°kı vs.imalinde) 
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Vİ .U BOLOrî • t -JZ'CL'L 'ÎNÎN TT>L‘Tnİ vç YKr?T/T’İ 

Ü !■: L E P. İ N 

Z L T t K L e r i 

"TC '/Tl^ -V'/-" (r A T,PC "T) -MTK tıp; ;LIK 

iğ | 7i * f 

'!’i’ + 

İF 
A7K7İ + + 

"•!. Ü + 

‘7 "İRS + + + 

•TŞK'f npKSİz f + + 

ÇINIŞKT + + + + + ♦ + + + + 

-TP7P OÖ^V + + 

•) "ilusar + + + + + 

• ''-,i ’-'-V-a „ + + 

■' 5TrTT'T PARMAĞI + + 

toc i OĞAN + + 

( ?) 'A 07 KARASI + + + ♦ + + 

■ Artc/R + ► + T + 

ar cik + + + 

CAT A İHÇA + + 

KI7AA’’ TATT^I + + + + 

KOKULU ÇAVUŞ + + + 

Kİ’UFİ + > + 

'tniAMKT.BİYE h + + ♦ + f 

İSFUT ► + ♦ f 

A7" 'Kİ + ¥ J- + + * + + + + 

UT-İİ + + + + 

SPGİ 'AKASI + + + + 

SSfPSOT! ’ ÇIKAK + 

talantik i + 

I İL . ■ 'EN ♦ 

T0S3A'-A KABAR 
CIK + + + 

ÜRYAN ♦ 

r/ezİ ♦ 

YSDİ’ı^T'EN + 

YIDIZ + + 2/ 
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Bölgede yetiş'irilen üzüm çeşitlerinin hepsi de çekirdekli¬ 
dir. Güneydoğu Bölgesi dahc. ziyade şaraplık ve çıralık üzüm çeşitleri ba¬ 
kımından zengindir. 

Bölgede yetiştirilen üzüm çeşitlerinden ı 
'croz Karası,Kokulu Çavuş,Pı^ışki.,Muhanmediye,dönüsü gibi 

üzümler sofilik olarak, 

Dökülgen, Ak bcsni,Sergi >arası,Çekirdeksiz pı?rn.,Bımışkı da. 
kurutmalık olarak, 

Ka bar cık, Horoz Karası,Dökülgan,Serpene,Bkşiknra,Mİ sk üzümü, 
üuveyözü,Sergi Kocası,Koca Boğan gibi nevilerde çıralık ve .şaraplık olarak 
bollanılırlar. 

Türkiye’rin ve Bölgemizin üzüm üretimi içindeki yerini ta - 

yin ettikten sonra üzümün kullanım alanlarına kısaca göz atmckta fayda um¬ 
maktayız, üzüm muhtelif şekillerde üretilmektedir. Türkiye’de ve ’Kinya’da 
üzümün en önemli kullanım alanları mukayese edilir. Bir şekilde aşağıda 

sunulmuştur. Bu trMo tetkik edildiğinde üzümün Türkiye’deki tüketim şek¬ 
li Bünya’da t"ketirr ^ekline göre farklı ve ters bir du^um arz eder. 

um'i s'iiJYA Tilpkîye b ;lge 
 A 'z e.  

.;rrnp 30 2 2,3 
tfrnı İIz'';,,(Yemeklik- 
peknpzlik,rrkılık) 5 32 45,6 
Sof "•?lık . züm 10 30 31,1 

Di prlori 
C 33 

Y-r- Özü- Dekmezi 13,3 

Sucı.ık,oesti 1, reçol vs. 7,3 

TOPLAM t ISO 100 100 ,0 
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fanyada toplam iiaiin üretiminin £ 00'i 9ar»p imali 
için kullanıldığı halde bu oran bölgemizde % 2,5 tur. Hanya'da üzümün 
iadece % 5'i kuru üzün olarak tüketilirken bu oran bölgemizde İÎ.İ5;6 dır. 
Yine toplara üzüm ancsk :İ5'i muhtelif şekillerde tüketilirken bu oran 
Türkiye'de Sucuk,Pestil,Bulama vs. gibi ekonomik değer ifade etmeyen sa¬ 
dece üzüm müstahsillerinin kendi ev halkı için vnptıklan memullardan 
dolayı « £> gibi bir değere tekabül cder.(ftı '!■ /S oranını £ 20,8'i yaş 
üzümden "!> 19,2 si de kuru üzümden gelmektedir.) 

nuçlara göre lkg.ys.ş üzümün tarla, maliyeti 180 krş. civarında oluşmak* ... 

'"ıstahsiller nezdinde yapmış cldvğnmuz araştırmala- 
ra göre 1 kg. yaş üzüm.için tesbit edilecek 180 krş. ’\arem nlış fiatı- 
nımp nnuni ye t vedici olduğu söylenmektedir. 

Dört kilo yaş üzümden 1 kg kum üzüm elde edildiğin 
ne -öre kuru üzümün tnrle. r- üye ti 7,20 kuruş civarında olrcoktır. 

Yine müstahsillerle yapmış olduğumuz görüşmelerdi 

İrim üzüm için tesbit edilecek 6,75 kuruş ila 7.00 kuruş e mamdaki ta¬ 
ban fiat?_n sevindirici bir değer taşıyacağı söylenmektedir. 

Teknik Ziraat Müdürlüğünden alınan gnyri resmi so- 

tadır, 

DESTEK LEİ !E ATjIMINA küo'dST TEŞKİL EDECEK Fİ.VTI.'E 

j A" Z •*T br/K j 'ir-üJ İZbE kr/'ÜL 
675-70n 

■ •.■-voır 

• ÎY V: JÎI-t1' 

673 
675 
675 
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SOFRALIK YAŞ ÜZÜM 

UÜNYA VF TÜRKİYE'DEKİ DURUM : 

Dünya üzüm üretiminin ğll 'i sofralık üzümdür. Sofralık ü - 

zümün pazarlanır, mevsimi genellikle kıs?, olup, Ağustos-Elcim sgraaınia yoğunla- 
şır.îaş üzüm ihracatında yıldan yıla enekli dalgalanmalar olması bu iş ko - 
lunun nazik olduğunu gösterir. Sofralık üzümün ihracatı,sadece üretici ve 
tüketici ülkelerdeki ırz ve talep hacminin derişmesinden etkilenilmez,aynı 
zamanda di 1er nebze ve meyvelerin de rekabetinden etkilenir. Türkiye 1970 
ihr?crt rakamlarına göre tüm dünya ihracatının ancak c,l 2'den az bir kısmını 

gerçekleştirebilmiştir. Aşağıdaki tablodan görüleceği gibi İtalya 7 28,2 
ile dünyanın en önemli ihr~oatcı ülkesidir. İsnnnya,Bulgaristan ve A.B.D.•- 
nin sofralık üzüm üre •Hm mct.nnsiyeli Tü rlciy e ’ den çok küçük olma s? na rağmen 

ihracatçı üretinir.o oranda çok büyüktür. 

ÜLKELER IKRA.0A.VT 
rONAlL 

i.T\LYA 244. 220 23.2 
İSPATA 1~9.731 15.0 
i •TrTj-îAl-'İST AU 116.805 13.4 
FASA 37.249 4.2 
YU'AİW 13.4-'? 1.5 
nügr •T'ip.'v ;lv •T,gpi 73.2'l3 9.0 
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fjL7ELER İHRAÇ .UT 
""OF/lIL 

T9PLAM ATPUPA 'İL’IF'tERÎ 619.713 71.3 
A.B. 9. 195.579 12.1 
7IBFTS t 9.976 1.2 
•rrfV-fjYE '-3.859 1.6 
■'İOEPTJÎPt 119.5/,? 13.3 

“)T H JY ^ 1‘npı î63.nr>7 1C0.0 

( Xnyr°k î 31 ati s ti cal Trıdo P-cok cf FAO 1971 ) 

iye''> -?ofr.«lık üzün /«mel üzüm üret?minin yak¬ 

laşık ol ırak ,1 27' sini teşkil etmektedir* Tür.iye takriben 1 Mi lyor t 
ton sofrılık üzüm dekoltesi ile İtalya’mın c,oi'T '"nymın ikinci büyük 

sofralık üzür istihsal eden bir (ilkedir. Türkiye1 de v5şi başıne sofra¬ 
lık üzün 10 kf? s. tekabül ede-", ancak, ön tütebilin büyük bir kısmı köy - 
ı,,'üo veya bı.;' s-V knna yrkm ’'••s,aV'“-lardr. t*■"'•■«tilr.okt.edir. 

':%-ncA sof •Airr.y.V'' ?y.'u 
İ7r-TU-ÂTI* 

VT’M.'SR İT' ’ ’• tAT 
TOr/YIL 

■ ATI "A ÎA-VA 749.369 79 
İ!!GİLT!TC3 ıy ı <, / o o 

İSVİÇRE -3T7 r« / ✓ 
^ l • ı ‘V1-- 4 

A.'dJ:~7lTYA 30.177 L 
İSVEÇ 73.795 n 

ITT' vrı^\ .•■t.tüüLHT İ 131.119 21 
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üLKBLETi ÎTHAMT 
ton.Yil 

TOPLAM AVFUPA .•LTL*1 t 563.940 
KAMADA 1C1.7Ö5 
A.B.D. 13.306 

358.312 100.0 

( Kp.ynak s îtatistieal Tra.de Book of F.40,1971 ) 

Tabloda görüleceği ğibi başlıca ithalatçı ülkeler, 
Avrupa ülkeleridir,Yaş üzüm ticareti,bizatihi üzümün dayanma müddeti ile 
yüksek taşıma masraflarına bağlıdır. 

Tonuç olarak Türkiye,Sofralık üzüm istihsalinde dün¬ 
yanın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak bu üretim Türkiye işinde tüke¬ 
tilir. İhracat tüketimin şok cüz'i. bir bölümünü teşkil eder. Dun# mukabil 
Avrupa ülkeleri, dünya üretim ve ithalatının yaklaşık olarak % 70'ini tem¬ 
sil eder ve batı Almanya'da en önemli ithalatçı ülke durumundadır. Üzüm 
mevsiminde yaş üzüm ihracat piyayası sert bir rekabet düzeni içindedir. 
Türkiye üzüm mevsimi içinde coğrrfi pozisyonu dolayısiyle elverişsiz re - 
knbet şartlan içerisindedir. Ancak ,Türkiye gorek ilk turfanda gerekse 
son turfanda yaş üzüm çeşitleri üe kuvvetli bir rekabet bünyesine sahip» 
tir. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin sofralık yaş üzüm ihracatının geliş¬ 
tirilmesi için ilk önce mevsim dışı turfanda sofralık üzüm çeşitlerine ö~ 
nem vermesi gerekmektedir. 
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BÖLCK’îm SOFT-A LIK YAŞ ÜZÜM 

Böl eraizde üretilen üsüralerin ğ 31'1 -i sofralık 

ypş üzüm ol^T-k tüketilmektedir• Bu miktara rz nisbette de olsa başka ill-re 
teze ola üak sevkedilenlen dahil bulunırı.ktcdır. Yaş üzüm fi atları dr.ima kabzı¬ 
malların ve tüccarların arzustına tabi di". 

Bölgenizd® sofralık üzüm çeşitleri çok fazladır. 
Başlıca sofralık üzümlerini z:Dımışkı,Horoz Karası,HSnîisü,Kokulu Çavuş,Muham- 
mediye,Razzaki,Ağ Besni,Hatun Parnağı, Fuhe.fi,Misket,Yıldız çeşitleridir. Sof¬ 
ralık üzümlerimizden rb.TO.ijii dayanıklı iri taneli vearcmsl oldururdan gerek 
Avrupa ve irap ülkelerinde ve gerekse yurt içinde çek beğenilen bir çeşittir. 

Diğer sofralık üzüm çeşitlerinin de kendine öz®! 

beğenilen tarafları bu İnmektedir. 

SOFRALIK ÜZÜMÜN DFOÎFPLENDİRİLMÎSİ 

Sofre.lık üzümün değerlendirilebilirle'i için soğuk 

hrva depolanır ve sevk tesislerinin 'revcu diyeti ilk şort o İare k görülmektedir. 
Gön ey doğu ol-jr ~Y Konsantre Üzüm Suyu Tesislerimize 

bağlı 5*000 tonluk soğuk hnv° deposunun bir kısmında sofilik üzüm deoolamssı 

ysnılarek.mevsim dışı s^tısı temin edilecektir. 
^eneme mrü’i^ti ir1' y pılecak bu ç^lıs^rlr.nn neti¬ 

cesinde detaylı ir o zer rrnstırması ve fizibilite otüdleri hazırlpmrak,f a - 
ym 3?k°nla. ;r --rz edilecektir. 

ÜIÜ11 SUYÎJ VE KONSANTRE :'rZ\Tl SUYU 

Üzüm suyu alkolsüz •-rmllerinden bir çeşit içki¬ 
dir. S on yıl içinde 1105071- suyu üretim ve tüketi mde önemli qy‘lişmel^r clmrsın.e 

rnğmen t evcut »°yv^ “^'timine Töre çok :m rırlı kalmaktadır. 1971 yılı istatis- 
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tild. rakamlarına göre Türkiye'de kişi başına yaklaşık,bir litre meyve su¬ 
yu isabet etmektedir. Vişne,Şeftali,Limon,Greyfurt,Portakal,Çilek vs. gibi 
meyve sularının yanında üzüm suyu çok cüz'i bir yer işgal etmektedir. 

ÜZÜM SÜÎU ÜRETİMİ 

YILLAR ÜZÜM SUYU MEYVE SUYUNA GÖRE 
ÜRETİMİ SUYUNUN NİSBETİ 

1969 93.67$ İt. S 03 
1970 90.692 İt. 2 03 
1971 25.894 İt. % 007 

Yukarıdaki rokamlar üzüm suyu üretiminin toplam 
meyve suyu üretimine nazaran çok cüz'i kaldığına doğrulamaktadır. Dunun 
da yegane nedeni;kalitesiz üretim yapılması,pahalı ambalajlamaya ve tanıt¬ 
ma kanallarıyla halka üzüm suyunun aniatılmamasıdır. 

Bir bilgi vermek kabilinde gelişmiş batı ülkelerin--’:' 
deki meyve suyu üretimini incelersek bizim için çok ilginç sonuçlara va - 
nlacaktır. 

lEMLEKETLEF FERT BAŞINA TÜKETİM 
(Kğ/K±Şİ) 

BATI ALMAKTA 6.9 
FRANSA 2.3 

BELÇİKA - LÜKSENBURG 1.9 
’-OLLAlIDA 2.0 

İTALYA 0.6 
TÜRKİYE 0.6 

25.C 
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- £0£ -

- 12 -

-us svysm »idil eaıarr işi: -b’e'-ir'-'uT stö? snrtc.i:,. •-' 
imerika Birleşik Savletlerinde 25 kg B.A1-

rum^'^ delişmenine rağmanTürk*ye' de fert başına tüketim anoak 0,6 
litra civarındadır. 

Tukanda değindiğini» gfbi Üzüm Suyunun gıda 
değeri halka tenikılması halinde yurdunuzdaki gıda açığının büyük nisbet* 
ta azalacağına -uye üzümsuyu^lebinde artış olacağı inanoındayı». ; 

İT?H3tTf VTîT.îlTroS Konsantre Üzün Suyu üretimine gelinoa Türkiye-
da yakın zamana kadar Konsantre Üzün Suyunun kastedildiği manada,batı zamk 

c n v> P f 
ve standartlarına uygun hir üre tin-yoktu. 

YOO 1 Ancak son iki yıl içinde yani meyve sulan fab
rikaları üretina geçmiş bulunmaktadır. Bu. fabrikaların büyük bölümü naran-
ciyay^iftftli^icayiiîi,çilek vs. gibi Meyvelerin işlenmesi amacına muaf Jkulun-

^ıiktyı^olu^çısnen-^’d,e'Üzün Suyu işleyeceklerdir. Ve 1975 üzüm kampanyasında 
danama işlaknesine alınan' Birliklerimizin projelendirdiği Konsantre Üzüm 

'. bu 'yol' faaliyete geçmesi ile yılda 4.200 top-Kon -
** m? BTtfı-tŞJJnO6 -- j *-*■ ’ 
santra Üzüm Suyu Üretimi yapılacaktır. - rr-j-ıs^c.j.n 

Konsantre Üzüm Suyu i 
a) Normal Üzüm Suyu gibi sulandırılarak ak veya 

'İTajttT A’CTŞAK Tim iSJTSffKıkLi : 
diğer meyve sulan ile İtanş4ıı%l_ara k. 

 —fa)- Şrrap-KasHaddesTTılanaK7 
o) Tatla.,dondurma, pasta,üzüm şekeri ijmjLİatl'ndjr1 .▼a 

diğer gıda sanayiilerinde kullanılmaktadır. Afi’lA"K 

P.x o.flUHraeuüJ - AKİpjan 
PASTÖRİZE VE KÖPÜFEN ÜZÜM SUYU  — 

3 0 fY.T^İ Üzüm Suyu,gıdpi değer ve vi taminler bakımından 
zengin olduğu kadar gazlı olarak imali halinde Ur serinletici olarak ra-

o.~'r v dvçı i oh; 
hatlıkla kullanılmaktadır. Her türlü üzüp, suyu büyük küçük herkes için 

faydalı bi meşrubattır, özellikle ekonomik ambalajlar içinde halka çok u-
cuz maliyette arz edildiği \takti rde geniş bir tüketici talebi ile karşıla

şılacağı muhakkaktır. / 
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Y»pılan projeye töre Urf», >rdin,Kehra'B.'uımeieş,Silifke, 
Adıyaman illeri için yılda A.200 to/yxl kapasiteli naturel :züra suyutesis- 
leri kurulacak olup beher tesisin 30.000,000 TL. nal olmceğı hesaplan¬ 
maktadır. Toplan olarak 3 (beş) tesisin maliyeti 150.000.000.- TL. civa¬ 
rındadır. 

Tesislerin faaliyete geçrsi ile ucuz maliyetli,gıdai 
değeri yüksek iizüm suları halkımızın beslenmesinde önemli bir yer tutacak? 
tesisler yurdumuzun geri kalmış yörelerinde inşa edileceğinden yurt kal - 
kınmışım da hizmet etraiş olacaktır. 

ŞAHAP 

Dünya1da toplam üzüm üretiminin ‘o 30 ni çorapçılık yo¬ 
lu ile tüketilmektedir. Dünya’da şarap tüketimi memleketlerden memleketlere 
büyük değişiklikler gösterirler. Fransa,İtalya,İspanya,Portekiz ve Yuna - 
nista.n gibi rrüslüman dışı İkdeniz ülkeleri,Kuzey Amerika ülkeleıri. Şili,Ar¬ 
jantin gibi Şikelerde fert başına yüksek nisbette şarap tüketimi vardır. 
Bu ülkelerdeki fert başına şarap tüketimi ğ0 İt. ile 115 İt. arasında de¬ 
ğişmektedir. Şarap istihsal etmeyen ancak yüksek gelir seviyesine sahip 
memleketlerde kaliteli şarabın mühim bir yeri vardır. Hatta bu ülkelerde 
şarap üreten daha fazla kaliteli şarap üretimi vardır. 

VLKELFT E GüRE ŞAHAP ÜRETİM PİS BETLERİ 

ÜLKELER 

hULGA ’İSTAH 
F ANSA 
1A Tl ALHAifYA 
Yb" AJ’İST U! 

ARA İSTAP 
İ? ATA ' 
’O” "E' İT 
O: A’TY.İ 

TC 'O P ~Ş ;\ 
tügo.rmvya 

1971 R 

1.2 
o / n 

3 .0 
1.6 
i • 3 

RR.9 
o n 

1.3 
? 

1.3 

’OTV \V U "'A 
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7L"FI,1ÜR 1971 % 

nst. 
ARJANTİN 
gw ayİp 

3.8 
6.1 
2.9 

TOPT.AM DÜNYA 100.0 % 

Yukarıdaki rakamlar göstoraektedirki 24.7 ve R.R.9 
ile Fransa ve İtalya Dünya Şarap üretirinin ynsın teşkil etmektedir. 

Yurdumuzun müslünan bir ülke olmasından ve burada ya¬ 

şayan halkın genellikle şarap içmemelerinden dolayı Türkiye'de şarap tüketi¬ 
mi sınırlı kalmaktadır. Toplam iizüm üretiminin ancak % 2 kadarı şarap üreti¬ 
mi için kullanılmaktadır, 1969 da 46.8 İt. ve 1970 yılında 43.9 milyon İt. 
şonap üretilmiştir. 

Yüksek alkollü içkilerden l“?.kı ve kayrağı,üretimi mü¬ 
him bir yer işgal, eder. Hu içkiler için toplam üzüm üretiminin 4 U kulla - 
■ 3 ü. leb *?. r • 

Yurdunuzda üretilen şarabın 't 12 'si ihraç edilirt 
""'r'-.iye şarabısın en ön" :ıli -lıoılan B. Almanya,İsveç ve İsviçredi r.Türki- 
yenin üzüm üretimine göre ş-rap ihracatı çok sınırlı kalmaktadır. 

T7"FLKDF 0Ö';'E ŞARAP İIT" yyar 

- 1Xjvt;LKR İH" İCAT t/” IS" t,:ti 

T"" a T \ 
İ ";'’YA 
yy ,r'riz 
RJVkV İSTAK 
■ T V İST’7" 

9.3 
3.0 
7.5 
5.7 
2.3 

■T 

'19T 
'DDL İM 

3-4.359 
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IT 4 ' ce o" - rrk yurdumuzda tonlam üzün rekoltesinin 

çok cüz'i bir kısmını kullanan şarapçılık, erekli aş_t yapı tesisleri ve ü- 
retlıı tesisleri kurulnası halinde kolaylıkla gelişmeye müsait bir konudur. 
Dünyada çok büyük nisbette şarap üretim açığı vardır. Şarapçılık yönünden 
Chziantep'te yetişen üzümlerin büyük bir çoğunluğu kaliteli şarap yapımına 
müsait üzümdiir. 

İncelemelero göre kabarcık,dekülgen,rumi,sevgi karası, 
şirfani,tilgören gibi üzümler, şıra ve şarpp imaline elverişli üzümlerdifcr. 
Ayrıca dünya'o», meşhur şarap imaline elverişli üzüm çeşitlerinde aşı yolu 
ile yetiştirilmesi halinde bölgemizde ve Gaziantep'te şıra ve şarapçılık 
mühim bir nsvki işgal edecektir. 

AABAPOILT'îTN (?5î,tşmt'»tlMRSt 

Şarapçılığın geliştirilmesi için İrzım galen tedbir - 

i'-r özetlenmiştir. 
- 3ptı standart ve zevkleri ne uygun koli tejd şarap imal 

edebilecek modern tesislerin kurulması, 
- İskenderun veya Mersin'e soğuk hmv.ılı şarap sevk ve 

depolama tesislerinin kurulması, 

YATI'-'İMLAMIN MALİ F’OJİSİ 

- Bir şarap üretim,depolama ve arabalail-”ra tesislerinin 
'sırul : msı, takri ben 52 - 60 milyon TL. ci varında mr.li pertreli olacaktır. 

- Aş. rop sevk te si hicrinin lam’İması ise takriben 40-50- 
alyon TL. lik M >■ yitirir» icrp ettirmektedir. 

AUÎPANYA k TİK TFSİSLRHİ 

l'rstimin t-nftmı ihrrerta dönük olan ve Bölgemiz kali¬ 

teli üzümlerinden modem bir teknoloji ve kontinü ristm şrnpş.tjya üretini 

işır /b rli m tiranlan ^tdd vc aro ş tirms laranın içinde bulunmaktadır. 
/ 

• * i y 
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Yasılan ön stüd v£ı = raştırraalara göre yılda 
4.000.000 litrelik şampanya üretimi için 000.000.000,- TL. lik bir sabit 
yatırın harcrncsı öngörülmektedir. 

Te-ai alenin faaliyete geçmesi ile yılda 10.000.000 kg 

yaş üzün işlenerek 4.000.000 İt. şampanya, 2.000.000 lt.de dökme şarap 
üretimi yapılabilecektir. Ayrıca da üzün artıklarından yem,sirk» ve çe - 
kirdek yağı çıkartınlmasında faydalanılabilecektir. Tesisin döviz kazan¬ 
cı 10.000.000,- U.S. f civarında bulumc'a hesaplanmaktadır. 

Komple şampanya üretin tesislerinin proje ve lisans 
çalışmalarının 1977 yılı içinde tamamlanarak,yatırıma başlıyacağı ve' 
dört yıl içinde de tesisin tamamlanarak 1900 yılı yaş'üzüm kampanyasında 
işletmeye alınacağı, etüt ve hesaplara göre tahmin edilmektedir. 

ÜZÜN .SSKKRÎ 

Gelişmiş ül elerde seker yori.ne de kullanılan,evler¬ 
de de üzüm sııyn. yapımında }aılls.nılr.Mlen " Üzün Şekeri " gliko ve frük- 

tozdan ibarettir. Bu terkibinden dolayı şeker hastalarına da tavsiye e- 

diler, üzün şekerinin tüketim alc.ni gün geçtikçe genişlemektedir. 
"zür. sekeri, Konsantre Üzüm Suyunun atomi zer denilen 

■■.ald.nrlr.rla püskürtme ve o anda sıcak. h«vn ile kurutulması ile elde edil¬ 
mektedir. Katı hele gelen özün şeke-d tekrar parçalama işlemine tabi tu¬ 
tulmakta ve elde edilen üzüm şekerleri ambalajlar içinde piyasaya sevk 

'dilmektedir. 
'Vüm s-heri üretin için lazım olan makina ve teçhizat 

Konsantre Üzüm Suyu Tesisleri içine monte edileceğinden 4.50b,000.- pı,, 
lik bir yatınmla gerçekleşeceği ’• •sanlannalçtr.dır. 1 kg üzüm sekerinin 
»İde edilebilmesi için C-9 kg ye.ş üzüme i'-Myac bulunmaktadır. Bu konumun 
üzümlerin değerlendirilmesinde ör. e i bir yer teşkil edeceği kanaatinde- 
yi z. / 
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YAŞ ÜZÜMDE! P'ÜKMBZ—JÖUî-SUCOK-BOLAMA—VS-dlDA MADDELERİNİN İMALİ 

YAŞ ÜZfJMDEN '’EKMEZ t IALİ 

Başta da belirttiğimiz gibi ti1 şekilde pekmez sadece 
üreticiler tarafından yapılmakta olup, bir sektöre veya fcir işletmeye da- 

yamaktadır. Bunun nedeni:müteşebbüs bir kadronun olmayışı işleme zamanı¬ 

nın kısalığı yakaçak 'Haddelerinin pahalılığı,kısa devre için işletme kur¬ 
manın yaratacağı zorluklar olarak sayılabilir. Oysaki üzüııün halen istik¬ 

bali, tüketim çapı geniş nekmeze bağıdır. Zira bu mamul ne birdenbire 

ortadan kaldırılabilir ne de yerine bu kadar etkin bir mamuj ikame etti¬ 
rilebilir. Ayrıca gıda sıkıntısı çeken halkımıza,kaliteli,temiz,ucuz pek¬ 
mez yedirebilmek bu bakımdan da hizmettir. Bunun temini de pekmezin yaş 

üzümden konturollü olara yakılmasına bağlıdır. Yaş üzümden yapılan,pek¬ 

mez,biraz da dikkatli işlenirse,kendisi kaliteli gıda, değeri yaksek,stan¬ 
dart olarak, saf olarak elde edilebilir. Ambale..i konusu da halledilir,te¬ 
miz v* pratik ambalajlar yapılırsa konu,üzüm değerlendirme için en etkin 
bir hale getirilmiş o lir. Oysaki bu gün pekmez gerek kalitesiz oluşu ge¬ 
rekse ambalajlarının gayri müsait oluşu dolayısıyla,ancak ucuzluğuna ta- 

.10men yenen bir gıdadır. İmalatçılar ucuzlatabilmek için türlü hilelere 
kaçmaktadırlar. Bu gayretlere rağmen yine de tüketim çapının daralmakta 
olduğu bir vakıadır. 

çimdi bunun için ne yapılması gerektiğini incelemeğe 

çalışalım. Bu gün gerek pekmez içir, kutları lan üzümün düşünerek gerekse 
-riyasada üreticinin rahatlayabilmesi için yaratılması lüzumlm talebi 

si"11 oyarak, en az bu şekilde 50.000-60.000 ton üzümün değerlendirilmesi - 
rin gerektiği sonucuna nrınz. Bu miktar "zümün bir işletme tarağından 

bir sezonda işlenmesi mümkündür. Bu ise çok büyük çapta bir fabrikada da 
>hi 1 hrlledilemez. 0 halde,b?zı yardım ve organizasyonlarla (üzüm koo- 
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peratifleri il» ) üreticiye imalat» yardımcı kılmak işi tamam»n kolaylaştırı¬ 
lacaktır. Şöyleki;Keşif bağ bölgelerine çiftçinin istifad» edeceği küçük kay¬ 
natma tesisleri kurularak çiftçinin fekmez kaynatması temin olunur. Ancak, 

önce pekmezini makul bir fiatla alınacağına da bilmelidir. Böylece hazırlanan 
pekmez bir alım merkezinde toplanılır. Geriye kalan iş bunun iyi bir şekilde mal 
mayalanması,yerin» ve zevke göre katkılar katarak piyasa ambalajlarla sürül - 
nesidir. Bu iş,pekmezin saklanması kolay olduğu işin imalat bütün yıl devam 
edeceğinden,bü^ük tesis» ihtiyaç göstermez. Ambalajlan muhtelif alımlara uy¬ 
gun olarak tesbiti iyi katkılar katılması güvenilir temizlik t» yapılması bu 
mamulün tüketim çapını genişletecektir. Bu abrada lüzumlu olan tek şey d» et¬ 
kili bir reklam kampanyasıdır. Ayrıca,üzümün kalan cibrasmdan ispirto imali 

yapılacağı gibi posası da gübre olarak kullanılabilir. 
Ancak bu şekildıki organizasyon,pekmezi git gide azalan 

tüketimini artıracat,kalitesin ve gıda değerini kaybettirmeden işleyerek,do - 
layısıyla bağcılığın kaderinde büyük değişmeler sağlayacaktır. Böylece pelonez 
öğle yemeğihi iş başında yiyen işçinin ekmeğine katık olduğu gibi en modem 
ailenin buzdolabına girmiş olacaktır. Buna karşılık bu günkü şekli ile unu - 

tı;İmaya mahkumdur. Bu gaye ile kurulacak bir işletme,aynı zamanda jöle,cezer- 

ye,sucuk,pestil vs.gihi üzümlerin değerlendirilmesi konusunda daha birçok işi 
halledebilecektir. 

Bu şekilde pekmez işlemi bir firma tarafından denenmiş¬ 

tir. Naylon kaplara konan pekmez,Gaziantep'te büyük firtla. müşteri bulduğu 
gibi mahdut miktarda ihracatta olnujrtur. 

JOLE-BEZELYE-GUCÜK-' 'TJLAHA-VS. GIDA HADDELER İMALİ 

Pekmez inci tesi sihrinde bibi s korusu nda maddeleri -

de 5 su 1 adi'V“bi lccevtir • Bı: nemlilerinde i.nnl “dilmesi i i.e üzüm yoğaltım - 1c 

lamlarına yeni bcyu.tlrr kazandırmış olacak ve tüketim hacmi o risbette sr- 
tıuıümıs olmaktır-, / 
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''’OPLAJ* YENİ YATIRIM TUTARI 

lerek pekmez ve gerekse diğer gıda maddelerinin imali 
içim lazım cl?.n tesisin sabit yatırım tut°rx 7*500.000.- TL. olacağı tahmin 
cdilmektedir. 

KUPU Ü 7 ’J ı: 

JZt; İLERİ KURUTMANIN SEBEPTEKİ 

Bölgede istihsal edilen tsze üzün miktarı,bölge ihtiya¬ 
cının hayli üzerinde olmasına rağmen tize üzümü muhafaza yazar v» r^kil im¬ 

kanlarının yetersizliği nedeni ile üzümün korutularak değerlendirilmesi yo¬ 
lun? gidilmektedir, üzüm kurutmak hiç bir zaman bir değerlendirme d''-ğil,kor- 

+ rrma çabasının bir neticesidir. Kısa bir üretim mevsiminde başka türlü de¬ 
ğerlendirilemeyen ".züml^r mecburen güneşe terk edilerek kurutulur. Yani,gü¬ 
neşin bedava enerjisi kullanılarak uzun bir zzmen dayanabilecek bir konser¬ 
ve hpline getirilir. 

KirauTuur iıtiM çeşİtlerİ ve mîktaf.i 

Sofr=>lık üzüm olmasına rağmen dımışkı ve hönüsü üzümün 

taze olarak dış pazar imkanlarının henüz bulunmayışı nedeni ile dımışkı ve 
hönüsü üzüm de T ~v2 ve Dökülgen üzüml'‘,rd gi.br* kumtulur. Bunların bir kısmı 

yemeklik olarak ayrlır. Yemeklik olarak ayrılar üzümlerin ekseriyetini,Dı- 
•ushı ve hörrüsü üzüm teşkil ra<ftar. 

Bölgemizde "mTi'' 75.000 ton ila 90.000 ton abasında 
kom- üzüm üretilrp^k' e^i^. ’romtuVr bu zürcün anenk 15.000 ton kadarı sof- 

11• — üzüm ol -rü: ycğaltılno>ta.dır. 

iahdut olan bu şekil bir t?rafa h? rakılırsa, kurutulan 
•• y m '••rin 'üiyük M** kısmı ( £ 39 ) n»kmez ve içki soması i malinde kv 13 anıl¬ 

maktadır. Suma için aldığı üzüm belirlidir. 
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arktadır. Tekelin Sum* için °ldığı ?üzürti belirlidir. Pekmezin de tüketim 
c~pı gittikçe daralmaktadır. Kuru iizüm de yıkılan oeknez ziyade, fakir 
halka hitap ettiği için,standarttan,sarfiyattan,kaliteden ve temizlikten 
uzaktır. 3iv bekimi dr böyle olfbgu için fnkir hVLv? İtn odiyor denile - 
bilir. Ambalajlar çok ipti d. i ve g^yri sofidir, ^k'pzo i no i r huri'.sı ve 
n »t +-biri edilen çürük üzüm kot ilmekte dır. Bütün bunlara rağmen mali¬ 

yet citvide yükseldiği için tüketim çapı daralmasına devan etmektedir. Baş¬ 
ka ve tamamen ters bir deyişi® imatlatçı tüketimi artırma çabası ile mali¬ 

yet düşüme yoluna yitmektedir. Karşılıklı vn korturolsiiz rekabet de araya 

girince mamullerde kalite aramaya imkan kalmamaktadır. Bütün bunların sara¬ 
nda üreticiye yüklenmektedir. İmalatçı ve tüccar durumu ayarlama selahiye- 
tine sahip olduğu için Kütün bu. risk üziin "“'iş fistanın üstüne binmektedir. 

KTHUTUV-T İTZÜML'RFÎN D^OERWtDÎRÎLMESİ 

a- Bu sektörde işlenen üzüm miktarı 
Tica.re t Oda smdrn -Idığınz bilgiye yöre ye - 

u eklik kuru üzüm is ley ünite s-yısı 11 dir. İşlenen üzüm cinsleri Dımış- 
kı v® ^ö’-üly ndi r. Bu ünit^l^rde 15.000 ton üzüm işlenmektedir. 

b— Ta"1 ^tünlerin Burunu 

bıru üzüm işletmeleri ihtiyaç? cevap verecek 

nitelikte değildir. Her biri. lOC-.lGCO ton arasında kuru üzüm işlenmekte¬ 
dir. Yı işitme Vaif şekil'’e yaşalnaktadır. ftıuıin neticesi olarak da iş¬ 

ledikleri üzümleri 13 1'g,l?.k tahta sanlık ve 30 kg*İlk torba Zsrla ambalai 
yapr-vt.?, mani- rı alnn İ*-dr üzüm işletmeleri tekrar elden geçirilerek ih¬ 
raç 't/^kt^dir. Itir kıs '«ı da iç pazarlarda tüket i 1 ıekt^dir. 
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c- İşletil» tekniği 
Yukarıda da biraz değinildiği üzer» işletmeler tek¬ 

nik be kınından gelişmemişlerdir. Üzümlerin yıkanın sı ve kükürtlenmesi 
çağımız şartlarına uygun olarak modem raakinalarla ve kükürt odalarında 
yapılmaktadır. Yine üzümlerin temizlennesi ve kurutulması,standardizas¬ 
yonu tm ol?rak yapılmaktadır. Rurrun neticesi olarak da. üzümler pazarlar¬ 
da istenen fiatı bulamıyorlar. 

d- Maliyet va satış 
İşletmeler,küçük çapta olduğundan devamlı işçi ça¬ 

lıştırmamakta, anoak bu işten anlayan bir ustayı devamlı olarak çalıştır¬ 
maktadır. İşletme diğer zamanlarda boş durmaktadır. Bu yüzden bina amor¬ 
tismanı yüksek olmaktadır. Devamlı ve kalifiye işçi olmayışı işleme ve 
ambalajlıma tekniği ile etkileme maliyet gizli olarak da yükselmektedir. 
Bu işletmelerde yaptığımız maliyet hesabına göre bir kg kuru üzümün sa¬ 
tılacak duruma gelmesi için yapılan assraflar 75-100 kuruş arasında de¬ 
ğişmektedir. Bu da işletmenin durumuna göre farklılık gösterir, 

e- Pazarlama ve ğmkanlam 

Kuru üzüm işletmeleri kendilerine pazar başta İz¬ 
mir olmak üzere,İstanbul, Ankara, Sivas,Eskişehir,Van,Bitli ve Kars'ı gös4. - 
termiktedirler. Bu şehirlere ve başka şehirlere hatta dış pazarlara ku¬ 
ru üzün satabiliriz. Bunun için bu yerlerde zümrelerimizi tanıtmak,kali¬ 
teli ve standart üzüm yetiştirmek lazımdır. Ambalaj olarak da "Malı gös¬ 
teren ambalajdır" sözüne inenarak üzümlerimizi temiz ve güzel gösteren 
ambalaj kaplarına konmalıyız. Modern ve sıhhi şartlarda üretim yapıldı¬ 
ğı taktiide dış ülkelerden Sovyet Rusya ile A.rap Ülkelerine satış yap- 
’-îhiz kuvvetle mümkün görülmektedir. Ayrıcr. göze hitap eden .ambalajlar 
sayesinde iç tüketimde de artış clac*:rL muhakkaktır. 

/ 
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nÜŞÜNİJLEN YENİ Y ATIRIMLÂR 

Komple yemekli kuru üzün işleme,ambalajlama ve depolama 
tesisleri için 15.000.000.- TL. civarında sabit yatırın harcanası olaca¬ 
ğı tahnin edilmektedir. 

Tesislerin faaliyete geçmesi ile yılda asgari 20.000 ton 
kuru üzüm işlenecek,ambalajlanacak ve depolanacaktır. 

ÇEKİRDEĞİ ÇIKARTILMIŞ ÜZÜM 

A.B.D.'lerinin Califomia eyaletinde kain bir firmaca ge¬ 
liştirilen çekirdekli üzümün çekirdeği çıkartma makinslarının bölgemiz çe¬ 
kirdekli üzümlerine intibak ettirilmesi için mezkûr firma ile irtibatınız 
devam etmektedir. 

Bu mekinalann bölgeniz üzümlerine intibak etmesi ile imal 

edilecek çekirdeği çıkartılmış üzümler,pastaiılıkta,tatlıcılıkta v» cezer- 

y einalatında kullanı la bi le c ekti r. 
Yemeklik kuru üzüm işleme tesislerini ilave ettirileceği 

düşünülen bu ünite 7.000.000.- TL. ye mal olacağı tahmin edilmektedir. 

TURU ÜZÜMDEN PEKMEZ İMALİ 

a-Pekmez işleyen işletmelerde kuru üzüm miktarı 
Kuru üzümden pekmez işleyen işletmelerin ekseriyeti Ki - 

listedir. Buradaki işletme sayısı 100 kadirdir. Ortalama olarak 4.000 ton 

Vuru üzüm işlenir ve bundan da 3.00C - 3.200 ton pekmez elde edilir. İş¬ 
lenen üzümlerin ekseriyetini Kilis ve Gaziantep'ten temin ederler. Cüz'i 
bir kiktar da dışarıdan alırlar. Mesela İzmir'deki Üzüm İşletmelerinden 
2,ci 3inıf çekirdeksiz kuru üzüm alıp pekmez yaparlar. Antep Bölgesinden 
alınan üzümlerin ekseriyetini rurai ve dökülgen teşkil eder. 
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b-Mevcut işletmelerin Durumu 

İşletmeler ufak çapta,40-60 ton arasında ve ihti - 
yaoa göra değişen miktarda üzümü,pekaez işlerler. İşletmelerin bu durumu 
azami 5-6 ay* faal olmalarına ve diğer mevsim boş durmalarına sebep olur, 
bu da pekmezin maliyeti üzerine tesir eder. Ayrıca senenin belli ayların¬ 
da çalışıp diğer aylarında işletmenin kapatılması işten anyayan işçilerin 
yetişmesine engel olmaktadır. îşletmelei sıhhi bakımından yeterli değil - 
dirler. Basit şekilde kurulmuşlardır. Daha da kullanışlı ve temiz halde ol-bj 
olabilirler. 

o-İşletm» Tekniği 
Pekmez işletme tekniği eskiye nazaran mahalli imkan¬ 

larla geliştirilmişse de,zamanımızın tekniğine göre hayli iptidaidir. 
d-Maliyet ve Satış 

Kuru üzümden pekmez elde edilmesinde 1 kg pekmez i- 
çin 100 kr. ile 150 kr. arasında işletmenin durumu ve yapısına göre deği - 
şen masraf yapılmaktadır. Şatış işlemi Kilis'te ve Gaziantep'te yapılmak - 
ta aracılar pekmeai yerinde gelip almakta ve bu bölge tüccarları istek ü - 
zerine göndermektedirler. 

e-Pazarlım? ve İmkânları 

Yukarıda da bahsedildiği üzere alıcılar kendi mem¬ 
leketlerinden, Kili s ve Gaziantep'» kadar pekmez r.İmaya gelmektedirler. Bu 
da pekmezin oldukça istikrarlı bir pazarının mevcut olduğunu gösterir. Bu¬ 
nunla beraber yeni pazarlar aroması ve büyük alıcı kitlesinin bulunduğu 
yerlerde satış şubeleri, açılması pazar imkanlarını artıracaktır. 

DÜŞÜNÜLEN YE'İ YATIP IMLAF 

Halihazır pekmez imalathaneleri çok iptidai ve 
gayri sıhhi olması nedeniyle tüketim hacmi gün geçtikçe daralmaktadır, 
li rliklerimze ait vakumlu pekmez üretim tesislerinin kurulması ile marnı' - 
lün k^li te si artacak,-ambalaj güzelliğinden dolayı deyeni tüketim talebin- 
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de artış olacaktır. Aynea ordu,yatılı okullmr gibi geniş -tüketin »ar - 
kezlerine ma adilerimizi satmamız Sayın Bakanlığımızın yardılan ila ko¬ 
laylıkla milnkün görülaaktadir, 

Vakumlu pekmez üretin tesislerinin maliyeti tah¬ 
minen 7.500.000.- TL. civarında olacağı tahmin edilmektedir. Tesisleri¬ 
nizin faaliyete geçmesi ila 3.000 ton civarında kuru üzüm pekmezi imal 
edilecektir. 

ÜZÜM ALKOLÜ İMALİ 

Sanayilik üzümlerin kullanılması ila imal edile¬ 
cek alkol mevzuatımıza göre tekele matılmak mecburiyetindedir. 

Tarjşle Tekel arasında ki mutabakata uygun bir 

anlaşma ile Güneydoğu olarak üzüm alkolü imal edip tekele devir edebili¬ 
riz. 

Üzüm alkolü han medde olarak büyük nisbette sana- 
yilik kuru üzüm kullanmaktadır. Bir litre üzüm alkolü için 10-11 kg yaş 

üzün kullanıldığı düşünülürse üzün alkolü sanayilik üzümlerin an önemli 
tüketin terzi olduğu görülmektedir. 

F’zla bir mskina ve teçhizat gerektirmeyen üzüm 
alkolü,üretimi votka,rakı,konyak ve barendal şarabı Ifttit için kulla - 
nıİnaktadır. Konyık ve votka ihracı yapılın içki türlerinden olduğu i- 

çin yeni bir görüşle dışa açılmak gerektiğine inanmaktayız. 
Takriben 17.900.000.- TL. ye mal olacağı hesap - 

lanan alkol tesislerinin,Tekel ile mütabalcat yapılarak bir an önce ku¬ 

rulması nda fayda mülahaza etmel:t«-;-iz. 

KONTİVÜ SİSTEN SP’KE ÜRETİMİ 

üzüm Suyu,Konsantre Üzüm Suyu,Pekmez yaş üzün ve 
’-”ru üzün işleme tesirlerin ikine’ keli te -lallarından r artıklarından 

kontinü sisten sirke- üretimi "’pılması i cin etüd ve araştırma yapılmakta¬ 
dır. Sirke tc8İ plsrlni” 'rr,luo’. ile ikinci krlite üzüm ve crtıkları de- 



kirlendirilmiş olacaktır, 

Etüd ve projelerin 1977 içinde tamamlan*ca p, i 1;i 
içerinde de yatırım çalışmalarını bitirerek 1979 yaş üzüm kampanyasına 
yetiştirileceği tahmin a dilmektedir. 

lîsas ,ürotim konusu mamullerimizin maliyetini dü¬ 
şürülmesi açısından önem taşıyan bir tesisin 12.000.000.- TL.yo mal o- 
cağı tahmin edilmektedir. 
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