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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel ihtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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Antepfıstığı üretim ve ihracat kapasitesi yönünden önemli ürünlerimizden birisidir. 

Vavilov’un belirttiğine göre (Özbek ve Ayfer, 1959) antepfıstığının birinci gen merkezi, 
Hindistan'ın kuzeyi ile Afganistan ve Tacikistan'ı içine alan Orta Asya Gen Merkezidir. 
İkincisi ise Anadolu, Kafkasya, Iran ve Türkmenistan'dan oluşan Yakın Doğu Gen 
Merkezidir 

Günümüzde, antepfıstığı, yoğun olarak Türkiye, Iran, ABD, ikinci derecede de Suriye, 
Yunanistan, İtalya ve Afganistan'da yetiştirilmektedir. 

Antepfıstığı ilk olarak eti'lerin yerleştiği Güney Anadolu'da kültüre alınmıştır. O çağlarda 
kral sofralarına girmiş olması, çok eskilerden beri kültür çeşitlerinin bulunduğunu ve 
meyve değerinin bilindiğini göstermektedir. Nitekim, plenchon kültüre alınışının çok eski 
olduğunu belirtmektedir (Özbek, 1978). 

Ülkemiz antepfı stığının gen merkezi üzerindedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
bu kültür için en uygun ekolojiye sahiptir. Bu nedenle, dünya antepfıstığı üretiminde, 
ülkemizin önemli bir yeri vardır. 



II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Üretim bazında, antepfıstığı sektöründe faaliyet gösteren iki akmu kuruluşu vardır Bu 
kuruluşlar ve coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Kuruluş Adı Coğrafi Dağılımı 
- Antepfıstığı Araştırma Enst. Gaziantep 
- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Md. Ceylanpınar/Ş.Urfa 

Sektörde fıstık çöğürü üretimi bu iki kuruluş tarafından yapılmaktadır. Çöğür üretimi 
önemli miktarda özel kuruluşlarca da yapılmaktadır. Ancak olabilecek tüm talebi bu iki 
kamu kuruluşu karşılayabilecek kapasiteye sahiptirler. Az miktardaki aşılı tüplü 
antepfıstığı fidanı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nce yapılmaktadır. 

2. Üretim 

a. Üretim Dağılımı 

Antepfıstığı meyve üretimi konu ile iigili bu kamu kuruluşlarınca yapılmakla birlikte, 
büyük orandaki üretim çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizin 1987 yılından bu yana ağaç sayısı ve üretim miktarı Çizelge 1'de verilmiştir. 

Çizelge 1. Türkiye Antepfıstığı Ağaç Sayısı ve Üretim 
Durumu 

Yıllar 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(000 Adet) Endeks 

Üretim 

(ton) 
2 Yıllık 
Ort.(ton) Endeks 

1987 18.977 100 30.000 30.000 100 

1988 19.343 101 15 . 000 

1989 20.150 106 40.000 22.500 75 

1990 20.250 106 14.000 
1991 19.150 101 25.000 19.500 65 

Kaynak Başbakanlık- •Devlet istatistik Enstitüsü 

Plantasyon şeklinde yeni kurulan bahçeler yanında, antepfıstığına aşılanabilir. 
Pistacia türlerinin aşılanması sonucu bu sektör yeni sahalara kavuşmaktadır. Bazı 
illerimizin mikroklimalarında ama çoğunluğunda kapama bahçe olarak yetiştiriciliği 
yapılmakta olup, 56 ilimize yayılmış durumdadır. Ancak üretimin çoğunluğunu Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi vermektedir. Ülkemizdeki antepfıstığı ağaçlarının %88.4'ü Gaziantep, 
Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Siirt illerinde bulunmakta yıllık üretimimizin ise 
%75.4'ü bu illerden elde edilmektedir (Tarımsal Yapı ve Üretim, 1990). 1989 yılında ise 
ülke genelindeki üretimimiz 40.000 Ton, olmuştur. Bu yıldaki üretimin %94'ünü bu bölge 
vermiştir. Üretimin dağılımı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Ülkemizin son 5 yıllık meyve veren ağaç sayısı ve üretim miktarı (ton) Şekil 1'de 
verilmektedir. 
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Antepfıstığı bugün için ülkemizde daha ziyade susuz, kıraç arazileri en iyi 
değerlendiren bir bitkidir. Bakımının kolay, meyvesinin pahalı olması nedeniyle şehirde 
oturan veya şehire göç eden üreticiler topraklarını bırakmamakta, fıstıkçılığa yine devam 
etmektedirler. Hatta bu nedenle fıstık, düşük yağış alan bölgelerimiz taban arazilerinede 
oldukça yayılmıştır. Gerek kıraç ve meyilli arazilerde, gerekse susuz taban arazilerde, 
antepfıstığı yetiştirmeye elverişli daha çok geniş alanlar vardır. 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nce yapılan bir anket çalışmasına göre ülkemizde 60 
milyona yakın antepfıstığına aşılanabilir yabani antepfıstığı ve diğer türlerden ağaç vardır. 
Bu miktarın 42 milyona yakın kısmı, orman içindedir. Fidan dikimleri ile bahçe 
kurulduğunda, dikimden en az 10 yıl sonra ürün alınmaya başlanırken, yabani ağaçların 
aşılanmasından sonra 3. yılda ürün alınmaya başlanmaktadır. Antepfıstığı üretimi için 
oldukça büyük bir potansiyel oluşturan orman içi ve orman dışındaki bu ağaçlar, bugünkü 
Antepfıstığı ağaç varlığımızın 2 katına yakındır. 

b) Üretim Yöntemi 

- Çöğür Üretimi 

Ekim öncesi toprak hazırlığı çok iyi yapılarak yabancı otlardan iyice temizlenmiş 
toprağa, tohumlar 40-45 cm. sıra arası ve 3-5 cm. sıra üzeri mesafe ile dikilir. Dekara 
verilecek tohum miktarı 25-35 kg. dır. En uygun ekim zamanı Kasım-Aralık ayı ortası 
arasındaki devredir. Ekimde her hangi bir nedenle geç kalındığında tihumlar 14 gün suda 
ıslatılmalıdır. Nisan ayı başında toprak yüzüne çıkışlar başlar. Çıkışlar mayış ayı 
ortalarına kadar devam eder. Bundan sonra yabancı otlar, tek tek elle ayıklanır. Birinci ot 
alımından 15-20 gün sonra sıra aralan kültüvatörle yarılır. Daha sonra yabancı otların 
durumuna göre 1 veya 2 kere daha ot ayıklanır. Sonbaharda toprakların tava 
gelmesinden itibaren söküme başlanır. Çöğür üretiminin çoğunluğu özel sektöre yönelmiş 
durumdadır. Üretiminde herhangi bir sorun yoktur. Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün 
üretimi sonucu yılda yaklaşık 2 milyon civarında çöğürün dikildiği tahmin edilmektedir. 

- Dikim yoluyla üretim 

Bunun için kullanılan materyal, antepfıstığı çöğürüdür. Bu çöğürler bahçe tesis 
edilecek araziye, toprak yapısına ve kullanılan anaca bağlı olarak değişik mesafelerde 
dikilir. Yabani antepfıstığı çöğürleri ile kurulacak bahçelerde sıra arası ve sıra üzeri 
mesafeler kıraç sahalarda 10-12 m., taban arazilerde 8-10 m. olmalıdır. Zayıf anaç 
kullanıldığında bu mesafeler daha dar, kuvvetli anaç kullanıldığında ise daha fazla 
olmalıdır. Antepfıstığı yetiştirilen araziler daha ziyade kireçli, taşlık ve meyilli 
karakterdedir. 

Antepfıstığı geç ürün verdiğinden meyveye yatıncaya kadar geçen sürede çiftçiye gelir 
temini için ara ziraatı olarak bağ önerilmektedir. Dikilen antepfıstığı çöğürleri, 2-3 cm. 
kalınlığa geldiğinde 10 adet dişi ağaca 1 erkek ağaç gelecek şekilde ve belirli bir plan 
çerçevesinde dişi ve erkek aşılar aşılanır. Toprağın besin elementleri seviyesi, kültürel 
bakım tedbirleri, aşılanan çeşit (v.s.)'e bağlı olarak, dikimden 12- 16 yıl sonra ürün 
alınmaya başlanmaktadır. Bu şekilde kurulan bir antepfıstığı tesisi verimliliği çok uzun 
yıllar sürdürmektedir. Fıstığın ekonomik ömrü kesin bilinmediğinden maliyet 
hesaplamalarında yüz yıllık bir süre dikkate alınmaktadır. 



- Anaçların Aşılanması Yoluyla Üretim 

Antepfıstığı aşılanabilir anaçlar, ülkemizde oldukça yaygındır. Ülkemizde Bulunan 
anaçlar daha çok buttum, melingiç, yabani antepfıstığı, atlantik sakızı ve melezlerdir. 
Bunlar bulundukları bölgelere göre, antepfıstığına aşılanarak kültür forsuna 
dönüştürülmektedir Aşılandıktan 3 yıl sonra ürün vermeye başlayan bu ağaçların 
ülkemizdeki sayısı 60 milyon civarındadır. 

Bu ağaçlar II Özel İdareleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üreticiler tarafından 
programlı ve programsız olarak aşılanmaktadır. 

Antepfıstığı anaçları ya bodur olarak büyüyen melengiç ocakları ya da, tek gövdeli 
ağaçlar halinde bulunmaktadırlar. Genellikle dağlık, kayalık ve işe yaramaz araziler 
üzerinde ağaç ve ağaççıklar halinde bulunan bu anaçlara, aşıya hazırlık budamasından 
sonra ertesi yıl antepfıstığı aşısı yapılmaktadır. Aşılamadan 3-4 yıl gibi kısa süre sonra 
ürün alınması mümkün olabilmektedir. Böylece üzerinde bulundüğu araziden hiç bir 
bakımdan yararlanılamıyan bu ağaçlar, ekonomiye katılmaktadır. 

Antepfıstıklarında hasat Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Hasat, ağaçlar altına 
bezler açılarak veya salkımları elle koparılarak yapılmaktadır. Salkımlardan ayrılan 
daneler, boşları ayıklanarak üreticinin olanaklarına göre bahçe içerisinde yerleşim yerleri 
yakınındaki düzeltilmiş toprak, beton veya bez sergenlere taşınır. Daneler salkımdan 
kolaylıkla dökülür. Dökülmeyenler de elle seçilerek ayıklanır. 

Seçilen meyveler, sergi yerlerinde 3-5 cm. kalınlıkta serilir. Serim kalınlığı fazla olursa 
küflenme ve bozulmalar görülür. Sergi yerlerinde kurutmaya gereken önem verilmezse, 
arzu edilen kalitede ürün alınamaz. Sergi yerlerinin, kesinlikle güneş alması gerekir. 
Kurutma sırasında fıstıklar, sık sık karıştırılarak iyi bir koruma sağlanmalıdır. Taze ben 
fıstık kuruyunca, genellikle %45-50 oranında ağırlık kaybına uğramaktadır. Kurumuş 
fıstıkta en fazla %7 nem bulunmalıdır. Daha yüksek oranda nem bulunursa, meyve 
kalitesi olumsuz yönde etkilenir. 

Kurutulan fıstıklar, jüt veya kanavice çuvallara doldurularak ısı ve nem kontrolü 
sağlanabilen havadar yerlerde muhafaza edilir. Kırmızı kabuğundan çıkarılmış fıstıklar 
(kavlak fıstıklar), ancak 2-4 ay muhafaza edilebilmekte, daha uzun süreli muhafazalarda 
ise, bu fıstıklar, ambar zararlısı (fıstık güvesi) tarafından tahrip edilmektedir. 

Şekil 1. Türkiye Antepfıstığı Meyve Veren Ağaç Sayısı ve Üretim Durumu 



Antepfıstığı meyve üretiminde 6. beş yıllık plan döneminde planlanan üretim 
hedeflerine bazı yıliar ulaşılırken bazı yıllarda gerçekleşme olmamıştır. Buna sebep 
olarak iklim olaylarının değişkenliği zirai mücadele yönünden yeterli ve dengeli 
ilaçlamanın yapılmayışı hatta bazende uygun olmayan ilaçların fazla miktarda 
kullanılması, diğer üretim girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçiler tarafından 
kültürel önlemlerin yeterince yerine getirilmeyişi gösterilebilir. Son beş yıllık üretim miktarı 
ve planlanan üretim hedefleri Çizelge 2'de verilmektedir. 

Çizelge 2. 6. Plan Dönemi Hedefi ve Gerçekleşme Durumu 

6. Plan Dönemi Gerçekleşen Gerçekleşme 
Yıllar Hedef i (Ton) Üretim (Ton) Oranı (%) 

198 8 17.119 15.000 87 . 62 

1989 35.706 40.000 112.02 
1990 20.247 14.000 69. 15 
1991 41.888 25.000 59.68 
1992 23.526 15.000 63.76 

Borsa yıllık bültenine göre 1992 yılı 1 kg. kuru kırmızı kabuklu antepfıstığının fiyatı 
25.000 TL. dir. Üretim değeri aşağıdaki gibi olur. 

Yıllar Üretim Değeri (000 TL) 

1988 375.000.000 
1 989 1.000.000.000 
1990 350.000.000 
1991 625.000.000 
1992 375.000.000 

c) Maliyetler 

Maliyet, işçilik ve diğer girdi fiyatlarındaki artışa paralel olarak her yıl artmaktadır. 

1993 yılı cari fiyatlarına göre, çiftçi şartlarında kapama antepfıstığı bahçesinin tesis, 
bakım ve verimli yılları masrafları Çizelge 3'de, yine aynı yılın cari fiyatlarına göre çiftçi 
şartlarındaki bir dekar antepfıstığı verimli bahçesinin yıllık cari hesapları ve meyve 
maliyeti Çizelge 4'de verilmektedir. 



Çizelge 3. Gaziantep Çiftçi Şartlarında Kapama Antepfıstığı 
Bahçesinin Tesis Bakım ve Verimli Yılları Masrafları (1993 yılı 
cari fiyatları ile) 

MASRAF KONULARI işçilikler 
Diğer 

giderler 
(Tl) (Tl) 

Giderler 

Toplamı işçilik 
(işgunu) 

Ücret Tutar 

(Tl) (Tl) 

Toprak işleme (Trak.4 defa) 
izi açma (sabanla) 
Çukur açma 
Çöğür temini ve nakli (16 adı 
Temel Gübreleme 

Çöğür Dikimi 
ocak yapılması 
Yıllık arazi.kira(250.000 %5) 
idari ve gen.masraf.hissesi(%3) 

0.5 

60.000 
5. 000 

c . 

1 . 

. . 

90.000 
6.000 
2 . 500 

1C.000 

0.5 

45.000 

45.000 MAM: 
. . 

5.805 

9.000 
22.500 
12.500 

5.805 

Yılı Masraflar Toplamı 1.5 49.000 150.305 199.305 

l.Yıl Masrafları 
Toprak işleme (Trak.4defa) 
Çapalama 
Kontrol ve muhtemel müc. 

Yıllık arazi kirası 

idari ve gen.masraf.hissesi(%3) 

0.1 
45.000 

45.000 ; 

»o.ûoo 

. . 

::. öce 
3.755 

90.000 

9.000 
15.000 
12.500 

1. Yıl Masrafları Toplamı 0.3 13.500 116.795 130.295 

Toprak işleme 
Çapalarsa 
Kontro 1 ve muh t eme1müc. 

Aş ılama;B uy11a şıy a g e1e n i ç i n) 

.darı ve Gen. mas ra f . hissesi (* 3 î 

0.1 45.001 
45.000 

H:: 12.000 

90.000 

16.500 

12.500 

2. Yıl Masraflar Toplamı 0 . 5 22 . 000 118.610 141 . 110 

Toprak işleme ;Trak.4defa; 
Çapalarsa 
Aşılama ve aşı bakımı 

: : ma • . . 

0.2 45.001 

4 c 0 ' 0 

90.0 0 0 

13.500 

13.500 
45-010 

3.Yıl Masraflar Toplamı 0 . 6 27.000 117.200 144.200 



MASRAF KONULARI işçilikler 

işçilik Ücret Tutar 
(işgünü) (Tl) (Tl) 

Diğer 
giderler 

(Tl) (Tl) 

Giderle 

Toplama 

4.7. : :4u : afları 

Çap* ima ve telleme 
Aşılama ve bakımı 
Kur rol ve muhtemel müc. 
Yıllık Arazi Kirası 

Idar ı veGen .masraf-.hissesi ( ; 3; 

45.000 

45.000 

45.000 4 . 500 15.000 
12.500 

4 . 470 

90.000 

13.500 

19.500 

12.500 

4 .470 

4.Yıl MasraflarToplamı 0.7 31.500 121.970 153.470 

5.Yıl Masrafları 
Toprak işleme (Trak.4defa) 90.000 90.000 

Çapaama ve belleme 0.3 45.000 13.500 . 

Aşılama vebakımı 0. 1 45.000 4 . 500 4 . 500 

Kontrol ve muhtemel müc. 0.1 45.000 4 . 500 15.000 19.500 

Yıllık Arazi Kirası 12.500 12.500 

idariveGen.masraf.hissesi(%3) 4 .200 4.200 

5.Yıl MasraflarToplamı 0 . 5 22.000 121.700 144.200 

6.Yıl Masrafları 
Toprak işleme (Trak.4defa' 90.000 90.000 

Çapalama ve belleme 0.3 45.000 13.500 13.500 

Aşılama ve bakımı 0.2 45.000 9. 000 15.000 24.000 

Kontrol vemuhtemel muc. 0.1 45.000 4 .500 4.500 

Yıllık Arazi Kirası 12.500 12.500 
idari veGen.masraf.hissesi (%3} 4 . 335 4 . 335 

6.Yıl MasraflarToplamı 0.5 27.000 121.835 148.835 

7.Yıl Masrafları 

Toprak işleme (Trak.4defa) 90.000 90.000 

Çapalamalar 0.3 45.000 13.500 13.500 
Şekilbudamsı 0.2 45.000 9.000 9. 000 
Muhtemel mücadele 0.2 45.000 9. 500 15.000 24.000 
Yıllık Arazi Kirası 12.500 12.500 
idari veGen .masraf . hisse s i •: % 3 > 4 . 470 4 . 470 

7. Yıl Masraflar Toplamı 0 . 7 31.500 121.970 153.470 



MASRAF KONULARI işçilikler 
  Diğer Giderle 

işçilik Ücret Tutar giderler Toplam 
(işgünü) (Tl) (Tl) (Tl) (Tl) 

8.Yıl Masrafları 
: y rak işleme ,Trak. 4defa; 
Tapalamalar 
Çeki l budamsı 
Muhtemel mücadele 

Yıllık Arazi Kirası ı>5) 

0 .3 
90.00t 

15.000 

12.500 

4 . 33 5 

8.Yıl MasraflarToplamı 0 . 6 27.000 121.835 148 . 835 

9.Yıl Masrafları 

Toprak işleme (Trak.4defa) 
Çapalam ve dip belleme 
Şekil budamsı 
Muhtemel mücadele 

Yıllık Arazi Kirası 
idari veGen.masraf.hissesi(i3) 

0.3 

0.1 

. 

•; ■ . 

4 . İ 

90.000 

16.000 
12.500 
4 . 365 

13.500 
4 . 

. . 

4 . 365 

9. Yıl Masraflar Toplamı 0 . 6 27.000 122.865 149.865 

10.Yıl Masrafları 

Toprak işleme ;Trak.4defa: 
Çapalam ve dip belleme 
Muhremel rrıücadele 

Yıllık arazi kirası 

Irar: ve ger..masraf .hissesi (* 3 

Sİ. 

. 

12.500 
4 . 42 5 

13.500 

10.Yıl Masraflar Toplama 0.6 27.000 124.925 151.925 

11.Yıl Masrafları 
Yaprak işleme 
Çapalam ve dip belleme 
Muhtemel mücadele !ilaç dahil) 
Yıllık arazı kirası 

Idaı .•• • ien .masraf. hisse . 

■ . ! r 

11. Yıl Masraflar Toplamı 0.6 27.000 124.925 151.925 

12.Yıl Masraflar Toplamı 0 24.925 151.925 



MASRAF KONULARI işçilikler 

  Diğer Giderlej 
işçilik Ücret Tutar giderler Toplamı 
(işgünü) (Tl) (Tl) (Tl) (Tl) 

13.Yıl Masrafları 

Toprak işleme 90.000 90.000 

Çapalam 45.000 13.500 
Muhtemel mücadelevekont. 45.000 13.500 19.500 33.000 
Budama ve ayıklama 45.000 13.500 13.500 

Yıllık arazi kirası 12.500 12.500 

idari vegen.masraf ıhissesı ' 13) 5.280 5.280 

13. Yıl Masraflar Toplamı 0.9 40.000 140.780 181.280 

14.Yıl Masrafları 

Toprak işleme 90.000 90.000 
Çapa lam ve belleme 0.3 45.000 13.500 13.500 
Budama veayıklama 0.3 45.000 13.500 13.500 

Muhtemel mücadelevekcr.t. 0.3 45.000 13.500 19.500 33.000 

Yıllık arazi kirası 12.500 12.500 

Idan vegen .masraf . hissesi ( %3) 5.280 5.280 

14. Yıl Masraflar Toplamı 0.9 40.000 140.780 181.280 

15.Yıl Masrafları 
Toprak işleme 90.000 90.000 
Çapalam ve belleme 0.3 45.000 13.500 13.500 

Gübre Dedelivegübreleme 0.3 45.000 13. 500 32.000 45.500 

Budama veayıklama 0.3 45.000 13.500 13.500 

Muhtemel mücadele ve kont. 0.3 45.000 13.500 21.000 34.500 

Yıllık arazi kirası 12.500 12.500 

idari vegen.masraf.hissesi(%3) 6.285 6.285 

15. Yıl Masraflar Toplamı 1.2 54.000 161.785 215.785 
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Antepfıstığı Tesisleri Ekonomik Ömrün Her Yılma Düs 
itfa Faiz Tutarı Masraflar! (Ekonomi V öır.ür 100 yıl) 

Kn 199305 * 12 5.235 3 24.960.818.69 

Knl 130295 •k 119.2755 12 . 541.001.27 

Knl 141110 * 133.5957 18 . 351.689.23 
Kr.3 144200 * 108.1864 15,600.473,88 

Kn4 153470 * 103.0346 15.812.720.06 
Kn5 144200 k 98.1283 14 . 150 .100.86 
Kn6 146835 k 93.4555 13.909.449.34 
Kn7 153470 + 39.2052 13.690.322.04 
Kn 3 148335 * 84.7669 12.616.281.56 
^ n 9 149865 * 80 .7304 12.098.661.40 
Knl 0 15192 5 k 76.8861 11.680. 920 . 74 
Kül 151925 + 73.2248 11.124.677.74 
Knl 2 151925 * 69 7T76 10.594.884.88 

Kr.13 131280 ■i. 66.4171 12.040.091.89 
Knl 4 181280 * 63.2543 1 1 . 4 66 . 739.50 

Knl 5 215735 * 60.247? 12 . 999.363.13 

Toplam = 227.138.201.20 

11.356.92 

S = 227.138.201.20 
312 

1 .025.33 



Çizelge 4. Gaziantep Çiftçi Şartlarında Bi»- DeVar Antepfıstığı. 
Verimli Bahçesinin Yıllık Cari Hesapları ve Meyve Maliyeti 
(1993 Yılı Cari Fiyatları ile) 

MASRAF KONULARI İŞÇİLİKLER 
Diğer Giderler 

işçilik Ücret Tutar giderler Toplamı 
(işgünü) (Tl) (Tl) (Tl) (Tl) 

Yıl Masrafları 

Toprak işleme (trak. 4defai 90.000 90.000 

Belleme ve çapalama 0.5 45.000 22.500 22.500 
Budama ve ayıklama 0.5 45.000 22.500 22.500 

Bekçilik (Hasatmevsi.dek.baş ma) 7.500 7.500 
Hasat harman (2 yılda bir) 1.4 45.000 63.000 63.000 

Nakliye(Parseliçi) 7.500 7.500 
Mücadele ilacı (kullanımort.) 90.000 90.000 
Mücadeleişçiliği(kullanımagöre) 1. 0 45.000 45.000 45.000 
Gübrebedeli(kullanımort. ) 64.000 64.000 

Gübreleme işçiliği (kullanıma göre 0.4 45.000 18.000 18.000 

Toplam 4 . 0 430.000 

Yıllık Giderler Toplamı 430.000 
Giderlerin faizi (Yıllık Faiz %5) 21.500 

idari ve genel masraflar payı (%3) 12.900 
Arazi kırası (250.000 TL'nm (t5)) 12.500 

Yıllık Genel maliyet 476.900 

Yatırım itfa karşılığı 87.025 
Yıllık ürünün mal olusu tutarı 563.925 

Dekarda ortalama 21.6 kg. ürün hesabı il e kg.mal fiyatı 26.107 
%3 üretici karı karşılığı 7.832 

1 KG. KURU KIRMIZI KABUKLU ANTEPFISTIĞI maliyeti 33.940 

Notlar :1- Gaziantep son yıllık verimli bahçeler ortalamasına göre dekarda 14 dişi ağaç 
başına 1.543 kg., ürün ve dekar başına 21.6 kg. ürün düşmektedir. 

2- Bütün fiyat ve giderler Antepfıstığı bölge kullanımı ve verimli ortalamasıdır. 
İstikrarlı tesbit yapılmadığından emlak vergisi hesaba katılmamıştır. 

3. Dış Ticaret Durumu 

a) İthalat 

1) Ürün İthalatı 

Bugüne kadar ülkemize dışarıdan antepfıstığı çöğürü, fidanı ve meyvesinin ithalatı 
yapılmamıştır. 

Özellikle dış kaynaklı antepfıstığı meyveleri iri ve gösterişli olmakla birlikte, damak tadı 
olarak, halkımızın pek tutmadığı bir kalitededir. Bu çeşitlerin Ülkemizde de yetiştiriciliği 
başlamıştır. Ancak iç tüketim olarak pek ilgi görmemektedir. Bu nedenle dış kaynaklı 
antepfıstığı meyve çeşitlerinin gelecekte ithali ülke ekonomisine bir katkı 
sağlamayacaktır. 
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2) Yarı Ürün İthalatı 

Antepfıstığının yarı ürün ithalatı yoktur. 

3) Ham Madde İthalatı 

Antepfıstığı sektöründe ham madde ithalatı yoktur. 

b) İhracat 

Antep fıstığı, dış piyasada geniş talep potansiyeline sahip az sayıdaki ürünlerimizden 
birisidir. Tanıtım çalışmaları ve pazarlama kanallarında yapılacak iyileştirmelerle dışsatım 
hacmi hızla artırılabilir. Çerezlik özelliği yanında çikolata, pasta ve dondurma sanayinin 
en iyi katkısı, renk ve lezzet özellikleri ile en çok aranan maddesidir. Buna rağmen 
dışsatım miktarlarında yıldan yıla düzenli olmayan dalgalanmalar görülmektedir. Bu 
duruma göre bir taraftan yeni pazarlar ararken, diğer taraftan da.alıcı ülkelerde tüketimi 
yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmamız gerekmektedir. 

Çizelge 5. Türkiye 1nin Kabuklu ve Iç Antepfıstığı ihracatı 

Kabuklu Antepfıstığı Iç Antepfıstığı 
Yıllar Miktar Değer Miktar Değer Toplam 

(Ton) (bin $) (Ton) (bin $) (bin $) 

1988 4.407 14.192 1.256 8 . 570 22.762 

198 9 3. 602 13.188 411 3 . 905 17.093 
1990 2 . 027 7 . 016 265 3.091 10.107 
1991 330 1 .474 655 4 .013 5 . 487 
1992 1.415 5.385 410 3.618 9.003 

Toplam 41.255 23.197 64.452 

Kaynak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

A.B.D. 1970'li yıllarda en büyük ithalatçı iken son yıllarda yaptığı atakla ihracatçı ülke 
konumuna gelmiştir. Halen, fıstığımızın en büyük alıcısı Ispanya'dır. Ispanya bizden aldığı 
ürünü işleyip, albenili ambalajlar içerisinde AT ülkelerine satmaktadır. Bu ülke bizden 
çıtlak kavlak olarak aldığı ürünü tuzlu kavrulmuş yada iç fıstık şeklinde tüketicilere 
sunmaktadır. 

Ülkemizden yapılan ihracatta son 4 yılın ihraç fiyatları Çizelge 6'da, üretici ülkelerin 
ihracat miktarları (ton) Çizelge 7’de verilmektedir. 
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Çizelge 6.Çıtlak-Kavlak Olarak Son 4 Yılın ihracat 
Fiyatları 

Yıllar ihraç Fiyatı (Dolar) 

1988 3288-3390 

1989 3500-4250 
1990 4000-4350 

1991 3700-4100 

1992 2800-5570 

Çizelge 
Miktarı (Ton) 

7. Çıtlak -Kavlak Olarak Üretici Ülkelerin Ihrs 

Ülkeler 1988 1989 1990 1991 1992 

I ran 44.000 Bilgi alınamamıştır. 
Türkiye 5. 660 5.000 4.389 500 5.000 
A.B.D. 2 .810 4.500 5.007 11.975 8.500 

İtalya 500 1. 600 2.285 1.600 2.000 
Yunanistan 30 10 80 100 90 
Suriye     1.500 2.000 3.000 

Çizelgeden de görüldüğü gibi 1988 yılında Iran birinci sırada yer alırken, ülkemiz ikinci 
sıradadır. Daha sonra A B.D gelmektedir. İran'ın ihracatıyla ilgili olarak daha sonraki 
yıllarda bilgi alınamamakla birlikte, üretimde olduğu gibi ihracatta da Iran önde 
gitmektedir. A.B.D.'nin üretimde yaptığı atak ihracata da yansımış ve geçmiş dönemin her 
yılında ülkemizi geçmiştir. 
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Çizelge8.1992/1993 Dönemi Aylar itibariyle ihraç 
Fiyatları 

Aylar Çıtlak 
Kavlak 

($/Ton) 

Tuzlu 

Kavrulmuş 
($/Ton) 

Yeşil Iç 
(5/Ton) 

Iç Kabuk 
(S/Ton) 

1992 

Ağustos 2 . 000-4 .448 3.380-3.500 5.000-8.155 

Eylül 3.260-3.268 4.040-5.344 17.710-17.786 5.000-5.500 

Ekim 2.760-3.954 3.940-5.073 9.913-17.360 5.800-9.300 
Kasım 3.540-4.059 1.776-5.890 9.035-16.115 5.000-8.500 

Aralık 2.390-3.644 5.630-6.000 11. 970-16.389 5.000-7.490 

1993 

Ocak 3.260-4.932 2.800-3.970 5.000-12627 

Şubat 2.430-4.570 2.800-4.427 5.500-11.230 

Mart 3.592-4.247 2.800-7.625 6.700- 9.050 

Nisan 3.260-4.640 2.800-5.226 18.034 8 . 097 

Kaynak Güneydoğu Anadolu ihracatçılar Birliği verileri 

4. Stok Durumu 

Antepfıstığı meyvesinin uzun yıllar muhafazası sözkonusu olamamaktadır. Bunda en 
büyük etken ürünün bir yıl çok, diğer yıl az olmasıdır. Ürünlü yıllarda iç tüketim ve 
ihracattan artan miktar, gelecek yıla devretmekte, ancak ertesi yıl ürün çok düşük 
düzeyde oluştuğundan mevcut stoklarda yok denecek kadar azalmaktadır. 

Öte yandan Antepfıstığı üreticisinin gelir seviyesi düşüktür. Ürünsüz bir yıldan sonra 
gelen ürün, üreticinin ekonomik sıkıntısı nedeni ile hasat olumuna gelmeden de topla- 
nabilmektedir, Böylece mahsülün büyük bir kısmı asıl üreticinin elinden 2-3 ay içerisinde 
çıkmaktadır. Ayrıca bu meyve türümüzün oldukça pahalı olması, tüccarın uzun süreli 
stoklamaya gitmesini de önlemektedir. 
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Çizelge 9. Belirlenmiş Ulkeler-Fıstık Üretimi-Dağıtim ve Stok. Durumu 

Başlan. Toplam ihracat % Iç Stok Toplam 
Ülke/Yıl Üretim % ithalat Stok Miktar Tüketim Sonu Dağılım % 

Yunanistan 
1989/90 4 . 940 06 150 

90/91 2.640 03 500 
91/92 2 .100 02 800 

İtalya 
1989/90 3.300 04 6. 600 

90/91 300   8 . 000 
91/92 4 . 000 04 7 . 000 

Suriye 
1989/90 15.800 21 2.500 

90/91 20.000 22 1 .500 
91/92 22.000 25 1. 000 

Türkiye 
1989/90 35.000 46   

90/91 14.000 16   

91/92 40.000 45   

U . S . A . 
1989/90 17.690 23 3.172 

90/91 53.520 59 1. 422 
91/92 21.770 24 2. 000 

TOPLAM 

1989/90 76.730   12.422 

90/91 90.460   11.422 

91/92 89.870   10.800 

870 5 . 960 80   3. 500 2.380 5 . 960 05 

2. 380 5.520 100   3. 500 1. 920 5 . 520 04 
1. 920 4 . 820 90   3. 500 1.230 4 . 820 03 

1. 400 11.300 2.285 18 7 . 315 1.700 11.300 09 
1.700 10.000 1. 600 10 8. 100 300 10.000 08 

300 11.300 2.000 11 8. 300 1.000 11.300 09 

460 18.760 1.000 08 17.500 260 18.760 17 

260 21.760 1.500 10 19.000 1.260 21.760 17 

1. 260 24.260 2.000 11 20.000 2.260 24.260 19 

10.000 45.000 4 .389 35 24.611 16.000 45.000 39 

16.000 30.000 500 03 24.500 5.000 30.000 23 

5.000 45.000 5.000 29 28.000 12.000 45.000 35 

14.017 34 . 879 5.007 39 22.294 7.578 34.879 30 
7.578 62.520 11.975 77 30.178 20.367 62.520 48 

20.367 44.137 8.500 49 24.998 10.639 44.137 34 

26.747 115.899 12.761   75.220 27.918 115.899   

27.918 129.800 15.675   85.278 28.847 129.800   

28.847 129.517 17.590   84.798 27.129 129.517   

Kaynak : Horticultural Products rewiev-novamber 1991 yayını 
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5. Yurtiçi Tüketim 

Yıllara göre antepfıstığı üretiminden ihracat ve DoLDr düşülerek, yurtiçi tüketim 
hesaplanacaktır. 

Çizelge 10. Antepfıstığı Sektörü Yurtiçi Tüheti’sıi (Ton) 

Sıra Ana Mallar Y I L L A R 

1 Kabuksuz (kavlak-
çıtlak) 

A.Fıstığı 

1988 1989 

11.000 12.00 

1990 1991 1992 

13.000 12.00 

Kaynak : Güneydoğu Tarım Satış Koop. Bir.Genel Müdürlüğü 

Buna göre son üç yılda kışı başına antepfıstığı tüketimi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır 

Yıllar Tüketim (g) Endeks 

ili 
2.4 6 

235 

Görüldüğü gibi kişi başına fıstık tüketimimiz en ,>ol iirün yılında bile 246 gramı 
aşmamıştır. Ürünün sadece çerezlik değil, aynı zamanda oldukça besleyici bir gıda 
maddesi de olduğu göz önüne alınırsa, halkımız m m : nan oolca tüketilmesi teşvik 
edilmelidir. Ne varkı kişi başına 246 gramlık tüketim,. Do mar daha da düşmektedir 
Antepfıstığının pahalı bir meyve olması nedeniyle, uret'ir :hracat durumuna bağlı 
olarak fiyatta da bir değişim sözkonusu olmakta' ırak bu fiyat değişimlerine 
p: del olarak da tüketim yükselmekte veya düşmektedir 

6. Fiyatlar 

Bu sektörde yer alan antepfıstığı fiyatla' Çizelge i i o 

Antepfıstığı yurtiçi fiyatlarının, dünya ve AET fiy ■ karşı .urılması tam olarak 
mümkün olmamaktadır. Bu konudaki sıkıntı ihraç fiyatı ur, ■ Dolar, iç piyasa fiyatlarının 
Türk Lirası olarak yayınlanmasından ileri çe e! i .a y; “arının tarihleri de belirli 
olmadığından, o günkü döviz kuruna göre Türk Liı ' ğıı 1 bulı tak mümkün olrrıa- 

Ancak yine de bir fikir vermesi açısından, Antepfıstığının yurtiçi fiyatları TL olarak, 
dünya ve AET'ye ihraç fiyatları ise Dolar olarak aşağıda verilmiştir Antepfıstığı daha 
ziyade kavrulmuş veya kavrulmamış kabuklu (kavlak-çrtak, ıy (Yeşil ,ç, gül iç) ve zarı 



(tohum kabuğu) soyulmuş iç olarak ihraç edilmektedir. İhracatta en büyük pay, dıştaki 
kırmızı kabuğu soyulmuş ve çıtlatılmış fıstıklara aittir. Bu nedenle yurtiçi, dünya ve AET 
fiyatları bu şekildeki fıstıklar için mukayese edilecektir. 

Çizelgell.Antepfıstığının Yurtiçi, dünya ve AET 
fiyatları 

Satış 
Yeri 

Birim 

1991 

YILLAR 

1992 1993 

Yurtiçi * TL/kg 20.000 28.000 40.000 

Dünya ** $ /Ton 2.718 2.950 3.425 
AET * * * $/Ton 3.100 3.700 3.500 

Kaynak * : Gaziantep Ticaret Borsasi Yıllık borsa bültenleri 
** : DİE, Güneydoğu Tarım Satış Koop. Birlikleri 

*** : Güneydoğu Anadolu ihracatçı Bir.Gn. Sekreterliği 
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Çizelge 12.1992/1993 Sezonunda Gaziantep Ticaret Borsasmda işlem Gören 
Kırmızı Kabuklu ve Mamül Antepfıstığı Fiyatları 

Aylar Kırmızı Kab. Çıtlak-Kav. Tuzlu-Kav. Yeşil Iç Iç Kabuklu 
A.fıstığı A.fıstığı A.fıstığı A.fıstığı A.fıstığı 
Fiyat TL/kg Fiyat TL/kg Fiyat TL/kg Fiyat TL/kg Fiyat TL/kg 

1992 

Ağustos 16, ,250 -23, 19. .000--28. .000 28 . , 000--32. .000 60 . .000-• 70. .000 50. .000--56. .000 

Eylül 16, ,000 -20. . 000 28. .000 30. .000--36, .000 65. .000-- 80. .000 50. .000--58. . 000 

Ekim .000--30, .000 31. .000--37. .000 65. .000-• 75. .000 50, .000--59. .000 

Kasım .000 .000--40. .000 63 . .000--110. .000 45. .000--70. . 000 

Aralık .000 34 . .000--46. .000 90 . .000--110. .000 55. .000--85. . 000 

-45. 90. .000 
.000- .000 

65, 
.000 70 

.000--İ10. .000 65, .000--85, 

Kaynak : Güneydoğu Anadolu Ihr. Birlikleri Gaziantep Ticaret Borsası Yıllık Bültenleri 



Antepfıstığının üretici, toptancı ve tüketici fiyatları, 1992 yılı içi aşağıya 
çıkarılmıştır. Çizelgedeki üretici fiyatı kuru kırmızı kabuklu fıstık, toptancı fiyatı kavlak 
çıtlak fıstık, tüketici fiyatı ise tuzlu kavrulmuş fıstık için verilmiştir. 

Çizelge 13. Antepfıstığının 1992 Yılı Üretici, Toptancı ve 
Tüketici Fiyatları (TL/KG) 

Ana Üretici Toptancı Tüketici 

Mal Fiyatı* Fiyatı** _. . * * * 
Fiyatı 

Antepfıstığı 25.000 35.000 50.000 

Kaynaklar * Gaziantep Ticaret Borsası Yıllık Borsa 
Bültenleri 

•k ★ Antepfıstığı Araştırma Ens.Kayıtları 
★ * * Güneydoğu Anadolu ihracat Bir.Gn.Sekreterliği 

7. İstihdam : 

Ülkemizde antepfıstığı çöğürü üreten kamu kuruluşları sayısı ikidir.. Bu kuruluşlarda 
sadece antepfıstığına tahsis edilen işgücü durumu Çizelge 14 de verilmektedir. 

Çizelge 14. Antepfıstığı işleme Sektörü istihdam Durumu 

işgücü (1988-1992) Meslek Dalları 

Yüksek 5 

Teknik 2 Ziraat Mühendisi 
idari 3 Ziraat Mühendisi 

Orta 10 

Teknik 2 Ziraat Teknisyeni 
Memur 8 Diğer Meslek Lisesi Mezun. 

işçi 
Düz 100 75 Vasıfsız 

Kali fiye 25 işçi Başı, Usta, Bahçıvan 

Öte yandan antepfıstığı meyve üretiminde istihdam edilen işgücü miktarını kesin 
olarak belirlemek oldukça güçtür. Antepfıstıkçılığı yapılan bölgelerde temel ürün ante- 
pfıstığıdır. Ancak yine de, illere göre bir nüfus değerlendirmesine gitmek yanıltıcı olabilir. 
Ancak antepfıstığı üretiminin çoğunluğunu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, 
Adıyaman ve Siirt illeri oluşturmaktadır. Bu illerdeki nüfusun antepfıstığı sektöründe 
istihdam edilen miktarı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
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8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Antepfıstığının iç ve dış piyasada iyi fiyat bulup, üreticimize iyi gelir getirmesi sonucu, 
geçmiş dönemde yeni plantasyonların kurulmasına devam edilmiştir. Her yıl yaklaşık 1.5- 
2 milyon antepfıstığı çöğürü dikilmiş ve aşı kalınlığına gelenlerde aşılama çalışmaları ve 
diğer bakımlar iyileştirilerek devam etmiştir 

Ülkemizin 52 ilinde yaklaşık 60 milyon civarında bulunan antepfıstığı anaçlarındaki 
aşılama çalışmaları, daha önceleri kamu kuruluşları ve üreticiler tarafından dağınık bir 
şekilde yapılmaktaydı. Bu şekildeki çalışmalar birer örnek olmaktan öteye gitmediği gibi 
tekniğe uygun olarak yapılmadığı için kötü örnek olup, antepfıstığının gelişmesine 
olumsuz yönde etki yapabilmekteydi. Özellikle Beşinci Plan döneminde, antepfıstığı 
aşılama çalışmalarında, ihtiyaçlı bölgeler seçilerek, buralarda yapılan toplu ve kontrollü 
çalışmalar bu sektöre önemli katkı sağlamıştır. Bu dönemde Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca Siirt, Bitlis, Hakkari, K.Maraş ve Adıyaman illerinde 5 yılda 4 milyona yakın 
aşı yapılmıştır. Bu çalışmalar Beşinci Plan döneminde başlayıp, Altıncı dönemde devam 
etmiştir. Ancak, terör olaylarının, Altıncı Plan Döneminin son yıllarında önemli artış 
göstermesi, çalışmaları önemli oranda engellemiş hatta hiç yapılamadığı yıl da olmuştur. 
Altıncı plan döneminde daha çok Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir illerindeki 
antepfıstığı anaçlarının bulunduğu kesimlerde aşılama çalışmaları devam etmiştir. 

Aşılama çalışmalarına ve yeni plantasyonların üretime başlamasına bağlı olarak 
üretimimizde de gelişmeler olmuştur. Uzun yıllar genelinde ilk defa 1989 yılında 40.000 
ton üretim seviyesinOe çıkılmıştır. Ancak antepfıstığında görülen periyodisite (Bir yıl çok 
ertesi yıl az ürün alınması) nedeniyle üretimdeki dalgalanma devam etmiştir. 1993 yılında 
rekoltenin yüksek olacağı tahmin edilmektedir. 

Üretimdeki bu olumlu gelişmeye karşın, ihracatımız 6 Plan döneminde azalma trendi 
göstermektedir. 1988 yılında 22 milyon doların üz erinde olan ihracatımız 1992 yılında 9 
milyon dolara düşmüştür. Bunun başlıca sebepleri arasında, körfez savaşı nedeniyle 
Ortadoğu ülkelerindeki yeni pazarların kaybedilişi, alıcı ülke konumundaki ABD'nin 
ihracatçı konumuna gelmesi ve yeni pazarların bulunamayışı sayılabilir 

b) Sorunlar 

Altıncı Plan döneminde ortaya konulan sorunların çoğunluğu hala çözüm 
beklemektedir. Devam eden bu sorunlar aşağıda verilmektedir. 

b 1) Orman içi ve dışındaki yabani potansiyelin değerlendirilmesi. 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nce yapılan anket çalışmasına göre; ülkemizde 
antepfıstığına aşılanabilir 60 milyona yakın pistacia cinsi anaç bulunmaktadır. Bunların 42 
milyon kadar kısmı orman içerisinde olup, diğerleri çiftçi malıdır. Özellikle Güneydoğu 
Anadolu, Akdeniz, Ege ve kısmen Orta Anadolunun belli kesimlerinde olan bu potansiyelin 
değerlendirilemeyişi önemli bir ekonomik kayıptır. 

Bu anaçlar, önce aşıya hazırlık budamasına tabi tutulmakta, ertesi yıl da 
aşılanmaktadır. Aşılamadan sonra 3. yada 4. yılda ürün vermeye başlamaktadırlar. 
Halbuki plantasyon şeklindeki dikimlerde ve en iyi bakım koşullarında 8-10 yıl sonra 
meyve alınabilmektedir. 
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Mevcut durumuyla ekonomiye katkısı olmayan bu ağaçların, antepfıstığı gibi pahalı bir 
ürüne dönüştürülmesiyle, yöre çiftçileriyle birlikte milli ekonomimize de önemli bir katkı 
sağlanmış olacaktır. 1982-87 yılları arasında bu konu ile ilgili geniş çalışmalar başlatılıp, 
sonuçlandırılan da olmuştur. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yapılan 
farklı illerdeki çalışmalarla, teknik ve bahçıvan düzeyinde yeterince elemanlar eğitilmiş, 
nüvelik bahçeler kurulmuş, üretici bahçelerinde de aşıya hazırlık budaması ve aşılama 
çalışmaları yapılmıştır. Beşinci beş yıllık dönemde başlayan bu çalışmaların altıncı beş 
yıllık dönemde de aynı hızla devam ettiği söylenemez. Bunun en büyük engeli de terör 
olaylarının artmış olmasıdır. 

Konunun önemi bir kısım üreticilerimiz tarafından çok iyi anlaşılmış ve bu ağaçların 
aşılanmasına başlanmıştır. Hatta bunların bir kısmı verimli aşılı ağaçlar durumunu bile 
almıştır. Üreticiler bunların ürünlerini toplayarak aile bütçelerine oldukça önemli kat%i 
sağlamaktadırlar. Ancak bu ağaçlar tapulu araziler içinde olmadıklarından hukuki bir 
sorun olarak güncelliğini hala korumaktadır. Bu gibi ıslah edilmiş fıstıklıklar senetle alınıp 
satılmakta, miras yoluyla varislere taksim edilmektedir. Bazı yıllarda ise bunlar orman 
sayıldığından bu ağaçların budanması ve zirai mücadelesi için yanlarına bile 
yaklaştırılmamaktadır. Hatta bu gibi fıstıkların kültürel tedbirlerin yerine getirildiği için 
kişilerle idare arasındaki dava dosyalarının fazlalığı bile çoğu zaman görülmektedir. 

Netice olarak konu hukukidir. Geçen plan döneminde olduğu gibi şimdi de güncelliğini 
koruyan ve oldukça da ekonomik olan, orman içi ve dışındaki bu potansiyelin, mutlaka 
milli ekonomiye katılması gerekir. 

b 2) Üreticinin Eğitim Yetersizliği 

Antepfıstığı bitkisinin kendisine özel bazı teknik problemleri vardır. Bu problemler 
üreticiye iyice anlatılmalı ve yetiştirme tekniğinden doğan hatalar artık terkedilmelidır. Ne 
yazıkki bu konularla ilgili yeterli eğitimin yapıldığı söylenemez. 

Antepfıstığının dişi ve erkek çiçekleri ayrı ayrı ağaçlardadır. Antepfıstığı bahçesi 
kurulurken mutlaka belli oranda erkek ağaca da yer verilmelidir. Maalesef üretici bu 
konuya gereken önemi vermemekte ve bahçesine yeterinden az erkek ağaç dikmektedir. 

Antepfıstığında ağaçlar arasındaki mesafe anaca bağlı olmakla birlikte hiçbir zaman 8 
m. den daha dar tutulmamalıdır. Üreticilerin daha fazla ağaç dikmek düşüncesi ile ağaçlar 
arasındaki mesafeyi çok dar tuttukları sık sık gözlenmektedir. 

Toprak işleme, budama ve zirai mücadeleye gereken önem verilmelidir. Antepfıstığı 
genellikle diğer kültür bitkilerinin yetiştirilemediği kıraç, taşlı ve fakir topraklarda bile 
yetişebilmektedir. Yeterli bakımda olmayınca ağaç çok zayıflayıp, ürün veremez duruma 
gelmektedir. Yeterli kültürel işlemlerin çiftçiler tarafından yapılabilmesi için özellikle yeni 
gelişim bölgelerinde demonstrasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

b 3) Araştırma Çalışmalarına Geniş İmkan Tanınamayışı 

Antepfıstığının çok önemli problemleri vardır. Bunların büyük bir kısmı, çözümden 
sonra hemen uygulamaya aktarılabilecek problemlerdir. Memleketimizde antepfıstığı 
konusunda araştırma yapan, illerin fıstık çöğürü ve fidanı, aşı kalemi ihtiyacını 
karşılamaya çalışan "Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü"'nün çeşitli imkanlarla takviye 
edilmesi gerekir. Özellikle, araştırmanın temeli; yetişmiş araştırıcı personeldir. Bu 
kuruluşumuzun teknik eleman sayısı artırılarak, antepfıstığı konusunda uzmanlaşmaları 
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sağlanmalıdır. Bu kuruluşun, laboratuarı ve yeterli düzeyde araç ve gereci 
bulunmadığından önemli bazı çalışmalara girememektedir. Mevcut bahçelerimizdeki 
verimi artırıcı bu gibi çalışmalara başlayabilmek için toprak ve yaprak analizlerini 
yapabilen tam teşekküllü bir laboratuara ihtiyaç vardır. 

b 4) İhracatın Artırılamaması 

Altıncı plan döneminde ihracatımiz düşme eğilimi göstermiştir. Şöyleki, 1988 yılında 22 
milyon dolar olan ihracat miktarı, 1992 yılında 9 milyon dolara düşmüştür. İhracatın az 
olması, ürünün iç piyasa fiyatının da düşmesine sebep olmaktadır. Yakın gelecekte 
antepfıstığındaki rekoltenin daha da yükseleceği tahmin edilmektedir. Bunun için tanıtım 
çalışmalarına ağırlık verilmesi ve yeni pazar imkanlarının araştırılması gerekmektedir. 
Ürünümüzü dış piyasada tanıtacak, uzmanlaşmış reklam firmalarına gereksinim vardır. 

Etkin reklam ve tanıtım için ihraç edilen ürüne belirli bir fon uygulaması önemli bir 
kaynak oluşturabilir. Ancak bununla da ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Tanıtım ve yeni 
pazar arayışlarına öncelik verilmelidir. 

b 5) İç Piyasadi Tanıtımın Yetersizliği 

Antepfıstığı, lezzetli ve besin elementlerince çok zengin bir üründür, 100 g. yenilen 
antepfıstığı 600 kalori, %22 protein, %55 yağ ve %15 karbonhidrat içermektedir. Fosfor, 
potasyum, kalsiyum, vitamin E, vitamin B-p vitamin B2 ve nikotinarnit'ce zengindir. 

Besleyicilik özelliği yanında, kendine has lezzet ve damak tadı yönünden çok iyi bir 
çerezdir. 

Dondurma ve tatlı sanayinin önemli bir ham maddesidir. Bu ürünlerde, antepfıstığının 
kullanılmasıyla, kalite önemli oranda artmaktadır. 

Tüm bu olumlu özelliklere karşın, antepfıstığı tanıtımı ve reklamının yeterince 
olmayışı, bu ürüne olan talebi artırmamaktadır. Bugüne değin antepfıstığını tanımayan 
yörelerin de olduğu bilinmektedir. Ürünün pahalı olması da tanıtım için olumsuz bir etken 
olabilir 

b 6) Periyodisite (Düzensiz Verim) 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinin önemli sorunlarından birisidir. Ülkemizdeki üretimin 
çoğunluğunu oluşturan mevcut çeşitlerimiz periyodisiteye daha çok meyillidir. Bakım 
işlemlerinin de yeterince olmaması sonucu periyodisite daha da artmaktadır. Yıldan yıla 
verimdeki bu değişkenlik dış bağlantılarıda olumsuz etkilemektedir. Periyodisiteye eyilimi 
az olan çeşitler ülkemizde mevcuttur. Özellikle Siirt ve Ohadi çeşitleri hem iri ve gösterişli 
olup, hemde daha az periyodisite göstermektedirler. Yeni tesislere bu çeşitlerle girilmesi 
daha iyi olacaktır. Bu çeşitler Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve Ceylanpınar Tarım 
İşletmeleri Müdürlüğünde mevcut olup, aşı kalemi temini mümkündür. 

Yıllar genelinde üründeki dalgalanma iç ve dış piyasa fiyatlarını da etkilemektedir. 
Periyodisite sorunu ile ilgili olarak daha geniş çalışmalar yapılmalıdır. 

b 7) Tarımsal Kredi Sistemindeki Akşamlar 
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Antepfıstığı bir yıl ürün verip, ertesi yi! ürün vermediğinden, özellikle ürünün olmadığı 
yılda, çiftçilerimiz, bahçesine yeterli bakımı yapamamaktadırlar. Bu nedenle Tarımsal 
kredi müesseselerine işlerlik kazandırılması önem kazanmaktadır. Böylece, antepfıstığı 
bahçeleri yeterince gübrelenmiş, budaması ve toprak işlemesi yapılmış, hastalık ve ZaralI¬ 
lara karşı etkili bir mücadele uygulanmış olacaktır. 

9. Dünyadaki Durum vr Diğer Ülkelerle Kıyaslama 

Dünyada antepfıstığı üreten başlıca ülkelerin üretim miktarı Tablo 15'de verilmiştir. 
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çizelge 15. Antepf ıstrğı Üreticisi Başlıca Ülkelerin Üretim 
Miktarları (Kabuklu-Ton) 

Ülkeler YILLA R 

1988* 1989* 1990* 1991** 1992** 

Irar: 91.640 130.359 162.831 Bilgi alınamamıştı; 
Türkiye 15.ûüö 40.00Ö 14.000 25.000 15.000 

A.B.D. 42.600 17.690 54.130 34.930 65.770 

Suriye 17.S00 15/800 o o o CT 22.000 24.000 

_ ta1ya 2 . 000 3.900 300 3.000 300 
Yunanistan 3.000 4 . 940 2 . 640 2.300 3.000 

Kaynak * : Production Yearbook FAO of the U.N. 
** : Güneydoğu Tarım Satış Koop. Biri . Ger.. Müdürlüğü 

Kayıtları 

Görüldüğü gibi en büyük Antepfıstığı üreticisi ülkeler ıran, Türkiye, A.B.D. ve 
Suriye'dir. Bu ülkelerin dışında Afganistan, Kıbrıs ve Tunus'ta da Antepfıstığı yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Ancak bu ülkelerin üretimleri çok düşük seviyede olduğundan tabloya 
alınmamıştır. 

Dünyada Antepfıstığını daha çok üretici ülkeler tüketmektedir. Bunlar da genellikle 
çerez, donğurma, pasta ve çikolata sanayinde kullanmaktadırlar. 

Üretici ülkelerin son beş yıllık ihraç miktarları ise Çizelge 15‘da olduğu gibidir. 

Çizelgel6.Üretici Ülkelerin Son Dönem Antepfıstığı 
ihracatı (Çıtlak-kavlak Ten) 

Ülkeler YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Iran 

ürk iye 
4 4 . 0 0 C Bilgi al mamamı s t ir 

4.389 5 . 000 

A. B . D. 2. sı: . = r- - . 975 3 . 500 

ita* '/a 5 i . 6 '2 2 7.785 2 . 000 
V ■ S ^ c r - - p QQ 

Kaynak : Güneydoğu ihracatçılar Birliği Kayıtları 

Üretici ülkelerin başında gelen Iran. Antepfıstığı ihracatında da başta gelmektedir. 
İran’ın dünya Antepfıstığı ihracatındaki payı ortalama %50 dolayımdadır. Ülkemiz ise, 
dünya fıstık ihracatının %28'ini karşılamaktadır 
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III. yedinci plan döneminde gelişmeler 

1) Genel Politika : 

Ülkede halen yılda 2 milyon adet Antepfıstığı çöğürü dikilmektedir. Ayrıca yabanilerinin 
aşılanması yoluyla da, yeni fıstık sahaları açılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak kültürel bakım 
tedbirleri de, her geçen yıl daha da iyileşmektedir. Böylece Antepfıstığında sürekli bir ürün 
artışı sözkonusudur. 

7. plan döneminde, elde edilecek bu ürünlerin geliştirilecek modern muhafaza 
depolarında muhafaza edilmesi araştırılmalıdır. Ayrıca fıstık işleme tesislerinin modern 
cihazlarla donatılarak, bu konudaki gelişmiş ülkeler seviyesine bir an önce ulaşılması 
gerekir. 

Öte yandan dünyanın Antepfıstığı meyvesine olan talebinde değişme olmuştur. Dış 
piyasa artık iri ve gösterişli fıstıklara talep duymaktadır. AET üyeliğine hazırlandığımız şu 
yıllarda, Antepfıstıkçılığımıza, özellikle çeşit konusuna yeniden yön vermek zorundayız, 
fıstıkçılıkta en büyük rakibimiz Iran ve A.B.D.'dir. Bu ülkelerin fıstikları bizim fıstıklarımıza 
göre daha iri ve gösterişlidir. Avrupalı'da bu fıstıklara alışmıştır. İşte bu nedenle artık 
bizde yetiştirdiğimiz fıstık çeşitlerini pazarın isteklerine göre yönlendirmek zorundayız. Bu 
nedenle yeni kurulan Antepfıstığı bahçelerinde ve özellikle daha elverişli sulanabilir arazi¬ 
lerde, sadece piyasada aranan iri meyveli, çıtlama oranı yüksek çeşitlere yönelmek ve bu 
özelliklere sahip yabancı çeşitlerin ülkemiz ekolojisine adaptasyonları ile ilgili çalışmalara 
girmek gerekmektedir. Gerekli olan aşı kalemlerinin sağlanması, üreticilere dağıtılması 
konularında devletin yardımıyla etkin bir organizasyon kurulmalı ve gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

Ülkemizde, Antepfıstığı konusunda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
konuda olanaklar sağlanması ve geliştirilmesi uygundur. A.B.D. ve İran'da Antepfıstığı 
konusundaki gelişmelerin çok yakından izlenmesi için gerekli önlemler alınmalı ve daha 
fazla sayıda teknik eleman bu konuya yöneltilerek, bu ülkelere gönderilmelidir. 
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nde Antepfıstığı konusunda çalışacak teknik eleman 
sayısı artırılarak, bu konuda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. 

2) Talep Projeksiyonu 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1992-1998) 

Antepfıstığı meyvesi oldukça zengin protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Çeşitli 
vitaminlere sahiptir. Yalnız çerez olarak değil, aynı zamanda faydalı bir besin kaynağı 
olarak halkımız tarafından tüketilebilmesi teşvik edilmeli, tüketimin geniş tabanlara 
yayılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Plan döneminde tüketilmesi planlanan antepfıstığı meyve miktarı aşağıya çıkarılmıştır. 
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Çizelge 17. Yıllara Göre Antepfıstığı Tüketim Hedefleri 
(1993-1998) 

Yıllar Nüfus Fert başına tüketim Toplam (Ton) 
(000) (Kavlak-çıtlak g.)   

Kavlak- Kur.Kır. 

Çıt-lak Kabuklu 

1 9 93 61.354 220 13.498 16.198 
1 994 62.900 225 14.152 16.982 
1995 64.500 230 15.000 17.700 
1996 66.20 0 235 15.95C 18.650 
1997 67.000 240 16.800 19.500 
' 998 69.200 245 17.925 20.625 

Not :- 6.Beş yıllık plan döneminde tesbit edilen fert başına 
tüketim esaslarına aynen bağlı kalınarak yılda 5 gram artış 
kabul edilmiştir. 

- Kavlak-çıtlak fıstık tüketimi, kuru kırmızı kabuklu 
fıstığa dönüştürülürken %20 kırmızı kabuk firesi ilave 
edilmiştir. 

Görüldüğü gibi ülkemizdeki mevcut talep kişi başına 245 g. la çok düşük bir seviyede 
seyretmektedir. Halkımızın Antepfıstığını tanımasıyla birlikte bu talebin artacağı da 
mutlaktır. Zira antepfıstığının kendine has lezzeti ve damak tadının alınması bu ürünün 
daha fazla tüketilmesine en büyük etken olacaktır. 

Bunun yanında tanıtım çalışmalarına da ağırlık verilmesi ve ürünün daha ucuza mal 
edilerek, düşük fiyatla tüketiciye sunulması talebin gelişmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. 

b) İhracat Projeksiyonu (1993-1998) 

Gelecek yıllarda Anteofıstığı meyve ihracatı aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

Çizelge 18. Antepfıstığı ihracatı Projeksiyonu (1993-1998) 
(Ton) 

YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kabuksuz A.Fıstığı 
(Ka vl a k -Ç i 11 a k j 

13.5 10.5 17 . 5 11.5 19.3 12.5 

Avrupa Topluluğu ülkelerinden en büyük Antepfıstığı alıcısı ülke, Ispanya'dır. Nitekim daha 
önce topluluğa 200-400 ton olan Antepfıstığı ihracatımız,Ispanya'nın topluluğa katılmasıyla 2-5 bin 
tona çıkmıştır. Ancak bu ülkeye yapılan Antepfıstığı ihracatında da bir 
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düşme görülmektedir. Bunda en büyük etken, ispanya piyasasına dana ucuz ve iri olan 
Iran fıstığının girmesidir. Bunun yanında ülkemizin Ispanya'nın istediği kalitedeki ürünün 
her yıl düzenli olarak veremeyişidir. 

İran'ın fıstık rekoltesi kısmen düzenlidir. Fıstıklarında periyodislte az olduğundan her 
yıl birbirine yakın seviyede ürün alınır. Böylece Iran fıstık, çeşitlerini tanımayan Ispanya, 
bu yıldan itibaren bizim fıstıklarımıza göre daha iri ve gösterişli olan Iran fıstık çeşitlerini 
tanımıştır. Bu ve diğer topluluk ülkelerinde piyasanın yeniden ele geçirilmesi, istikrarlı bir 
fiyat politikası yanında iyi bir tanıtım, gösterişli ambalaj ve iyi pazarlamacılıkla olabilir. 

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1993-1998) 

1393-1998 yılları için tesbit edilen toplam talep projeksiyonu Çizelge 19'da verilmiştir. 

Çizelge 19. Antepfıstığı Sektörü Toplanı Talep Projeksiyonu 
(1993-1998)(1000 Ton) 

YILLAR 

Ana Mallar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kabuksuz Meyve 
(Çıtlak-Kavlak) 

33 . 6 21.2 38.5 23.8 43.3 26.2 

Ürünün çok olduğu yılda fiyatın düşeceği ve talebin artacağı, ertesi yılda az ürüne 
karşı fiyatın yükseleceği ve talebin de azalacağı tahmin edilmiştir. 

3) Üretim Hedefleri (1993-1998) 

Önümüzdeki plan döneminde, Antepfıstığı meyve üretiminde hedefler Çizelge 20'de 
olduğu gibidir. 

Çizelge 20. Altıncı Plan Dönemi için Hedeflenen Meyve 
Miktarları (Kabuksuz-Kavlak, Çıtlak) 

Yıllar Ağaç Sayısı (Bin Adet) 

Fidan Mahsuldar Toplam (Ton) 

1993 27.170 31.640 58.810 38.565 

1994 28.170 32.140 60.310 26.197 

1995 29.170 32.640 61.810 43.510 

1996 30.170 33.140 63.310 28.821 
1997 31.170 33.640 64.810 48.346 
1998 32.170 34.140 66.310 31.194 

Not : -Yılda 1 milyon adet yeni fidan dikimi ve 500 bin adet 
yabani aşılaması yapılacağı planlanmıştır. 

-Antepfıstığmdaki periyodisite gözönüne alınarak, iki 
yılda bir, rekoltenin yarıya düşeceği tahmin edilmektedir, 
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Çizelge 20'de verilen üretim hedeflerinin 1992 yılındaki Gaziantep Ticaret Borsası 
Kavlak-Çıtlak Antepfıstığı fiyatlarına göre üretim değerleri de aşağıdaki gibi olur. 

Çizelge 21. Üretim Hedeflerinin 1992 Yılı Fiyatlarına Göre 
Değerleri* 

Yıllar Üretim (ton) Üretim Değeri (000 TL) 

1993 38.565 964.125.000 
1994 26.197 654.925.000 
1995 43.510 1. 087.750.000 

1996 28.821 720.525.000 

1997 48.346 1.208.650.000 
1998 31.194 779.850.000 

* Borsa yıllık bülteninde 1 kg Kavlak-Çıtlak Fıstığın 
Fiyatı 25.000 TL dir. 

4) Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Iran antepfıstığı yetiştiriciliği yakından tanınmakta ancak, diğer antepfıstığı yetiştiricisi 
ülkelerin teknolojileri hakkında pek bilgimiz bulunmamaktadır. Bu konuda daha duyarlı 
olmalı ve bu ülkelerdeki gelişmeler yakınen takip edilmelidir. 

Iran fıstıkçılığı, bizim yetiştirme şartlarımıza göre tamamen ayrı bir özellik 
arzetmektedir. Bu ülkede fıstık yetiştirilen bölgelerde yıllık yağış çok düşük olup, fıstık 
tarımı, sulu olarak yapılmaktadır. Toprak şartları ve sulama suyu kalitesi ülkemize göre 
oldukça farklı olan bu ülke fıstıkçılığından, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde GAP 
sahalarının sulanmaya açılması ile ortaya çıkacak sulu alanlarımızdaki fıstıkçılığımız için 
bir tercübe olarak yararlanılabilir. 

Ülkemizdeki antepfıstıkçılığının gelişmesi çok eskiden beri iki şekilde olmaktadır 

a) Yabanilerin Aşılanması 

Antepfıstığının gen merkezi üzerinde bulunan ülkemiz, geniş bir yabani potansiyeline 
sahiptir. Bu potansiyelin bazan programlı, bazan da programsız olarak aşılanıp, milli 
ekonomiye kazandırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu şekilde yılda ortalama 500 bin 
adet aşı yapıldığı tahmin edilmektedir. 

b) Dikim Yoluyla Üretim 

Bunun için kullanılan materyal antepfıstığı çöğürüdür. Kamu ve Özel kuruluşlarca 
üretilen Antepfıstığı çöğürünün yılda yaklaşık 1.5-2 milyon kadar kısmı çiftçilerimiz tarafın¬ 
dan alınıp, dikilmektedir. Mevcut durumuyla en büyük üretici Antepfıstığı Araştırma 
Enstitüsü olup, bu kuruluş çiftçilerimize temiz ve sağlıklı materyali sunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin devreye girmesi ile, antepfıstığı yetiştiriciliği için yeni 
üretim sahaları açılacaktır. Ancak bu takdirde, materyal talebinin aşılı fidan şeklinde 
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olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle sulu alanlarda yapılacak antepfıstığı dikimlerinde 
yerli antepfıstığı çeşitleri yerine, her yıl ürün veren Siirt veya yabancı çeşitlerin aşılanması 
yapılmalıdır. Böylece her yıl ürün veren, hem de dış pazarın istediği fıstık çeşitlerinin ülke¬ 
mize yayılması sağlanmış olacaktır. 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde gübreleme ve tarımsal mücadele artık üreticiler tarafından 
benimsenmiş ve uygulamadaki yerini almıştır. Yeni gelişmelerle ilgili eğitim noksanlığı 
mevcut olup, giderilmesi yönünde çalışılmalıdır. 

Ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliği son zamanlarda önemli gelişme göstermektedir. 
Gaziantep'teki Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü bir taraftan üreticinin ihtiyaç duyduğu ve 
doğrudan üretim artışına yönelik projelere öncelik vererek araştırma programları 
hazırlarken, diğer taraftan ihracatı artıracak çeşit seçimlerine de büyük önem vererek 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yine üniversitelerimize bağlı Ziraat Fakültelerinin, özellikle A.Ü. ve Ç.Ü. Ziraat 
Fakültelerinin, antepfıstığı konusunda uzun deneyimleri vardır. Bu fakülteler diğer ülke¬ 
lerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir. 

Gerek Antepfıstığı Araştırma Enstitümüz ve gerekse bahsedilen Ziraat Fakültelerimiz, 
eleman olarak projebazında teknik bilgi verme ve tesis kurma açısından üst 
seviyededirler. Gerektiğinde ülkemizin, geri kalmış ülkelere yapabileceği teknik yardımda 
eleman ve bilgi aktarmasında görev alabilirler. 

5) Çevre İle İlgili Sorunlar 

Antepfıstığının kendine özgü hastalık ve zararları mevcuttur. Bunlara karşı yapılan 
ilaçlamalar sonucunda doğal dengenin bozulduğu ve faydalı böceklerin de zararlandığı 
görülmüştür. Antepfıstığının önemli zararlılarından olan fıstık dal güvesi fKermania 
oistaciellaV fıstık iç güvesi (Recurvaria oistaciicola Danil), fıstık iç kurdu fEurvtoma 
pistaciae Rand), Antepfıstığı meyve iç kurdu (Meaastigmus pistaciae Walk)'na karşı 
kullanılan sistemik ilaçların doğal dengeyi bozduğu ve önemli bir çevre sorunu olduğu 
belirtilebilir. 

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı bahçelerinde önemli derecede zarar 
yapan antepfıstığı piyasillidi fAgonoscena targionii Licht.j'ne karşı da sentetik ilaçlar 
kullanılmaktadır. Bu ilaçlarında çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. 
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Antepfıstığı zararlılarına karşı uygulanacak ilaçların seçiminde, doz ayarlaması ve 
uygulama zamanının tesbitinde çiftçilerimizin eğitilmesi, ilaçlamanın daha etkin ve az 
verilmesini sağlayacaktır, Böylece, çevreye olan olumsuz etki de azalacaktır. Konu ile ilgili 
olarak Tarım il Müdürlüğü Bitki Koruma Şubelerimiz ilaçlama öncesi sürvey çalışmalarını 
yapmaktadırlar. Üreticilerimizin bu kuruluşun önermediği ilaçları kullanmamaları, 
ilaçlamanın önerilen zaman ve sayıda yapılması durumunda, çevreye olan olumsuz etki, 
kısmen de olsa azaltılabilecektir. 

Antepfıstığı, kıraç taşlık, hatta kayalık ve eğimli arazilerde de yetişebilmektedir. Diğer 
kültür bitkilerinin yetişmediği yada yetiştiriciliğinin ekonomik olmadığı bu arazilerin, 
antepfıstığı tarafından değerlendirilmesi sırasında eğimli arazilere teras yapılmaktadır. 
Böylece erozyon kısmen de olsa önlenmiş olmaktadır Bu da antepfıstığı yetiştiriciliğinin 
çevreye sağladığı olumlu katkıdır. 

6) Diğer Sektörlerle İlişki : 

Antepfıstığı, genellikle kavrulup, çerez olarak tüketilir Ayrıca iç yapılarak, dondurma, 
çikolata ve pasta sanayinin de önemli bir ham maddesidir 

Ülkemizin dışarıya sattığı antepfıstıkları ise daha çok kavrulmamış, çıtlak-kavlak 
fıstıktır. Şimdilerde, tüm üretimimizin yaklaşık %15-20'sini ihraç ediyoruz. Bunun dışında 
kalan fıstıklar ya iç yapılır, ya da tuzlanıp kavrularak çerez olarak tüketilir. 

Bu durumu ile antepfıstığı, meyve ve sebze işleme sanayinin bir kolu sayılan 
antepfıstığı işleme sanayinin ham maddesini oluşturmaktadır. Bu sektörde fıstığın kırmızı 
kabuğunun kavlatılması, çıtlak olmayan fıstıkların çıtlatılması, daha sonra tuzlanıp 
kavrulması ve ambalajlanması yapılır. Böylece antepfıstığı işleme sanayi sektörü, 
hammaddesinin tamamını antepfıstığı bitkisel üründen karşılamaktadır. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1) Teşvik belgesi almış yatırımlar : 

Kamu ve özel kuruluş bazında teşvik belgesi almış yatırım yoktur. 

2) Eklenecek Yeni Kapasiteler : 

Antepfıstığı sektöründe toplam talep ve üretim hedefleri, antepfıstığı çöğürü (Şekil 2) 
ve antepfıstığı meyvesi (Şekil 3) ayrı ayrı verilmiştir. 
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Şekil 2. Antepfıstığı Çöğürü için Belirlenen Toplara Talep ve 
Üretim Hedefleri 

Miktar 

(Milyon Adet) 

  Toplam Talep 
- - Üretim Hedefleri 

20 

10 

j Yıllar 
92 93 94 95 96 97 98 

Antepfıstığı çöğürü üretim hedefi, Şekil 2'den de görüldüğü gibi, toplam talebe göre 
programlanmıştır. Çünkü çöğürü talebin üzerinde planlamak, ihtiyaçtan artan kısmın 
zayiata verilmesine neden olacaktır. Antepfıstığı çöğürleri en çok 2 yaşlı olarak 
kullanılabilirler. Çöğürlerin 2 yıldan daha uzun süreli tarlada tutulması doğru değildir. 

Antepfıstığı meyve üretimi ise doğru talebin üzerinde kalmaktadır. Üretim hedefinin bu 
şekilde yukarıda kalması antepfıstığindaki hızlı gelişmeden ileri gelmektedir. Üretim hedefi 
mevcut yıllık dikimlere ek olarak, yılda 500 bin dolayında yabani aşılaması yapılacağina 
göre hesaplanmıştır. Halbuki orman içi ve dışında kalan halen 60 milyon adet yabani ağaç 
aşılanmaya hazır halde beklemektedir. Mevzuat ve bürokratik tıkanıklıklar giderildiği 
taktirde, bu 60 milyon ağaçta aşılanmaya açılacaktır. Böylece Antepfıstığının mevcut 
potansiyelinin gelecek yıllardaki üretim hedefine ulaşması mümkün olacaktır. 

3) Planlanan Yatırımlar 

Yeni yatırım planlanmamıştır. 

4) Planlanan Yatırımların Sonuçları : 

Yatırım planlanmamıştır. 

Şekil 3. VII. Beş Yıllık Dönemde A.Fıstığı Toplam Üretim 
ve Tüketim Hedefleri 
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5) Muhtemel Yatırım Alanları : 

Yurtiçi ve yurt dışında aşılı antepfıstığı fidanına olan talep fazladır. Bu konu ile ilgili 
olarak Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar neticesinde, aşılı tüplü 
antepfıstığı fidan yetiştiriciliği esasları belirlenmiştir. Bununla ilgili bir kitapçık hazırlanmış 
olup, basım safhasındadır. Kamuoyuna bilgi aktarılacaktır. Piyasada iyi fiyat bulan aşılı 
tüplü fidan yetiştiriciliği konusunda sera yapımı, sulama suyu temini, toprak ıslahı 
gibi konular önemli bir yatırım alanı olarak düşünülebilir. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR 

1. İstihdam Etkisi 

Yedinci plan döneminde yılda 20 milyon adet antepfıstığı çöğürü dikileceği, yaklaşık 
500 bin adet, antepfıstığına aşılanabilir Pistacia anaçlarının aşılanacağı ilke olarak 
benimsenmiştir. Antepfıstığı plantasyon olarak. 8*8 m dikim aralığında yetiştirilmektedir. 
Dekara 16 ağaç bulunmaktadır. Anaçların bulunduğu sahalarda bu aralık çok 
değişkendir. Anaçlar daha fazla bir alana yayılmış olabilmektedir. Bunun yanında 
anaçların 5 m. mesafede oldukları bölgelerimizde vardır. Anaçlar da yaklaşık olarak 
plantasyonlar gibi kabul edildiğinde, her yıl yaklaşık 2.5 milyon adet antepfıstığı ağacı 
başka bir deyişle 156250 dekar yeni fıstık sahası doğmaktadır. Çizelge 4'de bir dekar 
antepfıstığı bahçesi için gerekli işgücü miktarı 40 işgünü olarak verilmiştir. Buna göre yeni 
kurulacak antepfıstığı bahçeleri için işgücü miktarı 625.000 işgünü olmaktadır. Bir işçinin 
yılda 250 gün çalıştığı kabul edilirse 2500 kişilik yıllık istihdamın oluştüğü görülecektir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AET VE DİĞER ÖNEMLİ 
ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Antepfıstığı yetiştiriciliği ve işlenmesi, AET ülkelerinde önemli bir yer tutmamaktadır. 
Bu sahadaki önemli rakiplerimiz Iran ve A.B.D.’dir. Bu ülkelerle, ülkemizin ve AET 
ülkelerinden Antepfıstığı yetiştiren ülkelerin miktarları aşağıya çıkarılmıştır. 

Çizelge 22. Önemli Antepfıstığı Üretici Ülkeler ve Üretim 
Miktarları (Son 5 Yıllık) 

1988* 1989* 1990* 1991** 1992** 

Yunanistan 3 . 000 4 . 940 2 . 640 2.300 3.000 
_ ta1ya 20 C 3 . 900 300 3.000 300 
C. T i vp - -'•L J c :;.9cc 15.800 13.000 22.000 24.000 
T- E D 4 7 . 6 Q C 17.690 54.430 34.930 65.770 
Iran 97 . 640 130.359 162.831 3ilgi alınamamıştır 
Türkiye 15.000 40.000 O O o 25.000 15.000 

Kaynaklar * : Production Yearbook FAO of the U.N. 
**:Güneydoğu Tarım Satış Koop.Biri.Gen.Müdürlüğü 

Kayıtları 
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Çizelge 22'nin incelenmesinden de görüldüğü gibi lran: dünya fıstık üretiminde ilk 
sırayı almaktadır. Bunu sırasıyla ABD ve Türkiye izlemektedir. AT ülkelerinden fıstık 
üreticisi olan İtalya ve Yunanistan'ın üretimleri çok düşük olup, her ikisi birden dünya 
üretiminin yaklaşık %5'ini karşılamaktadır. 

Yine aynı Çizelgede görüldüğü gibi ABD'nin üretimi ülkemizi önemli oranda geçmiştir. 
1989 yılı hariç, son dönemdeki diğer yıllarda hep ülkemizden fazla olmuştur. 1992 yılında 
ABD üretimi 65770 tona yükselmiştir. Buna en büyük nedenler olarak, ABD'nin sulu 
koşullarda yetiştiricilik yapması, iri ve periyodisite eyilimi az olan Kerman çeşidini 
yetiştirmesidir Kerman çeşidi ABD'nin tek ticari çeşitidir. Sulu koşullardaki yetiştiriciliğin 
de üretime önemli katkısı vardır. İran'daki rekoltenin yüksekliği de yine sulu koşullardaki 
yetiştiricilik ve çeşitten kaynaklanmaktadır. 

Altıncı beş yıllık plan döneminde Suriye'nin de önemli bir atak yaptığı ve 24.000 tona 
kadar yükseldiği görülmektedir. Bu ülkenin yetiştirme tekniği ile ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanılmamıştır. 

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Antepfıstığı üretimimiz bir önceki döneme göre kısmen de olsa ilerleme kaydetmiştir. 
Beşinci plan döneminde 30.000 ton civarındaki üretim, 1989 yılında 40.000 ton olmuştur. 
1993 yılında ise 40.000 tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Meyve vermeyen yaştaki 
ağaçların devreye girmesi yanında, yabani potansiyelin yeterince değerlendirilmesiyle 
Yedinci beş yıllık planındaki hedeflere ulaşılacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkemiz antepfıstığının gen merkezi üzerindedir. Geniş yabani potansiyele ve üretim 
alanına sahiptir. Ekonomik anlamda yetiştiriciliği için özel ekoloji isteyen bu meyve türü, 
ülkemizin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında en uygun ortamı 
buimuş durumdadır. Bu bölge, antepfıstığının gelişmesine bugüne kadar önemli katkı 
vermiştir. Mevcut potansiyelin desteklenmesi ve ürünün en iyi şekilde 
değerlendirilmesiyle, milli ekonomiye ve bölge halkına önemli bir hizmet verilmiş olacaktır. 

Antepfıstığı, ülkemizin hangi bölgesinde olursa olsun, o bölgenin en geri kalmış 
yörelerinde yetiştirilmektedir. Bu yöreler, çoğunlukla kıraç, kayalık ve yamaç kesimlerdir. 
Çoğunun yolları bile yoktur Buradaki çiftçilerimize hizmet vermek zor olduğu kadar da 
kutsaldır. Antepfıstığı üreticilerinin, öncelikli olarak teknik bilgiye ihtiyaçları vardır. Özellikle 
tarımsal mücadele konusundaki bilgileri çok yetersizdir. İhraç ürünü olan bu kültürün, her 
türlü hastalık ve zararlılardan temiz olması ürün kalitesi ve birim sahadan daha fazla 

verim için çok önemlidir. Bu nedenle fakir olan bölge üreticilerine, zamanında ve etkili 
tarımsal savaş için yeterli eğitim, uygun fiyatla alet ve ilaç verilmelidir. Eğitim konusunda 
araştırıcı ve yayımcı elemanlar arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırıcıların 
yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerden haberdar olması ve edinilen bilgilerin yayımcı elemanlara 
aktarılması yayım kuruluşlarının da üreticilerle daha sıkı bir eğitim programı yapmaları 
sağlanmalıdır. 

Ticarette ve standartlarda fıstıklar, meyve şekil ve biçimlerine göre iki pomolojik gruba 
ayrılmaktadır. Bunlar 

- Uzun fıstıklar (Uzun, Kırmızı, Halebi çeşitleri) 
- Yuvarlak fıstıklar (Siirt, Ohadi, Kerman çeşitleri) 

Ülkemizde çoğunlukla uzun fıstık çeşitleri yetiştirilmektedir. Damak tadı bakımından 
yuvarlak fıstıklara göre daha iyi durumda olan bu fıstıkların en büyük olumsuz yönleri 
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periyodisiteye daha yatkın olmalarıdır. Bizim çeşitlerimizde daha çok görülen periyodisite 
nedeniyle, dış bağlantılarda büyük sorunlar doğmaktadır. Ürünün bol olduğu yılda fiyatlar 
düşmekte, az olduğu yılda da yükselip, dış bağlantıların yerine getirilmesi güçleşmektedir. 

Dünya antepfıstığı ihracatçısı önemli ülkeler. Iran, ABD ve Türkiye'dir, ABD'de yetişen 
Kerman fıstık çeşidi Iran kaynaklıdır. Bu her iki ülkenin fıstıkları, yuvarlak fıstık grubunda 
yer almaktadır. Bu çeşitler iri ve gösterişlidir. Periyodisiteye eyilimleri daha azdır. Bu 
ülkelerden bir tanesi kendi fıstığını tanıtırken, diğerinin fıstığının reklamını da yapmış 
olmaktadır. Sonuçta dünya piyasasına girmeyen Iran fıstıkları, dış piyasada aranır 
olmuştur Bizim de antepfıstığı çeşit politikamızı, dünyanın fıstık beğenisinde meydana 
gelen bu değişikliğe göre uyarlamamız gerekmektedir. Özellikle yeni kurulan antepfıstığı 
bahçelerinde ve yetiştiriciliğin yoğun olduğu GAP sahasındaki alanlarda, dış piyasanın 
aradığı iri, çıtlama oranı ve randımanı yüksek çeşitlere en yakın olan çeşidimiz Siirt 
çeşididir. Bunun yanında, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünce selekte edilen, Siirt 
çeşidinden daha iyi özelliklere sahip olan yeni tipler bulunmuştur. Bunlarında ilerde 
üretime yansımasıyla bu yöndeki eksiğimiz önemli ölçüde giderilecektir. İri çeşitlerle ilgili 
olarak, ihtiyaç duyulacak aşı kalemlerinin temini ve dağıtımı konusunda, etkin bir 
organizasyon kurulmalıdır. 

Antepfıstığı ihracatımız 1988 yılında 22 milyon dolar iken, 1992 yılında 9 milyon dolara 
düşmüştür. Bunun önemli nedenleri arasında, yukarıda belirtilen çeşit özelliğinden 
kaynaklanan periyodisite nedeniyle dış bağlantılardaki aksama, mevcut çeşitlerimizin 
diğer ihracatçı ülke fıstıklarıyla rekabet edemeyişi yanında, bizim yeterince tanıtım 
yapamayışımız ve mevcut pazarları da elimizde tutamayışımızdır. Merkezi Gaziantep'te 
bulunan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatif Birliği (Güneydoğubirlik), Dış ticaret 
yetkililerinden alınan bilgilere göre; "ABD, Japon piyasasına 1990 yılında 5.6 milyon, 
1991'de 20 milyon tüketiciye, kendi fıstığını tanıtan yazılı bilgi, makale ve tanıtım broşürü 
ulaştırmıştır Bunun sonucu olarak ABD, Japon fıstık piyasasındaki %10'luk payını 1992 
yılında %21'e çıkarmıştır. Hem de İran'a göre %20'lik fazla fiyatla bunu gerçekleştirmiştir. 
ABD'nin ele geçirdiği Japonya Avusturalya, Singapur, Malezya, Tayvan ve Hong-Kong'a 
henüz Türk fıstığı girmemiştir." Tanıtım ve etkili reklam konusunda yeni organizasyonlara 
önemli oranda ihtiyaç vardır. Ülkemizde yetişen fıstıkların yeşil içli olması, lezzet ve 
damak tadının yüksek olması önemli avantajdır. Bu, etkin bir tanıtım ve reklam 
kaynağıdır. Bunun yanında, ileride de belirtileceği gibi ürünü cazip kılabilen iyi bir 
ambalajlama sistemi geliştirilmeli dünya piyasasıyla yarışabilen pazarlamacılık tekniklen 
oluşturulmalıdır. 

Altıncı beş yıllık plan döneminde ve mevcut durumuyla, yeni antepfıstığı tesisinde 
anaç olarak, Pistacia vera (Antepfıstığı) tohumunun ekilmesiyle elde edilen çöğür anacı 
kullanılmaktadır. Antepfıstığı Araştırma Enstitü'sünde yürütülen "Antepfıstıklarına Uygun 
Anaç Seçimi" adlı projenin ara sonuç raporunda; kuru koşullardaki yetiştiricilikte Pistacia 
khiniuk (Buttum) ve Pistacia atlantica (Atlantik SakızıJ'nın her ikisinin de, antepfıstığı 
çöğüründen daha iyi anaç özelliğinde oldukları belirtilmektedir. Çoğaltımda, Buttum yada 
Atlantik Sakızı önerilmektedir. Kamu ve özel sektördeki üretici kuruluşların, Buttum yada 
Atlantik Sakızı çöğürlerini üretmesi teşvik edilmelidir. 

Özellikle GAP projesi ile gündeme gelen sulanabilir alanlar ile kıraç alanlardaki 
antepfıstığı üretiminde uygun anaç seçimi üzerinde çalışmalara başlanılmıştır. Bu amaçla, 
koşullara uygun anaçlık tohum tür veya tiplerin seçimi farklı ekolojilerde denenmelidir. Bu 
çalışmaya ABD'de geliştirilen ve sulu koşullara dayanıklılığı belirlenmiş anaçlarında ilave 
edilmesi gerekmektedir. 

36 



Ülkemizde antepfıstığı kültür çeşitlerinin ıslahı ile ilgili olarak Gaziantep Antepfıstığı 
Araştırma Enstitüsünde var olan antepfıstığı varyetelerinin adaptasyonları ve gelişmeleri 
konusundaki seleksiyon çalışmaları sürdürülmektedir. Ülkemizde varolan kültür 
çeşitlerinin pomolojik özelliklerinin incelenip, ileride yapılacak ıslah çalışmalarında genetik 
stok olarak kullanmak üzere kolleksiyon parsellerinin kurulması ve çeşitlerin ekonomik 
özelliklerinin belirlenmesi üzerinde çalışmalar yapılması da önemli konular arasındadır. 

Tüplü Antepfıstığı fidanı üretim tekniğinde karşılaşılan sorunların çözümü ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konu ile ilgili temel teknikler ve 
sorunlar ortaya konulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. Antepfıstığı Araştırma 
Enstitüsü'nün yıllardan beri talep ettiği kontrollü sera halen yapılmamıştır. Bu talebin 
yerine getirilmesi bu alandaki açığı önemli oranda kapatacaktır. 

Bugün için ülkemizde antepfıstığı fidanı üretimi sınırlı sayıdadır. Ancak konu ile ilgili 
araştırma çalışmaları devam etmektedir. Yakın gelecekte, mutlaka aşılı antepfıstığı fidanı 
üretimine de seri bir şekilde başlanacaktır. Bu nedenle aşılı antepfıstığı fidanı standart 
çalışmalarına da bir an önce başlanmalıdır. 

Bu raporda sözü edilen antepfıstığı, kuru kırmızı kabuklu antepfıstığı meyvesidir. 
Antepfıstığı, en çok bu haliyle toptan alınır satılır. Ancak tüketiciye dıştaki kırmızı kabuğu 
kavlatılarak ulaşır. Antepfıstığının ihracatı da bu şekilde yapılır. Fıstığın çerezlik değeri 
de, bu kavlak haliyle (kavrulmuş veya kavrulmamış) ortaya çıkar. Bu nedenle kuru kırmızı 
kabuklu antepfıstığı için yeni bir standart lüzumu görülmemiştir. Antepfıstığının tüketiciye 
ulaşmakta olan halleri için tesbit edilen standart numaraları aşağıda verilmiştir. 

Kabuklu antepfıstığı TSE 1279 
İç antepfıstığı TSE 1280 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde, önemli yeri olan kültürel işlemlerden, gübreleme ile 
hastalık ve zararlılar konusundaki darboğazlar bu dönemde, büyük ölçüde aşılmıştır. 
Uygun toprak işleme ve budamayla beraber dengeli ve yeterli gübrelemeyle verimin 
yaklaşık %50 oranında arttığı, periyodisitenin yaklaşık %46 oranında azaldığı ürün 
kalitesinde de (çıtlama oranı, iç randımanı, meyve iriliği) önemli iyileşmelerin olduğu bu 
dönemde bulunmuştur. Özellikle, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki antepfıstığı 
bahçelerinde büyük zarara neden olan, o yılın verimi yanında gelecek yıldaki ürünün 
azalmasına da neden olan Aaocessena taraioni (Antepfıstığı Pisillidi)'nin devlet 
mücadelesine alınması önemli bir gelişme olmuştur. Bu zararlı, önemli oranda kontrol 
altınaalınmış, ilaçlama yöntem ve zamanıyla, zararlının prodötürleri belirlenmiştir. Bununla 
ilgili çalışmalar devam etmekte olup, teşvik edilmesi ve bulunan yeni gelişmelerin üreticiye 
ulaştırılması gerekmektedir Benzer şekilde, antepfıstığıne özgü diğer hastalık ve 
zararlılarla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, bu konuda da uzman teknik eleman 
sıkıntısı devam etmektedir. İlgili kuruluşlara, araştırma ve yayım konularında görev 
yapabilecek yeterli sayıda eleman takviyesi ve bunların yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle 
uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. 

Mevcut üretim potansiyeli ve yöntemi, ihracat imkanları göz önüne alındığında, altıncı 
plan döneminde var olan, yedinci plan döneminde de önümüze gelecek olan teknik ve 
diğer sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1- Periyodisite Sorunu 

Yukarıda da bahsedildiği gibi üretimimizin çoğunluğunu oluşturan uzun fıstık grubu 
çeşitleri periyodisiteye daha eyilimlidir. Kültürel işlemlerin yeterince ve zamanında uygu- 
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lanmasıyla bu sorun kısmen azaltılabilmekte ama tamamen giderilememektedir. 
Üreticilerimizin kültürel işlemleri yerine getirebilmesi için kredilerle desteklenmesi uygun 
olacaktır. Bunun yanında, periyodisiteye eyilimi az olan Siirt çeşidinin teşvik edilmesi 
gerekmektedir. 

2- Çeşit Sorunu 

Üretimimizin çoğunluğunu oluşturan mevcut çeşitler, ihracatçı önemli ülkelerde (Iran 
ve ABD) yetişen fıstıklarla, albeni (irilik ve çıtlama) yönünden rekabet edememektedir. 
Kültürel işlemlerin tam olarak yerine getirilmesiyle kalite önemli düzeyde iyileştirilmece 
birlikte, rekabet şansını artırmaya yeterli olamamaktadır. Ancak, ülkemiz fıstıkları yeşil içli 
.olup diğer ülke fıstıklarına göre lezzetlidir. Damak tadına hitap etmektedir. Mevcut 
Antepfıstığı bahçelerinde, verim ve kaliteyi artırıcı önlemler teşvik edilip, fıstığımızın 
belirgin özellikleri tanıtılmalıdır. Bunun yanında, yeni kurulacak tesis ve aşılama 
çalışmalarında, dış piyasanın istediği iri çeşitlerin kullanılması teşvik edilmelidir. 

3- Fidan Sorunu 

Altıncı plan döneminde mevcut olup, yedinci plan döneminde de devam edeceği 
tahmin edilen önemli bir sorundur. Aşılı tüplü fidan yetiştiriciliği yalnız Antepfıstığı 
Araştırma Enstitüsünde yapılmaktadır. Bu kuruluş tüplü fidan yetiştiriciliğinin esaslarını 
belirlemiştir. Ancak, hızlı üretim için gerek duyulan kontrollü seranın kurulması mümkün 
olmamıştır Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, aşılı tüplü fidan sorunu devam 
edecektir. 

4- Destekleme Alımlarında Fiyat İstikrarsızlığı 

Genellikle üretim ve ihracat arasında denge kurulamamaktadır. Üretimin fazla olduğu 
yılda, ihracatta da tıkanıklık olursa, fiyatlar anormal derecede düşmektedir. Üretici ve 
ihracatçının durumları göz önüne alınarak, dış pazardaki gelişmelere göre dengeli bir 
destekleme alım fiyatı belirlenmelidir. Bu dengenin yıllar genelinde uygulanması, üretim 
ve ihracata istikrar getirecektir. 

5- Yurtiçi ve Yurt Dışı Pazarlama Sorunları 

Antepfıstığı, mevcut durumuyla uygun olmayan depolarda saklanmaktadır. İşleme 
sanayiinde önemli tıkanıklıklar vardır Bu durum ürün kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ambalaj sanayi istenilen seviyede değildir. Genellikle, ürünümüzü, dış 
ülkelerdeki büyük tüccarlar almaktadır Bu firmalara, marka, isim, standart belgesi 
olmaksızın çuvallarda (jüt veya telis) ve düşük fiyatla ihracat yapılmaktadır. Diğer 
ihracatçı ülkelerin yaptığı gibi ürünü gösterişli yapan ambalaj sanayii geliştirilmelidir. 
Ürünümüz el değiştirmeden, Türk markaları ve kendi orijinal isimleriyle lüks 
ambalajlarda ihraç edilmelidir. Yurt dışı pazarlama ve tanıtım örgütleri kurulmalıdır. 

Böylece ihracatımızın artacağı, ürünümüzün daha yüksek fiyatla değerlendirileceği, 
döviz girdisinin artacaği umulmaktadır. 
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I. GİRİŞ 

Badem kültürü ilk olarak Iran, Türkiye, Suriye ve Filistinde başlamıştır. Daha sonra 
buralardan Yunanistan'a ve Kuzey Afrika'ya götürülmüştür. İtalya ve Ispanya'da çok eski 
çağlardan beri yetiştirilmektedir. Bu şekilde üretimi en uygun olarak Akdeniz çevresindeki 
ülkelerde yerleşmiştir. Daha sonraları badem, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'dan Kuzey 
Amerika'ya götürülmüş ve bu ülkede özellikle Kaliforniya'da 1940 yılından sonra büyük 
bir gelişme göstermiştir. 

Badem esas itibariyle bir sıcak iklim meyvesidir, özellikle meyvelerinin olgunlaşması 
için yüksek sıcaklıklara gereksinim duyan badem bu nedenle Anadolunun çok yüksek 
yaylalarında yetiştirilememektedir. Karadeniz bölgesinin serin ve nisbi nemi yüksek 
kesimleri de badem için uygun değildir. Kış dinlenme ihtiyacı düşük olan bademin 
yetiştiriciliğini kısıtlayan esas faktör ilkbahar geç donlarıdır. Bu nedenle bu gibi yerlerde 
geç çiçek açan tipler büyük bir önem arzeder. Kuraklığa oldukça dayanıklı olmasına 
rağmen yağışı 300 mm'nin altında olan yerlerde badem ancak ağaçlandırmaya hizmet 
etmesi ve sınırlı da olsa bir gelir sağlaması nedeniyle yetiştirilebilir. 

Diğer meyve türleriyle kıyaslandığında badem ağaçları ülkemizde hemen hemen tüm 
teknik işlemlerden yoksun bırakılmışlardır. Budama sulama, gübreleme, hastalık ve 
zararlılarla mücadele neredeyse hiç yapılmamaktadır. Genellikle bahçe kenarlarına sınır 
ağacı olarak düşünülen bademde çok az kapama bahçeye rastlanılmaktadır. 

Geniş ölçüde tohumla üretiminin yapıldığı badem yeşil kabuklu çağla devresinden 
itibaren tüketilen bir meyve türüdür. Bu haliye Şubat sonu - Mart başında piyasaya ilk 
çıkan erken yazlık meyve türü olan badem, bundan sonra, içinin tam gelişmiş ve 
sertleşmiş olduğü devredeki tüketimi ile daha bir önem kazanır. Kendisi ve yan 
ürünlerinin gıda, şekerleme, sanayi ve kozmetik sektörlerinde kullanılması, önemini 
artıran ve sorunlarına çözüm getirilmesini zorunlu kılan özelliği olmaktadır 

Ülkemiz meyve üretiminin %7.2'sini sert kabuklu meyveler oluşturmaktadır. Sert 
kabuklu meyve türleri içerisinde ise ağaç sayısının %1.5'ini ve üretim miktarlarının 
%5.6'sını badem oluşturmaktadır. 

Dünya badem üretimi, miktar olarak büyük rakamlara ulaşmamakla birlikte değer 
bakımından dünya ticaretinde önemli sayılacak derecede rol oynamaktadır. Dünya 
kabuklu badem üretiminde %3-4 arasında değişen bir paya sahip olan Türkiye'nin yıllar 
itibariyle badem ihracatı toplam üretiminin %4.1'i ile %1.4'ü arasında değişmektedir, 

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları, Ziraat Fakülteleri, 
Meyvecilik Üretme İstasyonları ile Tarım II Müdürlüklerine bağlı fidanlıklar badem 
sektöründeki kuruluşlar olarak belirtilebilir. 



2. Üretim 

a) Üretimin Dağılımı : 

Türkiye'de badem ağacı sayısının ve badem üretimlerinin 1987-1991 periyodundaki 
gelişimi aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Çizelge: 1. Türkiye Badem Ağaç Sayısı ve Üretimi (1987-1991) 

YILLAR AĞAÇ SAYISI 

Meyve Veren 
Yaşta (1000) 

Meyve Vermeyen 
Yaşta (1000) 

Toplam 
(1000) 

Üretim 
Miktar (Ton) 

1987 4 . 054 761 4 . 815 33.000 

1988 4.039 735 4.769 42.000 

1989 4 . 040 752 4.792 46.000 

1990 4 . 040 775 4 . 815 46.000 
1991 4 . 019 755 4 .774 46.000 

KAYNAK : : D.I.E. Tarım istatistikleri Özeti , 1991. 

1987-1991 döneminde bademde toplam ağaç sayısında çok az bir azalma olmakla 
birlikte üretimde 1987 yılına göre görülen artışın iklim koşullarına bağlı olarak oluştuğu 
söylenebilir. Bölgeler itibariyle ağaç sayısı ve üretim miktarları ise Çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2. Bölgelere Göre Badem Ağacı Sayıları ve Üretim 
Miktarları İle % Dağılımları (1990) 

Bölgeler Meyve veren Meyve 
Vermeyen 

Toplam % Üretim 
Ton 

% Verim 
(Kg/Ağ) 

1.Ortakuzey 298.965 45.913 344.878 7.2 3. 324 7.2 11.1 
2 . Ege 1.793.592 188.900 1.982.492 41.2 14.850 32.3 8.3 
3.Marmara 100.188 12.275 112.463 2.3 1. 858 4 . 0 18.5 
4.Akdeniz 521.018 107.815 628.833 13. 1 9.227 20. 1 17.7 

5.Kuzeydoğu 19.800 1.740 21.540 0.4 236 0.5 11.9 

6.Güneydoğu 412 .789 117.126 529.915 11. 0 4 . 993 10. 9 12. 1 
7.Karadeni z 19.750 1. 500 21.250 0.4 237 0.5 12.0 
8.Ortadoğu 391.220 159.999 551.219 11. 5 4 . 905 10.7 12.5 

. Oı tagüney 482.678 139.732 622.410 12. 9 6. 370 13 . 8 13.2 

Türkiye 4.040.000 775.000 4.815.000 100 . 0 46.000 100 . 0 11. 4 

KAYNAK Tarımsal Yapı ve Üretim (1990) D.I.E. 

Ege Bölgesi hem ağaç sayısı ve hem de %32.3'lük üretim miktarı bakımından 
Türkiye'nin en önde gelen badem üretim bölgesidir. Ege'yi Akdeniz, Ortagüney ve diğer 
bölgeler izlemektedir. Ege ve Akdeniz bölgeleri birlikte toplam badem üretiminin 
%52.4'ünü oluşturmaktadır, Ege, üretimin en yoğun olduğu bölge olmasına rağmen 
verimliliğin en düşük olduğu bölgemizdir. 1990 yılı istatistiklerine göre verim bakımından 
18.5 kg/ağaç ile Marmara bölgesi ilk sırada yer almakta, bunu 17.7 kg/ağaç ile Akdeniz 
bölgesi takip etmektedir. Diğer bölgeler Türkiye ortalamasına yakın değerler 
göstermektedir. 



1990 yılı istatistiklerine göre badem üretiminde önemli iller ve ülke üretimi içindeki 
payları Çizelge 3'te verilmiştir. 

ÇİZELGE 3. Badem Üretiminin Ağırlıklı Olduğu iller ve Türkiye 
Genelindeki Payları (1990) 

Ağaç Sayıları (Adet) 
ILLER   

Meyve Meyve Toplam 
Vere Vermeyen 

İÇEL İ89.433 53.445 242.878 5.0 5. 192 11. 3 27 . 4 
DİYARBAKIR 223.100 55.900 279.000 5 . 8 3.036 6. 6 13. 6 

ANTALYA 226.680 23.505 250.185 5 . 2 2.714 5.9 12 . 0 

KONYA 259.705 56.381 316.086 6 . 6 2. 684 5 . 8 10. 3 
İSPARTA 288 .470 16.065 304.535 6.3 2. 536 5 . 6 9 . 0 
MUĞLA 600.529 24.975 625.504 13.0 2 . 199 4 . 8 3.7 
AFYON 117.885 44.875 162.7€ . 3.4 2.196 4 . 8 18.6 
denizli 219.000 75.430 294.430 6.1 2.186 4 . 7 10.0 
TUNCELİ 112.200 64.550 176.750 3 . 7 1. 809 3.9 16.1 
ELAZIĞ 143.685 55.975 199.660 4 . 1 1.682 3.7 11.7 

10 IL top. 2 ,380.687 471.101 2 .851.788 59 . 2 26.284 57 . 1 13.2 

TÜRKİYE 4 , .040.000 775.000 4 .815.000 100 . 0 46.000 100 . 0 11.4 

KAYNAK : Tarımsal Yapı ve Üretim (1990) D.I.E. 

Türkiye'deki toplam badem ağacı sayısının %59.2'si Çizelge 3'de yer alan 10 ilde yer 
almakta ve bu illerin badem üretim miktarı toplam üretimin %57.1'ini teşkil etmektedir 
Meyve veren yaştaki ağaç sayısı bakımından Muğla ili Türkiye'nin en ağırlıklı ili olmasına 
rağmen ağaç başına verimin düşük olması nedeniyle üretim payında ilk sıralarda yer 
almamaktadır. 

Ağaç başına verimin 27.4 kg olduğu İçel ili 5.192 tonluk badem üretimi ile Ülkemizin 
en önemli ilidir. İçel ilini 1990 yılı verilerine göre 3.036 tonla Diyarbakır, 2.714 tonla 
Antalya, 2.684 tonla Konya ve 2.586 tonla İsparta izlemektedir. 

b) Üretim Yöntemi 

Anadoluda bademin binlerce yıldan ben yetiştirilmekte olmasına rağmen bunun 
generatif yolla (tohumla) yapılması, üretimin standardizasyonunu engellemiştir Halen 
Türkiye'de mevcut badem ağaçlarının tamamına çok yakın kısmını, tohumdan yetişmiş, 
kalın kabuklu, şekil, irilik, renk ve tad bakımından bir örnek olmayan ve iç randımanı 
düşük (%18-20) meyveler veren ağaçlar oluşturmaktadır Bu durum hem üretimimizi, hem 
de ihracatımızı engelleyen bir yapıdadır Özellikle, belli standart çeşitlerle kurulmuş 
plantasyonların sınırlı sayıda oluşu, ilkbahar donlarının yaptığı zararlar ve modern 
yetiştirme tekniklerinin kullanım oranının düşüklüğü gibi nedenler, badem üretiminde 
istenilen düzeye ulaşılamamasının ana sebebini oluşturmaktadır. 

Üretimde standardizasyonun sağlanması ve verimin artırılması bölgelere uygun 
standart çeşitlerin belirlenmesi ve bunlarla bahçe tesisi ile mümkün olabilecektir. Gerek 
ülkemizde yapılan seleksiyonlar sonucu seçilen çeşitler ve gerekse yurt dışından getirilen 
çeşitlerin fidan üretimleri kamu ve özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Üretimi 
yapılan badem çeşitleri, yerli çeşitlerden, Dokuzoğuz-I, Dokuzoğuz-ll, Gülcan-I, Gülcan-ll, 

% Üretim % Verim 
(Ton) (kg/ağ) 
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101/9, 101/13, Diş bademi ve yabancı çeşitlerden, Texas, Nonparaeil, Drake ve 
Tuono'dur. 

Tuono gibi kendine verimli çeşitlerin varlığına rağmen, genel olarak badem'de 
"Uyuşmazlık" vardır. Bu durum meyve tutumu için yabancı tozlanmayı gerektirir. Badem 
plantasyonlarının kurulmasında aynı zamanda çiçek açan ve karşılıklı olarak birbirini 
dölleyen çeşitlerin birlikte dikimini sağlamak zorunludur. 

Fidan üretiminde uygulanan yöntem durgun göz aşısıdır. Badem kazık köklü 
olduğundan çok az olan saçak kökleri söküm esnasında zarar görür bu nedenle 
fidanların sökümden sonra çok iyi korunması gerekir. En iyisi sökümden sonra hemen 
dikilmelidir. Kurak bölgelerde bademlik kurulması sözkonusu olduğunda tavsiye edilen 
yöntem, tohumların doğrudan araziye ekilmesi ve yetişen çöğürlerin yerinde 
aşılanmasıdır. Anaç konusunda yeterli çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte homojen 
çöğür eldesi amacıyla standart çeşitlerin tohumları bu amaçla kullanılabilir. Badem, 
toprak bakımından fazla seçici olmamakla birlikte en iyi geliştiği topraklar süzek ve derin 
alluviyal topraklardır Badem için en sakıncalı toprak fazla su tutan ağır ve killi 
topraklardır. 

Bademde standardizasyonun dışında, modern girdi kullanımımızda da eksiklikler 
vardır. Zira genelde badem ülkemizde diğer meyvelerle karışık, sınır ağacı, ya da kıraç 
alanların ağaçlandırılması amacıyla düşünülen, müşkülpesent olmayan, gübresi, ilacı, 
suyu kendisinden esirgenen, iklim koşullarına göre 2-3 yilda bir ürün verdiğinde normal 
karşılanan, kendi haline terkedilmiş bir meyvedir. Alınacak tedbirlerle, üretici, pazarlamacı 
ve ülke ekonomisi için önemli olabilecek katkıların ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
Ancak o sayede gerçekten önemli bir ürünün değeri anlaşılabilecektir. 

c) Maliyetler 

Badem üretimi genelde kapama bahçelerde yapılmadığından, üretim girdileri kullanımı 
ve bakım işleri ile ilgili veriler yeterli ve sağlıklı şekilde elde edilememektedir. Bu yüzden 
maliyet hesaplamalarına gidilememiştir. 

3- Dış Ticaret Durumu 

a) İthalat: 

Türkiye dış ülkelerden badem ithalatı yapmamaktadır. 

b) İhracat: 

Türkiye'nin 1988-1992 yılları arasında badem ihracatı ve değeri Çizelge 4'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 4 : Türkiye Badem ihracatı (1988-1992) 

YILLAR Kabuklu Iç Badem ihracatı (kg) Kabuklu ihracat 

Badem Badem Değeri 
ihracatı Acı Tatlı Toplam Cinsinden (Dolar) 

(Kg) Toplam 
ihracat 

(kg)(x) 

1988 53.271 151.797 183.944 335.741 1.731.976 1.311.660 

1989 43.244 256.618 275.932 532.550 2.705.994 2.043.610 

1990 104.423 264.400 82 .088 346.488 1.836.863 1.423.802 

1991 64.530 269.650 14.015 283.665 1.482.855 892.186 

1992 44.536 86.360 22.110 108.470 586.886 423.311 

KAYNAK : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı IGEME kayıtlan, 
1992 

x) Kabuklu bademe dönüştürmede 1 kg iç bademin 5 kg. kabuklu bademden 
elde edildiği varsayılmıştır. 

Badem ihracatımızın 1988 yılı itibari ile toplam üretimdeki payı %4.t iken 1992 yılında 
%1.4'e düşmüştür. Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği üzere son yıllarda badem 
ihracatımızda bir azalma görülmektedir. 1989 yılında 2.043.610 dolar olan ihracat geliri, 
1992 yılında 423.311 dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız daha ziyade acı ıç badem 
şeklinde olmaktadır. Dünya badem ihracat miktarları ve fiyatlarına, en büyük üretici ülke 
durumundaki ABD Kaliforniya eyaleti badem üreticileri birliği (CAGE) etki etmekte, doğal 
şartların gelişimi de badem üretimi ve ticaretinde çok fazla rol oynamaktadır. Ülkemizde 
badem üretiminde ve pazarlamasında herhangi bir destekleme sözkonusu değildir. 

Badem ihracatımızın miktar ve değer olarak ülkelere göre dağılımı ve ihracatımız 
içindeki ağırlıkları Çizelge 5'te verilmiştir. İhracatımızın ülkelere göre dağılımı yıllar 
arasında farklılıklar göstermekle birlikte genelde 10-15 ülke ile sınırlı kalmaktadır 
İhracatımızda AT ülkeleri (özellikle Almanya ve İtalya) ağırlıklıdır. 1990 yılında badem 
ihracatımızın %75'i 1991'de %94'ü ve 1992'de %81'i AT ülkelerine yapılmıştır. Diğer 
ülkelere yapılan ihracatlar çok cüzi miktarlarda gerçekleşmektedir. En büyük badem 
ithalatçısı durumunda görülen Almanya ve İtalya'ya 1990 yılında toplam ihracatımızın 
%58.7'si. 1991'de %86.4'ü 1992'de ise %72.7'si ihraç edilmiştir. İtalya'ya ihracatımız yıllar 
arasında çok az bir dalgalanma göstermesine karşılık, Almanya'ya ihracatımız 1992 
yılında çok büyük bir düşüş göstermiş ve 1991 yılına göre yaklaşık 9 kat azalmıştır. Bu 
durum 1992 yılındaki toplam badem ihracatımızın azalmasına başlıca neden teşkil 
etmiştir. 
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ÇİZELGE: 5. BADEM İHRACATIMIZIN ÜLKELERE GORE DAĞILIMI (1990-1992) 

1990 1991 1992 

ÜLKELER MİKTAR DEĞER İHRACATTAKİ MİKTAR DEĞER İHRACATTAKİ MİKTAR DEĞER İHRACATTAKİ 
(Kg) (Dolar) PAYI (>.) (Kg) (Dolar) PAYI(%) (Kg) (Dolar) PAYI (%) 

ABD 15.000 13.125 0.8     

  
  

    

ALMANYA 893.600 717.601 48. 6 875.322 487.044 59. 0 97.356 55.513 16. 6 
AVUSTURYA 375 524   2.793 2.583 0.2 1.587 2 .735 0.3 

BELÇIKA-LÜKSEMBURG       360 489       

  

BULGARİSTAN         

    1. 000 1. 072 0.2 

DANİMARKA       1. 150 743   1.875 1. 404 0.3 
FRANSA 17 . 046 14.505 0.9 90.000 51.507 6.1 22 .500 12.694 3.8 

HİNDİSTAN 10.000 8.028 0.5   

  
    

    

HOLLANDA 10.000 5 . 887 0.5 15.000 9. 825 1.0       

IRAK 170.000 92.350 9.3 25.000 4.250 1.7       

INGİLTERE 197.946 163.508 10. 8 16.240 71.212 1.1 26.900 79.467 4 . 6 
ISPANYA 85.000 59.743 4 . 6             

İSVEÇ 14.660 43.305 0.8 4. 000 3. 742 0 . 3 378 1. 139   

İSVİÇRE 175 483   285 394   2 .500 2 . 552 0.4 

İTALYA 185.718 190.490 10 . 1 fc 406.750 223.932 27.4 328.950 166.512 56. 1 
KUVEYT 128.578 11.935 7 . 0             

KUZEY KIBRIS T.C. 27.690 22.467 1.5 18.700 14.982 1.3 10.900 8. 951 1.9 
LİBYA 2 . 000 576 0.1             

MACARİSTAN   

  
        125 107   

MISIR 75.000 72.300 4 . 1     15.000 13.980 2 . 6 

NORVEÇ     

  535 290   
      

POLONYA 250 200   5 . 000 5. 300 0.3       

RUSYA FEDERASYONU       
  

    515 763   

S . S . C . B . (RUSYA) 75 115   345 200   

  
  

  

SUUDİ ARABİSTAN 1.250 3.285   7. 375 5. 428 0.5 1. 950 1.072 0.3 

ÜRDÜN       12.500 9.140 0.8       

YUGOSLAVYA 2 . 500 3. 375 0.1             

YUNANİSTAN     — 1.500 1.125 0.1 350 350   

KESİNLEŞMİŞ ÜLKELER     —     — 75.000 75.000 12 . 8 

99.7 99. 9 99. 9 
TOPLAM 1 . 836.863 1.423.802 -0.3 

100. 0 

1.482.855 892.186 - 0.1 

100. 0 

586.886 423.311 - 0.1 

100. 0 

(...) Ele alınan birimin onda birinden az. 
( x ) Tablodaki ihraç miktarları kabuklu badem cinsine döndürülmüş rakamlardır (1 kg iç bademin 5 kg kabuklu bademden 

elde edildiği kabul edilmiştir). 
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Türkiye'nin AT ülkelerine 1990-1992 yılları arasında badem ihracat miktarı ve değerleri 
Çizelge 6'da gösterilmiştir. AT ülkeleri arasında Almanya, İtalya, Ingiltere ve Fransa 
düzenli olarak ihraç yaptığımız ülkelerdir. AT'ye üye diğer ülkelere ihracatımız yıllara bağlı 
olmakta ve önemsenmeyecek miktarlarda gerçekleşmektedir. Almanya, İtalya ve 
Ingiltere’nin AT'ye üye ülkelere yaptığımız ihracat içindeki payı %90'ın üzerindedir. 

ÇİZELGE 6 : Türkiye'nin AT Ülkelerine Yıllar itibarı ile Badem 
İhracat Miktarı ve ihracat Değerleri. 

ÜLKELER 

1990 1991 1992 

Miktar 

(kg) 
Değer 
(Dolar) 

Miktar 

(kg) 
Değer 
(Dolar) 

Miktar 

(kg) 
Değer 

(Dolar) 

Almanya 893.600 717.601 875.322 487.044 97.356 55.513 

Belçika   
Lüksenburg 

  360 489 

Ingiltere 197.946 163.508 16.240 71.212 26.900 79.467 

Fransa 17 . 046 14.505 90.000 51.507 22.500 12.694 

Hollanda 10.000 59.743         

İtalya 185.718 190.490 406.750 223.932 328.950 166.512 
Portekiz   

          

Danimarka     1.150 743 1 . 875 1.404 

Yunanista n     1 .500 1 . 125 350 35 0 

Ispanya 85.000 59.743         

İrlanda     

        

TOPLAM 1.389.310 1.205.590 1.391.322 836.052 477.931 315.940 

KAYNAK : 

1992 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, IGEME, Kayıtları 

Dünya ticaretinde badem fiyatları ürün miktarına, özellikle A B D. Kaliforniya Eyaleti 
üretim durumuna ve konjonktüre göre dalgalanmalar arzetmektedir. Buna bağlı olarak 
Türkiye'nin de badem ihraç fiyatları dalgalanmalar göstermektedir. 1988-1992 yılları 
badem ihraç fiyatlarımız Çizelge 7'de verilmiştir. 

ÇİZELGE : 7. Bademde Ortalama ihraç Fiyatları (Dolar/kg) 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Kabuklu 1.51 

Acı Iç 3.99 
Tatlı Iç 3.40 

0.98 

4 . 03 
3 . 50 

2.20 

3.72 
2 . 55 

1 .85 

2.71 
2 . 92 

2.21 
2 .54 

4.79 

KAYNAK: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. IGEME Kayıtları, 1992. 

4- Stok Durumu 

Türkiye'de badem stoku mevcut değildir. 



5- Yurtiçi Tüketim 

1987-1991 döneminde gerçekleşen badem üretiminden (kabuklu cinsinden), 
gerçekleştirilen ihracat (kabuklu cinsinden) rakamları çıkarılarak, toplam yurtiçi kabuklu 
badem tüketimi rakamları elde edilmiş ve Çizelge 8’ de verilmiştir. 

ÇİZELGE 8. Bademde Yurtiçi Tüketimi (1987-1992) 

Üretim 

YILLAR 

ihracat 

(Ton) 
Yurtiçi 

(Ton) 
Kişi başına 

Tüketim (Ton) Tüketim 

1987 33.000 2.135 30.865 0.59 

1988 42.000 1.732 40.268 0.75 

1989 46.000 2.706 43.294 0.79 

1990 46 . 000 1 . 837 44.163 0.79 

1991 46.000 1.483 44.517 0 .78 

Bademde yurtiçi tüketim miktarları. 1987 yılı dışında, kişi başına 0.75 - 0.79 kg'lık bir 
tüketime olanak sağlayacak biçimde pek fazla değişmeden kalmıştır. Çok ekstrem yıllar 
dışında kişi başına badem tüketimi 0.8 kg. olarak kabul edilebilir. 

6- Fiyatlar 

Türkiye'de badem, çağla badem olarak hallerde satışa sunulmakta, kuru kabuklu ve iç 
bademin satış yerleri daha ziyade borsa ve tüccar vasıtasıyla doğrudan olmaktadır. 1993 
yılı çağla badem fiyatı Mersin toptancı halinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur (Çizelge 9). 

ÇİZELGE : 9. Mersin Toptancı Hali 1993 Yılı Çağla Badem Fiyatı 

Fiyat (TL/kg) 
AYLAR 

Min. Max . Ortalama 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

15.000 
3 . 000 
3 . 000 

35.000 
15.000 
3 . 000 

20.000 
6. 000 
3.000 

Kuru kabuklu badem cinsinden çiftçi eline geçen fiyatlar ise, Çizelge 10'da verilmişti 

ÇİZELGE : 10. Bademde 1988-1990 Dönemi Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar (TL/kg) 

YILLAR 1988 1989 1990 

Fiyatlar 1. 557 2 .295 3 .294 

Kaynak D.I . E. Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar 1988-1990. 
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7- istihdam 

Badem üretiminin istihdama katkısı konusunda, birim alan veya ağaç başına işgücü 
kullanımı ile ilgili yeterli ve sağlıklı veri bulunamadığından herhangi bir açıklama ve 
yorumda bulunulamamıştır. 

8- Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Türkiye'nin 1988-1992 döneminde, Badem ağacı sayıları, üretim, ihracat ve Yurtiçi 
tüketim miktarları daha önce (Çizelgeler 1, 4, 8) açıklanmıştır. Bu bölümde ise anılan 
parametreler birarada değerlendirilmeye alınmıştır. 

ÇİZELGE : 11. 1988-1992 Döneminde Belli Başlı Parametreler İtibariyle Bademdeki 
Gelişmeler (Index. 1988-100). 

YILLAR Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

Meyve Vermeyen 
Ağaç Sayısı 

Üretim ihracat Yurtiçi 
Tüketim 

KişiBaşına 
Tüketim 

1988 100 100 100 100 100 100 
1989 100 102 109 156 108 105 
1990 100 105 109 106 110 105 
1991 100 105 109 86 111 104 
1992 -- -- -- 34 

1988-1992 dönemine bakıldığında meyve veren ağaç sayılarında herhangi bir değişiklik 
sözkonusu değildir. Buna karşılık meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısında %5 oranında 
bir artış kaydedilmiştir. Meyve veren yaştaki ağaç sayılarında bir değişme olmamasına 
karşılık üretimde gözlenen artışın daha ziyade iklim koşullarına bağlı olarak oluştuğu 
söylenebilir. 1989 yılında bir önceki döneme göre %56 oranında bir artış gösteren badem 
ihracatımız sonraki yıllarda hızla azalmaya başlamış ve 1992 yılında 1988 yılı ihracatının 
ancak %34'üne erişebilmiştir. Ülkemizde badem ihracatının çok büyük kısmı AT 
ülkelerine yapılmaktadır. AT üyesi ülkelerden Almanya'ya yaptığımız ihracatın 1992 
yılında bir önceki döneme göre yaklaşık 9 kat azalması yukarıda sözü edilen azalmanın 
başlıca nedenini teşkil etmektedir. 

Kişi başına tüketim miktarlarında ise yurtiçi tüketime paralel bir gelişme görülmekte, 
yurtiçi tüketimin %11 oranında artmasına karşılık kişi başına tüketimin %4 oranında 
artması nüfus artışından kaynaklanmaktadır. Sözkonusu dönemde sadece mevcutların 
devamı için ihtiyaç duyulan fidan sayısı 100.000 dolaylarındadır. Buna rağmen Çizelge 
12'de izleneceği gibi kamu kuruluşlarinca üretilen fidan sayısı ihtiyacın çok altında 
kalmaktadır. Kamu kuruluşlarınca karşılanmayan fidan ihtiyacı üreticilerin kendilerinden 
ya da özel kuruluşlardan sağlanmaktadır. 



ÇİZELGE : 12. Kamu Kuruluşlarının Badem Fidanı Üretimleri 

Meyve Veren Yenileme için Kamu Kuruluşlar 
YILLAR Ağaç Sayısı Gerekli Fidan Fidan Üretimi 

(Adet) Sayısı (Adet) (Adet) 

1988 4.034.000 100.850 7. 035 
1989 4.040.000 101.000 7.468 
1990 4.040.000 101.000 10.200 
1991 4.019.000 100.475 20.231 
1992   19.962 

KAYNAK : Tarım Bakanlığı, TÜGEM Kayıtları. 

Kamu Kuruluşlarında üretilen badem fidanları Türkiye'nin badem fidanı ihtiyacının 
yıllara göre ancak %7 ile %20'sini karşılayabilmektedir. Geriye kalan çok büyük bir oran 
diğer özel kişi ve kuruluşlarca sağlanmaktadır. Özel sektörce yetiştirilen fidan miktarları 
hakkında sağlıklı rakamlar elde edilememekle birlikte her geçen yıl üretim miktarları 
artmaktadır, özel fidanlıkların 1992/1993 yılı fidanı hedefleri 37.200 adettir. 

b) Sorunlar 

Badem üretiminde en önemli sorun ismine doğru sağlıklı fidanın yeterince 
sağlanamamasıdır. 

Bölgelere göre uygun çeşit ve bu çeşitlerle kurulu kapama bahçeler yok denecek 
kadar azdır. Bu nedenle ülkemizde çok sayıda tip ve çeşitle üretim yapılmaktadır. Bu da 
elde edilen ürünün kalitatif ve kantitatif açıdan heterojen olmasına ihracatın olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olmaktadır. 

Fidanlıklar ile yetiştirme alanları arasındaki mesafelerin çoğu kez fazla olması ve 
nakliye sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması fidan tutma yüzdelerinin oldukça düşük 
olmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde badem genellikle işletmeler de tali bir üretim dalı olarak görülmekte, üretim 
küçük ve dağınık olarak yapılmakta, gerekli kültürel uygulamalar ihmal edilmektedir. Bu 
nedenle de verim düşük olmaktadır. 

Badem fidanı üretiminde homojen anaç kullanılmadığı gibi bu konudaki çalışmalar da 
yetersizdir. 

Bademde ülkemizin ihraç potansiyelini artıracak dış pazar etüdlerinin yapılmamış 
olması, gerek ıç ve gerekse dış pazar isteklerine göre üretimde bulunmayışımızın bir 
başka sebebini oluşturmaktadır. 

9- Dünyadaki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama 

Bademde dünya üretimi ve başlıca ülkeler Çizelge 13'de verilmiştir. 



ÇİZELGE : 13. Kıtalar ve Başlıca Ülkeler itibariyle Dünya Badem 
Üretimi (1989-1991) (Ton) 

YILLAR 

ÜLKELER   
1989 % 1990 % 1991 % 

DÜNYA 1 . 3i 35.963 100 . 0 1.326 .112 100 1.229 .295 100 . 0 

AFRİKA 76 . 620 5 . 9 93 , . 120 . 0 82 .250 6 , 7 

Libya 33 . 070 2 . 5 33 , . 070 . 5 34 . 000 2 . 8 

Tunus 35 . 000 2 . 7 52 , .200 3 . 9 40 . 000 3 . 3 

Diğer 8 .500 — •- 7 , . 850 ---- 8 .250 ----

AMERİKA 360 .800 27 . 6 474 , . 130 35 . 8 338 . 420 27 . 5 

ABD 358 . 100 27 . 4 471 . .460 35 . . 6 335 . 700 27 . . 3 

Diğer 2 .700 — •- 2 . . 670 ---- 2 . 720 --

--

ASYA 329 .141 25 . 2 305 . . 649 23 . . 0 323 .718 26 . . 3 

Çin 118 . 000 9. 0 122 . . 000 9. . 2 125 . 000 10. , 2 

Iran 66 . 522 5 . 2 67 , , 000 5 . 1 65 . 000 5 . , 3 

Türkiye 46 . 000 3. 5 46. . 000 3 . . 5 48 . 000 3 . . 9 
Pakistan 30 .500 2 . 3 31 . , 000 2 , . 3 31 . 900 2 . , 6 

Diğer 68 .119 — ■- 39. .469 -■ -- 53 .718 ----

AVRUPA 553 . 684 40. 9 446. . 697 33 . . 7 477 . 907 38 . 9 

Ispanya 324 .500 24 . 8 250 . .100 18 . . 9 250.1 9072 0. 4 

İtalya 97 .800 7 . 5 94 . . 970 7 . . 2 127 . 330 10 . 4 
Yunanistan 61 .800 4 . 7 55 . . 000 4 , , 1 50 . 000 4 . 1 

Diğer 49 .584 — ■- 46. 627 ---- 49 . 877 -- --

OKYANUSYA 5 .718 0. 4 6. 516 0. . 5 7 . 000 6 

Avusturalya 5 .718 0 . 4 6 . 516 0. . 5 7 . 000 0 . 6 

KAYNAK : FAO, Production Yearbook, 1991. 

Türkiye, dünya badem üretiminde %3.5 ve 3.9'luk payıyla 7, sırada yer almaktadır. En 
önemli badem üreticisi ülkeler A.B.D., Ispanya, İtalya, Çin ve İran'dır. 

Üretimde ilk 5 sırayı alan bu ülkeler, dünya badem üretiminin % 73-76‘sını 
vermektedirler. Dünya'nın belli başlı badem ihracatçısı ülkeler A.B.D., Ispanya, İtalya 
Yunanistan. Portekiz ve Fas'tır. Başlıca ithalatçı ülkeler ise; Almanya başta olmak üzere 
Fransa, Japonya, Ingiltere, Hollanda, İsviçre, İsveç ve Kanada’dır. Sadece A.B.D. ve 
Ispanya Dünya badem piyasasının büyük bir kısmına hakimdir. AT ülkelerinin badem 
ithalatının çoğu bu iki ülkeden sağlanmaktadır. Özellikle Ispanya'nın AT’ye tam üye 
olması ile bu ülkenin AT’ye badem ihracatında önemli artışlar gözlenmektedir. AT 
ülkelerinin ve karşılaştırmak için Türkiye'nin badem üretim miktarları Çizelge 14’de 
gösterilmiştir. Dünya badem üretiminin %32-39'u AT ülkelerinde üretilmektedir. AT 
ülkeleri içerisinde Ispanya, İtalya ve Yunanistan toplam AT üretiminin yaklaşık %95'ini 
üretmektedir. Türkiye'nin badem üretimi AT ülkelerinin yaklaşık %10’udur. 
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ÇIZELGE14 . Türkiye ve AT ülkelerinin Badem Üretim Miktarları (Ton) 

Y I L L A R 

198 9 1990 1991 

Ispanya 324.500 250.100 250.700 

İtalya 97.800 94.970 127.310 

Fransa 3.561 4 .500 4 . 600 

Yunanistan 61.800 55.000 50.000 

Portekiz 21.960 18.190 21.000 

TOPLAM 509.621 422.760 453.630 

Türkiye 46.000 46.000 46.000 

KAYNAK : FAO Production Yearbook (1991) . 

III- yedinci plan dönemindeki gelişmeler 

1. Genel Politika 

Yedinci plan döneminde, bademde çeşit standardizasyonunun sağlanması 
gerçekleştiriimelidir. Gerek daha önce yapılmış seleksiyonlar sonucu belirlenmiş iç 
randımanı yüksek, geç çiçeklenen çeşitler, gerekse kaliteli standart yabancı çeşitlerle 
farklı ekolojik koşullarda Adaptasyon çalışmalarına ağırlık verilmeli, ayrıca mevcut 
ağaçlardaki verimin artırılması amaciyla çeşit değiştirme aşılarına önem verilmelidir. 
Özellikle sahi! kesimleri üreticileri için iyi bir gelir kaynağı olan çağla badem konusundaki 
çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

Fidan üretimleri hem sözedilen kalitede hemde eskisine oranla daha büyük 
miktarlarda yapılmalı, bu konudaki çalışmalar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

Badem üretiminde modern tarımsal girdi kullanımlarını özendirici politikalar 
uygulanmalı, üreticilere teknik bilgi aktarımı, kredilendirme ve fiyatlandırma konularında 
destek olunmalı ve özendirici tedbirlere başvurulmalıdır. 

Gerek üretim ve gerekse pazarlama aşamalarında ortaya çıkabilecek sorunların 
üstesinden gelmede Bakanlık, üreticiden pazarlamacıya kadar her birimde sorunlar 
çözücü bir yaklaşımda olmalı, hukuki ve finansman konularındaki darboğazların aşılması 
konularında poiitika ve tedbirler oluşturmalıdır. 

Bademde ihraç potansiyelimizi artırmaya yönelik dış pazar etüdlerinin yapılmasına 
önem gösterilmeli, bu tip çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulguların uygulamaya 
geçirilmesi hassasiyetle takip edilmelidir. 

2. Talep Projeksiyonları 



a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

Badem yurtiçi talep projeksiyonunun hesaplanmasında 1982-1991 yılları, kişi başına 
tüketim verileri kullanılmıştır. Sözkonusu dönemde 1982=1 olarak alınmış ve trend 
hesabında doğrusal denklem kullanılmıştır. Trendin doğrusal denklemi Y=0.664+0.0096 
X bulunmuştur. Yine tahmin edilen nüfus yardımıyla yurtiçi toplam talebi elde edilmiştir. 

ÇİZELGE:15.1993-1999 Dönemi Yurtiçi Badem Talebi Projeksiyonu 

YILLAR 
Kişi Başına 

Talep (kg/kişi) 
Yurtiçi Toplam 

Talep (Ton) 

1993 0.78 4 b.698 

1994 0.79 48.335 
1995 0.80 50.021 

1996 0 .81 51.757 
1997 0 . 82 53.546 
1998 0.83 55.388 

1999 0 .84 57.286 

Badem 7. pian dönemindeki Yurtiçi talebin 46.698 ton'dan 57.286 ton a erişeceği, kişi 
başına talebin ise 0.78 kg'dan 0.84 kg'a çıkacağı tahmin edilmiştir Dönem sonunda 
Yurtiçi toplam talepde %8'lik bir artış gözlenmektedir. 

b) İhracat Projeksiyonu : 

Türkiye'nin 7. plan döneminde badem ihracatına ilişkin projeksiyon yapılırken 1983 yılı 
= 1 olarak alınmış ve 1983-1992 dönemindeki ihracat verilerine göre trend hesabında 
logaritmik yöntem kullanılmıştır (Log Y=3.76-0 64 logX). İhracat miktarları kabuklu 
cinsinden ton olarak alınmıştır. 

ÇİZELGE : 16. 1993-1999 Dönemi Badem ihracat Projeksiyonu 

YILLAR İHRACAT PROJEKSİYONU ( TON ) 

1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 

Denklem yardımıyla tahmin edilen değerlere bakıldığında önceki dönemdeki 
azalmalara paralel olarak önümüzdeki dönemlerde de ihracatımızda bir azalma söz 
konusudur. 

c) Toplam Talep Projeksiyonu 

Yurtiçi talep ve ihracat projeksiyonlarının toplanması ile toplam talep projeksiyonu 
hesaplanmıştır. 

1.24 0 

1.173 

976 
939 



ÇİZELGE : 17. Toplam Talep Projeksiyonu 

YILLAR Toplam Talep Projeksiyonu (Ton) 

1993 47.938 
1994 49.508 
1995 51.135 
1996 52.820 
1997 54.563 
1998 56.364 
1999 58.225 

3. Üretim Hedefleri 

Badem üretim projeksiyonunun hesaplanmasında 1976-1990 yılları arasındaki 
verilerden yararlanılmıştır. 1976=1 üretim miktarları 1000 ton'dur. Uygulanan modellerden 
doğrusal olan en uygun bulunmuştur (Y= 24.36 + 1.35 X). Üretim projeksiyonu Çizelge 
18'de toplam talep projeksiyonu ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

ÇİZELGE : 18 . Badem Üretim Projeksiyonu 

YILLAR 
Toplam Talep 

Projeksiyonu (Ton) 
Üretim 

Projeksiyonu (Ton) 

1993 47.938 48.660 

1994 49.508 50.010 
1995 51.135 51.360 

1996 52.820 52.710 
1997 54.563 54.060 

1998 56.364 55.410 

1999 58.225 56.760 

Projeksiyon yıllarının başında üretim tahminlerimiz toplam talebi karşılayacak 
düzeydedir. Ancak son dört yılda (1996-97-98 ve 99) üretim hedefleri toplam talebi 
karşılamamaktadır. Aradaki fark az olmakla birlikte, bu farklılık sonucu, ya daha az kişi 
başına tüketim gerçekleşecek veya üretimin toplam talebi karşılayacak düzeye 
çıkarılması için üretim artışı yönündeki çalışmalara ağırlık verilecektir. 

a) Fidan İhtiyacı 

1993-1999 yılları arasında mevcudun devamı ve yeni tesisler için gerekli fidan 
ihtiyacının belirlenmesinde önce meyve veren ağaç sayısı trendi bulunmuştur. 1976=1 ve 
ağaç sayısı = 1000 olarak uygulanan modellerden yarı logaritmik olanı en uygun model 
olarak seçilmiştir. (Y=3459 + 503.27 log X). Bademin ekonomik ömrü 40 yıl olarak ele 
alındığında mevcudun devamı için gerekli fidan sayısının hesaplanmasında her yıl için 
meyve veren ağaç sayısı 40'a bölünmüştür. Meyve veren ağaç sayısında yıllara göre 
oluşan pozitif artış kadar da yeni tesis için gerekli fidan sayısı belirlenmiştir. 
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ÇİZELGE :19. 1993-1999 Yılları Badem Fidan ihtiyacı Miktarı 

YILLAR 
Meyve Veren 

Sayısı 

Mevcudun devamı 

için gerekli 
fidan sayısı 

Yeni Tesis 

için gerekli 
fidan sayısı 

Toplam 
Fidan 

sayısı 

1993 4.090.000 102.250   102 . 250 

1994 4.102.000 102.550 12.000 114.550 
1995 4.114.000 102.850 12.000 114.850 

1996 4.124.000 103.100 10.000 113.100 

1997 4.134.000 103.365 10.600 113.965 

19 98 4.144.000 103.607 9.700 113.307 

1999 4.153.600 103.840 9.300 113.140 

7 nci beş yıllık plan döneminde badem için yıllık gerekli fidan sayıları 102.250 ile 
113.140 arasında değişmektedir. Bunun büyük bir kısmının mevcutların devamı için 
yenilemede kullanılacağı çizelgeden de anlaşılmaktadır. Buna göre gerek kamu 
kuruluşlarının ve gerekse özel fidan üretici kuruluşlarının badem fidanı üretimlerini 
artırmaları gerekmektedir. 

b) Diğer 

Ülkemizde badem üretiminde gübre, ilaç, su kredi gibi diğer üretim girdileri 
kullanılmadığından ya da çok az kullanıldığından, söz edilen girdilerin kullanım 
düzeylerinin 7. plan döneminde erişebileceği boyutlar hakkında herhangi bir yaklaşımda 
bulunulamamıştır. Badem üretiminde, ancak entansiteye gidilmesi, kapama bahçelerin 
ağırlık kazanması halinde modern tarımsal girdi kullanım düzeyleri hakkında bir 
yaklaşımda bulunulabilecektir 

IV - SAĞLANACAK KATKILAR 

Badem üretiminde birim alana iş gücü kullanımıyla ilgili verilerin eksikliği ve pratikte 
bademin diğer meyve türleriyle karışık, sınır ağacı şeklinde yetiştirilmesi, sadece 
meyvelerinin toplanması sırasında iş gücü harcandığı gözönüne alınarak, sağlıklı bilgi 
verilemeyeceği anlaşıldığından, bu bölümde bademin istihdama katkısı konusunda 
herhangi bir yaklaşıma gidilememiştir. 

V-ÜRÜNÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA ve DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Badem 1988-1992 döneminde meyve veren ağaç sayısında bir değişiklik meydana 
gelmemiş, meyve vermeyen ağaç sayısında ise %5'lik bir artış gözlenmiştir. Üretimde 
iklim şartlarına bağlı olarak %9 oranında bir artış olmuştur. İhracatımız son yıllarda 
azalma eğilimine girmiş buna karşılık kişi başına tüketim ve dolayısıyla yurtiçi talep 
artmıştır. 

Dünya ve AT'ye üye ülkeler'in badem üretim miktarlarında da son yıllarda önemli 
değişiklikler olmamıştır. Yıllar arasında meydana gelen farklılıklar ülkemizde de olduğu 
gibi iklim faktörlerinden ileri gelmektedir. Türkiye halihazırdaki üretimiyle dünya badem 
üretiminde %3.5-3.9 payıyla 7. sırada yer almaktadır. ABD, Ispanya, İtalya, Çin, Iran, 
Yunanistan en önemli badem üreticisi ülkelerdir. Dünya badem üretiminin yıllara göre 
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%32-39'u AT ülkeleri tarafından karşılanmakta, Ispanya, İtalya ve Yunanistan toplam AT 
üretiminin %95'ini üretmektedirler. 

Ülkemiz badem ihracatında AT ülkelerinin önemi çok büyüktür. Yıllara göre 
değişmekle birlikte ihracatının %75-94'ü bu ülkelere yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında 
Almanya'nın özel bir önemi olup son yıllarda bu ülkeye ihracatımızın azalması genel 
olarak ihracatımızın büyük oranda düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle ihracatımız 
1988'de üretimin % 4.Ti iken 1992'de %1.4 seviyesine düşmüştür. 

EFTA ülkeleri badem üreticisi ülkeler arasında yer almamaktadır. Avusturya, İsviçre, 
İsveç ve Norveç önemli badem ithalatçısı ülkeler arasında yer almakta ve bu ihtiyaçlarını 
genellikle Ispanya ve ABD'den sağlamaktadırlar. Özellikle Avusturya badem ihtiyacının 
tamamını ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye yıllar itibariyle değişmekle birlikte EFTA 
ülkelerinden Avusturya, İsveç, İsviçre ve Norveç'e badem ihracatı yapmakta fakat bu çok 
az miktarlarda gerçekleşmektedir. 1990 yılında bu ülkelere yapmış olduğumuz 15.210 kg. 
badem karşılığında 44.312 Dolar döviz geliri elde edilmiş, son yıllarda genel 
ihracatımızdaki azalmaya paralel olarak bu ülkelere ihracatımız da azalarak 1992 yılında 
4.465 kg'lık ihracat sonucu 6.246 Dolar gelir elde edilebilmiştir 

Ülkemiz badem yetiştiriciliğinde önümüzdeki yıllar talep ve üretim projeksiyonları 
gözönüne alındığında 7.nci 5 yıllık dönem sonunda toplam talebin 58.225 ton'a, üretimin 
ise 56.760 ton'a ulaşması beklenmektedir. Dünya ve AT üyesi ülkelerin üretimleri bu 
dönemler içinde değişmeden kalsa bile Türkiye'nin badem üretimi dünya badem 
üretiminin ancak %4.6 ve AT ülkelerinin üretimlerinin %12.5’ine ulaşabilmektedir. Buna 
karşılık AT ülkelerinden İtalya'da üretimin azalmasına karşılık, Ispanya ve Portekiz'de 
üretimde artışlar gözlenmektedir. Ispanya'da meyve veren yaştaki ağaçların kapladığı 
600.000 hektar alanın %10-15'i sulanabilirken, Avrupa topluluğu sert kabuklu meyveler 
programı içinde kalitenin iyileştirilmesi için ayrılmış alan 273.500 hektardır. Uzun yıllar 
azalma gösteren Portekiz badem üretimi AT'ye girişle 1981 yılında yeniden yapılanmaya 
başlamış, 1990 ve 1991'de 1.700 hektar yeni bademlik tesis edilmiştir. Bu durumlar 
gözönüne alınarak dünya badem üretiminde ve ticaretinde önemli bir yere sahip 
olabilmek ancak entansif yetiştiriciliğe geçmek ve bu konuda gerekli teşvikleri yerine 
getirmekle mümkün olabilecektir. 

VI- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Badem ülkemizde ağaç sayısı yıllar itibariyle hemen hemen aynı sayılarda kalmış, 
üretimi genellikle, iklim koşullarına-özellikle ilkbahar donlarına bağlı olarak değişiklik 
gösteren bir meyve türüdür. Gerek ağaç sayısı ve gerekse üretim miktarı bakımından en 
önemli bölgeler Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Ülkemizde ağaç başına verim hem bölgeler 
itibariyle farklılıklar göstermekte hemde diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük 
kalmaktadır Ülkemiz badem ağaçlarınin çok büyük bir çoğunlüğünün tohumdan 
yetiştirilin! "İması nedeniyle meyvelerin kantitatif karakterlerinde yüksek oranda farklar 
çıkmakta, diğer taraftan randıman düşüklüğü dikkat çekmektedir. Badem üretiminin 
ülkemizde genellikle ekstansif yolla yapılması, modern tarımsal girdilerin yok denecek 
kadar az olması üretim düşüklüğünün diğer bir nedeni olmaktadır. 

Badem ihracatımız incelendiğinde, AT ülkelerinin özellikle Almanya ve İtalya'nın en 
önemli badem ithalatçısı ülke olduğu gözlenmektedir. Bu iki ülke toplam badem 
ihracatımız içinde en büyük paya sahiptirler. Badem ihracatımızda en önemli pazarımız 
olan Almanya'ya ihracatımızın azalması, toplam badem ihracatımızın azalmasına neden 
olmaktadır. 



Yukarıda yapılan değerlendirmede, bademin ülkemizdeki durumu özetlenmeye ve 
bademle ilgili genel sorunlara değinilmeye çalışılmıştır. Bademin sorunlarını giderici, dar 
boğazları aşıcı tedbirler konusunda öngörülen öneriler ise aşağıda sunulmuştur. 

- ismine doğru, sağlıklı fidan üretiminin sağlanması ve yeterli düzeye ulaştırılması. 

- Fidan üretimi ile ilgili özel kuruluşlar kontrol altına alınmalı, bu konuda destek ve 
teşvik tedbirleri uygulanmalıdır. 

- Üreticiler, öneriler çeşitler ve modern girdi kullanımı konularinda bilgilendirilmeli 
entansif ve yetiştiriciliği teşvik için üreticiler kredilendirilmelidir 

- Mevcut ağaçların çeşit değiştirme aşılarıyla standart çeşitler haline getirilmesi 
çalışmalarına başlanılmalıdır. 

- Bölgelere uygun çeşit adaptasyonu çalışmalarına hız verilmelidir 

• Bademde ihraç olanaklarımızı artırmak için dış 
pazaretüdleri yapılmalıdır. 

- İhraç potansiyelimizin hem ülke hem de ürün çeşitliliği açısından iyi değerlendirilmesi 
amacıyla bademin işlenmiş olarak ihracatı özendirilmelidir. 

- Özellikle GAP bölgesinde yeni kurulacak kapama bahçelerin sulanan koşullarda 
yapılması teşvik edilmeli ve böyle tesisler ucuz kredi ile desteklenmelidir. Gerekirse üreti¬ 
cilere ücretsiz fidan temin edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Türkiye; cevizin anavatanı olup, çok eski zamanlardan beri üretimi yapılmaktadır 
(Anadolu cevizi, Türk cevizi) adıyla da bilinmektedir. Ceviz ülkenin tüm bölgelerinde gerek 
doğal gerekse çiftçiler tarafından özel yetiştirilmektedir. 

Ceviz Türkiye ekonomisi yönünden özellikle bazı bölgelerde çiftçinin tek gelir kaynağı 
halinde sayılacak kadar önemli bir meyve ağacıdır. Sadece meyvesi değil, ağacından 
yaprağına kadar ekonomide önemli bir yeri vardır. Son yıllarda cevizin üretimine uygun bir 
üretim politikası uygulanmaktadır. Yeni seçilen kaliteli ve verimli, standartlara uygun çeşitleri 
ile kapama ceviz bahçeleri tesis edilmekte ve standardizasyon sağlamaktadır. Böylece iç 
piyasanın özlediği standart meyveleri sunmak ve dış pazarlarda da rekabet imkanı 
sağlıyacak bir konuma doğru gidilmektedir. 

Yeni üretim şekli ile daha verimli topraklara kayması nedeniyle üretim miktarının hızla 
artacağı tahmin edilmektedir. 

II- MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Cevizin ana vatanı olan Türkiye dünyanın en eski ceviz yetiştiren ülkeleri arasındadır. 
Cevizin gen merkezi olan yurdumuz (Anadolu cevizi, Türk cevizi) adıyla bilinmektedir. 
Böylece ülkemizin tüm bölgelerinde gerek tabii ve gerekse yetiştirici eliyle üretimi 
yapılmaktadır. Aynı zamanda bazı meyve türlerinin yetişmediği yerlerde cevizin yetiştiği 
tesbit edilmiştir. Ceviz üreten ülkelerle mukayese edildiğinde ceviz ağacı sayısı bakımından 
Türkiye ön sıralarda bulunmaktadır. 

Ceviz ülkemizin tüm bölgelerinde yetişen bir meyve türüdür. Yurdumuzun doğusundan 
batısına, güneyinden kuzeyine, deniz kıyısından yüksek yaylasına varıncaya kadar geniş bir 
ceviz populasyonu bulunmaktadır. Ceviz yurdumuzun en eski bir meyve türü olmasıyla 
genellikle yurdumuzun daha çok vadi ve engebeli yerlerinde generatif tohumla 
çoğaltılmaktaydı. Fakat son Yıllarda verimli ve kaliteli ceviz çeşitleri ile vejetatif (aşı) yoluyla 
üretim yapılarak toplu kapama ceviz bahçelerinin kurulması sağlanmıştır. 

Böylece son yıllarda birim alanda fazla ağaç yetiştirmek ve verimli, kaliteli, üstün vasıflı 
meyve elde etmek amacıyla, önce çeşit seçimi ve standardizasyon sağlanmıştır. Kültürel 
tedbirin yanında diğer meyve türüne göre daha az ve ucuza mal olduğu için yetiştiriciler 
tarafından meyve türüne olan ilgi gettikçe artmıştır. Denemeler sonucu seçilen standart 
çeşitlerle bölge şartlarına uygunluğuna göre Meyvecilik Üretme İstasyonlarında damızlıklar 
kurulmuş, çeşitlerin üretimi yapılarak yayılması gerçekleştirilmiştir. En yüksek verimi 
sağlayacak şekilde birbirini dölleyen çeşitler belirlenmiştir. 



2. Üretim 

a) Üretim Dağılımı 

Geniş bir ceviz populasyonuna sahip olan Türkiye'de seleksiyon yoluyla ıslah çalışmaları 
hızlandırılarak vejetatif (aşı) yoluyla üretim sağlanmıştır ve yurt düzeyinde yayılmasına 
gidilmiştir. 

Böylece Çizelge 1'de görüldüğü gibi, Karadeniz. Ege, Marmara bölgelerinin iç kısımları ile 
Güneydoğu bölgelerinde en fazla ceviz yetiştirilmektedir. Buralarda ceviz aynı zamanda 
kalite yönünden üstün özellikte olmaktadırlar 

Böylece iç piyasanın özlediği standart ceviz meyvelerini sunmak ve dış pazarlarda da 
rekabet sağlıyacak duruma getirilmesine gidilmiştir. Standartlara uygun bir meyve ve 
entansif bir tarım ürünü geliri sağlanmıştır Türkiye'de 1980 yılından itibaren seçilen standart 
ceviz çeşitlen ile kapama bahçelerin kurulması yurt çapında yayılmıştır Bölgelere bağlı 
olarak üretilen Yalova-1, Yalova-2, Yalova-3, Yalova-4 Kap-86, Bilecik. Şebin cevizi çeşitleri 
ile ülkemizin hemen hemen her yerinde ve ekolojik şartlara bağlı olarak bu çeşitlerin üretimi 
ve yayılması sağlanmıştır. Bu gün dünya standartlarından daha üstün vasıfla ceviz 
çeşitlerimizin var olduğunu söyleyebiliriz. Ekolojik bölgelere göre cevizlerde hasat 40-50 
günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu da erken ve geç oluşuna göre bölgelerde 2 ay kadar 
devam etmektedir (15 Ağustos-10 Ekim). 

Cetvel 1. 1990 yılı bölgelere göre ceviz üretim dağılımı (Ağaç 
sayısı adet) 

Bölgeler Top.Adet Meyve Meyve Üretim üretim Verim 
Veren Vermiyen Ton % kg/Ağaç 

1.Orta kuzey 509 . 068 381.252 i. zi ■ 14 . 940 13 .1 39 

2 . Ege 706 . 166 503 .393 202 . 77 3 16 .12 2 14 . 1 32 

3.Marmara 351 .588 314.037 37 . 551 11 . 3 4.3 9 . 8 36 
4.Akdeniz 427 .414 299.664 127 .550 9 . 064 7 . 9 30 

5.Kuzeydoğu 304 . 040 225.872 78 . 168 10 .581 9 . 2 46 

6.Güneydoğu 649 . 049 443.402 13.759 11 . 9 31 

7.Karadeniz 677 .806 531.937 14 5 .869 19.534 17 .0 36 

8.Ortadoğu 450 . 044 298 .818 . 2 2 6 10.154 8 . 8 34 

9 . Ortagüııey 300 . 825 249.425 11 8 . 2 38 

TOPLAM 4 376 . 000 3 .248.000 1.128.000 115.000 10 . 0 35 7 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim 1990 



1990 yılı istatistiklerine göre önemli miktarda ceviz üreten bölgeler çoğunluk sırasına göre 
7.2 ve 1. bölgelerdir. Üç bölgedeki üretimler toplam ceviz üretiminin %44'ünü 
oluşturmaktadır. 1990 yılında 115,000 tona ulaşan ceviz, bütün illerde yetiştirilmekle 
beraber, en fazla üretim alanı ve üretim yapan iller arasında Zonguldak, Bursa, Kastomonu. 
Aydın. Bitlis, Konya. Kütahya, Sakarya, Çorum, İzmir ve Tokat almaktadır. Cetvel 2'de ilk 9 il 
üretimi verilmiştir. 

Cetvel 2. Türkiye ceviz üretiminde ağırlıklı 

iller Üretim (Ton) Üretim % 

1. Zonguldak 5 . 930 5 .1 

2, Bursa 5 . 243 4 . 6 
3 . Kastamonu 4 . 518 3.9 

4 . Bitlis 3 . 850 3 .3 

5 Kütahya 3 . 343 2.9 

6 . Sakarya 3.218 2 . 8 

7 . Çorum 3 . 053 2 . 7 

8. Aydın 2 . 992 2 . 6 
9. İzmir 2 . 941 1.2 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim 1990 DİE 



Cetvel 3. Türkiye'de son beş yıllık istatistiklere göre meyve 
veren, ağaç sayısı üretim ve ağaç başına verim değerleri. 

Ağaç sayısı (1000 Adet) 

Yıllar Toplam Meyve 
veren 

Meyve 

vermeyen 

Üretim 
(Ton) 

Verim 

kg/ağaç 

1987 4 .211 3 . 255 956 110.000 34 

1988 4 .219 3.278 944 110 . 000 34 

1989 4 . 240 3 .275 965 113.000 35 

1990 4 . 376 3 . 248 1 .128 115.000 35 

1991 4 .472 3 . 338 1 .134 122 .000 38 

Kaynak : : T.I.0. : 1991 DİE. 

b) Üretim Yöntemi 

Ceviz yetiştiriciliğinde çeşidin özelliğini muhafaza etmesi için çoğaltılması vegatatif (aşı) 
yoluyla yapılmaktadır. 

Tohumdan üretilen çöğürlerin (yabani) üzerine istenen kültür çeşitlen aşılanarak üretimi 
yapılır. Aynı zamanda çelikle, doku kültürü ile, daldırma usulü yöntemleri uygulanarak 
çoğaltılır. Aşı ile çoğaltılmasında iyi bir ceviz anacı kullanılmasında yarar vardır. Çünkü iyi bir 
ceviz tohumu bir yılda aşıya gelir. Ceviz tohumlarını iklim koşullarına bağlı olarak 
sonbaharda doğrudan doğruya araziye veya katlamaya alınarak +4 ^Cde 2 5 3 ay 
bekletildikten sonra ilkbaharda dikim (ekim) yapılır 

Ceviz fazla toprak seçiciliği olmamakla beraber bilhassa fidan yetiştiriciliğinde derin, 
geçirgen, alüviyal toprakları tercih eder En iyi aşılama yöntemi yama göz ile kalem aşı 
şekilleridir. Fidan devresinde sulama, gübreleme gibi kültürel tedbirler ve bakım yapıldığında 
daha iyi gelişme gösterir. Geniş bir taç yapısına sahip olduğundan arazinin tapan ve meyilli 
oluşuna göre dönüme 8-10 adet ceviz fidanı dikilmesi tavsiye edilir. 

Cetvel 3'de Türkiye'de Kamu ve Özel Kuruluşların ceviz fidan üretimi yıllara gore aşağıda 
verilmiştir. 

Yıllar 

1988 

1989 

1990 
1991 

1992 

Kamu Kuruluşlar 

23 . 814 

31.468 
32.660 

34 .436 

Özel Kuruluşlar 

12.600 
21.000 

26.400 
42 . 320 

53 .400 

TOPLAM 142.397 155.720 



Türkiye'de ceviz fidan üretimi, kamu kuruluşlar ve özel kuruluşlar tarafından her yıl üretim 
artışı %50'lerin üzerine çıkmaktadır. 

c) Maliyetler 

Cetvel 4: Cevizin 1992 yılı maliyeti aşağıda verilmiştir. 

Masraf Unsurları Tl/dek 

I. Işgücü-çekigücü masrafları : 
1. Toprak işleme 80 . 000 

2. Budama 30.000 

3. Gübreleme 30.000 

4. Sulama 20.000 

5. ilaçlama 30.000 

6. Hasat 105.000 

I. TOPLAM 295.000 

II. Materyal Masrafları 
1. Gübre 30.000 

2. ilaç 35.000 

3. Sulama Suyu 30.000 

II TOPLAM 95.000 

üretim giderleri toplami (i+ii) 390.000 

III. Genel Giderler 

1. Üretim Giderleri Faizi (%10) 37.000 

2. Genel idari Giderler (%5) 18.500 

3. Çıplak Arazi Değeri (%5) 35 . 000 

4. Tesis Devresi Amortisman Payı 65 . 000 

III. TOPLAM 155.000 

TOPLAM MASRAF (I+II+III) 545.000 

Verim (kg/Ha) 380 

Maliyet (Tl/Kg) 1.383 

1992 yılı için 1 kg. cevizin maliyeti 1383 Tl.dir. 
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3. Dış Ticaret Durmu 

a) İthalat 

Türkiye'de ceviz üretimi yeteri kadar varsayılmaktadır. Dünyada ceviz üretiminde birinci 
sırada yer alacak duruma gelmekteyiz. Böylece ceviz ithali hiç bir zaman söz konusu olmaz. 

b) İhracat 

Türkiye ceviz üretimi, kendine yeterli olmakta ve ihracatı yapabilme düzeyindedir. Heryıl 
kabuklu ve kabuksuz ceviz ihracatı yapılmaktadır. 

Son beş yılda değişik ülkelere yapılan ceviz ihracatı, miktar ve değer olarak aşağıda 
verilmiştir. 

Cetvel 5. Türkiye'nin ceviz ihracatı (1000 Dolar) 

1987 1988 1989 1990 

Miktar 

(Ton) 
Değer 
(?) 

Miktar 

(Ton) 
Değer 
(?) 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
(?) 

Miktar 

(Ton) 
Değer 

($) 

Kabuklu 141 362 1044 772 427 301 302 230 

Kabuksuz 1280 4245 936 3219 1136 3996 375 12 7 7 

Kaynak : Dış Ticaret istatistik DİE (1990) 

Cetvel 5'de görüldüğü gibi yıllık ceviz ihracatı bin ile iki bin ton arasında değişmektedir. 
Bu ihracattan elde edilen gelir ise 1987'de 4600 milyon dolardan 1500 milyon dolara 
düşmüştür. Ceviz ihracatı daha çok kabuksuz olarak yapılmaktadır. Genel olarak 
ihracatımızın %1-2'si kabuklu geriye kalanı kabuksuz (İç) ceviz olarak yapılmıştır. 
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Cetvel 6. Türkiye'nin ülkelere göre kabuklu ve kabuksuz ceviz 
ihracatr (1987-1992). 

1987 yılında kabuklu ceviz ihracatı 

Ülkeler Miktar (kg) Değer ($) 

Batı Almanya 540 553 

Fransa 3 . 625 20 . 028 

Cezayir 53.542 167 .589 

Hollanda 2 . 240 1. 030 

Kıbrıs 23.562 22.960 

Kuveyt 3 .400 9 .500 

Libya Arap Cumhuriyeti 200 1.308 

Suriye " " 7 . 500 24.000 

Suudi Arabiye 400 1 . 348 
Ürdün 23 .337 75.865 

Yunanistan 22.000 37 . 740 

TOPLAM 140.846 361.921 

Kabuksuz ceviz ihracatı (1987) 

Ülkeler Miktar (kg) Değeri ($) 

Batı Almanya 26.691 98 . 621 

Avusturalya 5 . 025 17 . 903 

Avusturya 41 . 520 122.250 

Belçika Lüksemburg 2 .150 12.113 

Danimarka 250 1 .497 

Dubai 5 . 000 13.875 

Fransa 73.590 286.544 

Irak 100 226 

Hollanda 17.568 54.395 

Ingiltere 464 1.809 

Kıbrıs 13 . 535 45 .518 

Ispanya 94 .200 365.487 

İsrail 16.000 53 .750 

İsveç 1. 600 9.259 

İsviçre 53.025 285 . 545 

Katar 5 .500 12 .000 

Kuveyt 77.680 234.324 

Libya Arap.Cumh. 100 335 

fi7 



Lübnan 36.553 44.048 

Mısır Arap. Cumh. 11.000 22.000 
Norveç 125 350 
Suriye Arap.Cumh. 21.525 72.182 
Suudi Arabistan 119.616 278.004 
Ürdün 288.719 829.064 
Yunanistan 367.979 1.382.936 

TOPLAM 1.279.716 4.244.901 

Kaynak : İst.Ticaret Odaları Bilgi işlem Kayıtları (1987) 
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Kabuklu Ceviz ihracatı (1988) 

Ülkeler Miktar (kg) Değeri ($) 

Fransa 38 .205 49.668 

Federal Almanya 15.200 11.182 

Ingiltere 50 91 

İsveç 992 1.309 

Irak 848.452 564.791 

Iran 84.000 54 . 600 

Suudi Arabistan 10.800 25.542 

Birleşik Arap. Emir. 210 1.470 

Libya 250 808 

K.K.T.C. 34.688 28 .591 

Lübnan 320 304 

Suriye 10 .500 33 . 600 

TOPLAM 104.367 771.956 

Kaynak : İstanbul Ticaret Odası Bilgi işlem Kayıtları, 1988, 
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Kabuksuz ceviz ihracatı (1988) 

Ülkeler Miktar (kg) Değeri ($) 

Fransa 56 . 531 239.081 

Hollanda 7 . 000 23 .883 

Federal Almanya 40 . 221 170 . 551 

Ingiltere 112 570 

Danimarka 1 . 602 8 .915 

Yunanistan 143 . 175 558.133 

Ispanya 10 .000 49 .600 

İsveç 3 .686 14 . 048 

İsviçre 24 . 540 179 .321 

Avusturya 50 .509 199 .782 

Kanada 99 623 

Irak 260 .037 618 .332 

Suudi Arabistan 59 .439 182.675 

Kuveyt 47.585 149.942 

Katar 500 555 

Libya 1 .270 7 . 859 

K.K.T.C. 8 .425 6 . 838 

Lübnan 40 . 549 139 . 838 

Suriye 75 .262 284.885 

Ürdün 72.487 254 . 439 

İsrail 20 . 000 78 . 500 

Hindistan 13.000 50 . 700 

TOPLAM 936 . 029 3.219.068 

1989 Yılın ihracatı 
Kabuklu ceviz ihracatı 

Ülkeler Miktarı (kg) Değeri ($ 1000) 

Avusturalya 12 . 953 5.650 

Fransa 500 

Fildişi Sahili 10 30 .99 

Hollanda 6 . 520 17 . 3 20' 

Irak 170 . 356 415 .732 
K.K.T.C. 33.322 36 . 368 

TOPLAM 243.661 554 .349 



Ölkeler 
Kabuksuz ceviz ihracatı 

Miktarı (kg) 
(1989) 

Değeri ($) 

F.Almanya 27.976 125 .439 

Avusturalya 20.180 75.063 
Danimarka 225 957 . 72 

Belçika Lüksemburg 1.568 4 .245 

Fransa 174.770 789.817 

Irak 371 .503 232 . 075 

İsveç 1.760 8 . 837 

İsviçre 29 .088 97 . 807 

Kuveyt 37 .343 104.232 

Katar 2 . 500 7 . 500 

K.K.T.C. 2 . 220 8 .680 

Libya 1. 255 5 .865 

Lübnan 35 . 252 141.575 
Mısır 2 . 000 5 .600 

Norveç 8 .000 4.303 

Suriye 165.985 551.478 

Arabistan 124.000 360 . 929 
Yunanistan 291.277 1.134.565 

İtalya 1. 010 4 .262 
Ürdün 4 . 035 141. 570 

Danimarka 225 957 . 72 

TOPLAM 130 .217 27.304.673 

Ülkeler 
Kabuklu ceviz ihracatı 

Miktarı (kg) 
(1990) 

Değeri ($) 

Hollanda 500 836 

F.Almanya 100 199 

Norveç 475 1. 175 

İsveç 500 930 
Irak 263 . 754 93.706 

Kuveyt 1. 020 877 
Tunus 13.440 16.800 

Libya 100 166 

K.K.Türk Cumh. 35.869 31.168 

Lübnan 100 100 

TOPLAM 315.856 246 .257 



Kabuksuz ceviz 

Ülkeler 
ihracatı (1990) 

Miktar (kg) Değeri ($) 

Fransa 15.762 84.777 

Hollanda 350 1 . 660 

F.Almanya 20.582 111.062 

İtalya 245 1 .483 

Ingiltere 382 2 . 134 

Yunanistan 168 .495 724 .685 

Norveç 475 3 .236 

İsveç 500 1 . 957 

İsviçre 23 . 461 164 .692 

Irak 14 . 905 382.395 

Iran 6 . 000 22 . 140 
Suudi Arabistan 23.389 102 .839 

Kuveyt 29 . 375 82 . 536 

Katar 2 . 012 8 . 687 

Libya 564 3 . 844 

Mısır 10.000 58.000 

K.K.Türk Cumh. 1.385 4 .991 
Lübnan 14 .125 48 . 930 

Suriye 63.800 188.810 
Ürdün 3 . 000 10.500 

Yugoslavya 16 . 625 186 .333 

Rusya 10 71 

Kes.Ülkeler ve Bölgeler 25 119 

TOPLAM 589 .712 2.195.878 

Ülkeler 
Kabuklu ceviz ihracatı 

Miktar (kg) 
(1991) 

Değer ($ 1000) 

Hollanda 1 . 000 1 . 456 

Ingiltere 185 1 . 081 

Irak 29 .400 14 .392 
Suudi Arabia 40 52 

Libya 50 390 

K.K.Türk. Cumh. 12 . 795 9 . 607 
Lübnan 3 . 900 4 .070 

TOPLAM 148.534 31.048 



Ülkeler 

(Kabuksuz ceviz ihracatı 

Miktar (kg) 

1991) 

Değer ($) 

Fransa 88.645 483 .386 

Hollanda 4 .100 17 . 527 

F.Almanya 47 .304 200.089 

Ingiltere 1.210 5.334 

Yunanistan 270.101 1. 154 .420 

Ispanya 7 .299 35 . 353 

Norveç 225 1.453 

İsveç 3 .175 21. 019 

İsviçre 26.975 219.108 

Avusturalya 33 .08 146.788 

Suudi Arabistan 15 .460 41 . 861 

Dubai 3 .000 10.500 

Libya 750 3 . 881 

K.K.Türk Cumh. 200 48 .552 
Lübnan 96 . 847 237.743 

Suriye 86 .500 300.251 
Ürdün 58 . 075 184 .700 

Yugoslavya 3 .500 15.642 

Rusya 160 779 

İsrail 46 .525 221.610 

TOPLAM 795.791 3 .312.851 

Kabuklu ceviz ihracatı (1992) 

Ülkeler Miktar (kg) Değer ($) 

F.Almanya 500 915 

Libya 200 1 . 458 

K.K.T.C. 11. 756 12.720 

Lübnan 1.405 7 .124 

Rusya Federasyonu 12 75 

TOPLAM 13 .874 22 .292 

Kabuksuz ceviz ihracatı (1992) 

ülkeler Miktar (kg) Değer ($) 

T! 



Franasa 253.062 1. 603 

Hollanda 97.250 602 

F.Almanya 53.226 278.682 

Ingiltere 4 . 770 28 . 948 
Danimarka 1 . 000 6 . 690 

Yunanistan 125 . 000 528 . 951 

Norveç 1 .500 9 . 645 

İsveç 115 677 . 23 

İsviçre 16 .734 153.719 

Suudi Arabistan 2 .193 6 . 769 

Kuveyt 5.000 10 . 000 

Katar 1 . 000 . 5.000 

Libya 4 . 039 20 . 892 

K.K.T.C. 1. 00 218 

Lübnan 51.682 153 . 846 

Suriye 44.975 264 .205 

Ürdün 29 .361 113 . 638 

Yugoslavya 3 . 000 15 . 788 

Slovenya 13.000 36 .400 

Rusya Federasyonu 205 825 

Beyaz Rusya 30 201 . 62 

Kes,Ülke.ve Bölge. 10 .000 51 . 377 

TOPLAM 717 . 965 3.899.760 

4. Stok Durumu 

Cevizde haşatı iklim şartlarına bağlı olarak 20 Ağustos'da başlar ekim ayının sonuna 
kadar devam eder. Hasat çeşitlere göre değişmektedir; taze tüketim için erken hasad edilir. 
Türkiye'de daha çok kuru ceviz olarak tüketilmektedir. Fazla miktarda üretim olmadığından, 
ürün stoklaması yoktur. Çünkü muhafazası fazla istihdam gerektirmemektedir. Böylece iklim 
koşullarına bağlı olarak her yerde bir yıla kadar muhafaza edilmesi mümkündür 

5. Yurtiçi Tüketim 

Geleneksel olarak ceviz daha çok kabuklu tercih edilmekte isede hazır besinlerin 
yaygınlaşmasıyla talep iç ceviz yönüne doğru kaymaktadır. Kabuklu ceviz halen bir çok AT 
ülkelerine (christmas) yılbaşında istenmekte ve özellikle geleneksel gıda fuarlarında diğer 
kabuklu meyvelerle birlikte sergilenip satılmaktadır. 

Yurtiçinde iç ceviz, daha çok yarım halde, aile tüketiminde kullanılmaktadır. Ayrıca küçük 
parçalar halinde pasta ve şekerleme endüstrisinde, özellikle dondurma ve şekerlemede tad 
verici olarak tüketilmektedir. Ceviz; yağ içinde kullanılmakta ise de ceviz üretimine bağlı 
olarak sınırlı kalmaktadır. Cetvel 1'de görüldüğü gibi 1987-1991 yıllarında yurtiçinde kişi 
başına tüketim verilmiştir. 



Cetvel 1. 

Yıllar Yurtiçi Tüketim (Ton) Kişi başına (kg) Yıllık Ortalama 

Kaynak Dış Ticaret istatistikleri (DİE) 

6. Fiyatlar 

Türkiye'de ceviz üretimi genellikle kapama bahçe üretiminden ziyade daha çok diğer 
ürünlerle iç içe yada bahçe kenarlarında sınır bitkisi olarak görülmektedir. Bu nedenle fiatlar 
bölgeden bölgeye ve ürünün o yılki verimine göre farklılık göstermektedir. 

değişme oranı (%) 

1987 
1988 
1989 

1990 

106.660 
106.610 
109.700 
113.766 

2 . 03 
1. 98 
2 . 00 
2.03 



Cetvel 1. Cevizde üreticinin eline geçen fiyatlar (Tl.kg) 

Yıllar 1986 1987 1988 1989 1990 

Fiyatlar (Tl) 637 878 1788 2688 3883 

Kaynak : DİE 1990 

Ceviz toptan fiyatlar o yılki verime bağlı olarak bölgeler arasında değişmektedir. 
Genellikle hasat döneminde, toptancı üreticiden belli bir fiyata bağlı olarak değilde ancak 
pazarlık usulu ile olmaktadır. Fakat yaş meyve ve sebzelerde olduğu gibi fazla bir fiyat 
dalgalamaları olmamaktadır. Çünkü ceviz diğer meyvelere oranla daha uzun bir muhafaza 
süresi olmaktadır. Toptan satışta ve Hal pazarındada fazla fiyat dalgalanması olmamaktadır. 
Meyve türlerinin içerisinde ceviz yıl içerisinde düzenli bir fiyata sahiptir. 

Cetvel 2. Cevizin yıllık ortalama satış fiyatlarının yıllara 
göre (Tl/kg) 

Yıllar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Ortalama 
Satış fiatı 

646 1443 1822 2421 4427 9603 

Kaynak : Toplam fiyat istatistikleri (1987-1992)DİE 

Cetvel 1 ve 2'de görüldüğü gibi ceviz fiyatları toptancı halleri ve borsalarda işlem 
görmemektedir. Ancak çeşitli pazarlarda elde edilen fiyatlardan yararlanılarak 
hesaplanmıştır. 

7, İstihdam 

Ceviz üretimi kapama bahçeler biçiminde çok az oranda olmaktadır. Daha çok değişik 
ürün yetiştiren işletme ve küçük üreticiler tarafından az sayıda yetiştirilmektedir. Özel 
yetiştirme tekniği uygulanmamaktadır. Ancak geleneksel yöntemlerle üretim yapılmaktadır. 
Cevizin istihdama yaptığı katkı da fazla miktarlarda yoğun işgücü isteğinin hasat ve pazara 
hazırlama aşamasında olduğu tahmin edilmektedir 

8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) VI. Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Türkiye ceviz üretimi yönünden kendine yeterliliğini beşinci plan döneminde korumuştur. 
Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de üretilen ceviz çeşitleri dünyada ve AT ülkelerinin yetiştirdiği 
ceviz çeşitlerinden çok üstün vasıflı ve kaliteli ürün olduğu görülmektedir. Bu çeşitler daima 
aranan ürün haline gelmektedir. Böylece kalite ve verimin arttırılması için ceviz sadece 
orman ağacı değil diğer meyva ağaçlarında olduğu gibi ceviz kapama bahçeleri kurulmalı, 
ceviz ormanları oluşturulmalıdır. Yalnız çiftçiler tarafından değil; Kamu kuruluşları ile işbirliği 



yaparak ceviz bahçeleri tesis edilmelidir. Çünkü AT ülkelerinde değil, dünya ülkelerinde dahi 
Türk cevizinin önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. 

Böylece AT ülkelerinin ve diğer ülkelerin ceviz açığı her zaman fazla olacağından Türkiye 
bu ülkelere ihracat yönünden şanslı olacaktır. Türkiye'de gün geçtikçe çok kaliteli ceviz 
üretimi olacağından gelecekte de artması beklenmektedir. Böylece ceviz pazarlama 
organizasyonunda yaygınlaşması gerekmektedir. 

Türkiye ceviz üretimi ve pazarlama politikasını köklü bir üretim ve pazar durumu geliştiği 
takdirde gerek tarim ve gerekse Tarımsal sanayii ürünü olarak Türkiye'nin önemli bir ihraç 
ürünü olacağı ve Döviz girdisinin artacağı kabul edilmelidir. 

b) Sorunlar 

Ceviz üretiminin istenen bir seviyeye ulaşması için üretici kamu kuruluşlar ile özel 
üreticilerin yeteri düzeyde eğitilip üretimin arttırılması için devletçe desteklenmelidir ve 
bölgelerdeki üretme istasyonları ceviz fidan üretimine ağırlık verilmeli ve araştırma kuruluşları 
ile işbirliği yaparak üretimini arttırmalıdır. Türkiye'nin tüm bölgelerinde cevizin yetişmesi ile 
üreticilerin ihtiyaçların karşılanması ile yurtiçi ve yurtdışı talebindeki artışların karşılanması 
için üretimi teşvik edici yatırımların gerçekleşmemesidir. 

9. Dünyadaki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama 

Türkiye'de ceviz 1984 yılından itibaren çok hızla artış göstermektedir. Özellikle standart 
ceviz çeşitleriyle kapama ceviz bahçelerinin kurulmasına gidilmektedir. Böylece gün geçtikçe 
üretim artmıştır. 

Türkiye Dünya ceviz üretiminde üçüncü sırada yer almakjpdır. Böylece Türkiye ceviz 
üretifnTyönünden kendine yeterFöTüp^heryitkabuklu ve kabuksuz ceviz ihracatı yapmaktadır. 
AT ülkeleri ve diğer ülkelere göre Türkiye ceviz konusunda çok şanslı olmaktadır. Çünkü 
ceviz ılıman ve karasal iklim bitkisidir. AT ülkelerinden Fransa ve İtalya ceviz ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeye yakındırlar, diğer AT ülkelerinden Almanya, Belçika, Ingiltere, Hollanda, 
Lüksemburg, İrlanda ve Danimarka ise tamamen ceviz ithalatçısı durumundadırlar. 
Türkiye'nin 1991 yılı istatistiklerine göre yıllık üretim 122.000 bin tondur. Buda dünya 
üretiminin %1.3'nü karşılayacak seviyededir. 

AT ülkelerin ceviz üretiminin %14'ünü Türkiye üretmektedir. AT ülkelerin toplam ceviz 
üretimi ise 88.071 bin ton olmaktadır. Böylece AT ülkelerin ceviz açığı herzaman fazla 
olacağından Türkiye bu ülkelere ihracat yönünden şanslı görülmektedir. Dünya ceviz üretimi 
cetvel 4'de verilmiştir. 

Cetvel 4.Dünyada ceviz üreticizi ülkeler ve üretim 
miktarı aşağıda cetvelde verilmiştir. 

Ülkeler 1987 1988 1989 1990 1991 

USA 222.300 X 207.700 205.900 227.000 

Çin 150.000 X 160.054 149.580 153.000 

77 



Türkiye 113 . 000 X 113 . 000 115 . 000 122 . 000 

Yunanistan 112 . . 000 X 25 . 100 24 .284 22 . 000 

Romanya 45 . . 000 X 24 .400 26 . 000 28 . 000 

Iran 15 . 000 X 63 .040 44 . 000 43 . 000 

Bulgaristan 27 . 800 X 33 .346 25 .406 23 . 850 

Fransa 27 . 000 X 25 . 845 24 .600 13 . . 000 

İtalya 22 . 600 X 16 . 990 15 .200 11 .400 

Yugoslavya 27 . 500 X 35 . 610 30 . 031 30 . . 000 

Hindistan 23 . 000 X 17 . 000 20 .000 17 . . 000 

Pakistan 19 . 500 X 20 .500 21 . 000 21. .000 

USSR 82 .000 X 90 . 000 95 . 000 98 . . 000 

Diğer ülke top. X 101 .236 103 .773 802 . . 250 

TOPLAM 832 .585 795 . .991 966 , .630 

Dünya Toplam 854 . 839 933 . 821 899 . .764 898 . .913 

Kaynak : FAO Yearbook production (1991) 
Not :Üretim 10.OOObintonun üzerindekideğerleralınmıştır. 
X : işaretli yılın değeri bulunmamıştır. 

III- YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika 

Türkiye cevizi eskiden beri gerek dünyada gerekse yurdumuzda önemli bir yer işgal 
etmektedir 

Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetişen bir meyve ağacı olmasıyla her ailenin bahçesinde en 
az bir kaç ceviz ağacı bulunmaktadır. Böylece ceviz önemli bir ürün haline gelmektedir. 
Türkiye'nin ceviz üretimi dünya ceviz talebinin (%40-60'nı) karşılamaya yeter düzeye 
yaklaşmaktadır. Ceviz talebinin çoğu AT ülkelerinden gelmektedir. Türkiye'de son yıllarda 
ceviz üretiminde büyük bir artış görülmektedir. Böylece etkili bir politikaya sahip olunması 
için standart ceviz çeşitlerin üretimini artırmaya gitmek ve yeteri kadar kapama ceviz 
bahçeleri yapılmalıdır. 

Böylece üretim miktarı tüketim miktarından fazla olmasını sağlıyarak, iç tüketimde ve dış 
satımda yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir. 



Cevizin Türk tarımında özel bir hukuki durumu sözkonusu değildir. Üretimde, 
pazarlamasında herhangibir kısıtlama yoktur. 

Ortak tarım politikasına uyumu için standart ceviz üretimine önem verilmesi, 

Sert kabuklu meyvelerin geliştirilmesi, tasarı şartlarına uygunluk kazanıldığında Avrupa 
Topluluğunca iptal edilmesi Türkiye AT ortaklığına geçiş döneminde düzenlenen katma 
protokolün 35 (3)'üncü maddesi gereğince tarım ürünlerimize AT topluluğuna tanınan 
tavizlerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmeler içinde gümrük indiriminin uygulanması 
gerekmektedir. 

Böylece AT ülkelerinde ve diğer ülkelerde ortaya çıkacak sorunların azaltılması ile ceviz 
ihracatımızın arttırılması yönünden yeni pazar arayışlarına öncelik verilmesi ile çalışmaların 
arttırılması gerekmektedir, 

2. Talep Projeksiyonu 

a) Yurtiçi talep projeksiyonu (1993-1998) son beş yılda yurtiçi ceviz tüketimi kişi başına 
2.03 gr. sabit kaldığını düşünerek gelecek yıllarda bu tüketimi muhafaza etmek temel 
alındığında nüfus artışı ile birlikte toplam ceviz talebi de artacağindan yurtiçi talebi 1998 
yılında 135.468 olması gerekir. 

Cetvel 1'de görüldüğü gibi tahmini değerler y=2.199-0.213 log x denklemine göre 
hesaplanmıştır F=0.65. 

Cetvel 1. Türkiye'nin kişi başına ceviz tüketimi 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Nüfus (1000) 59.869 61.183 62 .526 63.898 65.300 66.733 

Kişi baş.tük. (kg) 2 . 03 2 . 03 2.03 2 . 03 2 . 03 2 . 03 

Yurtiçi talep (Ton) 121.534 124.202 127.130 129.713 132.600 135.468 

3. Üretim Hedefleri : 

Ceviz üretim Cetvel 1'de görüldüğü gibi toplam talebin karşılanması için üretimin geçmiş 
yıllara göre yapılan üretim trendinden çok farklı olmaktadır. 

Cetvel 1. Ceviz üretim hedefleri 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Üretim 112 111.7 112.5 111.3 111.1 110.9 110.8 
hedefleri (ton) 
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r2 = 0.72 

Ceviz üretiminin geçmiş yıllarda görülen eğilimlere göre Y=118.93-6.45 Log X 
denkleminden yapılan tahminlere göre 1999 yılında ceviz üretiminin 110.8 bin ton olacağı 
tahmin edilmektedir. Toplam talep (kişi başına tüketimi aynı düzeyde tutabilmeye ve dış 
satımda geçmiş yılların gösterdiği eğilime göre hesaplamalarda ise 110.8 bin ton olacağı 
tahminlerinde görüldüğü gibi üretimin artması gerekmektedir, 

4. Mevcut Teknolojik Durumu ve Muhtemel Gelişmeler 

Gelişmiş ülkelerin hiç birinde ceviz üretimi generatif (tohumla) olarak değil, yetiştiriciliği 
vejatatif (aşı, çelikleme, v.s.)yöntemlerle üretimi yapılmaktadır. Özellikle iyi bir ceviz çeşidim 
üretmek ve yaymak için aşılı fidan dikerek istenen çeşidi elde edebilir. İstenen çeşit 
yetiştirildiği sürece, hem kaliteli meyve elde edilir ve hemde verim yönünden artış görülür. 

Böylece ülkenin ceviz yönünden kendine yeterli ve dış satımda pazar durumunu 
koruyarak üreticiye de daha fazla gelir getirmesini sağlamış olacaktır, 

5. Çevre İle İlgili Sorunlar 

Cevizin çevre ile sorunundan ziyade binlerce yok olup giden toprakların muhafazasında 
kullanılan en iyi bir bitkidir. Bilhassa diğer meyve ağaçlan ile mukayese edildiğinde iklim 
koşullarından en fakir ve bakımsız toprakları koruyan ve tabiatı yeşil hale getiren bir meyve 
ağacıdır. 

6. Diğer Sektörlerle İlişkiler 

Ceviz ağacı yaprağından meyvesine ve kütüğüne kadar bir çok sektörle ilişkisi var 
sayılmaktadır. Sanayide en kıymetli bir ağaç olması ile mobilyacılıkta en başta gelmektedir, 
ayrıca yaprağından ve meyve kabuğundan (tetir) boya sanayinde yine kullanılan en değerli 
bir bitkidir 

Böylece ağaç genç döneminde meyvesinden yaşlanan ve verimden düşen ağacından 
kerestesinden faydalanılmaktadır. Değerli bir ağaç olması ile yeteri kadar cevizin ağacının 
dikilmesine ve üretilmesine yönelmeli ve üretimi artırmaya gidilmelidir. 

IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar 

Türkiye'de cevizin üretimi için son 5 yıllık istatistiklere göre ceviz teşviki belgesi almış 
yatırımlar yoktur, fakat yurdumuzda standart ceviz üretiminden sonra yeni üretici teşvik 
belgesi ve kapama ceviz bahçelerin kurulması için yatırımcı teşebbüsler bulunmaktadır. 
Bilhassa büyük arazi sahipleri, ceviz yetiştirmek ve bahçe tesis etmek için talep artışları 
görülmektedir. 

2. Eklenecek Yeni Kapasiteler 



Ceviz Türkiye'nin iklim koşullarına en uygun olan bir meyve ağacıdır. Çünkü bütün 
bölgelerinde yetişmektedir. Ceviz yetiştirmek için sadece meyvesi için değil; aynı zamanda 
yaprağindan kütüğüne kadar faydalı ve ekonomiye katkı olacak bir bitkidir. Bölge üreticilerine 
ve yatırımcılara bahçe tahsisinde yetkili kuruluş ve kuruluşlarca gerekli bilgi ve eğitim 
konusunda yardımcı olunmalıdır üreticiye gerekirse destekleme kaynağından katkıda 
bulunmalıdır. 

3. Başlanacak Yatırımlar 

Türkiye'de ceviz seleksıyon çalışmalari 1971 yılında başlatılmıştır. Seleksiyon çalışmaları 
yurt çapında yayılarak standartlara uygun olan çeşitler seçilmiş ve üretimine başlatılmıştır. 
Seçilen bu çeşitlerin yayılması için bölgelerde bulunan meyvecilik üretme istasyonları 
Araştırma Enstitüleri işbirliği yaparak aşılı ceviz üretimini artıracak tedbirler almak ve bölge 
üreticilerine bu standart çeşitlerden üretip yayılması sağlanmalıdır. 

V- SAĞLANACAK KATKILAR 

A) İstihdam Etkisi 

Türkiye ceviz üretiminde istihdam etkisi üretimden ziyade vejetatif üretim için istihdam 
olmaktadır, fakat son yıllarda vejatatif üretimin artması ile istihdam etkisi düşmektedir. 

VII-SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye'de ceviz son 10 yıla kadar tamamiyle kendi başına terk edilmiş bir ağaç olarak 
görülmekteydi. Çünkü ceviz generatif (tohumlu) olarak üretimi yapılmaktaydı. Böylece dünya 
ceviz üretiminde ağaç olarak 1,ci sıralarda yer alırken üretiminde ise 4.cü sıralara 
düşmektedir. Dünya'da ve gerekse AT, EFTA ülkeleri karşısında güçlü bir duruma geçmek 
için standartlara uygun kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin üretilmesi gerekmektedir. 
Türkiye'nin iklim koşulları diğer dünya ülkelerine göre ceviz yetiştiriciliği bakımından çok 
şanslı olmaktadır. Böylece Türkiye'nin kaliteli ve verimli ceviz üretimini artırmak, iç tüketim ve 
dış pazara açılacak düzeye gelebilecek seviyededir. 

Cetvel 1'de görüldüğü gibi dünya ceviz üreticisi ülkeler arasında 3.ci sırada yer 
almaktayız. Gelecekte 1 ci sıralarda yer alacak duruma gelinmesi tahmin edilmektedir. 

Cetvel 2:Dünya ceviz üreticisi ülkeler (10 tonun üzerinde) 
olanlar cetvelde verilmiştir (ton) 

Ülkeler 1987 1989 1990 1991 

USA 222.300 207.700 205.900 227.000 

Çin 150.000 160.054 149.580 153.000 
Türkiye 113.000 115.000 115.000 122.000 

81 



Yunanistan 112 . 000 25 . 000 24 .284 22 . 000 

Romanya 45 .000 24 .400 26 . 000 28 . 000 

Iran 15 . .000 63 . 040 44 .000 43 .000 

Bulgaristan 27 .800 33 .346 25 .406 23 . 850 

Fransa 27 , . 000 25 . 845 24 . 600 13 . . 000 

İtalya 22 . . 600 16 .990 15 .200 11. .400 

Yugoslavya 27 . 500 35 .610 30 . 031 30 . . 000 

Hindistan 23 . . 000 17 .000 20 . 000 17 . . 000 

Pakistan 19 . . 500 20 .500 21 . 000 21 . . 000 

USSR 82 . . 000 90 .000 95 . 000 98 . . 000 

Diğer ülkeler   101 .236 103 .773 802 . . 250 

Dünya Toplam 854 . . 839 933 . . 821 899 .764 898 . . 913 

Kaynak : FAO Yearbook Production (1991) 

V. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Türk cevizi eskiden beri gerek dünyada gerekse yurdumuzda önemli bir yer işgal 
etmektedir. Yurdumuzun tüm bölgelerinde yetişen bir bitki olmasıyla her ailenin bahçesinde 
enaz birkaç tane bulunmaktadır 

Türkiye'de ceviz önemli bir ürün haline gelmektedir. Türkiye'nin üretimi cevizin (Junglas 
regia L.) bugünkü dünya ceviz talebinin %30-40'ını karşılamaya yeterli düzeye 
yaklaşmaktadır. Ceviz talebinin çoğu AT ülkelerinden gelmektedir. Buna karşılık AT 'da 
üretim yetersiz olup, Türkiye'de ise üretim son yıllarda hızla büyük bir artış göstermektedir. 
Gelecekte birim alandan daha fazla ürün almak ve üretimin %80'nin üzerine çıkması 
beklenmektedir. 

Türkiye'de son yıllarda tamamıyla standartlara uygun, üstün kaliteli ve verimli bir ürün 
üretilmesi amaçlanmıştır. Yem kapama bahçelerin kurulması ile tarımsal yayımın 
yapılmasına gidilmektedir Kalite ve verimi arttırma yönünden geniş çerçeveli bir araştırma ve 
üretme ağı oluşturmayı içeren bir tasarı benimsenmiştir. 

Ceviz yetiştiriciliğinin şimdiye kadar ekonomik önemi fazla benimsenmemiş sadece yan 
ürün olarak üretimi yapılmıştır. Fazla işgücü istihdam eden bir tarım sektörü halinde değildir. 
İşgücü isteği yoğun olmamakta, bakımı az olup, hasat ise tamamiyle aile işgücüyle 
yapılmaktadır. AT ülkelerine oranla makineleşme düzeyi çok düşüktür. 

Yapılacak uygulamalar sonucu büyük bir ceviz potansiyeline sahip olmamız nedeniyle 
cevizciliğimizin geleceği tahmin edilmiştir. Başta AT ülkeleri olmak üzere 3. ülkelerde ihraç 
edilecek duruma gelmekteyiz. AT ülkelerine ihraç edilen kabuklu ceviz miktarı toplam 
kabuklu ceviz miktarının %20'sini, iç ceviz miktarı ise genel iç ceviz miktarının %80'ini teşkil 
etmektedir. Cevizin Türkiye'nin önemli bir ihraç ürünü olacağı ve döviz girdisini arttıracağı 
kabul edilmektedir. 

82 



Bu nedenle özel ceviz fidanlıkları kurulmasına gerek teknik ve gerekse parasal yönden 
destek sağlanması gerekir. Kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında da en azından teknik 
yönden gereken destek ve teşvik sağlanmalıdır. 

İç ve dış pazarda fazla tesis ve alt yapıya gerek göstermeyen ceviz, pazarlama yönünden 
birçok meyve ve sebzeye göre üstünlük göstermektedir. İyi kurulduğunda bir yıl kolaylıkla 
saklanabilen ceviz pazarlama açısından gerek üretici ve gerekse tüccara sorunlar 
yaratmamaktadır. 



FİNDİK RAPORU 

Hazırlayan 

Ali KAYA 

Ziraat Yüksek Mühendisi 

GİRESUN 
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I- GİRİŞ 

Fındık bitkiler aleminin, Betulaceae familyası içinde yer alan Corylus L. (Fındık) 
cinsinin; Rehder (1974)'e göre 9, Kasaplıgil (1972)'e göre ise 25'i bulan türlerin, Kuzey 
yarım kürenin ılıman iklim kuşağını, Japonya'dan Kuzey Amerika'ya kadar yabani formlar 
biçiminde kapladığı bilinmektedir (Ayfer, 1984). Ancak kültür formlarını oluşturan en 
önemli türler (Corylus avellana L. ve Corylus maxima Mili). Artvin'den, Kırklareli'ne değin 
uzanan Kuzey Anadolu Dağları ve Kuzey Geçit bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. 
Kültüre alınma tarihinin 25 asır öncesine ulaşması ve başka hiç bir bölgede bu kadar eski 
kültür izine rastlanmaması sonucu, fındığın Anavatanının Karadeniz bölgemiz olduğu ve 
kültür fındığının dünya'ya buradan yayıldığı ifade edilebilmektedir (Çetiner, 1988), 

Fındık 1988-1992 yılları ortalamasına göre yılda ortalama 454 milyon dolar döviz 
getiren dış satıma dönük sanayi hammaddesidir. 3.5 milyon dolaylarında bir nüfusun tek 
geçim kaynağıdır. Bölgenin ortalama %40-60 oranında meyilli arazilerin erozyona karşı 
koruyan önemli kültür bitkisidir. 

Fındık oldukça besleyici bir meyvedir. Bileşiminde %55-67 yağ, %13-17 protein, %10- 
16 karbonhidrat bulunmaktadır. Ayrıca kalsiyum potasyum, demir gibi tuz mineralleri ile 
B-|, B2, A-| ve E vitaminleri yönünden zengindir. 100 gr. fındık içi 600 kalori vermektedir. 
Ayrıca fındık iyi bir çerezdir. 

Fındık, bir tarım ürünüdür. Yakacak, hayvan yemi ve bitkisel gübre olarak 
değerlendirilen yan ürünleri dikkate alınmaz ise sektörde sözü edilen yalnızca meyveleri 
olacaktır. 

Fındık meyvesi, CITP (Gürek Istatistit tarife ve Pozisyonu)'na göre; ll.nci Bölüm 
(Bitkisel Üretim), 08.nci Fasıl (Meyve Bağ Ürünleri) ve 08.05.nci Tarife (Kabuklu 
Meyveler) içinde yer almaktadır. Bu tarife içinde değişik ürünler üzerinden 08.05.80'den 
08.05.95’e (Dahil) kadar olan pozisyonların tümü sektörün sınırları içinde kalmaktadır. 

Ayrıca 15.07.91; 17.04.46-47; 18.06.30 ile 20.06.11 den 20.06.21'i (dahil) kadar olan 
pozisyonlarda yer aian ve fındığın %51'den yüksek oranda hammadde olarak kullanıldığı 
mamullerin tümü "Fındık İşleme Sanayi Raporuna" girmektedir. 

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER : 

1. Sektördeki Kuruluşlar : 

Türkiye'de fındık üretimi DİE (Tarımsal Yapı ve Üretim 1990)'ye göre 31 ilde, ekonomik 
olarak da Karadenize sahili bulunan 13 ilde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, 
Samsun, Sinop, Kastamonu, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın) yapılmaktadır. 

Fındık üretimi yapan işletme sayısı; DİE 1980 Genel Tarım Sayımı Sonuçlarına göre 
31 ilde 220.000, 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim alanlarının 
belirlenmesi kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik gereğince 1990 yılında 
fındık üreticilerinden alınan beyannamelere göre 22 ilde 394934, ekonomik olarak üretimi 
yapılan 13 ilde 390248 dir. DİE 1980 yılı itibariyle ort. işletme büyüklüğü (Ağaç Sayısı/70 
(x)= Alan, Alan/İşletme Sayısı= Ort.İşi.Genişliği) 18.34 dekardır. 2844 Sayılı yasaya göre 
alınan beyannamelerdeki alan ve işletme sayılarına göre ort işletme büyüklüğü 13.68 
dekardır. 



Fındık üretim sektöründe Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü dışında konu ile 
doğrudan ilgilenen başka bir kamu kuruluşu yoktur. Fındık Araştırma Enstitüsü'nün 
yanısıra Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ziraat Fakülteleri, Zirai Donatım 
Kurumunun II Temsilcilikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat 
Odaları kamu kuruluşları sayılabilir. Ticaret ve Sanayi Başkanlığına bağlı olarak çalışan 
ve bir üretici kuruluşu olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FISKOBIRLIK) de 
kısmen bir kamu kuruluşu olması nedeniyle burada sayılabilir. 64 Kooperatiften oluşan 
FKB'nin kayıtlı 216.000 dolayında üyesi, Entegre tesisi haricinde 112 depoda yaklaşık 
250 bin ton depolama kapasitesi vardır. FKB, fındık destekleme alımı yapmak asli 
görevine ek olarak fındık depolama, işleme, pazarlama, pazar geliştirme çalışmaları 
yanında, üyesi üreticilerin girdi ihtiyacını (Gübre, Mücadele Aleti, Zirai İlaç, Kredi v b.) 
karşılamaya çalışan bir kuruluşdur. 

2. ÜRETİM 

a) Üretim Dağılımı 

Türkiye'nin son 20 yıla ait fındık üretim alanları ve üretim miktarlari cetvel-1'de 
verilmiştir. 
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Cetvel 1 : DİE verilerine göre son 20 yılda Türkiye'nin fındık 
üretim alanları (ha) ve üretim miktarları (ton) 

YILLAR ÜRETİM ÜRETİM 
ALANI İNDEKS MİKTARI İNDEKS VERİM İNDE 
(ha) (ton) (kg/da) 

1973 311 . 429 250.900 

1974 341.279 244.000 

1975 348.571 317.000 

1976 355.714 245.000 

1977 359.629 290.000 

1978 363.571 310.000 

1979 382.857 300.000 

1980 385.714 250.000 

1981 383.571 350.000 

1982 383.357 220.000 

ort. 361.569 100 277.690 100 76.80 100 

1983 387.143 395.000 

1984 387.857 300.000 

1985 395.714 180.000 

1986 392.143 300.000 

1987 394.443 280.000 
1988 396.323 402.500 

1989 392.357 548.000 

1990 403.557 375.000 

1991   315.000 (T) 
1992   520.000 (T) 
Ort. 394.788 109.18 361.550 130.19 91.58 119 

Kaynak : - DİE Tarım istatistikleri Özeti 1991. 
- (T) DİE 'nin geçici tahmini rakamları, 
- Üretim alanı dekarda 70 ocak üzerinden bulunmuştur. 

DİE verilerine bakıldığında 1973-1982 ve 1983-1992 yılları ortalamalarına göre fındık 
üretim alanlarında ort. %9.18, fındık üretim miktarında ort. %30.19'luk bir artış olmuştur. 
Buna karşılık verimde %19.24'lük bir artış olmuştur. 

2844 sayılı yasaya göre 1990 yılında alınan beyannamelere göre belirlenen üretim 
alanı cetvel 2'de verilmiştir. 
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CETVEL - 2 2844 Sayılı yasaya göre fındık üretim alanı (ha) 

İLLER üretim alani (ha) % 

Artvin 3773 0 

Bartın 2463 0 

Bolu 62146 11 
Giresun 94899 17 

Kastamonu 3588 0 
Kocaeli 7065 1 

Ordu 168759 31 
Rize 2057 0 
Sakarya 68348 12 

Samsun 60770 11 

Sinop 653 0 

Trabzon 49204 9 

Zonguldak 13238 2 

TOPLAM 

Diğer iller 
GENEL TOPLAM 

536963 
3621 

540584 

5 

45 
57 

63 
66 

3 

42 

38 
17 

31 
12 

16 
46 

Kaynak : Fındık Dikim Alanları Projesi Nihai Raporu. 1992. 



CETVEL : Türkiye Fındık Üretimi (Ton) 

İLLER 1988 1989 1990 

Artvin 2835 3451 3735 

Giresun 71400 114311 62410 

Ordu 106152 140596 113980 

Ri ze 459 806 409 

Trabzon 43308 74361 36525 

Bolu 51246 71597 50550 

Kastamonu 794 1041 1004 

Kocaeli 4087 5293 4196 

Sakarya 68293 75974 53188 
Samsun 41028 49025 32537 

Sinop 365 429 388 

Zonguldak 10147 11700 14824 

13 İl Topl. 400114 546584 373746 

Diğer 2386 1416 1254 

Toplam : 402500 548000 375000 

1991 <x> 1992 <x> 

315000 520000 

Kaynak : - DİE Tarımsal Yapı ve Üretim Yıllıkları 
- (x) DİE Aylık Ekonomik Göstergeleri Eylül 1992 

(Geçici Tahminler) 
Not 13.cü II olan Bartın iline ait rakamlar Zonguldak ili 
rakamları içinde bulunmaktadır. 

Türkiye fındık üretiminin 1988-1992 yılları itibarı ile değerleri diğer bir ifade ile 6,'cı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde fındık üretim miktarları Cetvel-3’de görülmektedir. 6. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde üretim hedefleri 1988 yılı için 311.100, 1989 yılı için 
314.100, 1990 yılı için 317.000, 1991 yılı için 320.000, 1992 yılı için 322,900 ton'dur. 6.cı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde fındık üretimi tahmin edilen üretim hedeflerinin 
1988 yılında, %29, 1989 yılında %74.4. 1990 yılında % 18.3, 1991 yılında %1 ve 1992 
yılında %67 oranında üstünde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de DİE (1990)'ye göre 403357 hektar, 2844 sayılı yasaya görede 536963 ha 
fındık üretim alanı bulunmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında verim DİE' 1983-1992 
yılları ort. göre 91.58 kg, 2844'e göre ort. 86.18 kg. bulunmuştur. 

b- Üretim Yöntemi : 

Fındığın ekonomik çoğaltım şekli kök sürgünleri ile olmaktadır. Kamu veya Özel 
Sektörde teşkilatlı olarak fidan üretimi yapan kuruluş bulunmamaktadır 

Ülkemizde fındık üretimi, yetiştirilen kültür çeşitlerinin çalı formunda olması nedeni ile 
ocak usulü şeklinde yapılmaktadır. Bu yöntem Dünyada önemli fındık üreticisi Ülkelerden 
Ispanya ve İtalya'nın bir bölümünde uygulanmakla beraber İtalya ve A B. Devletlerinin 
önemli bir bölümünde gerek çeşit ve gerekse teknolojideki değişiklikler sonucu ağaç 
formunda yetiştiriciliğe dönüştürülmüştür. 



Ülkemizdeki fındık bahçelerinin dekarında 40-50 ocak olması gerekirken bu rakam 60-
80 arasındadır. 

Özellikle Giresun ili başta olmak üzere Ordu ve Trabzon illeri fındık bahçelerinin büyük 
bir kısmı ekonomik ömrünü doldurmuş, yaşlanmış ve verimden düşmüştür. Bu tip 
bahçelerin verimleri oldukça düşüktür. Ve alınan önlemlerle istenilen seviyeye 
çıkartılması mümkün görülmektedir. Böyle bahçelerin sökülüp yeniden dikilmesi gerekir. 

Ülkemizde fındık tarımı daha ziyade atadan kalma bilgilerle yapılmaktadır. Bahçeler 
pazarın istediği çeşitlerle değil halkın rastgele sağladığı çeşitlerle kurulmuştur. Bu 
nedenle dikimde çeşit karışıklığı olduğu gibi tozlayıcı çeşitlere yer verilmediği 
görülmektedir. 

Bir fikir vermesi bakımından Trabzon. Giresun ve Ordu illerinde 1988 ve 1989 
yıllarında ort. olarak dekara kullanılan girdi miktarlarıCetvel 4'de verilmiştir. 

Cetvel 4-1988 ve 1989 yılları ort. göre dekara, kullanılan girdi 
miktarları (Ton/yıl) (Trabzon, Giresun ve Ordu illeri ort.'sı) 

Girdi Çeşidi Dekara Kullanılması 

Gereken (kg) 

Dekara Kullanılan 

(kg) 

21 N1lu gübre 40 - 60 42.3 
16-18 Süper Fosfat 50 - 70 15 . 7 

Fındık kurdu ilacı 
0.1 - 0.15 0. 082 

T o z 11 a c 1.538 

Kaynak : Fındık Araştırma Enstitüsü Kayıtları 1991. 

Dekara 40-60 kg. azotlu. 50-70 kg fosforlu gübre kullanılması gerekirken kullanılan 
miktarin 42.3 kg/da azotlu ve 15.7 kg/da fosforlu olduğu görülür 

Fındığın ana zararlısı olan fındık kurduna karşı dekara sulu ilaçtan 100-150 gr. veya 
toz ilaçtan 3 kg kullanılması gerekirken sulu ilaçtan 0.082 kg veya toz ilaçtan 1.538 kg. 
kullanılmaktadır. 

Azotlu gübrenin çoğu çiftçiler tarafından öncelikle ot üretimi için tüm bahçeye 
kullanıldığı dikkate alındığında kullanılan girdilerin önerilen miktarın oldukça altında 
olduğu görülür 

- Maliyetler : 

Her yıl Mayıs-Hazıran aylarında Fındık Araştırma Enstitüsü ve Fiskobirlik Genel 
Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı fındık üretim maliyeti hesaplanmakta, bu maliyetler Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na gönderilmektedir. Bu maliyet 
formları o yılın fındık taban fiyatına kaynak olmaktadır. 

Fındık Araştırma Enstitüsü tarafindan hazırlanan 1988 ve 1992 yıllarına ait kabuklu 
fındığın üretim maliyetleri Cetvel 5'de verilmiştir 

Cetvel 5 incelendiğinde masraf unsurlarının ortalama olarak %50.12'ini işgücü masrafı 
oluşturduğu ve ilk sırada yer aldığı görülür Materyal masrafları toplam masrafları içinde 
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urtaiama oiarak %8.68 dolaylarında bir pay alııkeıı genei gideıierin payının ortaiaması 
%14 18- olduğu görülür. 

Fındık üretiminde 1988 ve 1992 yılları fiyatları ile dekara ort. 96.988.- TL ve 878.934.- 
TL masraf yapılmıştır. Türkiye'nin ort. fındık verimi bu yıllarda 72.7 kg/da ve 99 kg/da 
olduğundan 1 kg. kabuklu fındığın maliyeti aynı yıllar için 1334 - TL/kg ve 8878 TL/kg 
olarak hesaplanmıştır. 



Cetvel 5 : 1988-1992 Yıllarına ait fındık üretim maliyetleri. 

1988 1992 ort. 

Mâ s ır af 

Unsurları Tl/da (%) TL/da (%) (%) 

I.Iş Gücü Masrafları 
1.Toprak işleme 1850 3300 0 .45 

2.Budama 6000 46200 4 . 63 
3.Gübreleme 5400 28500 3 . 0 0 

4.ilaçlama 2500 24500 2.39 

5.Hasat 35905 4 411900 39. 65 

TOPLAM 51655 44 . 61 514400 50.75 50.12 

II.Mat. Masrf. 
1.Gübre 12916 60156 

2.ilaç 3000 22000 . 

TOPLAM 15916 13.74 82156 8 . 10 8 . 68 

III.Gen. Giderler 
l.Ür.Gid.Faizi 7854 66001 6.54 

2.Gen.Id.Gid.( 3) 2263 19877 1.96 

3.Çıplak Arazi Kıym.30000 260000 , . 

Kıym. 5 i 
4.Tesis 8100 71000 7 . 00 

TOPLAM 48217 41 . 64 416878 41. 13 4 1.18 

IV-(I+II+III) Toplamı 115788 1013434 100 . 0 

V-Yan Gelir.Top. 18800 134500 

VI-;IV-V • Farkı 96988 878934 

Verim (kg/da) 72 .70 99 . 00 

Maliyet 1334.00 8878 

Kaynak : Kaya, A. 1988-1992 yılları Fındık Üretim Maliyeti 
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Giresun 

3- Dış Ticaret Durumu : 

a- ithalat 

Gerek iç fındık ve gerekse yarı mamul veya mamul fındık ithalatı söz konusu değildir, 

b- İhracat 

Türkiye'nin 1988-1992 yılları itibarı ile yaptığı ihracat ve değeri Cetvel-6'da verilmiştir. 



Cetvel-6 Türkiye'nin 1988-1992 Yılları itibarı ile Yaptığı 
ihracat (ton-iç) ve Değeri ( 000 dolar) . (Takvim yılma göre) 

YILLAR Fındık ihracatı 

( Ton-Iç) 
Değeri (000 dolar) 

Ortalama 

1988 
1989 
1990 

1991 
1992 

138654 
131067 
195645 

167938 

173213 
161303 

457222 
343293 
550977 

468707 
447744 
453589 

Kaynak : KBFMIB Kayıtları 1993 

Fındık geleneksel ihraç ürünlerimizden biridir. 1988-1992 yılları arasında, DİE Dış 
Ticaret İstatistiklerine bakıldığında sağladığı döviz yönünden giyim eşyaları, demir çelik 
mamulleri, deri eşyaları, sentetik ve suni devamlı ve devamsız lifler ve Tütün ihracatında 
yıllara göre 2,ci ve 6.cı sıra arasında yer almıştır. 

Cetvel-6 incelendiğinde 1988-1992 yılları arasında fındık ihracatında bir kararlılığın 
olmadığı buna rağmen az da olsa ihracatın arttığı görülür. Fındık ihracat miktarının 
ortalama 161303 ton iç, elde edilen gelirinde ortalama 453.589.000 dolar olduğu görülür. 
İhracat üzerine yıllık rekoltelerin büyük etkisi olmaktadır. İhracat üzerine ayrıca, fiyat 
spekülasyonlarının, stok miktarının, talep miktarının, fındık üreten diğer ülkelerin üretim 
miktarlarının, fındığın yerine ikame edilebilir badem üretiminin ve fiyatlarının ayrı ayrı ve 
müştereken etki yaptığı görülmektedir. 

Cetvel-7'de Türkiye'nin Fındık ihracat değeri, toplam ve tarımsal ihracat içindeki 
payları verilmiştir. 
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Cetvel-7. Türkiye'nin Fındık İhracat Değeri Toplam ve Tarımsal 
İhracat İçindeki Yeri, 

Kabuklu Tarımsal 

Fındık Ürün 

ihracatı ihracatı Toplam 
(1000 dolar) (1000 dolar) ihracat 1/2 1/3 

YILLAR (D (2) (3) % % 

1988 457.222 2.341.400 11.662.100 19.5 3 . 92 

1989 343.293 2.125.700 11.624.700 16. 1 2 . 95 
1990 550.977 2.287.800 12.959.500 24 . 0 4 .25 

1991 468.707 2.732.200 13.593.000 17 . 15 3 .44 

1992 447.744 2.259.000 14.715.000 19.8 3 . 04 

ORT. 453.589 2.349.220 12.910.860 19 . 30 3 . 51 

Kaynak : KBFMIB Kayıtları. 1993 
Fındık İhracatı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Fındık Ekonomik Raporu 1991. 
T.Iş Bankası Ik. Araştırma Md.'ğü İş Bülteni 

Cetvel-7 incelendiğinde 1988-1992 Yılları ortalamasına göre fındık ihracatının tarımsal 
ihracat içindeki payı ortalama %19.30, toplam ihracat içindeki payı ortalama %3.51 
olmuştur. Tarımsal ürün ihracatından elde edilen döviz gelirinin yaklaşık beşte biri tek 
başına fındık ihracatından sağlanmaktadır 

1988-1992 yılları arasında ülkeler üzerinden yapılan fındık ihracatı, değerleri ve 
oranları Cetvel-8'de verilmiştir. Bu yıllar arasında yapılan ihracatın ortalama %77.58'nin 
AT ülkelerine (bunun da %45.54'nün B.Almanya'ya) Ort. %9.07'nin EFTA (Avusturya, 
İsviçre, İsveç, Norveç ve Finlandiya) Ülkelerine. Ort. %5.66'nın Sovyet Rusya'ya ve Ort. 
%7.69'nunda diğer ülkelere yapıldığı görülür. 

Devlet üreticinin korunması ve fiyat düşmelerinden dolayı ihraç gelirlerinin azalmasını 
önlemek için fındık ihracatında asgari ihraç fiyatı, vergi iadesi, destekleme ve fiyat istikrar 
fonu (DFIF) gibi bir çok önlemler almaktadır Devlet tarafından fındığın iç ve dış 
piyasalarda değeri fiyatına satılması ve fiyat istikrarının sağlanması için "Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu" adı altında bir fon kurulmuştur. 

Bu fondan yapılacak prim uygulaması ile ihracat yönlendirmeye çalışılmaktadır. İçte 
ve dışta oluşan fiyat durumuna göre bu fon gerektiğinde azaltılmaktadır Bu fon tarımsal 
girdilerin sübvansiyonunda, ihracatın teşvikinde kullanılmaktadır 

Para kredi kurulunun 120 no'lu tebliğinde DFIF fonu için her türlü iç fındık ihracatından 
100 A.B.D. Cent/kg karşılığı, her türlü kabuklu fındık ihracatında 50 A.B.D. Cent/kg 
karşılığı TL. alınması kararlaştırılmıştır. 

1986 ve 1987 Yılı ürünleri için bu ihraç politikası aynen sürdürülmüştür. 19 Temmuz 
1988 tarihli para ve kredi kurulunun 88/17 sayılı tebliğinde bu tarihten itibaren DFIF 
primleri, 

- Her türlü iç fındık için 75 A.B.D. Cent/kg. 

- Her türlü kabuklu fındık için 40 A.B.D. Cent/kg. 



- Beyazlailimış, Kavruimuş, Kısmen Beyazlatılmış, Kısmen Kavrulmuş, Tuzlu, Yağda 
Kızartılmış sağlam ve özürlü fındıklar için 63 A.B.D. Cent/kg, 

- Diğer işlenmiş fındıklar için 41 A.B.D. Cent/kg karşılığı TL'ye indirilmiştir. 

1.8.1989 tarihli para ve kredi kurulunun 89/9 sayılı tebliğinde DFIF primleri, aynı sıra 
ile 60, 32, 50 ve 33 A.B.D. Cent/kg. karşılığı TL'ye indirilmiştir. 

9.11.1989 tarihli para ve kredi kurulunun 89/1 tebliğinde diğer işlenmiş fındıklar (Füre 
dahil) da DFIF primi 30 A.B.D. Cent/kg karşılığı TL'ye indirilmiştir. 

Bakanlar kurulunun 4.9.1990 tarih ve 90/796 Sayılı kararında DFIF primleri aynı sıraya 
göre; 40, 20, 30 ve 10 A.B.D. Cent/kg karşılığı TL'ye indirilmiştir. 

22 Eylül 1992 tarihinden itibaren de DFIF primleri kesintisi her türlü iç fındık için 10 
A.B.D. Cent/kg karşılığı TL'ye indirilmiştir. 

4- Stok Durumu : 

Fındık üretiminde stok, yıllık üretim miktarının ihracat miktarı ile iç tüketim toplamından 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Kısaca ürünün çok olduğu yıllarda aynı paralellikte 
ürünün pazarlanamamasından kaynaklanmaktadır. Özel sektörün elinde stok olmadığı 
tahmin edilmektedir. Fiskobirlik’in elindeki stoklar Cetvel 9'da verilmiştir. 

07 



Cetvel-8 Türkiye'nin (1986-1990) Yılları Takvim Yılı itibarı İle Ülkelere Göre Fındık ihracatı (Ton-Iç) ve Değeri 
(1000 dolar) 

1988 1989 1990 1991 1992 Ortalama 

ÜLKELER Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer <%) 

at ülkeleri 

Batı Almanya 59861 193549 60737 157545 93372 257336 77903 214557 75480 187167 73471 45 . 54 

Fransa 10097 33318 8546 22354 14300 40795 13446 37874 12852 34020 11848 7 . 34 

İtalya 8152 27300 7288 19274 7737 23125 18843 55403 17614 50051 11927 7.39 

Hollanda 9056 29191 8023 21455 9038 25174 7511 20992 9647 25006 8655 5 . 36 

Ingiltere 11813 41395 8172 24537 17169 53966 8087 24685 7743 22452 10597 6. 56 

Belçika-Lüksn. 2835 9174 4442 11308 6279 17248 5916 15316 9208 23117 5736 3. 55 

Ispanya 110 318 45 105 1659 4857 3674 10020 3561 9520 1810 1. 12 

Yunanistan 404 1469 349 938 608 1721 629 1741 2339 5924 866 0 . 52 

İrlanda 74 267 30 75 50 138 30 83 46 116 46 

Portekiz         28 76 42 128 45 124 38 

Danimarka 40 135 40 98 228 690 234 688 236 640 156 

TOPLAM 102442 336116 97672 257689 150468 425126 135315 381487 138771 358137 1 25150 77 . 58 

EFTA ÜLKELERİ 

Avusturya 7067 22442 5860 13985 7784 20972 7821 20377 9048 22696 7516 

İsviçre 5605 19264 4300 11310 5636 15891 6854 19088 6951 18170 5869 

İsveç 244 913 90 248 1520 4409 1093 3333 1978 6076 985 

Norveç 104 423 53 157 223 597 447 1254 223 565 210 

Finlandiya 70 244 26 77 86 284 35 102 76 238 59 

TOPLAM 13090 43286 10329 25777 15249 41973 16250 44154 18276 47745 14639 9.0' 

S.RUSYA 14309 48445 12320 31367 15250 42548 3214 8935 573 1600 9133 5. 6( 



Cetvel 8 in devaıru. 

1988 1989 1990 1991 1992 Ortalama 

ÜLKELER Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer (%) 

DİĞER ülkeler 

Doğu Almanya 869 3311 1250 3570 547 1521 888 

Çekoslovakya 915 3090 1240 3419 3297 9410 1008 2722 1484 3545 1589 

Polonya         86 270 242 710 224 582 184 

Romanya 257 989     160 469 36 99 4 13 114 

Bulgaristan 180 700 300 778 5 19     10 25 124 

Macaristan 20 73 79 197 40 116     121 306 65 

A.B.D. 3517 11053 3411 8563 4441 12138 3327 9277 4194 11093 3778 

Kanada 607 2046 652 1637 903 2487 690 1886 749 1915 720 

Avus turalya 822 2953 869 2352 951 2752 967 2762 1000 2657 922 

Yugoslavya 79 288 173 498 650 1992 684 2001 76 229 332 

İsrail 432 1404 312 854 941 2795 937 2715 1421 3782 809 

Lübnan 237 807 186 474 267 663 426 1110 433 1025 310 

Güney Afrika 41 137 519 1376 676 1929 728 2146 803 2398 553 

Japonya 37 128 291 752 309 829 449 1218 289 770 275 

Diğ. Ülkeler 800 2397 1464 3990 1385 3940 2665 7485 4786 11922 1718 

TOPLAM 8813 29376 10746 28460 14658 41330 12159 34131 19593 40262 12381 7 . 69 

GENEL TOPLAM 138654 457223 131067 343293 195645 550977 167938 468707 173213 447744 161303 

Kaynak : KBFMIB Kayıtları 
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Cetvel-9 : Fiskobirlik'in Depolarında Ürün Yılına Göre 1988- 
1992 Yıları Stokları (Ton-Kabuklu) 

Ürün Yılı Toplam Stok Miktarı 

1988 91.757 
1989 217.733 
1990 59.569 
1991 74.155 
1992 143.678 

TOPLAM : 586.892 

Kaynak : Fiskobirlik Kayıtları 1993. 

Stoklar, gerek iç ve gerekse dış piyasalarda bir fiyat baskısı yaratarak türkiye'nin fiyat 
belirleme gücünü azaltmaktadır. Bunu önleyebilmek için üretim miktarının kontrol altına 
alınması ve bunu sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir. 

5- Yurtiçi Tüketim : 

Ülkemizde tüketilen fındığın miktarı ile ilgili gerçek rakamlar bulunmamaktadır. Bu 
konuda ilgili kuruluşlar arasında görüş birliğine varılmış rakamlar mevcut değildir. O 
nedenle rakamlar tahminidir. Yurtiçi tüketimin üretimin %10-15'ini oluşturduğu tahmin 
edilmektedir. Fındığın zorunlu bir ihtiyaç maddesi olmaması, fiyatların nisbeten yüksek 
olması, yerine ikame edilebilir ürünlerin bulunması, tüketici kesiminin gelirinin pek yüksek 
olmaması gibi nedenlerden dolayı ülkemizde fındık iç tüketimi istenilen seviyelerin çok 
altında oluşmaktadır. 

Yıllar itibarı ile fındığın yurtiçi tüketimi Cetvel 10'da verilmiştir 

Cetvel 10- : Yurtiçi Fındık Tüketimi (Ton/Kabuklu) 

YILLAR Tüketim Miktarı 

1988 50.000 
1989 50.000 

1990 60.000 
1991 60.000 
1992 
ORTALAMA 58.000 

Kaynak : KBFMIB 1993. 

6- Fiyatlar : 

Fındık, 1962 yılından beri (1963 yılı hariç) Devlet Destekleme alımına bağlı az sayıda 
tarım ürünlerinden biridir. Üreticileri korumak gayesiyle her yıl hasattan önce destekleme 
fiyatı ilan edilir, Fiskobirlik devletin belirlediği fiyattan ürünü alır, depolar, ürünü hazırlar 
ihraç eder. 



Fiyatın belirlenmesinde, yıllık rekoiie mikiarırıın, stoklarin, yerine ikame edilebilen 
dünya badem üretim miktarı ve fiyatlarınin diğer fındık üreticisi ülkelerin yıllık rekolteleri 
v b, önemli derecede etkili olduğu bilinmektedir. 

Destekleme fiyatlari, çiftçinin eline geçen fiyatlar ort. dış satım ve AT ülkeleri fiyatları 
Cetvel 11'de verilmiştir. 

Cetvel - 11 : Fındık Sektöründe Fiyatlar. 

FİYATLAR 1988 1989 1990 1991 1992 

Destekleme (TL/kg) 2000 2650 3500 5600 9000 
3050 6000 9900 

Çiftçinin Eline 
Geçen Fiyat (TL/kg) 1751 2176 3030 

Dış Satım Fiyatı 
Ort.(ABD.dolar/ 332 266 284 279 258 
kental) 

AT Fiyatı Ort. 
(ABD dolar/kental) 328 264 282 280 258 

Kaynak : DİE, Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar 
KBFMIB Kaynakları 1993, 
T.Iş Bankası A.Ş. iktisadi Ar.Md.Iş Bültenleri. 

Cetvel-11 incelendiğinde destekleme fiyatlarının yıldan yıla düzenli bir artış gösterdiği, 
dış satim fiyatlarında aynı kararda artışın olmadığı görülmektedir. 

Çiftçi eline geçen fiyatların destekleme fiyatlarınin altında olduğu görülür. 

Ortalama dış satım fiyatlarının, fındık rekoltesinin yüksek olduğu yıllarda düşük, düşük 
olduğu yıllarda yüksek olduğu görülür. Buradan fındık dış satım fiyatlarına yıllık 
rekoltelerin büyük etkisinin olduğu görülür. 

7- İstihdam : 

Fındık üretiminde kullanılan işgücü miktarı Cetvel 12’de verilmiştir. 

Cetvel-12 : 1988-1992 Yıllarında Fındık Üretiminde Kullanılan 
İşgücü Miktarları. 

YILLAR Yıllık işgücü Miktarı (işgünü) 

1988 37.333.627 
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1989 
1 990 

1991 

36.960.029 
38.015.069 
38 . 482.396 

Kaynak. : - DİE Tarımsal Yapı ve Üretim 
- Kaya (1986). Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Bolu 

ve Sakarya illerinde fındık üretim tekniğinin analizi. 

Hesaplamada dekara yıllık 942 işgücü (Kaya 1986) kullanıldığı kabul edilmiştir Fındık 
bahçeleri için yılda yaklaşık 38.5 milyon işgücü harcandığı ve genel ekonomi içinde 
istihdama katkısının 38.5 milyon işgünü olduğu söylenebilir. 

8- Mevcut Durumun Değerlendirilmesi : 

a) Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler : 

Fındık üretiminde alan genişlemesi az da olsa plansız ve programsız bir şekilde bu 
dönemde de devam etmiştir. 

Fındık üretimi, daha ziyade doğa koşullarına bağlı olarak gelişme göstermiştir. 6. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde doğa koşullarının uygun gittiği 1989 yılında 548.000 ton 
1992 yılında 520.000 ton. doğa koşullarının pek uygun gitmediği 1991 yılında 315.000 
ton fındık üretimi gerçekleşmiştir 

Cetvel 4'de bu dönemde dekara kullanılan girdi miktarı kullanılması gerekenin oldukça 
altında gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca kültürel uygulamaların zamanında ve istenildiği 
şekilde yapılmadığı, yaşlı ve verimde düşmüş fındık bahçelerinde herhangi bir iyileştirme 
çalışmasının kapsamlı olarak ele alınmadığı söylenebilir. 

Beşinci Beş Yıllık K.P. döneminde verim doğa şartlarına bağlı olarak 45 48 kg/da 
(1985 yılı) ile 102.02 kg/da (1983 yılında) arasında değiştiği görülmektedir. 

Altıncı Beş Yıllık K.P döneminde verim doğa koşullarına bağlı olarak 79.54 kg/da 
(1991 yılında) ile 137.66 kg (1989 yılında) arasında değişmiştir. 

Bu durumlara göre Altıncı Beş Yıllık K.P. döneminde verimde girdi ve iyileştirme 
çalışmalarına dayalı olarak bir gelişmenin sağladığı söylenememektedir. 

b) Sorunlar : 

Çeşitli kişiler veya kuruluşlar birbirlerinden habersiz olarak kendi tecrübe ve bilgilerine 
göre rekolte ve maliyet hesaplanmaktadır. Bunlar bilimsel bir yönteme göre 
yapılmadıklarından ortaya bir birinden farklı rakamlar çıkmaktadır. Bu durum yanılmalara 
neden olabilmektedir. Fındık rekoltesinin tesbitinde bilimsel yöntemler saptanmıştır. 
Fındık rekoltesinin yeterli miktarda fındık dallarında karanfil (dişi çiçek kümeleri) ve 
çotanak sayımına fındık üretim maliyetinin ise yeterli sayıda fındık üreticisi ile yapılacak 
anket çalışmasına dayandırılması sağlanmalıdır. Bu çalışmanın koordinatörlüğü Fındık 
Araştırma Enstitüsüne verilebilir. 

Giresun ili başta olmak üzere Ordu ve Trabzon illerinin mevcut fındık bahçelerinin 
büyük bir çoğunluğu ekonomik ömrünü tamamlamış tekniğe uygun olarak yenilenmeleri 
gerekir. 
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Kültürel tedbirlerin uygulanma oranı çuk düşük olduğu gibi girdi kullanımı da çok 
düşük ve yetersizdir. 

Beş kişilik bir üretici ailesinin geçimini sağlayacak asgari işletme büyüklüğü 
saptanmalıdır. Aslında yetersiz olan ve miras hukuku ile büyüklüğü devamlı küçülen 
fındık aile işletmeleri, gün geçtikçe üreticilerin geçimlerini sağlamaktan uzaklaşmaktadır. 
Bu durum bölgede göç olayına neden olmaktadır. 

Fındık, son 15-20 yıl içinde Terme, Çarşamba, Bafra, Düzce, Karasu, Hendek, 
Gölyaka gibi ilçelerin düz ve verimli alanlarında yetiştirilmeye başlandı. Verimli düz 
arazilerin fındığa ayrılması üretimde önemli artışlara neden oldu. Türkiye fındık üretimi ile 
tek başına (1989 yılı ve 1992 yılı rekolteleri dikkate alındığında) dünya fındık ihtiyacını 
karşılayabilecek duruma gelmiştir. Fındık üretiminin dünya tüketiminin üzerinde olduğu 
yıllarda ertesi yıla devreden stoklar hem iyi muhafaza edilmediği için kalite ve kantite 
kayıplarına yol açmakta hem de depolama ve diğer giderlerle büyük mali külfetler 
getirerek milli ekonomimize yük olmaktadır. Ürün fazlalığı dünya fındık pazarlarında arz- 
talep dengesini olumsuz yönde etkileyerek fiyatların düşmesine neden olmaktadır. 

Bugün, fındık üretimi meyilli alanların yanısıra fındığa göre daha fazla gelir getiren 
birçok tarım ürünün yetiştiği düz arazilere de kaymıştır. Oysa fındık bitkisel özellikleri 
nedeniyle eğimi fazla arazileri ekonomik olarak değerlendiren ve toprak erozyonuna karşı 
koruyan önemli bir kültür bitkisidir 

Halbuki taban, az meyilli ve düz arazilerde fındığın yerine daha karlı Çeltik, Ayçiçeği, 
Patates, Şekerpancarı, Seracılık ve daha bir çok yaz ve kış sebzelerinin yetiştirildiği 
bilinmektedir. Bu karlı ürünlerin yetiştiği düz ve taban arazilerde fındık üretimine engel 
olunması gerekir. 

Fındık üretiminde çeşit kargaşalığı vardır. Halen ekonomik olarak 10'dan fazla çeşit 
fındığın üretimi yapılmaktadır. Fındık çeşitlerinin haşatı ayrı ayrı yapılmamakta, karışık 
olarak yapılmaktadır. Bu durum standartlara uygun mai hazırlamada sorunlar 
yaratmaktadır. 

9- Dünya'daki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama : 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler arasında İtalya ve Ispanya uzun yıllardan beri belirgin 
üretim potansiyeli ile önemli fındık üreticisi ülkeler olarak tanınmaktadırlar. Ancak son 20 
yıl için bunlara Fransa, Portekiz ve Yunanistan'da eklenmiştir, AT'de ortak tarım politikası 
çerçevesinde kabul edilmiş bulunan son teşvik tedbirleri ile bu ülkelerde genel olarak 
kabuklu meyveler özel olarak da fındık üretiminin belirgin bir artış göstermesi ile bu 
ülkelerin de önemli fındık üreticisi ülkeler arasına katılması beklenmektedir. 

Fransa'da virüsten ari çeşitler üretilmeye başlanılmıştır. 1995 yılından itibaren üretime 
başlayabileceği bildirilmektedir. Ancak bu üretimin şimdilik Fransızların yılbaşlarında 
kabuklu meyve yeme alışkanlığından ihtiyaç duyulan miktarı gidermeye yönelik olduğu 
bildirilmektedir. 

Ispanya'da nisbi nem hesaba katılmadan damla sulaması da dahil bir çok uygulamalar 
yapılarak fındık yetiştirilmeye çalışılmış buna rağmen fındıkların sökülmeye başlanıldığı 
bildirilmektedir. 

Ekonomik anlamda dünya fındık üretimi Türkiye'den başka AT üyesi İtalya, Ispanya ve 
Yunanistan ile topluluk dışında ABD.'de yapılmaktadır. Bu ülkelerin 1988-1992 yıllarına 
ait üretim miktar ve dünya üretimindeki payları Cetvel-13'de verilmiştir. 
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Cetvel - 13 Dünya Fındık Üretim (000 Ton-Kabuklu) 

ÜLKELER 1988 1989 1990 1991 1992 5 Yıllık 

Ort. 
% Pa] 

Türkiye 402.500 548 . 0 375. 0 315.0(T) 520.0(T) 432.100 71. 18 
İtalya 150. 0 120. 0 kO o o 130. 0 110.0 120.000 19.76 

Ispanya 30. 0 30. 0 22. 0 25. 0 25.0 26.400 4 . 34 

A.B.D. 15. 5 12 . 0 18 . 7 19. 9 24 . 0 18 . 020 2. 96 
Yunanistan 11.5 12.0 12. 0 12. 0 4 . 9 10.480 1.76 

TOPLAM 609. 5 722 . 0 517 . 7 501. 9 683. 9 607.000 100.00 

Kaynak - DİE Tarımsal Yapı ve Üretim Yıllıkları, 
- FISKOBIRLIK Kayıtları 1993, 
- (T) DİE, Geçici Tahmini Rakamlar. 

Cetvel-13'de görüldüğü gibi dünya fındık üretiminin ortalama %7118 i Türkiye, 
%19.76'da İtalya tarafından gerçekleştirilmektedir. Cetvelde belirtilen ülkeler haricinde 
Fransa, Portekiz, Sovyet Rusya ve İran'da da fındık üretimi giderek artmaktadır. Bunların 
üretim rakamları elde edilmediği için burada gösterilememiştir. Adı geçen bu ülkelerin 
fındık ihracat miktarı Cetvel-14'de gösterilmiştir 

Cetvel-14 Dünya Fındık ihracatı (000 Ton-Kabuklu) (Takvim Yılına Gore) 

ÜLKELER 1988 1989 1990 1991 1992 5 Yıllık % 
Ort. 

Payı 

Türkiye 277.00 262.0 391. 0 335. 8 346.4 322.4 81. 12 

İtalya 67. 0 87. 61. 00 67.5 46.7 65.8 16.55 

Ispanya 13.5 13.6 6.6 8 . 7 3.8 9.2 2 . 33 

TOPLAM 357 . 5 362 . 6 458 . 6 412 396.9 397.4 

Kaynak : - FISKOBIRLIK Kayıtları 1992. 
- ihracat Miktarı, %50 Randıman Hesabıyla Kabuklu 

Fındığa Çevrilmiştir. 

Dünya fındık ticareti önem sırasına göre Türkiye, İtalya ve Ispanya ile bu ülkeler 
dışındaki tüketici ülkeler arasında yapılmaktadır. Türkiye, 1988-1992 yılları ortalamasına 
göre %81 12 oranı ile fındık ihracatında başta gelmektedir. Türkiye'den sonra ikinci 
sırada ihracatçı ülke %16.55 oranı ile İtalya yer almaktadır. İtalya'nın ihracatı yakın 
zamana kadar tamamen Avrupa, özellikle AT üyelerine iken son yıllarda, Topluluk dışı 
ihracata verilen vergi iadeleri nedeniyle üçüncü ülkelere doğru kayma eğilimi göstermiştir. 
Bu nedenle İtalya ihracatının %39.01'ni üçüncü ülkelere yapmıştır. 1988-1991 yılları 
arasında ABD'nin fındık ihracatı olmamış ancak 1992 yılında 2500 ton ihracatı olmuştur. 

III. YEDİNCİ plan döneminde GELİŞMELER : 

1- Genel Politika : 

Türkiye, 1988-1992 yılları ortalamasına göre dünya fındık üretimi 607.000 ton kabuklu 
fındığın 432.000 ton ile 71.18'ni üretmekte, dünya fındık ihracat miktarı (diğer bir ifade ile 
fındık ihtiyaç miktarı) olan 391.400 ton kabuklu fındığın 322.400 ton ile %81.12'ni 
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sağlamaktadır. Türkiye doğa şartlarının çok uygun olduğu 1989 (548.000 ton) ve 1992 
(520.000 ton) yılları fındık üretimleri ve nisbeten uygun olduğu 1988 yılındaki (402.500 
ton) fındık üretimi ile tek başına dünya fındık ihtiyacını karşılar hale gelmiştir. 

ileriki yıllarda doğa şartlarının uygun olması, bakım şartlarının iyileşmesi, girdilerin 
miktarının artması, ekonomik ömürlerini doldurmuş bahçelerin yenilenmesi v.b. nedeniyle 
bu miktarın 600.000 ton-650.000 ton dolaylarına çıkabileceği bir gerçektir. Dünya fındık 
ihtiyacının üstünde gerçekleşen bu ürün miktarının iç tüketim ve ihraç edilenden fazlası 
fiyat, stok v.b gibi yönünden oldukça büyük sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca dünya fındık 
üretim, tüketim dengesi AT üyesi ülkelerde, gerek milli hükümetler ve gerekse topluluk 
tarım politikaları gereği fındık üretimini artırma çalışmalarının hızlanması sonucu dengeyi 
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yakın bir gelecekte AT üyesi ülkelerde ortaya 
çıkabilecek önemli ürün artışlarının yine AT üyesi ülkelerin fındık ihtiyacını gidermede 
kullanılabileceği bu miktarda fındığın Türkiye'den ithal edilmeyeceği ve Türkiye'nin elinde 
stok olarak kalacağı ve zorlanacağı dikkate alınmalıdır. Bunlar dikkate alındığında ya 
mevcut fındığın dış satım için yeni pazarların bulunması ve iç tüketimin artırılması yada 
ekonomik olarak fındıktan daha karlı ürünlerin yetiştiği düz alanlardaki fındık üretiminin 
engellenmesi gerekmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 3 Şubat 1993 tarihli Resmi gazete de yayınlanan "Fındık 
Alanlarının Tesbitine Dair" Bakanlar Kurulu Kararında fındık üretimine izin verilen illerin 

ve ilçelerin haricinde kalan 20.000 ha fındık alanı ile Samsun, Sakarya, Bolu, Kocaeli ve 
Zonguldak illerinin düz ve taban arazilerinde bulunan 80.000 ha fındık alanı olmak üzere 
toplam 100.000 ha fındıklığın 1993 tarihinden itibaren her yıl 20.000 ha sökülmek şartı ile 
5 yıl içinde sökülmesi çalışmalarına başlamak üzeredir. Yapılacak olan bu çalışma VII. 
Beş Yıllık Kalkınma Planına alınmalı ve bu dönemde bitirilmelidir. Bundan sonra üretimin 
artırılması istendiğinde öncelikle geçimin yalnızca fındığa bağlamış olan Trabzon, 
Giresun ve Ordu illerinde verimin artırılması çalışmaları yapılmalıdır. VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Öze! İhtisas Komisyonu Meyvecilik Çalışma Grubu Toplantısında 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mahmut AYFER; Fındık bahçelerinin teşvik verilerek 
söktürülmeyeceğini vurgulamış ayrıca ülkemizin bu konuda rakipsiz olduğunu ve kaliteli 
çeşitlerin yetiştirilmesiyle pazarlama sorununun halledilebileceğini vurgulamıştır. 

2- Talep Projeksiyonu 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Yurtiçi tüketim bölümünde açıklandığı üzere Türkiye'de yurtiçi tüketimine ilişkin kesin 
veriler bulunmamaktadır. Ancak üretim ile stok ve ihracat miktarları arasındaki farkın 
tüketildiği veya FKB, KBFIB gibi birliklerin üyelerince pazarlanan ve kayıtlara geçebilen 
miktarlar ile tahmini üretici tüketimlerinin toplamlarından oluşan iç tüketim miktarı Cetvel 
15'de verilmiştir. Beşer yıllık hareketli ortalamalar üzerinden hesaplanan yurtiçi fındık 
talep projeksiyonuna göre 1993 yılına isabet eden 5 yıllık ortalama yurtiçi fındık talebi 
52.04, 1994 yılına düşen 5 yıllık ortalama yurtiçi fındık talebi 53.38, 1999 yılına isabet 
eden ortalama yurtiçi fındık talebi 60.08 bin ton kabuklu düzeyinde olacaktır. 

Cetvel-15 : Yurtiçi Fındık Talep Projeksiyonu (OOO ton kabuklu) 

YILLAR Yurtiçi Tüketim Y X XY 

1978 29 
1979 31 
1980 33 35.86 -5 -179.3 
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1981 40 39.06 -4 -156.24 
1982 46.3 41.72 -3 -125.16 

1983 45 41. 12 -2 - 82.24 

1984 44 . 3 38 . 12 -1 - 38.12 

1985 30 34.86 0 0 

1986 25 35.86 1 - 35.86 

1987 30 37 . 0 2 74 . 0 

1988 5 0 43.0 3 129 . 0 
1989 50 50 . 0 4 200 . 0 

1990 60 58 . 0 5 290 . 0 

1991 60 
1992 70 

Başlangıç Yılı : 1985 Y = 41.32 + 1 . 34 X 

b) İhracat Projeksiyonu (1993-1999) 

İhracatın da 7,'ci beş yıllık plan dönemindeki gelişmesi yine iklim koşullarından 
bağımsız olmayan fındık üretimi miktariyle ilişkili olarak, bugünkü üretim, stok ve dış 
ticaret koşulları altında 6,'cı plan döneminde olduğu gibi miktar, fiyat ve değer yönleriyle 
yıldan yıla dalgalanan ve nisbeten artan seyir izlemesi beklenmektedir Ancak bu 
dönemde üretim artırma çalışmaları, meyvelerini vermeye başlayacak eski ve yeni rakip 
üretici ülkelerin, dış pazarlarda özellikle AT üyesi olanların, topluluk içinde alacakları veya 
artıracakları paylan ile Türkiye'nin dış pazar payı üzerinde olumsuz etki yapabileceği 
dikkate alınmalıdır. Önceki yıllarda gerçekleşen ihracat miktarları üzerinden hareketli 
ortalamalar yöntemiyle hesaplanan 1993-1999 ihracat projeksiyonu Cetvel 16'da 
verilmiştir. 
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Cetvel-16 : Beşer Yıllık Hareketli Ortalamalar Üzerinden Fındık 
İhracat Projeksiyonu. 

YILLAR ihracat Miktarı 
(000 ton/kabuklu) Y X XY 

1978 
1979 

313.7 
287 .2 

1980 203.0 245.26 -5 -1226.3 

1981 170.2 236.26 -4 - 945.04 

1982 252 . 2 239.14 -3 - 717.42 

1983 268 .7 241.86 -2 - 483.72 

1984 301. 6 262.56 -1 - 246.56 
1985 216.6 265 0 0 

1986 273,7 266.72 1 266.72 

1987 264 . 4 258.82 2 517.64 

1988 277 . 3 293.76 3 881.28 

1989 262 . 1 306.18 4 1224.72 

1990 

1991 
1992 

391. 3 
335 . 8 

364 . 4 

326.18 5 1630.9 

Başlangıç Yılı : 1985 Y = 267. .43 + 8.056 X 

Buna göre 1993 yılına isabet eden beşer yıllık ortalama ihtiyaç miktarının 331.87, 
1994 yılına isabet eden beşer yıllık ortalama ihracat miktarının 339.93 ve 1999 yılına 
isabet eden 5 yıllık ortalama ihracat miktarının 380.21 bin ton kabuklu düzeyinde 
gerçekleşeceği hesaplanmıştır, 

c) Fındık Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Fındık üretim, ihracat ve yurtiçi tüketim düzeylerinde olağanüstü değişiklikler 
çıkmadığı takdirde toplam projeksiyonu yurtiçi talep ve ihracat projeksiyonlarına eşit 
olacaktır. Bu duruma göre 1993 yılı içinde toplam talep 5 yıllık ortalama 383.91, 1994 yılı 
için toplam talep 5 yıllık ortalama üzerinden 393.31 ve 1999 yılı için toplam talep 5 yıllık 
ortalama üzerinden 440.25 bin ton/kabuklu dolaylarında gerçekleşecektir. 

3. Üretim Hedefleri (1993-1999) 

Fındık talebi yurtiçi üretiminden karşılanmaktadır. 

Ülkemizde 1988-1992 yılları arasında ort. 432.000 ton fındık üretimi gerçekleşmiştir. 
Üretimi artırıcı çalışmalar bu hızla devam ettiği müddetçe ileriki yıllarda daha fazla 
miktarlarda üretim yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2844 sayılı yasa gereğince 13 ilde belirlenen 536963 ha 
fındık üretim alanını 1993 yılından itibaren 5 yılda kademeli olarak %18.62 oranında 
azaltarak 436963 ha'a indirmeyi hedeflemektedir. Bu miktar üretim alanının azaltılmasına 
karşılık üretimde de 80.000-100.000 ton dolaylarında fındığın daha az üretilmesi 
hedeflenmektedir. 1977-1998 yıllarından itibaren 400.000 ton dolaylarında bir üretim 
hedeflenmektedir. Bu şekilde arz fazlalığından doğan stokların azaltılması 
planlanmaktadır. 



4. İthalat Projeksiyonu (1993-1999) 

Fındık üretiminde 7,'ci Beş Yıllık Plan Döneminde İthalat beklenmemektedir. 

5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

VII. Plan döneminde fındık üretiminde verimliliği artırıcı çalışmalara devam edilmelidir. 
Bugünkü teknik düzey ve ülkemiz koşullarında diğer üretici ülkeler ve özellikle AT üyesi 
fındık üreticisi ülkelerde uygulanan teknolojiler arasında ülkemize getirilebilecek önemli 
bir teknoloji farkı mevcut değildir. Ancak bilinen teknoloji içinde yeterli düzeyde 
ulaştırılmayan girdi kullanımının, kullanılan sermaye miktarının, ve kültürel önlemlerin 
takviye edilerek istenilen seviyeye çıkarılması üretimin artırılması yönünden zorunludur. 

Verimliliğin düşmesine neden olan diğer bir etken ekonomik ömrünü doldurmuş fındık, 
bahçeleridir. Ekonomik ömrünü doldurmuş yaşlı ve verimden düşmüş bahçelerin verimli 
hale gelmesi için gerekli yenileme çalışmalarına başlanmalıdır. 

6. Çevre İle İlgili Sorunlar 

Fındık bitkisi ort. %40-60 oranında meyilli olan bu arazileri toprak erozyonuna karşı 
önlemesi bakımından önemli bir göreve sahiptir. Fındık bitkisine bu yönden çevre 
korumacı da denilebilir. 

VII. Plan döneminde girdilerin tekniğe uygun kullanım çalışmalarına hız verilerek eksik 
veya yanlış uygulamalardan dolayı ortaya çıkan çevre sorunları azaltılmalıdır. 

7. Diğer Sektörlerle İlişkisi : 

Fındık üretim sektörü "Fındık İşleme Sanayi Sektörü'nün hammadde bazında temelini 
oluşturmaktadır. Fındık işleme sanayinde 116 adet fındık kırma fabrikası, 28 adet de 
fındığı işleyip mamul veya yarı mamul üreten tesis bulunmaktadır. Fındık kırma 
fabrikalarının 88 tanesi özel tüccara, 21 tanesi Fiskobirlik'e aittir 

Fındığı işleyerek mamul veya yarı mamul ürün haline getiren tesislerin en önemlisi 
yıllık 33,000 ton/iç kapasiteli Fiskobirlik'e ait Entegre Fındık İşleme Tesisi'dir. Bunu 
30.000 ton/ıç kapasiteli Sağra A.Ş. ait tesis gelmektedir. Ayrıca daha az miktarlarda 
fındıktan beyazlatılmış, tuzlanmış, kıyılmış, dilinmiş, v b. gibi ürün hazırlayan başka özel 
kuruluşlarda bulunmaktadır. 

IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

Fındık üretim sektöründe gerek üretim miktarı ve gerekse üretim alanı artışı 
doğrultusunda planlı bir yatırım mevcut değildir 

V- SAĞLANACAK KATKILAR 

Fındık üretim sektöründe planlı bir yatırım olmadığından, Yatırımdan dolayı katkı 
olamamaktadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçelerinin verimli hale getirilmesi 
benimsenmediğinde bir miktar ek işgücüne ihtiyaç olacağı için bir ek istihdam etkisi 
olabileceği söylenebilir. 



Vİ-SEKTöRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye, fındık üretim ve ihracatı yönünden uzun yıllardan beri diğer fındık üreticisi ve 
ihracatçısı ülkeler arasında ezici bir üstünlüğe sahiptir. 

Türkiye'nin fındık üretim alanı 2844'e göre 536963 ha'dır. 1990 yılı verilerine göre 
659063 ha olan dünya üretim alanının %81.47'ni Türkiye karşılarken AT üyesi İtalya 
71.000 ha ile %10.7'ni, Ispanya 34.000 ha ile %5.15'ni, Yunanistan 5100 ha ile %0.77'ni 
ve A.B.D. 12.000 ha ile %1.89'nu karşılamaktadır. Aynı ülkelerin 1990 yılı üretim 
miktarları ve oranları Türkiye 432.000 ton ile dünya üretiminin %71.18'ni, İtalya 20.000 
ton ile %19.76'nı, Ispanya 26.400 ton ile %4.34'nü, Yunanistan 10.480 ton ile %1.76'nı 
ve A.B.D. 18.000 ton ile %2.96'nı karşılamaktadır. 

Ülkemizde verim 80.45 kg/da düzeyinde iken İtalya'da 169.01 kg/da, Ispanya'da 77.64 
kg/da, Yunanistan'da 205.5 kg/da ve A.B.D.'de 150.2 kg/da dolaylarındadır. 

Görüldüğü gibi önemli üretici ülkelerden İtalya ve A.B.D.'de verim Türkiye'den fazladır. 

Ülkemizdeki fındık üretim alanlarının çoğunun oldukça meyilli olması, Türk fındık 
çeşitlerinin çalı formunda olması, genelde dikimin tekniğe uygun olmadan gelişi-güzel 
dikilmesi gibi nedenlerden dolayı fındık yetiştiriciliğinde şimdilik makina kullanılamamakta 
buna karşılık İtalya, Ispanya ve A.B.D. ülkelerinin fındık çeşitlerinin ağaç formunda olması 
makinalı tarıma uygun dikim ve bakımın yapılması; üretim alanlarının genelde düz ve az 
meyilli arazilerde olması gibi nedenlerden dolayı bu ülkelerde fındık yetiştiriciliğinde 
makina kullanılmaktadır. Çukur açma, dikim, mücadele, sulama, hasat, çotanakların 
ayıklanması gibi konularda makina kullanılmaktadır. Bu durum ülkemize göre teknolojide 
üstün olduklarını göstermektedir. 

Türk fındık çeşitlerinin dolgun meyveli, üstün kaliteli, randımanı yüksek ve tatlarının iyi 
olmasına karşılık diğer üretici ülkelerin fındıkları iri ve çok dolgun olmayan, düşük 
randımanlı ve tatsızdır. Burada ülkemizin fındıkları lehine bir durum bulunmaktadır. 

Türk fındıklarının dünya pazarlarına hakim olması nedeniyle dünya fındık fiyatları Türk 
fındığının fiyatlarına göre oluşmaktadır. 

EFTA ülkelerinde fındık üretimi yapılmamaktadır. 

VII- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Uzun yıllardan beri dünya fındık üretiminin %70-75'ni tek başına sağlayan ülkemiz bu 
ürünün dış satımından yılda 400-500 milyon dolar döviz girdisi sağlamaktadır. Bu miktar 
döviz girdisi ile fındık tüm ihracat ürünleri arasında yıllara göre 2. ve 6. sıra arasında yer 
almaktadır. Ayrıca yaklaşık %20'lik pay ile tarım ürünleri ihracatından elde edilen döviz 
girdisinin beşte birini tek başına sağlamaktadır. 

Fındığın yurtiçi tüketiminin üretiminin %20-15 arasında ve miktar olarak yılda 50- 
75.000 ton kabuklu dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretimin ihracat ve 
yurtiçi tüketim miktarlarının toplamından fazla olduğu yıllarda stokların oluştuğu, miktar 
olarak yılda 217.733 ton'a varan miktarda stok oluştuğu, ileriki yıllarda iyileştirme 
çalışmalarının devam etmesi-ki devam ediyor-ve doğa şartlarının uygun olması halinde 
stok miktarının daha yükselebileceği tahmin edilmektedir. 
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1988-1992 yılları ortalamasına göre ülkemizin yıllık ihracat kapasitesi 325.000 ton 
kabuklu olup, buna yaklaşık 50.000 ton/kabuklu yurtiçi tüketimi ilave edildiğinde toplam 
olarak 375.000-400.000 ton kabuklu fındık dolaylarında bir miktarın ancak 
pazarlanabildiği ortaya çıkmaktadır. Yıllık fındık üretiminin bu miktarların üstünde olduğu 
yıllarda (1988'da üretim 402.500 ton ve stok 91.757 ton, 1989'da üretim 548.000 ton ve 
stok 217.733 ton, 1990'da üretim 375.000 ton ve stok 59.569 ton, 1991'de üretim 
315.000 ton ve stok 74.155 ton, 1992'de üretim 520.000 ton ve stok 143.678 ton 
olmuştur.) fındığın pazarlanamadığı ve stok sorunun ortaya çıktığı, stoklarında içte ve 
dışta fiyatların düşmesine neden olduğu görülmüştür. 

Türkiye'nin AT'ye tam üyeliğinin gecikmesi bu zaman içinde AT'nin tarımsal yönden 
"kendine yeterlilik" politikasını benimsemesi ve bu konuda bir takım teşvik tedbirlerinin 
alınması neticesinde fındık üretiminin artış gösterdiği buna paralel olarak ülkemizde de 
üretimin gittikçe arttığı görülmektedir. Ayrıca Karadeniz'e komşu ülkelerde fındık 
üretiminin artış göstermesi ülkemizde fındığın ihracatında yakın gelecekte daha büyük 
sorunlarla karşılaşabileceğini göstermektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2844 sayılı yasaya dayanarak 1993 yılından itibaren bir 
çalışma içine girmiştir. Bu çalışma ile 1997 yılı sonuna dek 100.000 ha fındık bahçesi 
söktürülerek fındıktan daha fazla gelir getiren diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde 
kullanılacaktır. Bu miktar üretim alanının azaltılması ile üretimde 80.000-100.000 ton 

dolaylarında fındığın daha az üretilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde stokların 
oluşmasına neden olan arz fazlalığının azaltılması planlanmaktadır. 

Çeşitli kişiler veya kuruluşlar birbirlerinden habersiz olarak kendi tecrübe ve bilgilerine 
göre rekolte ve fındık maliyeti hesaplamaktadır. Bilimsel bir yönteme göre 
yapılmadıklarından ortaya birbirinden farklı rakamlar çıkmakta, bu durum yanılmalar 
neden olabilmektedir. Fındık rekoltesinin yeterli miktarda fındık ocaklarında (imkanlar 
ölçüsünde) karanfil (dişi çiçek kümeleri) ve çotanak sayımına, fındık maliyetinin ise yeterli 
sayıda fındık üreticisi ile yapılacak anket çalışmasına dayandırılması sağlanmalıdır 

Beş nüfuslu bir üretici ailenin geçimini sağlayacak asgari işletme büyüklüğü 
saptanmalı, miras hukuku yolu ile bu büyüklüğün parçalanmasına müsade edilmemeli bu 
konuda gereken tedbirler alınmalıdır. 

Fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde yaşlı ve 
verimden düşmüş dolayısıyla ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçelerinin 
yenilenmesine bir an evvel başlanılmalıdır. 

Fındığın, yurtiçi tüketim seviyesi %10-15'lerde %25-30'lara yükseltilmesi için gerekli 
tedbirler alınmalı, tüketicinin fındık yeme alışkanlığı artırılmalıdır. 

İlkokul çağı çocuklarına, beslenme proğramı çerçevesinde, hergün kuru üzüm ve kuru 
incirle birlikte verilecek 50 gr'lık bir iç fındık, nefis bir çerez, zengin bir enerji ve vitamin 
kaynağı olacaktır. 

Fındık üretim alanlarında çeşit karışıklığı vardır. Trabzon'da, Foşa, Mincane ve 
Tombul, Giresun'da Tombul, Ordu'da Palaz, Kalınkara ve Tombul, Terme'de Palaz, Bolu 
ve Sakarya illerinde Çakıldak ve Mincane fındık çeşitleri başta olmak üzere fındık üretim 
alanlarında ekonomik olarak en az 10 çeşit fındığın üretimi yapılmaktadır. Giresun ili 
fındık bahçelerinin bir bölümü haricinde tüm fındık bahçeleri en az 3-4 çeşidin rastgele 
(Tozlayıcı özelliklerine ve kaliteye dikkat etmeden) bir araya gelmesi ile kurulmuştur. 
Fındık çeşitlerinin ayrı ayrı hasat edilmesi ve harmanlanması gerekirken bu işleme 
Giresun ili fındık işletmelerinin bir bölümü haricin de hiç uyulmadığı, hasadın karışık 



yapıldığı görülmektedir. Karışık lopiarıan fındıklar satımda ve daha önemlisi standartiara 
uygun ürün hazırlamada zorluklar yaratmakta, fiyatların düşmesine neden olmaktadır. 
Tozlayıcılık durumu ile pazar isteği dikkate alınarak çeşit sayısının azaltılması ve haşatın 
çeşitlere göre ayrı ayrı yaptırılması sağlanmalıdır. Haşatı ayrı yapılmış kaliteli çeşitlere 
yüksek fiyat, karışık olarak hasat edilmiş fındıklarada düşük fiyat verilerek ayrı ayrı hasat 
özendirilmelidir. Yapılacak iyileştirme çalışmalarında fındık bahçelerinin kaliteli çeşitlerden 
tek çeşit üzerine kurulmasına özen gösterilmelidir. 

Fındık çeşitlerinin hepsi bir anda hasat olgunluğuna gelmemektedir. Her çeşidi hasat 
olgunluğuna geldiğinde toplamak en iyi olmasına rağmen bu duruma hiç uyulmadığı, 
hakim fındık çeşidinin olgunluğu dikkate alınarak hasat edildiği görülmektedir. Çoğu 
zaman hakim çeşidi dahi tam olgunlaşmadan hasat edilmektedir. Hasat olgunluğa 
gelmeden toplanan fındıklarda buruşuk oranınının arttığı, randımanın düştüğü, 
beyazlatmanın istenilen oranın çok altında olduğu, çabuk bozulmaların olduğu 
bilinmektedir Bu konu ile ilgili 1705 Sayılı yasaya ek 3018 Sayılı yasanın cezai 
müeyyidesinin günümüz şartlarına göre değiştirilmesi, böylece erken haşatın 
caydırıcılığının artırılması gerekir. 

Fındık ihracatında AT ülkeleri ve bu ülkeler içinde Almanya başta gelmektedir. 1988- 
1992 yılları fındık ihracatımızın ortalama %75.58'ini AT ülkelerine bunun da %45.54'nün 
Almanya'ya yapıldığı görülür. Bu durum ihracatta bir ülke grubuna ve bunun içinde de tek 
bir ülkeye bağımlı olduğunu göstermektedir. Almanya ile karşılıklı ilişkilerin zayıflaması 
halinde ihracatta zorlukların yaşanabileceği bilinen bir gerçektir. Bunu önlemek için AT 
dışında yeni pazarlar aranmalı veya var olan pazarlarda yeni olanaklar yaratılmalıdır. 
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I. GİRİŞ : 

Kestaneler Fagaceae (kayıngiller) familyasının Castanea cinsine mensupturlar. 
Kestanelerin bilinen 13 türü genellikle kuzey yarım küresinin değişik bölgelerine 
yayılmışlardır 

Bu türlerin doğal yayılma alanları Doğu Asya, (Çin, Kore, Japonya) Türkiye, 
Güney Avrupa ve Kuzey Amerika'dır. 

, Anadolu Kestanelerininde içinde bulunduğu C.Sativa türü, Akdeniz havzasının 
yerli bir türüdür. Yayılış merkezinin neresi olduğu kesin bilinmemektedir. Anadolunun 
bu türün anavatanı olduğu ihtimali kuvvetlidir. Eski Yunanlı ve Romalı yazarlara göre 
kestane M Ö 5. yüzyılda Anadolu'dan Yunanistan'a buradanda Güney İtalya ve 
Ispanya'ya götürülmüştür. Anadolu, kestanenin en eski kültür kaynaklarından biridir. 

Rubner'e göre Kafkaslar, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk Doğu ve Güneydoğu 
Yugoslavya, Kuzey İtalya, Ispanya kestanenin (C.Sativa) doğal yayılış alanlarıdır. Bu 
doğal yayılış alanları dışında kestane, Fransa, İsviçre, Batı Almanya, Flollanda, 
Ingiltere ve İrlanda'da kültür bitkisi olarak yer almıştır. 

Kestaneler deniz seviyesinden itibaren genel olarak 700-800 m. yüksekliklere 
kadar yetişebilirsede bu durum çeşitli ekolojilere göre değişiklik göstermektedir. 
Örneğin; Anadoluda 1390 m Ispanya'da 1625 m Kafkaslarda 1800 m'ye kadar 
yükselen arazilerde yetişebilmektedir. 

Sert kabuklu meyveler de genellikle yağ oranı yüksek olduğu halde kestanede 
karbonhidratlar daha fazladır İç kestane de %45 su %6.2 protein, %5.4 yağ %42.1 
karbonhidrat, 1.3 kül bulunmaktadır. Kestane eski zamanlardan beri insan 
beslenmesinde karbonhidrat kaynağı olmuştur. 

Anadolu kestanelerin doğal yayılma alanı içerisinde bulunmasına rağmen ıslah 
çalışmaları yenidir. 

1975 yılından itibaren Marmara ve Karadeniz bölgesi sathında seleksiyon 
çalışmalarına başlanarak erkencilik, verim ve genel kalite özellikleri yönünden 
ümitvar çeşitler tesbit edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmaların ilk aşaması 1978 
yılında tamamlanmış, ümitvar görülen 24 tip ve çeşit üzerinde 1980 yılında çeşit 
seçimi çalışmalarına girilmiştir. 1994 yılındaki çeşit seçimi çalışmaları tamamlanmış 
olacaktır. Aynı çalışmanın bir diğerine Ege Bölgesi için 1990 yılında başlanmış 
çalışmalar devam etmektedir. 
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II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Kestane üretimi, Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerimizin uygun ekolojilerinde 
yapılmaktadır. Bu bölgelerde doğal olarak yetişen kestane ağaçları yanında, yabanı 
ağaçların aşılanması yoluyla kültüre alınmış kestaneliklerde bulunmaktadır 
Kestanelerin aşıyla çoğaltımı mümkün olduğundan bazı yörelerde çiftçilerimizin üstün 
vasıflı tiplerden aşı kalemi alarak üretmesi nedeniyle yer yer küçük çapta bahçelerin 
tesis edildiği görülmektedir 

Kestanenin öldürücü hastalıklarından mürekkep hastalığı (phytophtora cambivara) 
ve kestane dal kanseri (endothıa parazitica) tüm bölgelerimizde etkili olduğundan, 
kestanede uzun yıllardan beri resmi ve özel kuruluşlarda fidan üretimi 
yapılmamaktadır. 

Kestane ile ilgili çalışmalar araştırma bazında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bursa ve Samsun 
Ziraat Fakültelerinde yürütülmektedir. 

2. Üretim 

a) Üretimin Dağılımı 

Kestane üretiminin büyük bir kısmı Ege ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 
Türkiye bazında Ağaç sayısı, üretim ve ağaç başına verim Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye'de son beş yıllık istatistiklere göre meyve 
veren ağaç sayısı, üretim ve ağaç başına verim değerleri 

Ağaç Sayısı (1000 adet) 

Yıllar Toplam Meyve 
veren 

Meyve 

vermeyen 

üretim 

(ton) 
Verim 

Kg/ağaç 

1987 2 .454 1. 836 618 90.000 50 . 3 

1988 2 .473 1 . 845 628 90 . 000 48 . 7 
1989 2 .450 1. 867 583 73.000 39 .1 

1990 2 .497 1. 907 590 80.000 41. 9 

1991 2 .516 1. 958 558 81.000 41.3 

Kaynak : Tarım istatistik Özetleri 1991 DİE. 

1982 yılında toplam kestane üretimi 55.000 ton iken bu miktar %45 artarak 1991 
yılında 81.000 ton'a yükselmiş. Bu durum son yıllarda kestaneye karşı ilginin daha 
artmış olduğu göstermektedir. Anacak ağaç sayısı ve üretimin artmasına rağmen 

116 



1982 yılında ağaç başına 37.2 olan ortalama verim 1991 yılında %41.3 olarak kalmış 
fazla bir artış görülmemiştir. Ağaç başına verimin düşük olması son yıllardaki dal 
kanseri enfeksiyonlarının çoğalmasından ve kestanenin henüz orman ağacı 
niteliğinden kurtulup, entansif yetiştiriciliğe başlanamamasından kaynaklanmaktadır. 
Türkiye'de kestane üretiminin bölgelere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

117 



Tablo 2. Bölgelere göre toplam kestane ağacı sayısı ve üretim 
miktarı (1990) 

Ağaç Sayısı (1000 adet) 

Bölgeler Toplam Meyve Meyve Üretim üretim Verim 
veren vermeyen (ton) (%) 

Kg/ağaç 

1.Orta-Kuzey 229.400 73.325 156.075 4 . 540 5 . 6 61 . 9 

2.Ege 991.517 842.710 148 . 807 48.186 60 .2 57 . 1 
3.Marmara 197.935 187.885 10.050 6 .470 8 . 0 34 . 4 

4.Akdeniz 1.010 850 160 68 0 . 08 80.0 

5.Kuzey Doğu 14.050 13.150 900 136 0 .17 10.3 

6.Güney Doğu 1.110 820 290 2 0 . 002 2.4 
7.Karadeniz 1.061.430 787.830 237.600 20 .583 25 . 7 26 .1 

8.Orta Doğu 200 100 100 4 0 .005 40 . 0 

9.Orta Güney 348 330 18 11 0 .013 33 . 3 

TOPLAM 2.497.000 1. 907.000 590.000 80.000 

Kaynak : Tarım istatistikleri Özeti 1990 DİE 

1991 yılı istatistiklerine göre toplam üretiminin %87.5'sini Ege ve Karadeniz 
Bölgeleri sağlamaktadır. Geri kalan kısmının ise hemen tamamı Orta-Kuzey ve 
Marmara Bölgeleri tarafından sağlanmaktadır. Dıger bölgelerin ise üretimde önemli 
bir katkısı bulunmamaktadır. 

İller itibariyle üretim miktarları ve üretim yüzdeleri Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3. Türkiye Kestane Üretiminde Ağırlıklı iller. 

iller Üretim (ton) Üretim (%i 

1.Aydın 35 .530 44 . 4 

2.Kastamonu 9 . 157 11 . 4 

3.İzmir 7 .897 9 . 8 

4.Sinop 5.268 6 . 5 

5.Zonguldak 4 .792 5 . 9 

6 . Bursa 3 . 645 4 . 5 

7.Kütahya 3 .576 4 . 4 

8 . Balıkesir 2 . 015 2 . 5 
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Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim 1990. DİE. 

Tüm bu tablolar Türkiye'de önemli bir kestane potansiyelinin olduğunu 
göstermektedir. Ancak ölümcül hastalıklar nedeniyle standart kestane çeşitlerimizin 
yaygınlaştırılamaması sonucu verim potansiyelleri düşük kalmıştır. Özellikle kestane 
dal kanseri önemli miktarda kayıplara yol açmaktadır. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde 
uygulanmaya başlayan biyolojik kontrol yöntemi ile hastalığa karşı bağışıklık 
oluşturulabilmektedir. 

Bu nedenle konunun önemi açısından, ülkemiz zirai mücadele grubu tarafından 
biran evvel bu çalışmalara başlanılması gerekmektedir. Etkin kültürel önlemlerinde 
alınmasıyla standart çeşitlerin yaygınlaştırılması sonucu verim potansiyeli birkaç misli 
artabilecektir. 

b) Üretim Yöntemi 

Çeşitlerin niteliklerini aynen muhafaza etmesi için vegetatif yöntemlerle çoğaltımı 
gerekmektedir. Kestanelerin vegetatif yolla çoğaltılmalarında daldırma, çeliklerin 
köklendirilmesi vb yöntemlerden yararlanmakla birlikte en çok uygulanan ve 
güvenilir yöntem aşı ile üretimdir. Kestane yetiştiriciliğinde anaç kullanmak bazı 
yönlerden zorunlu olduğundan aşılamada kendiliğinden bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Kestane fidan üretimi halen öldürücü hastalıklar nedeniyle yapılmamaktadır. 
Araştırma maksatlı fidan üretiminde en uygu yöntem sürgün göz aşısı yöntemidir. 

Yabani kestane ağaçlarının da yüksek verimli standart çeşitlerle aşılanması diğer 
bir üretim yöntemidir. Meyve üretimine ilişkin olarak kestane hasadında da genellikle 
çırpma yöntemi uygulanmaktadır. Dikenli kapsülleriyle birlikte dökülen meyveler, 
üretici koşullarında yığın haline getirilip, üzeri bitkisel materyallerle kapatılarak serin 
ve nemli yerlerde saklanmaktadır. 

Son yıllarda ihracat olanaklarının artmasıyla kestaneler soğuk hava depolarında 
ve kontrollü atmosferli modern depolarda çok uzun süre muhafaza edilmektedir. 

c) Maliyetler 

Türkiye'de halihazırda kestane üretimi, kapama bahçeler halinde olmayıp, orman 
ağacı niteliğindedir. Bu nedenle ormanlık alanlardaki kestane ağaçlarına hasat ve 
pazarlama giderleri dışında herhangi bir masraf yapılmamaktadır. Ancak son yıllarda 
kestanenin ekonomik bir meyve haline gelmesi nedeniyle bazı yörelerdeki 
kestanelikler artık yavaş yavaş çiftçinin ilgi alanına girmiş ve sulama, gübreleme, 
toprak işleme gibi kültür şartları uygulanmaya başlamıştır. Çünkü kültüre alınan 
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kestane ağaçlarında gerek verim gerekse kalite özelliklerinde büyük artışlar 
olmaktadır. 

Kültüre alınmış ve standart çeşitlerle kurulu bir kestane bahçesinde üretim 
maliyetleri. 1992 yılı fiyatlarına göre şu şekildedir. 
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Tablo 4. Kestane Üretim Maliyeti (1992) 

Masraf Unsurları Fiyat Toplam Masraf 
(Tl/da) içindepayı(%) 

A-Işgücü-Çekigücü giderleri 
1.Toprak işleme 100 . 000 7.3 

2.Budama 75.000 5 . 5 

3.Gübreleme 50.000 3 . 7 

4.Sulama 50.000 3.7 

5.ilaçlama 150.000 11 . 4 

6.Hasat 150.000 11 . 4 

B-Materyal giderleri 
1.Gübre 160 . 000 11 . 8 

2.ilaç 140 . 000 10 . 4 

3.Sulama suyu 20.000 1.4 

A+B (Üretim toplam gideri) 895.000 66.6 

C-Genel Giderler 

1.Üretim gideri faizi (%10) 89 . 500 6 . 6 

2.Genel idari gider (%5) 44.750 3 .4 

3.Çıplak arazi bedelinin %5'i 250 . 000 18 . 6 

4.Tesis devresi amortismanı 65 . 000 4 . 8 

TOPLAM GİDER (A+B+C) 1.344.250 100 . 0 

Verim (kg.da) 600 

Maliyet (Tl/kg) 2 .240 

Maliyet ($/kg) 0 .33 

3. Dış Ticaret Durumu 

a) ithalat 

Türkiye kestane üretimi yönünden kendine yeterli olup, kestane ithalatı sözkonusu 
değildir. 

b) İhracat 
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Türkiye'nin kestane ihracatı yıllara göre Tablo 5’de gösterilmiştir. Yıllık ihracat 
hacmi son yıllarda 4-5 bin ton seviyesinde olmuştur. 
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Tablo 5. Türkiye'nin son 5 yıllık kestane ihracatı (ton) 

1988 1989 1990 1991 1992 

6971 3595 5464 3996 4887 

Kaynak : Dış Ticaret İst. . DİE . 

Kestane ihracatından elde edilen gelir ise yaklaşık 5 milyon dolar civarındadır. 

Tablo 6 . Türkiye'nin kes tane ihraç fiyatları. 

Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 

Değeri ($) 
Fiyatı (ton/$) 

5.249.767 3 

753 

.454.000 5 

960 

.595.715 3.466.000 3.984.030 

1024 867 815 

Kestane ihraç fiyatlarımız 1985 ve 1986 yıllarında sırasıyla 547 Ş/ton ve 614 $/ton 
iken bu rakamlar 1988 yılında 753 $/ton ve 1992 yılında ise 815 $/ton'a ulaşmıştır. 
Bu durum ülkemiz kestane çeşitlerinin dış pazardaki değerinin hızlı bir artış 
gösterdiğini vurgulamaktadır. 

4. Stok Durumu 

Kestanelerde hasat genel olarak Eylül başlarından Ekim'in ortalarına kadar devam 
etmekte ve hasat zamanı çeşitlere göre değişmektedir. Kestane meyveleri normal 
koşullarda %40-50 oranında nem bulundurduklarından, muhafaza yönünden diğer 
sert kabuklu meyvelerden ayrı olarak bir taze meyve gibi kabul edilmektedir. Halen 
birçok yörelerde meyveli yumaklar ağaçların altında yığın halinde toplanmakta ve 
üzerleri, çeşitli bitkisel materyallerle örtülerek saklanmatadır. Bu durumda üretici 
meyvelerini en çok kış ortasına kadar saklayabilmektedir. Ülkemizde son yıllarda 
kestaneler soğuk hava depolarında çok daha uzun süre saklanabilmektedir. 
Kestanelerin kontrollü atmosferli depoda muhafazaları konusunda yurtdışında 
yapılan çalışmalarda kestanelerin 1 yılı aşkın süre saklanabileceği tesbit edilmiştir. 
Ancak ülkemizde ürün yeterliliği mevcut olduğundan diğer yıla stok söz konusu ve 
ekonomik değildir. 

5. Yurtiçi Tüketim 

Kestane tüketimi başlıca iki ana grupta toplanır. Bunlar taze (sofralık) tüketim ve 
işlendikten sonra tüketim (şekerleme, konserve, jöle, kestane hamuru vb.) Türkiye'de 
genel olarak sofralık ve şekerleme halinde tüketim yaygındır. Avrupa ülkelerinde ise 
çok daha değişik işlenmiş tüketim şekilleri yaygındır. 



Kişi başına yurtiçi kestane tüketimi 1982-86 yıllarında ortalama 1 kg civarında 
iken 86-90 yıllarında 1.5 kg. düzeyinde çıkmıştır. Bu durum kestane üretiminin bu 
yıllardaki artışına paralel olmuştur. 
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Tablo 7. Türkiye'nin Kestane ihraç Ettiği Ülkeler ve Miktarları (D.I.E.) 

İTT.TClî'T.FP - -   
1988 1989 1990 1991 1992 

Kg. $ Kg. $ Kg. $ Kg. $ Kg. $ 

AT Ülkeler 

Belçika-Lüksemburg 39.575 37.157 44 .275 37.272 105.850 93 .254 2 . 880 4 .483 

Hollanda 38 .210 46.847 15 .220 26 . 146 3 . 900 4 . 550 6 .520 7 .607 4 . 440 1 . 747 

Almanya 733 .840 749.122 523 . 140 722 .930 614.584 939.318 302 .062 428 .199 294.398 285.930 

İtalya 21 .000 24.359 20.500 40.484 142.375 176.540 67.350 112.595 1 .000 2 .650 

Ingiİtere 217.428 330.295 3 . 504 6 .704 63 137 17 .600 33.608 ... 

... 

Danimarka 2 . 345 3 .018 3 .560 3 . 380 7 . 370 7 . 126 6 . 000 8 . 385 900 1 . 037 

Yunanistan 766.994 876.102 34.000 37.019 1 .023.362 1 .571.848 393.605 612 .425 275.310 298.904 

Fransa 20.655 23.758.45 9.548 1 . 981 ---

--- ... 

Ispanya --- --- --- --- 30.000 46 .499 ... 
... 

İrlanda         
  

  45 . 000 73.500 

efta ülkeleri 

Avusturya 

Norveç 
İsveç 
İsviçre 
DIÖER ülkeler 

227.554 

1 . 982 

44 .800 

1 .790 

171 . 325 

2 . 773 

29.768 

2 .466 

72.855 

4 . 120 

29.035 

7.623 

72.154 

8.281 

34.624 

8 .745 

91 .430 

2 .693 

26 .535 

3 .645 

83.579 

4 . 164 

33 .784 

3 . 126 

63 .895 

648 

2 .000 

900 

59.746 

1 .001 

3 .200 

1 . 596 

56.554 

5.295 

2.000 

70.311 

3 . 174 

846 

Kuveyt 1.022.499 506.159 516 .530 369.098 559.358 253.226 14 .600 14 .499 226.078 182 .079 

Katar ... ... ... ... 3.000 1.050 ... 
... --- ---

BAE --- ... ... ... 22 .650 16 .986 ... 
---

--- ... 

Libya ... 3.000 3 .659 65.296 88 .311 33.696 17.011 3 .000 1.200 

KKTC 77 .259 55.101 51.104 51 .659 69.784 63.365 61.339 51 . 035 61.420 64.157 

Lübnan 997 .483 621.378 1 .019.862 744 . 981 1 .155.350 935.536 1 .449.523 782 .195 1 .251.750 884 . 931 

Ürdün     26 .875 12 .837 166.757 89.878 100.120 44 .747 83 . 949 39.574 
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Yugoslavya --- - --- 63.185 64.620 44.000 36.986 
İsrail 1.268.200 1.053.209 632.000 847.859 400.000 583.124 546.225 825.060 760.575 1.225.948 

Taiwan --- 24.000 16.739 24.000 30.743 
Kanada -- -- --- 22.100 25.385 --- 1.669 

ABD - - - 14 .700 39 .892 

Tunus - - --- 5.500 5.659   --- --- ---     

Suriye - - 20.000 20.000 
Irak 513.172 274.971 205.943 149.189 12.000 4.319 1.000 329.114 

Bahreyn - —       10.000 6.000   
Gana -- -- --- --- --- 17.000 15.658 

Suudi Arab. 430.114 182.711 309.929 193.1238 46.451 477.214 783.259 14.499 1.766.411 811.298 

Mısır --- --- - --- --- --- --- 24.997 19.997 

Dubai - - --- --- --- --- --- 33.600 23.136 24.800 16.737 
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Tablo 8. Yurtiçi Kestane Tüketimi 

Yıllar 1986 1987 1988 1989 1990 

Üretim (ton) 70 . 000 90 . 000 90.000 73.000 80.000 

ihracat " 5 .435 1. 604 6 . 971 3 . 596 5 .464 

Tüketim " 64 . 565 88.396 87 . 029 69 .404 74 . 536 

Nüfus (1000) 51. 433 52.561 53.715 54.893 56.098 

Kişi başına 
Tüketim (gr) 1 .255 1. 681 1 . 620 1 .264 1.327 

Kaynak : DİE dış ticaret istatistikleri (1990) 
DİE istatistik göstergeler (1991) 
ITO kayıtları (1990) 

6. Fiyatlar 

Üretici eline geçen kestane fiyatları yıldan yıla ve bölgeden bölgeye değişmekle 
birlikte Türkiye ortalaması aşağıda verilmiştir. 

Tablo 9. Kestanede üretici eline geçen fiyatlar Tl/kg. 

1987 1988 1989 1990 1991 

516 963 1732 2480 

Kaynak : DİE. Üretici eline geçen fiyatlar (1991) 

Toptan fiyatlar hasat döneminde düşük, daha sonraki dönemlerde yüksek olmakla 
birlikte diğer yaş meyve ve sebzelerde olduğu gibi fazla bir dalgalanma 
göstermemektedir. Eylül-Ekim aylarında fiyatlar düşük kış aylarında ise daha 
yüksektir. Toptancı hallerinde Nisan, Mayıs aylarına kadar satışı yapılabilmektedir. 
Yıllık ortalama mevsimlik fiyat dalgalanma katsayısı kestane için 0.36 bulunmuştur. 
Başka bir deyiş ile 14 tür meyve içinde fiyat dalgalanması en azdan ikinci meyvedir. 
En çok dalgalanma 1.81 ile çilektedir. Kestane yıl içinde düzenli bir toptan fiyata 
sahiptir (Tablo 10). 

Tablo 10. Kestane Toptan Fiyatları Tl/kg. 

1990 1991 1992 

3040 4921 6750 

Kaynak : Toptan fiyat İst. DİE. 
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7. İstihdam 

Halihazırda kestane üretimi, kapama bahçeler veya işletmeler halinde olmayıp 
daha çok yabani ağaçlardan toplama biçimindedir. Özel bir yetiştirme tekniği 
uygulanmayan, geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürülen kestanenin istihdama 
yaptığı katkı da bu nedenle hesaplanamamıştır. Ancak en yoğun işgücü isteği hasat 
ve pazara hazırlama aşamasında olmaktadır. 

8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) VI. Plan Döneminde Gelişmeler : 

6. plan dönemindeki gelişmeler dikkate alındığında Kestanenin bir önceki plan 
dönemine göre, küçümsenmeyecek bir oranda önem kazandığı görülmektedir. Bazı 
yörelerde yabani kestaneliklerin üretici tarafından bakıma alınması ve standart olarak 
seçilen çeşitlerle aşılama düşüncesinin yavaş yavaş belirmeğe başladığı göze 
çarpmaktadır. Bu gelişmede kestane dışsatımının önem kazanması ve elde edilen 
gelirin yüksek olması şüphesiz rol oynamıştır.. 6, plan döneminde 1990 yılı için 
hedeflenen 71.798 ton kestane üretimi 90.000 ton olarak tahminlerin çok üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

1985-86 yıllarında kestanenin ortalama 580 $/ton olan dışsatım fiyatı 1989-90 
yılları için 992 $/ton olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarakta toplam kestane 
dışsatımından elde edilen gelir ikiye katlanmıştır. Aynı şekilde üretimin artmasına 
paralel olarak geçen dönemde ortalama 1.100 kg olan kişi başına tüketim bu 
dönemde ort. 1.430 kg olarak gerçekleşmiştir. 

b) Sorunlar : Kestane üretiminin istenilen ve olması gereken seviyeye getirilmesi 
için en büyük engel teşkil eden husus şüphesiz ölümcül hastalıklarıdır. Mürekkep 
hastalığından ölümleri önlemek üzere, yurtdışında ıslah edilen ve bu hastalığa karşı 
dayanıklılıkları bilinen kestane anaçlarının ithali tüm girişimlere rağmen mümkün 
olmamıştır. 

Diğer yandan en büyük zararı oluşturan dal kanseri ile mücadeleye gereken önem 
verilmemiştir. Oysa ki son yıllarda Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarla bu 
hastalığa karşı biyolojik mücadele yoluyla bağışıklık oluşturulabilmektedir. Ülkemiz 
Zirai Mücadele grupları tarafından bu konuda süratle çalışmalara girilmesi gereklidir. 

Kestanenin bu önemli hastalıklarıyla başa çıkıldığında standart çeşitlerin fidanları 
üretilerek kapama bahçe kurulması teşvik edilecektir. Bu durum gerçekleşirse 
Türkiye kaliteli kestane üretimiyle Dünyada büyük çapta sözsahibi olacaktır. 

Dünyadaki Durum AT ve Diğer Önemli Ülkeler ile Kıyaslama 
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1984 yılı istatistiklerine göre 55.000 ton ile Türkiye, Dünya kestane üretiminde 
Çin, G Kore ve İtalya'nın ardından 4. sırada bulunmaktaydı, 1991 yılında ise Çin'in 
ardından 80.000 ton üretinılü^. sırada yer almakta ve Türkiye'yi 79.500 ton ile 
G.Kore takip etmektedir. Dünyada başlıca kestane üreticisi ülkeler ve bunların son 3 
yıllık değerleri Tablo 11'de verilmiştir. 

Tablo 11. Dünyada Başlıca Kestane Üreticisi Ülkeler ve 
Üretim Miktarları (ton) 

Ülkeler 1989 1990 1991 

1. Çin 102.546 100 .000 100 . 000 

2.Türkiye 73 .000 80.000 80.000 

3.G.Kore 78.752 79 . 000 79.500 

4.İtalya 50.273 49 . 559 40.000 

5.Japonya 39.500 37 .000 35.000 

6.Ispanya(AT) 30.000 30.000 30 .000 

7.Bolivya 17.496 17 . 000 17.000 

8.Fransa(AT) 13 . 839 14.000 15 . 000 

9.Portekiz(AT) 17.640 17.120 13 .000 

10.S.S.C.B. 11.000 12.000 13.000 

11.Yunanistan(AT) 11 .100 11 . 000 11.000 

Kaynak : FAO production Yearbook. (1991) 

AT Ülkelerine bir göz atarsak, İtalya, Ispanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan da 
kestane üretimi yapılmaktadır. Ancak kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamadığından 
Fransa, İtalya ve Yunanistan, Türkiye'den önemli miktarda kestane ithalatı 
yapmaktadır.EFTA ülkelerinde ise kestane üretimi bulunmamaktadır. 

Türkiye AT ve EFTA ülkelerine önemli miktarda kestane ihracatı 
yapmaktadır. (Tablo. 7) 

III. yedinci plan döneminde gelişmeler 

1. Genel Politika 

Türkiye kestane yetiştiriciliğinde temel politika kestaneyi orman ağacı niteliğinden 
çıkarıp, kapama bahçelerin standrt ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerle tesis edilerek 
kalite ve verim düzeyinin arttırılmasıdır. Bu gerçekleştirildiğinde hem iç tüketim için 
hemde dışsatım için yeterli kestane üretilmiş olacaktır. Aksi halde günden güne 
azalan ağaç sayısı yüzünden üretim ve buna bağlı olarak ihracat düşecektir. 
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2. Talep Projeksiyonu 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Son 5 yılda yurtiçi kestane tüketimi kişi başına ortalama 1.430 gramdır. Gelecek 
yıllarda da tüketimi muhafaza etmek temel amaç alındığında nüfus artışıyla birlikte 
nüfusun toplam kestane talebide artacaktır. Talebe etki eden diğer faktörlerin aynı 
kalacağı varsayımı ile artan nüfusun kestane talebi aşağıda tesbit edilmiştir. 

Tablo 12. Yurtiçi kestane talebi projeksiyonu 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nüfus(1000) 
Kişi baş.Tük. 
Yurtiçi talep 

(ton) 

59.869 

(gr) 1.430 
85 .612 

61 . 183 

1.430 

87.491 

62 .526 

1.430 

89.412 

63 .898 

1.430 

91.374 

65 . 300 

1.430 

93 . 379 

66 .733 

1.430 

95 .428 

68.198 

1.430 

97.523 

Yurtiçinde kişi başına ortalama 1430 gr olan kestane tüketimim aynı düzeyde 
tutabilmek için artan nüfusun ihtiyacı gözönüne alındığında diğer faktörlerin 
değişmediği kabul edilirse 1999 yılında en az 97.500 ton yurtiçi kestane talebi 
olacaktır. 

b) İhracat Projeksiyonu (1993-1999) 

Geçmiş yıllarda Kestane ihracatında fazla bir dalgalanma görülmemiştir. Doğrusal 
bir ilişki varsayıldığında yıllara göre kestane dışsatımı Y=4795.14-281.66 log X 
denklemi yardımıyla aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir (1985=1 alınmıştır). 

Kestane ihracat projeksiyonu (ton) 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ton 4526 4513 4502 4491 4481 4472 4464 

Bu durumda 1999 yılında kestane dışsatımının diğer faktörlerde beklenmiyen bir 
değişme sözkonusu olmadığı sürece yaklaşık 4500 ton civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 
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c) Toplam Talep Projeksiyonu 

Gerek yurtiçi kestane talebi ve gerekse dışsatım gözönüne alındığında toplam 
talep aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir. 

Toplam Kestane Talebi Projeksiyonu 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Yurt içi 
ihracat 

Toplam 

Talep(ton) 
-M " 

85 .612 

4 .526 

90.138 

87.491 

4 .513 

92.004 

89.412 

4 . 502 

93.914 

91.374 

4 .491 

95 .865 

93.379 

4 .481 

97 .860 

95 .428 

4 .472 

99 . 930 

97.523 

4 .464 

101.087 

1999 yılında toplam kestane talebi 102 bin ton olacaktır. 

3. Üretim Hedefleri (1993-1999) 

Toplam talebi karşılamak hedeflendiğinde, geçmiş yıllara göre yapılan üretim 
trendi olumlu sonuç vermektedir. 

Kestane Üretim Hedefleri 

Yıllar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Üretim hedefleri 90.138 92.004 93.914 95.865 97.860 99.930 101.987 
(ton) 

Üretim trendi 91.048 94.004 96.959 99.915 102.871 105.816 108.782 

(ton) 

Kestane üretiminin geçmiş yıllardaki göstermiş olduğu eğilimlere dayanılarak 
y=40800.95+2955.71 x denkleminden yapılan tahminler olumiu görünmektedir. 1999 
yılında kestane üretiminin 108 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Toplam talep aynı 
yılda 102 bin ton olacağından iç tüketim ve ihracatı karşılayacak bir üretim trendi 
tahmin edilmektedir. 

Bugüne kadar kestane dışalımı yapmayan Türkiye'nin bu durumunu muhafaza 
edeceği ve herhangibir kestane dışalımı yapmayacağı tahmin edilmektedir. 

4. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Kestane yetiştiriciliğinde aşılı fidanlarla kurulu kapama bahçeler oluşturulması 
temel amaçtır. Türkiye'de üretim ormandan, aşılı yada aşısız ağaçlardan toplanarak 
yapılmaktadır. Bu da gerek kalite gerekse verim yöntemlerinden gerekli gelişmeyi 
sağlayamamaktadır. Bu nedenle seleksiyon yoluyla bulunan, verim ve kalitece üstün 
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nitelikli çeşitlerden kurulmuş bahçelerin yaygınlaştırılması kestane yetiştiriciliği için 
önemli bir gelişme olacaktır. Mürekkep hastalığına dayanıklı anaçların getirtilip 
seçimi yapılan çeşitlerimizle uyuşma derecelerinin saptanması ve bu yolla üretilecek 
fidanların üreticiye intikali standart kestane üretimi için mutlaka gereklidir. 

5. Çevre İle İlgili Sorunlar 

Kestane üretiminde çevre ile ilgili sorun yaratabilecek herhangibir husus 
bulunmamaktadır. 

6. Diğer Sektörlerle İlişkiler 

Kestane ülkemizde büyük miktarda taze tüketilmekle birlikte son yıllarda gıda ve 
özellikle şekerleme sanayiinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Kestane meyvesi yanında kütüğünün sağlamlığı yönüylede mobilya sanayiinde 
önemli yere sahiptir. Yaşlanan ve verimden düşmüş kestane ağaçlarının kereste 
olarak değerlendirilme imkanı mevcuttur 

Kestanelerde diğer başka sektörlerle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi mevcut değildir. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar 

Kestane sektöründe teşvik belgesi almış herhangibir yatırım mevcut değildir. 

2. Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Kestane üretim kapasitesini genişletmek, ancak ölümcül hastal ıklariyla 
mücadelede başarı sağlanabildiği taktirde gerçekleşebilir. Bu durum mevcut 
plantasyonların hastalıklardan korunması ve yüksek verim ve kaliteye sahip çeşitlerle 
aşılanması yanında sağlıklı fidanlarla kapama bahçelerin tesis edilmesiyle 
sağlanabilecektir. Bu bakımdan hastalıklarla ilgili çalışmalar sonuçlanmadan kapasite 
arttırmak ekonomik görülmemektedir. 

3. Başlanacak Yatırımlar 

Halihazırda araştırma kuruluşlarınca Ege ve Marmara bölgelerinde Kestane 
Seleksiyonu Çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarda çeşit seçimi yanında 
çeşitlerin hastalıklara dayanım durumlarıda İncelenmektedir. Mürekkep hastalığına 
karşı dayanıklı anaç kullanımı konusunda çalışmalar başlatılacaktır. Kestane 
kanseriyle biyolojik mücadele konusunda da bazı çalışmalara girilmesi muhtemeldir. 
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V. SAĞLANACAK KATKILAR 

a) İstihdam Katkısı 

Kestane sektöründe eklenecek kapasite ve yatırimlar konusu netleşmediği için 
istihdama ne ölçüde katkı yapacağı tahmin edilememiştir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA ve 
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Ülkemizde Kestane üretimi standart çeşitlerle yapılamadığından potansiyeline 
uygun biryerde bulunmamaktadır. Dünyada Başlıca kestane üreticisi ülkelerin 
durumu Tablo 11 'de verilmiştir. Buna göre Türkiye Çin'in ardından 2. sırada 
bulunmaktadır. Türkiye'de kestane kültürünün gelişip, daha etkin bir düzeye 
ulaşması, ölümcül hastalıklarla ilgili temel araştırmalara ağırlık verilmesi ile olacaktır. 
Bu durumda Dünyadaki en kaliteli kestane çeşitlerinin bulunduğu ülkemiz üretim 
yönüylede Düntada ilk sırayı ele geçirecektir. AT ülkelerinden İtalya, Fransa, 
Ispanya, Portekiz ve Yunanistan'da kestane yetiştiriciliği yapılmaktadır (Tablo 11). 
Ancak üretimleri kendilerine yeter düzeyde olmadığından Türkiye'den kestane ithalatı 
yapmaktadırlar. Diğer AT ve EFTA ülkelerinin hiçbirinde kestane üretimi yoktur, ve 
Türkiye bu ülkelerede kestane ihraç etmektedir (Tablo 7). 

VII. DEĞERLENDİRME ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

a) Çeşit Standardizasyonu : 

Öncelikli Bölgelerimize ve tüketim şekillerine uygun standart kestane çeşitlerinin 
tesbiti ve tanıtımı sağlanmalıdır. Yalova Atatürk Bahçe Kültürlei Merkez Araştırma 
Enstitüsünde 1975 yılından beri yapılan çalışmalarda 10 adet tip ve çeşit üretme 
alınabilir olarak seçilmiştir. 1990 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
Ege Bölgesi için seleksiyon çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıca Fransa ve İtalya'da geliştirlilmiş dal kanserine kısmen dayanıklı çeşitlerin ithal 
edilerek ıntrodüksiyon ve Adaptasyon denemelerinin kurulması gerekmektedir. 

b) Anaç Sorunu : 

Standart çeşitlerin yanında kestane üretiminde anaç kullanımıda önem 
taşımaktadır. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünce 
kestanelerde anaç seçimi ve bunların doku kültürü yoluyla çoğaltımı üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında yine Fransa'da ve İtalya'da geliştirilmiş 
olan ve Mürekkep hastalığına dayanıklılıkları bilinen ketane anaçlarının mutlaka ithali 
ve ülkemizde standart olarak seçilen çeşitlerimiz ile uyuşma derecelerini tesbit 
çalışmaları yapılmalıdır. 
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c) Üretim : 

Kestaneliklerimizin büyük çoğunluğu asırlık ağaçlardan oluşmaktadır ve bunlar 
yüksek oranda hastalıklardan zarar görmüş durumdadırlar. Yaygın ve bulaşıcı 
ölümcül hastalıkların sağlıklı yerlere yayılmasını bir miktar önleyebilmek amacıyla 
fidan üretim ve dağıtımı dondurulmuş durumdadır. Hastalıklara çözüm bulunduğunda 
fidan üretimi ve sağlıklı geniş bahçelerin tesisi sağlanacaktır. 

d) Hastalık ve Zararlılar 

Kestanenin öldürücü hastalıkları olan Mürkkep ve dal kanserine dayanıklılıkları 
belirlenen yabancı çeşitlerin ithaliyle birlikte, Batı ülkelerinde geliştirilmiş biyolojik 
kontrol yönteminin ülkemizde biran evvel uygulanması zorunlu hale gelmiştir. 

e) Teknolojik ve Pazarlama 

Kestanelerde üretim tekniği, hasat, depolama ve pazarlama konularında, üreticide 
bilgi eksikliği mevcuttur. Diğer öncelikli sorunların çözümünün ardından bu konularda 
da gerekli çalışmalar ve üreticinin aydınlatılması sağlanmalıdır. 

f) Korunma Tedbirleri 

Dal kanserinin bölgeler arasındaki şiddeti ve yoğunluğu farklı düzeylerde 
bulunmaktadır. Bu nedenle üretilecek fidanların kendi bölgesinde değerlendirilmesi 
hastalığın daha da yayılmasını önleyecektir. Ayrıca yeni tesis edilecek bahçelere ve 
bakıma alınması mümkün olan kestaneliklerde en az 2-3 çeşit fungusit ile koruyucu 
ilaçlama yapmak faydalı olacaktır. 
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giriş 

Ülkemiz kültürü yapılan armudun (Pyrus communis L) anavatanı olan bölge içerisinde yer 
almaktadır. Ekolojik şartlarının uygunluğu ve gen merkezlerinden birisi olması sebebiyle 
armut yurdumuzun hemen her yerinde çok eski yıllardan beri yetiştirilmektedir. Türkiye'deki 
tarım ve orman alanlarının dağılımı incelendiğinde %6'sının meyve-zeytin-bağ olarak 
değerlendirildiği görülmektedir. Meyve üretiminin %22'lik payını yumuşak çekirdekli meyve 
türleri almaktadır. Yumuşak çekirdekli meyveler içerisinde ise ağaç sayısının %25'ini ve 
üretim miktarının %17'sini armut oluşturmaktadır. 

Türkiye'deki armut üretimi 1936'da 96.100 ton iken 1991'de 403.000 ton'a; armut ağaçı 
sayısı ise aynı devrede 5.494.000'den 14.700.000'e ulaşmıştır. Bu potansiyeli iyi 
değerlendirmek için verim ve kalitesi yüksek, soğuklara ve hastalıklara dayanıklı, çeşitli iklim 
şartlarına uyabilen ismine doğru çeşit ve anaç temin etmek ve modern yetiştirme teknikleri 
uygulamak suretiyle birim alandan alınan ürün miktarını artırmaya çalışmak üretim 
politikasının temelini teşkil eder. Bu cümleden olmak üzere 1945 yılındaki Meyvecilik 
Komitesi ve 1964 yılındaki Milli Bağ-Bahçe Komitesi kararları ile standart çeşitler belirlenmiş, 
daha sonra 1974 yılındaki Bağ-Bahçe Toplantısı ve 1977 yılındaki Bağ ve Meyve Fidanı 
üretimi Planlama Toplantısında son olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 1990 yılında 
çeşitler yeniden gözden geçirilmiştir. 

Bu amaçla sertifikalı ve virüsten arı fidan kullanmak çok önemlidir. Fidan sertifikasyonu 
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Virüsten arı fidan için Karacabey-Bursa'da Merkez 
üretme istasyonunun kurulması için hazırlıklar son aşamaya gelmiştir. Buna paralel olarak da 
Arifiye-Sakarya, Eğridir-lsparta, Tokat, Erzincan ve Elazığ'daki üretici kuruluşlar depo 
fidanlığı haline getirilmişlerdir. 

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1.Sektördeki Kuruluşlar 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı bahçe bitkileri ve meyvecilik araştırma enstitüleri, 
ziraat fakülteleri, tarım işletmeleri ve meyvecilik üretme istasyonları, tarım il ve ilçe 
müdürlükleri sektördeki kamu kuruluşları içerisinde yer alır. Diğer taraftan armut kapama 
bahçelerinin hakim olduğu özel meyve bahçeleri ile özel fidan yetiştiricileri özel kuruluşlar 
içerisinde yer almaktadır. 

2. Üretim 

a) Üretimin Dağılımı 

Ülkemizin 1988-1991 yılları arasındaki armut ağacı sayısı, armut üretimi ve verim Cetvel 
1'de verilmiştir. 
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Cetvel 1. Türkiye'deki armut ağacı sayısı ve üretim miktarı 
(1988-1991) 

Ağaç savısı (1000 

Yıllar Meyve 
Veren 

adet) 

Meyve 
Vermeyen Toplam 

Üretim 

(Ton) 
Verim 

(kg/ağaç) 

1988 11 .654 3.368 15 . 022 410.000 35 . 2 

1989 11.797 2 .884 14 . 681 430 . 000 36 .4 
1990 11 .900 2 .850 14.750 413.000 34 . 7 

1991 11 .894 2 . 830 14.724 403.000 33 . 9 

Kaynak : Tarım istatistikleri Özeti (1991). DİE. 

Cetvel de görüldüğü gibi son dört yıl içerisinde armut ağacı sayısında yaklaşık %2, armut 
üretiminde %1.7 ve verimde de %3.7'lik azalmalar meydana gelmiştir. 1989 dan sonra 
görülen azalmaların ateş yanıklığının görülmesi ve yayılmasından ileri geldiği söylenebilir, 

Türkiye'de mevcut armut ağacı sayısı ile üretim miktarının tarımsal bölgelere göre 
dağılımı Cetvel 2'de verilmiştir. 

Ülkemizde armut yetiştiriciliği hemen hemen bütün bölgelerimize yayılmış olmakla birlikte 
Ege, Marmara, Ortagüney, Ortakuzey ve Karadeniz tarımsal bölgeleri daha çok üretime 
konu olmaktadır 

Cetvel 2. Türkiye'deki armut ağacı sayısı ve üretim miktarının 
bölgelere göre dağılımı (1990) 

Ağaç Sayısı (1000 Adet) 

Bölgeler 
Toplam Meyve 

Veren 

Meyve 

Vermeyen 
Üretim 
(Ton) 

% Verim 

Üretim(kg/ağaç) 

l.Orta Kuzey 2 .205 1. 683 522 60.414 14 . 6 27.4 

2 . Ege 3.231 2 .817 414 72.162 17 . 5 22 .3 
3.Marmara 1 . 927 1. 720 207 72.245 17 . 5 34 . 5 

4.Akdeniz 1 .201 905 296 38.948 9 . 4 32 .4 

5.Kuzey Doğu 613 466 147 14.503 3 . 5 23 . 6 

6.Güney Doğu 554 367 187 7 . 326 1. 8 13 .2 

7.Karadeniz 2 . 003 1.639 364 58 . 628 14 . 2 29.3 

8.Orta Doğu 1 . 001 783 308 27 .413 6 . 6 25 . 1 

9.Orta Güney 1 . 025 1 . 520 405 61.361 14 . 9 31.9 

TOPLAM 14 .750 11.900 2 .850 413.000 100 . 0 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim 1990. DİE. 
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Armut üretiminin ağırlıklı olduğu iller 1990 itibariyle Cetvel 3'de gösterilmiştir. İlk sıralarda 
yer alan 13 ilin üretimi, toplam üretimin %50'sini teşkil etmektedir. 

Cetvel 3. Armut üretiminin ağırlıklı olduğu iller (1990). 

iller Üretim miktarı (ton) Toplam üretimdeki payı (%) 

Bursa 36.741 8 . 9 

Antalya 28.188 6 . 8 

Konya 24.267 5 . 9 
Ankara 24.010 5 . 8 

Burdur 15 .173 3 .7 

Sakarya 12.257 3 . 0 

Nevşehir 10.700 2 . 6 

Zonguldak 10.349 2 . 5 

Manisa 10.110 2.4 

Ordu 9 . 826 2 .4 

Karaman 9 .574 2 . 3 

Afyon 9 .286 2 . 2 
Kastamonu 9 . 244 2 . 2 

13 11 Toplamı 209 .725 50.7 

Türkiye Toplamı 413.000 100 . 0 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim, 1990. DİE. 

b) Üretim Yöntemi 

Armut fidanı üretiminde en uygun çoğaltım şekli durgun göz aşısıdır. En uygun aşı 
zamanı bölgelere göre değişmekle beraber Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bölgelerde 
mevcut yabani armut ağaçlarının yeni standart kültür çeşitleriyle aşılanmasında ve göz aşısı 
tutmamış çöğürlerde, bölgelere göre değişmekle beraber Mart ayında kalem aşısı yapılır. 

Ülkemizde armut bahçeleri diğer meyve türleri ile karışık veya yabanileri aşılamak 
suretiyle kurulmaktaydı. Son yıllarda yeni çeşitlerin ülkemize girmeye başlamasıyla özellikle 
Marmara ve Ege bölgelerinde kapama armut bahçeleri kurulmaya ve yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu bahçeler hemen hemen tamamen yabani armut çöğürleri üzerine aşılanmış 
fidanlarla tesis edilmiştir. İklim ve toprak şartlarının uygun olduğu yerlerde ayvayı anaç 
olarak kullanmak suretiyle armut bahçesi kurulması önerilmektedir. 

Armut yetiştiriciliğinde uygulanan teknolojide fidan, gübre, zirai ilaç, su, alet makina ve 
kredi kullanılması gerekmektedir. 
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10) Fidan 

Ülkemizin fidan üretimi, kamu kuruluşları, özel fidancılar ve çok az miktarda da 
yetiştiricilerin kendileri tarafından yapılmaktadır. Kamu kuruluşlarınca üretilen fidan miktarları 
Cetvel 4'te verilmiştir. 

Cetvel 4. Kamu kuruluşlarınca üretilen armut fidanı miktarı 
(1988-1992). 

Yıllar Fidan Üretim Miktarı (Adet) 

1988 217 .596 

1989 329 .407 
1990 244 .435 

1991 247 .783 
1992 162 .835 

Kaynak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kayıtları, 1993. 

Geçen plan döneminde armut fidanı üretiminin büyük bir kısmı özel sektör tarafından 
yapılmaktayken 1992 yılında özel sektör tarafından üretilen toplam armut fidanı sayısı 
yaklaşık 34,000 adetle kamu kuruluşlarının %21'i oranında gerçekleşmiştir. 

Fidan üretiminde halen kullanılan ve 3,5,1990 tarih ve 20507 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak tescil edilip üretimi öngörülen armut çeşitleri şunlardır : Akça, Ankara, 
Mustafabey, Göksulu, Hacı Hamza (Malatya), Limon (Malatya), Abbe Fetel, Beurre Bosc 
(Kaiser Alexander), Beurre Hardy, Coscia, Precoce, Doyenne du Comice, Dr.Jules Guyot, 
Duchesse dAngouleme, Passe Crassane, Starkrimson, Triumph de Vienne, VVİliams, 
VVİliams Bovey, VVİlder, Beurre Precoce Morettini, Grand Champion, Santa Maria, Beurre 
Claigeau, Marguarita Marillat. 

Ancak bunlardan Göksulu. Hacı Hamza ve Limon mahalli çeşitlerdir. Sayılan çeşitler 
Temmuz başından Ekim'e kadar 7-10 gün ara ile olgunlaşan çeşitlerdir. 

20) İlaç 

Son yıllarda kurulan kapama armut bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele 
yapılmadan kaliteli ürün alınamayacağı iyice anlaşılmış olup, mücadeleye gerekli önem 
verilmektedir. Ancak armut bahçelerinin ne kadarında ve ne miktarda ilaç kullanıldığı 
bilinmediğinden rakam verilememiştir. 

30) Gübre 
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Organik ve kimyasal gübrelerin armut ağaçlarının verim ve kalitesi üzerine etkileri 
bilinmekte ve gübre kullanılmaktadır. Ancak tarımda kullanılan gübrelerin ne kadarının armut 
ağaçlarına verildiğine dair kesin rakam vermek mümkün değildir. 

40) Su ve Sulama 

Ülkemizin birçok yerinde armut ağaçı sulanmadan yetiştirilmekte ise de kapama armut 
bahçelerinde sulama yapılmalıdır ve yapılmaktadır. 

50) Alet ve Makinalar 

İşletmelerde genellikle armut yetiştiriciliği digertarım kollarıyla müştereken yapıldığından 
mevcut alet ve makinaların ne kadarının armut yetiştiriciliğinde kullanıldığını tesbit etmek 
mümkün değildir. Bununla birlikte 1 dekar armut bahçesinde yılda 3.5 saat traktör 
çekigücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

c) Maliyetler 

1992 yılı fiyatlarıyla verim çağındaki bir dekar kapama armut bahçesinin üretim masrafları 
ve üretim maliyeti Cetvel 5'de verilmiştir. 
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Cetvel 5. Armut üretim masrafları ve maliyeti (1992) 

Toplam masraf 
MASRAF UNSURLARI 

(%> 
Tl/dekar içindeki payı 

I.işgücü-çekigücü masrafları 
1.Toprak işleme 
2.Budama 

3.Gübreleme 
4.Sulama 

5.ilaçlama 
6.Hasat 

150.000 
80.000 

20.000 
30.000 

110.000 
150.000 

TOPLAM 540.000 50 

II.Materyal masrafları 
1.Gübre 

2.ilaç 
3.Sulama suyu 

60 .000 
140.000 

30.000 

II TOPLAM 230 . 000 21 

i+ii üretim giderleri toplami 770.000 71 

III.Genel giderler 
1.Üretim giderleri faizi (%10) 
2.Genel idari giderler (%5) 
3.Çıplak arazi giderinin (%5)'i 
4.Tesis devresi amortisman payı 

77.000 

38 . 000 
105.000 

90 . 000 

III TOPLAM 110.500 29 

TOPLAM MASRAFLAR (I+II+III) 1 .080.500 100 

VERİM 680 kg/da 

MALİYET 1 .589 Tl/kg 

Armut üretiminde masraf unsurlarının payları 
masraflarının %50 ile ilk sırayı aldığı görülmektedir. 

incelendiğinde 
Materyal masrafları, 

işgücü-çekigücü 
toplam masraf 

içerisinde %21'lik pay alırken genel giderlerin payı %29'dur. 
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Birçok tarım dalında olduğu gibi armut yetiştiriciliğinde de işgücü-çekigücünün payı 
yüksektir. Üreticilerin her zaman nakit para ödeyerek almak zorunda olduğu girdiler arasında 
ilacın payı dikkat çekici düzeydedir. 

Armut üretiminde 1992 yılı fiyatları ile dekara 20 ağaç üzerinden 1.080.500 Tl. masraf 
yapılmaktadır. Türkiye'de ortalama armut verimi 680 kg/da olduğundan 1 kg armudun üretim 
maliyeti 1.589 Tl. olarak hesaplanmıştır. 

3) Dış Ticaret Durumu 

a) İthalat 

Armut ithalat söz konusu değildir. 

b) İhracat 

Türkiye'nin 1988-1992 yılları arasında yaptığı armut ihracatı, değerleri ve ihracatın toplam 
üretimdeki oranı Cetvel 6'da verilmiştir. 

Cetvel 6. Türkiye'nin yıllar itibariyle toplam armut ihracatı, 
değeri ve ihracatın toplam üretimdeki oranı. 

ihracat 

Yıllar 
Mik. Değer ihracatın Toplam 

(Ton) (1000 Dolar) üretimdeki Payı (%) 

1988 3 .266 978 0 . 9 
1989 4 .467 1. 159 1.1 

1990 2 .518 985 0 . 6 
1991 3 .348 1. 951 O 00 

1992 3 .484 1. 532   

Kaynak :FAO Trade Yearbook, 1990; HDTM Kayıtları, 1993; 
İstanbul Ticaret Odası Bilgi işlem Merkezi Kayıt., 1993. 

Armut ihracatımızın toplam üretimdeki payı % 1 'in altındadır. Son beş yılda yapılan armut 
ihracatı ülkeler itibariyle Cetvel 7'de, ihracat değerleri Cetvel 8'de verilmiştir. Körfez krizinden 
sonra Kuveyt, Irak ve Ürdün'e yapılan armut ihracatında çok büyük düşüşler olmuştur. Öte 
yandan Almanya, Suudi Arabistan ve KKTC'ine yapılan ihracatta artışlar görülmektedir. 
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4) Stok Durumu 

Armut üretiminin tamamı taze olarak tüketilmektedir Bu sebeple stok durumu söz konusu 
değildir 

5) Yurtiçi Tüketim 

Ülkemizde üretilen armudun hemen tamamı taze olarak, çok az bir kısmı da kurutularak 
tüketilmektedir. Gıda endüstrisi de armudun çok az bir bölümünü değerlendirmektedir, 1988- 
1991 yılları arasındaki armut iç tüketimi ve kişi başına tüketim miktarları Cetvel 9'da 
verilmiştir. 

Üretim miktarından ihracatın çıkarılmasıyla iç tüketim miktarı bulunmuştur. İç tüketim 
miktarına göre hesaplanan kişi başına armut tüketimi son beş yıl içinde 7-7,8 kg arasında 
değişmiştir. 1989 yılında 1988 yılına göre kişi başına tüketimde artış oranı %2.6 olurken, 
1990 yılında bir önceki yıla göre %6.4 azalma göstermiştir. 
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Cetvel7. Türkiye'nin 1988-1992 yıllarında çeşitli ülkelere 
yaptığı armut ihracat miktarı (kg). 

Ülkeler 1988 1989 1990 1991 1992 

Almanya 388.562 513.277 689.000 1.564.314 1.247.308 

Avusturya 7 .350 36 .800 32.077 34.370 23 .456 

Bel-Lüx. 44.678 69 .105 182.083 100 . 760 77 .251 
Danimarka 114.421 3 .025 810 3 . 948 12 .170 
Dubai         38.700 

Fransa 2 .668 ...   19.596 14.840 
Hollanda 37 .385 18.196 2 .266 66.136 46.192 

Irak 663 17.207 3 .364     

Ingiltere 47 .624 275 1. 944 21.140 25.972 

K.K.T.C. 276 . 983 359 .350 434 .039 475.432 647.572 

İsveç 131.116 10.174 64.126 253.498 204 . 833 

İtalya   17.450   479.586   

Japonya --- --- 30.000   
  

Kuveyt 1 .486.230 2 . 946 .353 184.488 13.282 145 .455 

Sudan     
  

  3 .150 
S.Arabistan 79 . 970 137 . 700 439.263 315 . 988 979.795 
Ürdün 671.350 336 . 615 444.299   15 .750 

Diğerleri   1.364 10.020   1. 800 

TOPLAM 3 .266 .100 4 . 466.791 2 .517 .779 3.348.050 3.484 .254 

Kaynak : I.T. 0. Bilgi işlem Merkezi Kayıtları, 1993. 
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Cetvel 8. Türkiye'nin 1988-1992 yıllarında çeşitli ülkelere 
yaptığı armut ihracat değeri (Dolar) 

Ülkeler 1988 1989 1990 1991 1992 

Almanya 154 . . 086 264 . .316 457. .478 1.120. .111 835. . 335 

Avusturya 2 . . 355 18 , . 913 14 . .512 22 . .112 14 . . 615 
Bel-Lüx. 12 . .266 22 . .770 46. .140 38 . .164 17 . .531 
Danimarka 17 , .737 1 , .259 485 3 . . 085 7 , .221 
Dubai         10. . 605 

Fransa 1 . .261     10 . .871 11 . .487 
Hollanda 14 . .246 9, . 146 1 . .236 43 . .561 28. .290 
Irak 546 9. .161 3 . ,414     

Ingiltere 16 . . 921 267 1 . .816 ■ 22. . 574 42 . . 528 
K.K.T.C. 59. . 635 97 . .418 169. .418 180 . . 946 203 . . 059 

İsveç 21. . 580 4 . .914 29. .367 135. .284 95. . 672 

İtalya   10. .868   289. . 631   

Japonya     6. .000     

Kuveyt 478 . .368 639. . 320 33 . .142 10. . 635 53. . 602 

Sudan     

    1 . . 503 
S.Arabistan 19. . 370 25. .229 95. .098 73 . .814 207 . .418 
Ürdün 177 . .776 54 . . 662 121 . .091   2. .190 

Diğer ül.Top.   316 5. . 686   450 

TOPLAM 977 . . 62 6 1.158. .758 984 . . 883 1 . 950. .778 ] . .531. . 536 

Kaynak : I.T.O. Bilgi işlem Merkezi Kayıtları, 1993. 

Cetvel 9. Türkiye'de yıllar itibariyle armut iç tüketimi ve 
kişi başına düşen tüketim miktarları (1988-91). 

Yıllar 
Yurtiçi tüketim 
miktarı (Ton) 

Kişi başına 
tüketim (kg) 

Yıllık ortalama 

değişme oranı (%) 

1988 406.734 7 . 6   

1989 425.533 7 . 8 2 . 6 
1990 410.482 7 . 3 6.4 
1991 399. 652 7 . 0   
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6) Fiyatlar 

Bir miktar armut bizzat yetiştirici tarafından perakende olarak satılmakla beraber, ürünün 
büyük bir kısmı tüketim merkezlerindeki toptancı hallerine gönderilmektedir. Hallerde fiyatlar 
arz ve talep durumuna göre oluşmaktadır. 

a) Üretici Fiyatları 

Yıllar itibariyle üretici eline geçen fiyatlar Cetvel 10'da verilmiştir. 1988 yılında üretici eline 
418 Tl/kg geçerken, 1990 yılında %127'lik artışla 1190 Tl/kg'a ulaşmıştır. 

Cetvel 10. Üretici eline geçen armut fiyatları (Tl/kg). 

Yıllar 1988 1989 1990 

Fiyat 418 697 1.190 

Kaynak : Türkiye istatistik Yıllığı, 1991. DİE. 

b) Toptan Fiyatlar 

Ülkemizde toptan armut fiyatlarına esas olmak üzere en büyük tüketim merkezi olan 
İstanbul Toptancı Hali fiyatları alınmıştır. 

1992 yılına ait İstanbul toptancı halinde pazarlanan armutların ortalama satış fiyatları 
aylar itibariyle Cetvel 11'de verilmiştir. 

Cetvel 11. 1992 yılı İstanbul toptancı hali ortalama armut 
fiyatları (Tl/kg). 

Ocak Şub. Mart Nis . May. Haz . Tem. Ağus . Eyl. Ekim Kas . Aralık 

2716 3128 3526 4507 3610 4290 4384 4080 4327 2405 3308 5672 

Kaynak : İstanbul toptancı hali 1992 yılı kayıtları. 

Cetvelden anlaşılacağı üzere yıllık ortalama armut fiyatları 1992 yılında 2405 Tl/kg ile 5672 
Tl/kg arasında değişmiştir. 

c) Tüketici Fiyatları 

Tüketicinin ödemiş olduğu perakente fiyatlar Cetvel 12'de verilmiştir. 
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ilçeden Kilis 100 km., Nizip 160 km. denizden içerde, 700 m. yüksekliktedir. Yer yer 
geçit ve Akdeniz iklimi karakteri arzeden kısımlarda zeytincilik yapılmaktadır. 

Bölgenin ağaç varlığındaki payı %4.8 dane üretimindeki payı ise %3.3'dür. 

Bölge alan yönünden büyük bir zeytinlik potansiyeline sahip olmakla birlikte, 
yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle zeytinciliğin yayılması olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Bölgede antepfıstığı yetiştiriciliğinin daha kolay ve ekonomik oluşu 
zeytinde üretim girdilerinin pahalı oluşu ve iyi bir fiyat bulamayışı ve diğer yandan 
yörenin bazı kısımlarında sosyo-ekonomik yapı dolayısıyla zeytinciliğe karşı yeterli 
ilgi doğmamıştır. Zeytinlikler bağ ile karışık olarak dikilmekte, sonradan bağlar 
sökülerek zeytinlikler bırakılmaktadır. Antep fıstığının ara ziraatı olarak oldukça 
yayılış gösterdiği de dikkati çekmektedir. 

işleme tesisleri istenen seviyede olmadığından genellikle yüksek asitli yağ elde 
edilmektedir. 

Bölgede zeytin daha ziyade yağa işlenmekte, son yıllarda bölge zeytinciliğini 
geliştirmek üzere daha iyi gelir getiren sofralık üretim çalışmalarına önem 
verilmektedir. 

Karadeniz Bölgesi : 

Ülkemizin kuzeyinde yer alan bölge, zeytincilik yönünden ekstrem şartlara 
sahiptir. Bölgenin kuzey rüzgarlarından korunaklı kısımlarında zeytinciliğe müsait 
mikrokilımalarda Zonguldak'tan Artvin'e kadar aile ekonomisine dayalı zeytincilik 
yapılmakta ve ürün genelde sofralık olarak değerlendirilmektedir. 

Bölgenin ağaç varlığındaki payı %0.5, dane üretimindeki payı %0.4'dür. 
Bölgede mahalli çeşitlerin yanında diğer bölgelerden gelmiş çeşitler mevcuttur. 
Bölgenin ağaç sayıları ve dane üretimleri Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3 : Türkiye'nin Bölgeler itibariyle Ağaç Varlığı ve 
Dane Üretimi (1988-1992) . 

BÖLGELER Ağaç Sayısı Oran Dane Üretimi 
(Ton) 

Oran 

Marmara Bölgesi 8.181 .600 9 . 6 77.452 9 . 0 

Ege Bölgesi 65.423.200 75 . 2 639.056 74 . 7 

Akdeniz Bölgesi 8.493.600 9 . 9 107.880 12 . 6 

Güneydoğu Anadolu 4.136.884 4 . 8 28.355 3 . 3 

Bölgesi 
Karadeniz Bölgesi 392.218 0 . 5 3 .190 0.4 

TOPLAM 86.627.302 100 . 0 855 .933 100 . 0 
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b. Üretim Miktarı 

Türkiye'de zeytin Orta ve Doğu Anadolu Bölgeleri dışında başta Ege ve Akdeniz 
olmak üzere coğrafi konum bakımından başlıca 4 bölgede yoğunlaşmıştır. Özellikle 
Ege Bölgesi sahillerini yoğun olarak kaplamaktadır. Mevcut zeytinliklerin %75'i 
engebeli, besin maddeleri yönünden nisbeten fakir topraklarda, %25'i ise düz 
arazilerde bulunmakta ve toplam ağaç varlığının %10'u henüz meyve vermeyen yeni 
dikimler olup, meyveli ağaçların da %20-25'inin yaşlı ve verimsiz olduğu 
düşünülmektedir. Engebeli yörelerde monokültür olarak yetiştirilmekte ise de düz 
arazilerde diğer ürünlerle iç içe, en çok da bağ, incir, şeftali, satsuma ve antepfıstığı 
ile karışık olarak yetiştirilmektedir, 

1989 yılı verilerine göre Türkiye toplam tarımsal üretim değerinin %61.9'unu 
bitkisel ürünler, bitkisel ürünlerin toplam değerinin %26.1'ini meyveler, bunların 
%7.45'ini ise zeytin üretimi oluşturmaktadır. Yine 1989 yılı itibariyle Türkiye'nin zeytin 
toplam üretim değeri 642.5 milyar TL'dır. Zeytin üretim değeri itibariyle İzmir’de 
üzümden sonra ikinci, Aydın'da incirden sonra ikinci sırada yer alırken, Balıkesir, 
Çanakkale, Muğla ve Hatay'da ilk sırada yer almakta ve bu iller tarımdan birinci 
derecede önemli ürün durumunda bulunmaktadır. 

Türkiye zeytin ağaç sayısı planlı dönemle birlikte artmaya başlamış ve uzun yıllar 
hızlı bir gelişim göstermiştir. Ancak son yıllarda artış oranı değişmediği gibi zeytin 
ağaç varlığı ve alan miktarında önemli bir değişiklik olmadığı rakamların 
incelenmesinden anlaşılmaktadır. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk üç yılında 
(1988/89, 1989/90, 1990/91) zeytinlik alan ve ağaç sayısında adeta bir donma, 
duraklama olduğu görülmektedir. 

Ne var ki zeytin fidanı üretimi son yıllarda kamu ve özel sektör toplamı olarak 
yılda 2.5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın yaklaşık %10'u kamu sektörü 
tarafından, kalanı özel sektörce üretilmektedir. Ancak fidan üretimine paralel olarak 
yeni dikimlerin resmi zeytin ağaç varlığı istatistiklerine yansımadığı görülmektedir 
(Çizelge 4). 

O nedenle de özellikle ağaç ve alan varlığı ile ilgili yapılacak değerlendirmelerde 
rakamsal verilerin ihtiyatlı kullanılması gerekmektedir. 

VI. BYKP döneminde, Türkiye toplam zeytin üretimi incelendiğinde de üretimin 
dalgalanma göstermekle birlikte genelde artan bir eğilim gösterdiği izlenmektedir. 
Ancak bu artan eğilime rağmen üretimde periyodisitenin şiddetli olduğu da 
görülmektedir. Nitekim Çizelgede görülebileceği gibi toplam zeytin dane üretimi 
1.100.000 ton ile 500.000 ton arasında değişim göstermiştir (Çizelge 5). 

Türkiye’deki zeytin üretiminin önemli bölümü yağlık olarak değerlendirilmektedir. 
Gerçekten de incelenen VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde toplam üretimden 
%74.3 oranındaki miktar yağlığa giderken %25.7'lik kısım da sofralık olarak 
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değerlendirilmiştir. Görüldüğü gibi yok yıllarında ağaç üzerindeki ürün az olduğu 
zaman sofralık özellikleri iyileştiği için sofralığa ayrılan oran daha yüksek olmuştur 
(%29.8). 1992 yılında kuraklığın etkisiyle sofralık özellikteki ürünün az olması bu 
oranı düşürmüştür (%20). 

VI. BYKP döneminde ağaç başına ortalama verim 9.6 kg/ağaç olmuş, dolu ve boş 
yıllarına göre 5.8-12.8 kg. arasında değişim göstermiştir. Türkiye ortalamalarını işaret 
eden bu hesaplamalara ek olarak zeytinci bölgelerdeki ağaç başına ortalama 
verimler dikkate alındığında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 7.4 kg/ağaç ile en 
düşük. Akdeniz'in ise 12.3 kg. ile en yüksek ağaç başına ortalama verime sahip 
olduğu görülmektedir. 

Zeytinliklerin genellikle bitki besin içerikleri bakımından fakir topraklarda yer 
alması, girdi kullanımının yetersizliği, ağaçların önemli bir bölümünün yaşlanmış ve 
verimden düşmüş olması ve zaman zaman da ekstrem iklim şartlarının ortaya 
çıkması genelde verimi olumsuz etkileyen hususlar olarak belirtilebilir 
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Çizelge 4 : Türkiye Zeytin Alan ve Ağaç Varlığı ve Ağaç 
Başına Ortalama Verim. 

1988 1989 1990 1991 4 Yıllık 

Ort. 

Alan (ha) 856.460 857.100 865.600 877.050 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) ' 

85.646 85.646 85.710 87.705 

Ağaç Başına 
Verim (kg/ağaç) 

12 . 8 5 . 8 12 . 8 7.3 9.6 

KAYNAK : DİE, Zey. Araş. Enst. 

Çizelge 5 : Türkiye Zeytin Üretim, Yağlığa ve Sofralığa 
Ayrılan Zeytin Miktarı ve Oranları. 

1988 1989 1990 1991 1992 5 Yıllık 
Ort. 

ÜRETİM 

Dane Üretim 1.100 500 1.100 640 750 818 

Yağlığa Ayrılan 882 338 763 459 600 608 .4 

Sofralığa Ayrılan 218 162 337 181 150 209. 6 

Yağlığa Ayrılan 
(i) 

80. .2 67.6 69.4 71 . ,7 80. .0 74.3 

Sofralığa Ayrılan 
(%) 

19, .8 32.4 30.6 28 . .3 20. .0 25.7 

KAYNAK : DİE, Zey. Araş. Enst. 

c. Üretim Yöntemi : 

Dane Üretim Yöntemi : 

Zeytin dane üretiminde kullanılan tarım teknikleri, toprak işleme, budama 
gübreleme, sulama, mücadele ve hasat gibi diğer meyve ağaçlarında var olar 
tekniklerdir. Bunlar içinde budama ve hasat zeytin ağacının özelliklerinden dolay 
biraz daha önem kazanır. Kuşkusuz toprak işleme, mücadele, gübreleme ve sor 
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yıllarda da yetersiz yağışlar dolayısıyla sulama yeterince ve tekniğine uygun 
yapılmadığı zaman ürün miktar ve kalitesini sınırlayıcı faktörlerdir. 

Toprak İşleme : 

Zeytin ağacının kökleri genellikle tacının 2-3 misli genişlikte bir alana yayılabilir ve 
20-80 cm. derine inebilir. Fakat genellikle 20 cm. derinlikte yoğundur. Toprak 
işlemede bu özellikler dikkate alınır. Kumlu ve geçirgen topraklarda 10-15 cm.lik 
işleme derinliği yeterli olur, geçirgen olmayan topraklarda 20-25 cm. lik derin işleme 
yapılır. Bu işlem hasattan sonra sonbahar döneminde 2-3 soklu pulluklarla 1 kez 
yapılır. İlkbahar döneminde tırmıklama veya hafif disk çekmek suretiyle sürüm 
yapılmalıdır. Sonuç olarak zeytin yetiştiriciliğinde sonbahar döneminde bir derin 
işleme, ilkbaharda iki ve yazın bir sathi işleme yapılması yeterlidir. 

Ülkemizde, zeytinliklerin %75'i meyilli arazilerde yer aldığından, toprak işlemesi 
gerektiği şekilde ve sayıda yapılmamaktadır. Meyilli yerlerde insan ve hayvan 
gücüyle, düz ve az meyilli yerlerde traktörle yapılmaktadır Zeytinliklerimizin yarısına 
yakın kısmı, yılda iki defa işlenirken, geri kalanın bir kısmı yılda bir defa işlenmekte, 
bir kısmında ise sadece ağaç altları çapalanmaktadır. 

Toprak işleme üretim girdileri içinde %20-25 gibi bir oranla hasattan sonra ikinci 
sırayı almaktadır. 

V. plan döneminde küçük traktörlerin kullanılması ile, işlenen alanın %50 
oranında artabileceği öngörülmüş ise de, yeni kurulan entansif plantasyonlar dışında 
önemli bir gelişme olamamıştır. 

VI, plan döneminde de durum aynı şekilde devam etmiştir. 

Gübreleme : 

Zeytin ağacı fakir toprakların zengin ağacı olarak bilinse de, bugün modern 
yetiştiricilikte bu görüşe yer yoktur Zeytincilik için çizilen ürün hedeflerine, beslenme 
sorunları halledilmiş zeytin ağaçlarıyla ulaşmak mümkündür. 

Zeytinliklerin gübrelenmesindeki teknik, diğer meyve ağaçlarından fazla farklı 
değildir. Zeytin ağacı, çok değişik özellikteki topraklara adapte olarak geniş bir alana 
yayılmıştır, ayrıca çok uzun ömürlüdür ve her yıl düzenli ürün vermez. İşte zeytini 
diğer meyve ağaçlarından ayıran bu özellikleri yüzünden zeytinliklere uyan bir veya 
birkaç gübreleme reçetesi vermek güçtür, Toprak özellikleri, verim, yaş, gelişme 
durumu ve sulama imkanları verilecek gübrelerin miktar ve çeşidini belirler. 

Gübrelerin veriliş zamanı genellikle kış sonudur. Organik gübrelerle, fosforlu ve 
potaslı gübreler sonbaharda verilirse, kış yağışlarıyla daha iyi bir yararlanma 
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sağlanabilir. Sulanan zeytinliklerde azotlu gübreler bölünerek yaz aylarına 
kaydırılabilir Gerektiğinde yapraktan gübrelemelerle de desteklenebilir. 

Ülkemizde zeytinliklerin çoğu fakir topraklı yamaçlarda yer almaktadır. Meyilli 
yerlerdeki uygulama güçlüğü, geneleksel yetiştiricilikte gübreleme alışkanlığını 
azaltmıştır. Gübreleme yapılmasında diğer önemli bir neden de gübre ve gübreleme 
işçiliğinin getirdiği maliyet yüküdür. Zeytinliklerimizin %41.9'unun gübrelendiği tesbit 
edilmiş olsa da, bunların çoğu ihtiyaca cevap vermeyen kompoze gübreler veya 
sadece azotlu gübrelerdir. Üstelik her yıl düzenli olarak verilmemektedir. Gübrelenen 
zeytinliklerin çoğu sofralık değerlendirmeye yönelik işletmelerdir. Özellikle Marmara 
Bölgesinde gübre kullanımı yaygındır. Ege Bölgesinde daha az, diğer bölgelerde ise 
yok denecek kadar azdır. Nitekim zeytinliklerimizde pek çok beslenme sorunu vardır. 

Araştırma sonuçlarına dayanarak, zeytinliklerde başta organik gübreler olmak 
üzere, potaslı gübrelere çok ihtiyaç olduğu, ayrıca azotlu ve bor'lu gübrelere ve yer 
yer mağnezyumlu gübrelere ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

VI. plan döneminde yaprak ve toprak analizleri esas alınarak, yörelere göre 
gübreleme proğramları geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalarla 
gübreleme yapma imkanı bulunan çiftçiler, klasik gübre reçeteleri yerin, kendi 
bahçelerinin ihtiyacına cevap veren bir gübre reçetesini öğrenme ve uygulama 
şansına sahip olmuşlardır. Sonuçta gübrelenen alan artmasa bile, tekniğine uygun 
gübreleme yapılan bahçe adedinin arttığı ifade edilebilir. Ancak bu dönemde de 
gübre ve gübreleme maliyetleri zeytin üreticisini zorlamıştır. Buna ilave olarak son 
yıllardaki kuraklıklar, gübrelemede tereddüte düşürmüş ve verilen gübrelerden 
ağaçlar yeterince yararlanamamıştır. 

Sulama : 

Zeytin ağacı, yetiştiği iklim koşullarında sulama yapılmadan da ürün verebilen bir 
ağaç olarak kabul edilmektedir. Ancak yıllık yağış miktarı 750 mm.nin altına düştüğü 
zaman sulamaya ihtiyaç vardır ve sulama yapılmazsa elde edilen ürünün ekonomik 
olarak değerlendirilmesi pek mümkün olmaz. 

Zeytinin su ihtiyacı Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemde fazladır. Çünkü 
zeytinin yetişebildiği Akdeniz ikliminde bu mevsim kuraktır. Ayrıca çiçeklenme öncesi 
(Mart-Nisan) döneminde toprağın su balançosu çok önemlidir. İlkbahar kurak 
geçerse, bu dönemde sulama gereklidir. Zeytinde sulama daha çok tamamlayıcı bir 
sulama şeklindedir 

Su ihtiyacı, toprak özelliklerine, ağacın yaşı ve taç büyüklüğüne göre az çok 
değişir. Sulama yöntemleri, yüzey sulama (salma, karık ve çanak), yağmurlama ve 
mikro sulama olarak adlandırılan damlama ve mini yağmurlama sistemleridir. Yüzey 
sulama sistemleri, çok su harcanan, her yıl karık, tava hazırlığı için yüksek işçilik 
maliyeti gerektiren yöntemlerdir. Diğerlerinde ise tesis masrafları yüksektir. 
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Ülkemizde zeytinliklerin pek azı sulanabilmektedir (%5). Zeytinliklerin büyük bir 
kısmının meyilli alanlarda yer alması bu konuda da etkilidir. Daha çok sofralık 
değerlendirmeye yönelik alanlarda sulama yapılmakta ve yüzey sulama metodları 
uygulanmaktadır. Çok az sayıda üretici damlama ve mini yağmurlama sistemini 
uygulamaktadır. 

VI. plan döneminde %5 olan sulama oranının %7.5'a çıkarılması önerilmişti. Bu 
dönemde toplam dane üretiminin sofralığa ayrılan payı artma eğilimindedir. Öte 
yandan son 5 yılda önceki yıllara göre toplam yağış miktarı çok düşük olmuştur. Bu 
iki olgu zeytinde sulamayı biraz daha ön plana çıkarmıştır. Öyle ki toplam ürün ve 
kalite değerlerindeki artış sağlamak bir yana normal ürünü elde edebilmek için bile su 
sınırlayıcı bir üretim faktörü olmuştur. Geçtiğimiz yıllardaki kuraklık nedeniyle bazı 
yörelerde ürün miktarı çok azalmış ve mevcut ürün buruşuk, eti çekirdeğe yapışık 
olduğu için toplanmaya bile değer görülmemiştir. Bu durum periyodisiteyi de 
şaşırtmış ve kesinleştirmiştir 

Budama : 

Zeytincilikte budama, genç ağaçlara şekil vermek için yapılan şekil budaması, 
mahsüldar ağaçlarda ürün ve vegetatif gelişme arasında denge kurmak için yapılan 
mahsûl budaması ve verimden düşmüş ağaçları yeniden verimlendirmek için yapılan 
gençleştirme budaması olmak üzere uygulanagelmektedir. 

Genç ağaçlara şekil vermek üzere, budama yapılırken dikimden sonraki verimsiz 
dönemi kısaltacak şekilde hafif ve tedrici, fakat aynı zamanda kuvvetli bir gövde ve 
anadal sistemi elde edecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Son yıllarda tek bir gövde 
3-4 anadallı bir şekil ve alçaktan taçlandırma benimsenmiştir. 

Yetişkin ağaçlarda yapılacak budamalarda, taç dengesini koruyarak, kurumuş 
dalların çıkarılması, havalanma ve ışık almayı sağlamak üzere aralama, aşırı ürünlü 
yıllarda ürünü azaltma gibi prensipler güdülür. Her yıl hafif bir budama en iyisidir; iki 
yılda bir dolu yılına girerken de yapılabilir. Ürünün değerlendirme amacı ile 
zeytinliklerin beslenme şartları da budamada gözönünde tutulacak önemli 
faktörlerdir. Budama zamanı, kış soğuklarının geçmesinden hemen sonra ağaçlara 
su yürümeden önceki günlerdir. 

Soğuk zararına maruz kalmış, aşırı derecede yaşlanmış ve çeşitli nedenlerden 
dolayı verimden düşmüş zeytin ağaçlarını yeniden verimli hale getirmede budama 
çok önemli bir bakım tedbiridir Gençleştirme budaması adı verilen bu tür budamalar 
sayesinde diğer kültürel önlemlerle desteklemek şartıyla, zeytin ağacı, 3-4 yılda 
yeniden mahsüldar hale gelebilir ki, bu zeytin ağacının kendim yenileme gücünden 
kaynaklanmaktadır. Gençleştirme budamaları ağacın durumuna göre taç 
seviyesinde, anadallar seviyesinde ve gövde seviyesinde uygulanabilir. 
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Zeytin ağaçlarının her yıl %50'sinin budanması ve böylece iki yılda tüm zeytin 
ağaçlarının budanması gerekirken bu oran %15-20 civarında kalmaktadır. 

Geçmiş yıllarda çok önem verilerek yetiştirilen zeytin budama ustaları, ki o zaman 
bir meslek halinde idi, giderek kaybolmuştur. Öte yandan işçilik ücretlerinin 
artmasıyla önemli bir maliyet unsuru haline gelen budama, iş verimi düşük el makası, 
el testeresi, balta gibi aletlerle yapılagelmiştir. Zeytinliklerimizin yaşlanarak verimden 
düşmüş durumda olması ve bir kısmının da bakımsızlıktan verimsiz hale gelmesinde, 
budama uygulamalarındaki yetersizliğin payı büyüktür. 

VI. plan döneminde, gençleştirme budamalarına ağırlık verilmesi öngörülmüştür. 
Bu işin proje bazında devlet desteği ile birlikte ele alınması öngörülmüş, araştırma ve 
yayım kuruluşları ile, ilgili zeytinci kuruluşların işbirliği yapması gereğine işaret 
edilmiştir. 800.000 ağacın gençleştirilmesi hedef olarak alınmıştır. İlk iki yıl, usta, 
teknisyen ve mühendis seviyesinde bir kadro oluşturularak proje çerçevesinde 
yapılacak çalışmalarla üreticilerin harekete getirilmesi düşünülmüştür. 

Bu çerçevede, çiftçi şartlarında uygulamalar ve bazı eğitim proğramları 
gerçekleştirilmiştir. Belli ölçüde çiftçi tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. 
Ancak proje desteği alınamamış ve öngörülen sayıda ağaç gençleştirilememiştir. 
Burada en önemli sorun, belirli bir dönemin ürünsüz geçmesi ve üreticinin ekonomik 
kaybı göze almamasıdır. Bu nedenler teşvik edici bir durum yaratılamamış ve çiftçinin 
tercihine kaldığı için de planlanan durum tam olarak gerçekleşememiştir. 

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele : 

Ülkemiz zeytinciliğinde kalite ve kantite kaybına neden olan zararlı ve hastalıklar 
zeytin sineği, zeytin güvesi, zeytin kara koşnili.zeytin koşnili, virgül koşnili,filiz kıran. 
gövde kurtları, dal kurutan, halkalı leke ve zeytin kanseridir. Bu zararlı ve 
hastalıkların zeytinde %10-15 oranında kayıplar meydana getirdiği değişik 
çalışmalarla ortaya konmuştur. Zeytin sineği hemen hemen bütün zeytinci 
bölgelerimizde bulunmakta ve önemli oranda zararlar yapmaktadır. Zeytin sineği 
larvası zeytin danesinde beslenerek galeriler açmakta ve bu galerilerde 
mikroorganizma faaliyetleri meydana gelmektedir. Böyle danelerden elde edilen 
yağlarda asitlik yükselmektedir. Ayrıca bu yağların organoleptik karakterleri 
bozulmakta ve dayanma süresi de kısalmaktadır. 

Zeytinciliğimizin bu çok önemli zaralısı için 1985 yılından beri uçakla ULV bait 
sprav metoduyla Devlet mücadelesi olarak Ege ve Marmara Bölgesi zeytinliklerinin 
yaklaşı %25'inde her yıl ilaçlama yapılmaktadır. Bu 6 BYKP da öngörülen oranın 
gerçekleştiğini göstermektedir. 

Ayrıca dağlık alanların gereken yerlerinde ise yerden kaplama metodu ile ilaçlama 
yapılması ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. 
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Zeytinin önemli zararlılarından biri olan zeytin güvesi danelerin olgunlaşmadan 
dökülmelerine neden olduğu için bazı yörelerde zaman zaman önemli oranda dane 
ve yağ kaybına neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı zeytinliklerimizin yaklaşık 
%10'unda yerden kaplama şeklinde ilaçlama yapılmaktadır. Zeytin sineğine karşı 
uçakla ilaçlama yapılan bölgelerde zeytin güvesi yaprak neslini oluşturacak olan 
ergin populasyonunu da azalttığı için ertesi yıl zeytin güvesine karşı mücadeleye 
gerek kalmamaktadır. 

Yine önemli bir zeytin zararlısı olan zeytin kara koşnili, genç sürgünlerde ve 
yapraklarda emgi yaparak zarar vermektedir. Ancak asıl önemli zararı kara ballık 
denilen hastalığa neden olmasıyla yapar. Kara koşnilin salgıladığı tatlımsı maddeye 
yapışan funguslar yaprak, dal ve gövdeyi is gibi kaplar ve ağacın nefes almasını 
engeller. Büyük oranda yaprak dökümleri meydana gelir ve bunun sonucunda da 
meyve oluşumu engellenir. Bu koşnil bazı bölgelerde oldukça zararlı olmaktadır. 
Ancak bu zararlıya karşı zeytinliklerimizin yaklaşık %3'ü ilaçlanabilmektedir. 

Diğer zeytin zararlılarından zeytin koşnili, filiz kıran, dal kurutan,ağaç gövde 
kurtları,zeytin vara koşnili, virgül koşnili yöresel olarak bazı yerlerde zararlı hale 
gelmektedir. Bunlara karşı da zeytinliklerimizin %2'si ilaçlanabilmektedir. 

Zeytin dal kanseri ve halkalı leke ağaçlarda yaprak dökülmelerine, dal 
kurumalarına neden olmakta ve hastalıklı ağaçlarda meyve tutumu çok az olmaktadır. 
Bu hastalıklara karşı zeytinliklerimizin %10'u ilaçlanmaktadır. Ülkemizde genellikle 
zeytinden iyi gelir elde eden üreticiler hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama 
yapmaktadırlar. Bu olay daha çok sofralık zeytin üretimi yapılan bölgelerde 
gerçekleşmektedir 

Hasat : 

Zeytin meyvesinin hasadı zor ve özen isteyen bir iştir. Hasatta iki önemli konu 
vardır; birincisi hasat zamanı diğeri de hasat şeklidir. 

Sofralık olarak değerlendirilecek zeytinler yeşil ya da siyah olgunluk dönemlerinde 
hasat edilir. Yağlık zeytinler ise, yağ oranının maksimum ulaştığı dönemde hasat 
edilir. Bu duruma gore hasadı Ekim ayından Ocak sonuna kadarki devrede 
yapılmaktadır kı. mevsim olarak yağmur ve soğukların başlamasıyla hasat bir kat 
daha güçleşir 

Zeytinler için en iyi toplama şekli, doğrudan elle, bir sepete, torbaya veya yere 
örtü üzerine sıyırma şeklinde yapılanıdır. Genellikle sofralık zeytinler bu şekilde 
toplanmaktadır. Ancak bu yöntem çok külfetlidir, çok zaman alır, verimliliği düşüktür. 
Diğer bir hasat şekli ağaçtan düşürme yerden toplamadır. Yerden toplama yerine 
sergilerden toplama kolay ve ekonomik olmaktadır. Ağaçtan düşürmede sırık 
kullanılması ağaca ve danelerle çok zarar vermesine rağmen halen 
uygulanagelmektedir. Danelerin yaralanıp berelenmesi, sofralık özelliklerinin 

412 



bozulması sonucu yağlık olarak değerlendirilmesine neden olur, yine bu zeytinler 
işleninceye kadarki bekleme süreside kolayca bozulurlar. Yağ kalitesi de olumsuz 
etkilenir. Sırıkla hasat, üründe önemli kalite kayıplarına yol açtığı gibi ağaca da zarar 
vermekte, ertesi yılın ürününü olumsuz etkileyerek periyodisiteyi 
kamçılamaktadır. 

Bugün zeytincilikte önemli bir maliyet unsuru olan ve aynı zamanda kalite 
kayıplarına neden olan hasadın mekanizasyonu için çalışmalar yapılmaktadır. Gövde 
ve dalları sarsarak meyveyi ağaçtan düşürmeyi amaçlayan bu çalışmalarda, en etkili 
olan çok yönlü gövde sarsıcılarıdır. 

Zeytin hasadının mekanizasyonu çok önemli bir sorunu halledecektir fakat bunun 
tam olarak gerçekleşebilmesi, zeytinliklerde tesisten itibaren bir dizi düzenlemeyi 
gerektirmektedir. Uygun taç hacmi, aralık mesafe çeşit seçimi gibi. 

Diğer taraftan topoğrafya, makina etkinlikleri, ağaç-makina kombinasyonu, işletme 
büyüklükleri önemli problemler olmaya devam etmektedir. 

Makinalı hasadın tam olarak gerçekleşmesi, alt yapımızın uygun olmaması 
nedeniyle henüz mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte, yeni entansif 
plantasyonlarda, alçaktan taçlandırma gibi elle hasadı karşılaştıran uygulamalar ve 
elle kullanılan silkeleyiciler, taraklar vb. gibi insan-makina kombinasyonları ile 
hasadın maliyetini düşürme yönündeki gayretler devam etmektedir. 

Fidan Üretim Yöntemi : 

Zeytincilikte üretim materyali olarak genellikle delice, dikme, dip sürgünü, yumru, 
aşılı fidan ve genellikle köklendirilmiş fidanlar kullanılagelmiştir. Ülkemiz 
zeytinliklerinin büyük bir kısmı delicelerin yerinde aşılanması suretiyle elde edilmiştir. 
Genellikle Ege Bölgesinde; delice ve dikme, Marmara Bölgesinde, yumru 
kullanılmıştır. 

Son yıllarda yeşil çeliklerin köklendirilmesiyle fidan üretimi ön plana çıkmıştır. 
Özellikle yeşil çeliklerle çoğaltma, şişleme sistemine sahip seralarda yapılarak 
köklenmesi kolay olan çeşitlerde kısa zamanda çok sayıda bol fidan elde edildiği için 
özel kuruluşlarca da benimsenen bir yöntem olmuştur. 

Yeşil çelikle üretim yönteminde; damızlık ağaçlardan 1 yıllık gene sürgünler, 4-6 
yapraklı ve 15-20 cm. uzunluğunda hazırlanıp, dip kısım köklenmeyi teşvik edici 
hormonlarla muamele edilir, %90-95 nisbi nem sağlanan kontrollü ortamlarda 60-90 
günde köklendirilir. Elde edilen genç bitkiler iki kez plastik torbalara (tüp) şaşırtılarak 
büyütülür ve satışa sunulur. Çelik alımından satışa kadar geçen süre 1.5-2 yıldır. 
Ayrıca ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki kez çelik alınıp köklendirilebilir. 
Bu yöntemde süre kısa ve elde edilen fidan sayısı fazladır. GEMLİK, MANZANILLA 
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ve AYVALIK çeşitleri bu yöntemle üretilmektedir. Bu yöntemin tek tercih sebebi 
zamanın kısalığı değildir. Fidanlar homojendir, erken ürüne yatar, anaç etkisi yoktur. 

Ne yazık ki bütün çeşitlerin köklenme oranı yüksek değildir ve bu yüzden bu 
yöntemle üretilemezler DOMAT MEMECİK (USLU ve kısmen AYVALIK) gibi 
köklenmesi zor olan çeşitler aşılama yöntemi ile üretilmektedir. 

Aşılama yönteminde önce, Frantoio, Leccio, Leccio, (delice, chemlali ve girit) gibi 
küçük tohumlu çeşitlerin çekirdeklerinden çöğür elde edilir, daha sonra çöğürler 
aşılanır ve tüplü olarak satışa sunulur. Tohum ekiminden fidan satışına kadar 3-4 
yıllık bir süreye ihtiyaç vardır ki, bu yöntemin önemli bir dezavantajı da bu sürenin 
uzun olmasıdır. 

V. plan döneminde her yıl 900.000 adet fidan üretilmiş ve dikilmiş, VI. plan 
döneminde de yılda 1 500.000 fidan dikilmesi hedeflenmiştir. Yapılan tesbitlerde bu 
hedefin aşıldığı hatta yılda 2.500.000 fidana ulaşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
bugün özel fidan yetiştiricileri kolay köklenen çeşitlere kaymakta, aşıyla üretilen 
Domat gibi çeşitlerde bir talep açığı görülmektedir 

d. Maliyetler: 

Zeytincilikte dane üretim maliyetleri, işletmelerin büyüklüklerine uygulanan tarim 
tekniklerine zeytinliğin bulunduğu araziye ve sulu-kuru şartlarda oluşuna göre 
değişmektedir. 

Zeytinin yoğun olarak üretildiği Ege ve Marmara Bölgesinin önemli zeytinci 
illerinde maliyetlerin tesbiti ile ilgili olarak 1982 yılında yapılan çalışmada, zeytin 
üretimi için; 

49 00 sa/da insan işgücü 
0.63 sa/da makina işgücü 
2.60 sa/da hayvan işgücü' 

ne ihtiyaç olduğu bulunmuştur. 
1982 yılında yapılan diğer bir çalışmada sofralık zeytin üretimi incelenmiş ve 

bunun için 96.21 sa/da insan işgücüne ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

4 i 4 



1987 yılında yapılan diğer bir çalışmada; üç farklı koşulda maliyetler incelenmiş 
ve aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

Üretim Girdisi Kır-kuru 

koşulda 
Taban-kuru 

koşulda 
Taban-sulu 

koşulda 

insan işgücü sa/da 34.77 32 . 88 45 . 77 

Makina işgücü sa/da 1.39 0.79 1.50 

Hayvan işgücü sa/da 2.60 1.80 2 . 77 

Ortaya çıkan sonuç şudur : Zeytin üretimi daha çok insan işgücüyle 
yapılmaktadır. Başta hasat, daha sonra budama ve dipçapası insan işgücüyle 
olmakta makina ve hayvan işgücü toprak işleme ve taşıma da kullanılmaktadır. 

Zeytin üretiminde kullanılan insan işgücünün önemli bir bölümü hasatta 
harcanmaktadır ve son yıllarda işçi ücretlerindeki artışlar dikkate alındığında hasat 
işçiliğinin birim maliyet üzerindeki etkisi daha da önem kazanmaktadır. Sofralık zeytin 
üretiminde insan işgücü isteğinin daha yüksek (96.21 sa/da) olmasınin nedeni 
sofralık özelliğini kaybetmemesi için zeytinin elle ve özenle toplanması gereğidir. 

Zeytin üretiminin birim maliyetinde harcamaların payları incelendiğinde bakım ve 
hasat işlerinin ilk sırada yer aldığı, bunu (çeşitli kalemlerden oluşan çıplak arazi 
değeri faizi, sermaye faizi, müteşebbis gideri gibi) ortak giderlerin takip ettiği Çizelge 
6'da görülmektedir. 
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Çizelge 6 .Zeytin 
Dağılımı (%) 

Üretiminde Yapılan Harcamaların 

Harcamalar Kır-kuru 

koşulda 
Taban-kuru 

koşulda 
Taban-sulu 

koşulda 

Bakım 32.20 24 . 56 35.95 

Hasat-nakil 17.42 15.15 10.02 

Çeşitli girdiler 8 . 00 10.47 12 . 09 

Ortak giderler 37.78 
Tesis giderleri ve 3.79 
amortisman payı 

42.28 
4.73 

36.84 
4 .35 

100.00 100.00 100 . 00 

Kaynak : Candemır , 1990. 

Diğer bir çizelgede de insan işgücü kullanılan işler ve miktarları verilmiştir 
(Çizelge 7). 

Üretim maliyetleri içinde, insan, hayvan ve makina işgücünden başka kullanılan 
girdiler, gübre ve ilaçtır. Çiftçinin ekonomik sorunlar nedeniyle bu girdileri gerektiği 
gibi kullanmaması, bu girdilerin üretim maliyetleri içindeki payının düşük olmasının 
nedenidir. Zeytinde kalite açısından çok önemli olan ve ülkemiz de en çok görülen 
zeytin sineğine karşı mücadelenin devlet tarafından uçakla yapılması üreticiye bir 
maliyet yükü getirmezken, devlete önemli bir yük getirmektedir Ancak bu işi üretici 
kendisi örgütleyip gerçekleştirinceye kadar devletin yürütmesi zorunlu kabul 
edilmektedir. 
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Çizelge 7. Zeytin Üretiminde İnsan İşgücünün Kullanılma 
Alanları ve Miktarı (sa/da) 

işlemler Kır-kuru 

koşulda 
Taban-kuru 

koşulda 
Taban-sulu 

koşulda 

Aralama-Budama 4 .84 2 . 90 4.91 

Çalı toplama 1 . 60 1 . 38 1. 05 

Ara sürümler 3 . 4 2 . 30 3.25 
ikileme 0.32 0.25 0.24 

Dip çapası 1.32 2.19 4.78 

Ilaçlama 0.62 0 . 82 1.22 
Gübreleme 0 . 95 1. 00 0.85 

Sulama hazırlığı 
ve sulama   

  4.32 
Hasat 18 .05 21 . 68 24 .80 
Nakil 0 .27 0.04 0.06 
Yükleme-indirme 0.40 0.32 0.29 

TOPLAM 34 .77 32 . 88 45.77 

KAYNAK : Candemır 1990. 

Zeytinlik tesisi de aynı bakış açısıyla incelendiğinde 1 dekar zeytinlik tesisinin 
ürün verinceye kadar olan maliyeti 
(8 yaşına kadar) şöyle bulunmuştur 

Kır-kuru 79.11 sa insan işgücü 10.00 sa makina işgücü 
koşulada 

Taban-kuru 62.84 sa insan işgücü 7.43 sa makina işgücü 
koşulda 

Taban-sulu 111.85 sa insan işgücü 8.55 sa makina işgücü 
koşulda 

Nitekim tesiste de, insan işgücü fazla kullanılmakta ve en çok insan işgücü dikim 
sırasında, fidan çukurlarının açılması ve dikimde gerekmektedir. Dikim sonrasında 
ürüne yatıncaya kadar (8 yaş) dönemde toprak işleme ve budamada insan işgücü 
kullanılmakta, makina işgücü toprak işlemede kullanılmaktadır. Tesiste insan 
işgücünün kullanılma alanları ve miktarları Çizelge 8'de verilmiştir. 
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Bu konu ile ilgili diğer bir hususla fidan üretimi maliyetleridir. Günümüzde 
Türkiye'de üretilen toplam 2.5 milyon fidanın yaklaşık %90'ı çelikle üretim yöntemine 
göre %10'u ise aşı ile üretim yöntemine göre çoğaltılmaktadır. Bu iki yöntemin üretim 
maliyeti çok farklıdır. Bu fark kullanılan insan işgücü miktarından kaynaklanmakta ve 
aşı ile üretimde kullanılan insan işgücü diğer üretim şekline göre daima fazla 
olmaktadır. 

100.000 fidanın çelikle üretiminde 6352 sa 
100.000 fidanın aşı ile üretiminde 20688 sa 

insan işgücü kullanılmaktadır. Aşılama yönteminde aşı işlemi ve bakım periyodunun 
bu durumun en önemli sebebi olmaktadır. 

Çizelge 8 : Tesis Döneminde insan işgücü Kullanma Alanları ve 
Miktarları sa/da 

işlemler Kır-kuru Taban-kuru Taban-sulu 

koşulda koşulda koşulda 

1 . yıl 
Toprak işleme 1 . 00 0 .83 0 . 55 

Dikim yerinin iş . 2 .50 1.25 1.25 

Fidan çukurlarının 20 . 00 11.00 11. 00 

açılması 
Dikim ve can suyu 16 . 00 10 . 00 10 . 00 

TOPLAM 38.50 23.08 22 . 80 

8. yıla kadar 
Kuruyan fidanların 1. 56 1 . 16 1 . 05 

yenilenmesi 
Toprak işleme 29 . 00 30 . 6 48 . 00 

Budama 6 .05 4 . 0 4 . 00 

Çalı toplama 3 . 05 2 . 0 2 . 00 

Gübreleme   2 . 0 6 . 00 
Sulama   

  28 . 00 

TOPLAM 79 .11 39.76 89 .05 

GENEL TOPLAM 117 .61 62 . 84 111.85 

Kaynak : Candemir 1990. 
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3. DIŞ TİCARET DURUMU 

Zeytinin ham dane olarak ithali ve ihracı söz konusu değildir. Bazen Ege Bölgesi 
ile Yunan Adaları arasında 100-200 ton gibi çok küçük miktarlarda dane alışverişi 
yapılıyor ise de, miktar az olduğundan bu durum resmi istatistiklerde yer 
almamaktadır. Ancak zeytinin iki üründen birisi olan zeytinyağı 1960'lı yıllardan sonra 
Türkiye'nin dış satımına girmiş bir ürün olup toplam ihracat içindeki payıda yıllara 
göre önemli oranlara yükselmiştir. Nitekim bu ürün ihraç değerinin toplam ihracat 
değeri içindeki payı %6'ya ulaşabildiği gibi bazı yıllarda %0.05 lere kadar da 
düşmektedir. 

VI. BYKP döneminde ki zeytinyağı ihracatı incelendiğinde de genel eğilimin 
azalma yönünde olduğu görülmektedir. 

1988/89 ile 1992/93 yılları arasındaki bu son plan döneminde yılda ortalama 1331 
ton zeytinyağı ihraç edilmekle beraber bazı yıllar 37142 ton ile Türkiye dünya 
ihracatında %14.6 lara yükselen pay sahibi olmuş, bazı yıllarda da yalnızca 3661 ton 
yıllık ihracat ile dünya pazar payı %1.1 ler düzeyine düşmüştür (Çizelge 9). 5 yıllık bu 
dönemde Türkiye zeytinyağı ihracatının dünya ihracatındaki payı ortalama %6.3 
düzeyindedir. Son yıllar açısından belirgin ve önemli olan husus, Türkiye zeytinyağı 
ihracatının ve buna bağlı olarak dünya ihracatı içindeki payının azalma eğilimi 
göstermesidir. 

Çizelge 9 : Türkiye İhracatının Dünya İhracat Toplamı İçindeki 
Payı 

İHRACAT 1988 1989 1990 1991 1992 5 Yıllık 
Ort. 

DÜNYA(1000 Ton) 233 . 0 253 . 5 331.5 303.0 326.5 299. 5 

TÜRKİYE(1000 Ton) 22.2 37.1 3.6 16.4 12 .2 19.3 

9.5 14 . 6 1.0 5.4 3.7 6.3 

KAYNAK : HDTM 
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Çizelge 10. VI. BYKP Döneminde Türkiye Zeytinyağı ihracatının 
Ülkelere Göre Dağılımı (Ton) ve ihracat Geliri (000 $) 

ÜLKELER 1988 1989 1990 1991 1992 

İtalya --- ... ... 440 92 

Batı Almanya --- 14 ... ... ... 

Bulgaristan --- 373 ... 

... ... 

BDT 4470 11457 830 ... 3181 

Irak 1351 580 ... ... ... 

Kuveyt 1826 521 334 266 600 

Suudi Arabistan 289 275 216 608 658 

Libya 12985 14741 592 2891 25 

A.B.D. 10 1056 32 2793 2896 

Suriye 209 2578 1246 4502 2795 

Polonya 309 266 ... ... ... 

Lübnan 340 192 40 254 205 

DİĞER 461 5099 371 4665 1743 

TOPLAM MİKTAR (Ton) 22250 37142 3661 16419 12185 

TOPLAM DEĞER (000 $) 32540 50811 4686 21269 18865 

KAYNAK : HDTM 

VI. plan döneminde zeytinyağ ihracatı yapılan ülkeler Çizelge 10'da görüldüğü 
gibi, Avrupa Topluluğu na yapılan ihracat son dönemde "0" düzeyine inerken, ABD, 
Ortadoğu, Arabistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yeni pazarlar olarak 
ihracat tablolarında yerini almaktadır Bu gelişme AT engellemeleri ile karşılaşan 
Türkiye'nin yeni pazarlar aramak zorunda kalması sonucu olmuştur. 

Türkiye önemli bir üretici-ihracatçı ülke olmasına rağmen 1984 yılından sonra 
yıldan yıla değişen miktarlarda zeytinyağı ithalatı yapılmaktadır. 
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1985 ile 1986 yıllarında önemli miktarlara ulaşan zeytinyağı ithalatının VI. BYKP 
döneminde de az miktarlarda da olsa devam ettiği görülmektedir. 

Yıllar Miktar (Ton) Değer (000 $) 

1988 

1989 

1990 
1991 

Nitekim 1989 ve 1990 yıllarında toplam 8.000 ton zeytinyağı, ülke üretiminin 
düşük gerçekleşmiş olması sonucu, ihraç bağlantılarını yerine getirmede zorlanan 
sektör ilgililerince tekrar ihraç etmek üzere diğer ülkelerden ithal edilmiştir. 

Dane zeytinin bir diğer ürünü olan sofralık zeytinin dış ticaret durumu gözden 
geçirildiğinde ise: Türkiye'nin (%14.9 ile) Dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci 
sırada yer almasına karşın, Dünya ihracatında ancak %3'lük bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. Türkiye yıllık ortalama 110 bin ton üretiminin ancak %6-8'ini ihraç 
edebilmektedir. Nitekim son dönemde 1987/88-1991/92 döneminde ortalama yıllık 
7168 ton sofralık zeytin başta Doğu Bloku ülkelerine (Romanya, Bulgaristan, Rusya) 
Ortadoğu ülkelerine (Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan) Avustralya, Federal 
Almanya ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ihraç edilerek ortalama yılda 8 milyon $ 
toplam ise 41.2 milyon $ döviz geliri elde edilmiştir (Çizelge 11). 

Çizelge 11. VI. BYKP Döneminde Türkiye Sofralık Zeytin ihracat 
Durumu (Ton) ve ihracat Geliri 

ÜLKELER 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Batı Almanya 1363.0 1448.7 1597.3 1767.2 680.4 
Suudi Arabistan 934 . 5 964 .4 466 . 8 533 . 3 447 . 6 

Lübnan 1426.9 2467.7 270 . 6 275 .2 71. 0 

Katar 33 . 3 63 . 3 6 . 1 5 . 0 12 . 1 

Kuveyt 1800.7 1310.7 558 . 6 116 . 5 140 . 9 

Bulgaristan 4744.0 5345.3 1498.5   661 . 6 

Romanya       2617.8 1771.1 

Kıbrıs 189 . 8 209 . 3 75 . 0 233 . 9 233 . 0 

TOPLAM Miktar (TON) 9993 .4 11809.8 4473 .0 5549 .1 4018.1 

TOPLAM Değer (000 $) 6353.4 7396 .5 8955 .3 14248 . 8 4297.1 

KAYNAK : DIE 

5877 

1881 

7280 

3078 
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4. STOK DURUMU 

Zeytin danesi yağı çıkarılmak ve sofralık olarak hazırlanmak suretiyle 
değerlendirilmektedir Ham dane olarak stoklanması söz konusu değildir Zeytinyağı 
olarak son yıllarda ortalama 16.700 ton sofralık zeytinde ise ortalama 30.250 ton stok 
oluşmaktadır. Konu, ilgili alt gruplarda İncelenmektedir. Fikir vermesi bakımından 
zeytinyağ ve sofralik zeytin blançoları Çizelge 12 ve 13'de verilmiştir. 

Çizelge 12 : Türkiye Zeytinyağı Blançosu (000 Ton) 

YILLAR Dönem Başı 
Stok 

Üretim ithalat Mevcut 
Arz 

Tük. İhrc . Dönem Sonu 
Stok 

1983/84 50 . 0 40 . 0 1 . 8 90 . 0 61 . 5 20 . 3 10 . 6 

1984/85 15 . 0 80 . 0 25 . 0 90 .0 80 . 0 25 . 0 10 . 0 

1985/86 65 . 0 70 . 0 20 . 0 80 .0 75 . 0 20 . 0 5 . 0 

1986/87 40 . 0 120 . 0 1 . 0 129 . 0 60 . 0 34 . 0 35 . 0 

1987/88 50 . 0 55 . 0 5 . 0 95 .0 50 .0 35.0 10 . 0 

1988/89 10 . 0 90 . 0 0 . 0 100 .0 50 . 0 35.0 15 . 0 

1989/90 15 . 0 35 . 0 2 . 0 52 .0 44 . 0 2.5 5 . 5 

1990/91 5 . 5 80 . 0 0 . 0 85 .5 55 . 0 10 . 0 20 . 5 

1991/92 20 . 5 60 . 0 0 . 0 80 .5 50 . 0 10 . 5 20 . 0 

1992/93 20.0 85 . 0 0 . 0 105 .0 50 . 0 20 . 0 35.0 

* : Veriler tahminidir. 

KAYNAK : Uluslararası Zeytinyağı Konseyi 

Çizelge 13 : Türkiye Sofralık Zeytin Blançosu (000 Ton) 

YILLAR Dönem Başı Üretim ithalat Mevcut Tük. Ihrc . Dönem Sonu 

Stok Arz Stok 

1984/85 15 . 0 95 . 0 0 . 0 110 .0 95 . 0 5 . 0 10 . 0 

1985/86 10 . 0 120 . 0 0 . 0 130 . 0 100 . 0 5 . 0 25 . 0 
1986/87 42 . 5 115 . 0 0 . 0 157 . 5 108 .5 9 . 0 40 . 0 

1987/88 40 . 0 95 . 0 0 . 0 135 .0 95 . 0 9 . 0 31.0 

1988/89 32 . 0 110 . 0 0 . 0 142 .0 110 . 0 11.0 21 . 0 

1989/90 26 . 0 80 . 0 0 . 0 106 .0 90 . 0 4 . 0 12 . 0 

1990/91 14 . 0 150 . 0 0 . 0 164 . 0 110 . 0 5 . 0 49 . 0 

1991/92 46 . 0 110 . 0 0 . 0 156 . 0 98 . 0 4 . 0 54 . 0 

KAYNAK : Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Devlet istatistik 
Enstitüsü HDTM 
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5. YURTİÇİ TÜKETİM 

Türkiye'de üretilen zeytinin %74.3'ü yağlık olarak değerlendirilip zeytinyağı 
şeklinde, %25.7 ise sofralık olarak değerlendirilerek tüketime arzedilmektedir. Son 
yıllarda (1987/89-1991/92 yılları) üretilen zeytinyağının yaklaşık %72’si, keza sofralık 
zeytininde %98'i yurt içinde tüketilmektedir. Kişi başına zeytinyağı tüketiminin 
ortalama 0.8 kg/yıl, sofralik zeytinin ise 2 kg/yıl dolayında olduğu tahmin 
edilmektedir. Türkiye nüfusu %2.4 gibi yüksek bir oranda artış göstermesine ve 
üretimde de belirgin bir artış olmamasına karşın tüketim rakamlarının son yıllarda hiç 
değişmemesi hatta aynı rakamlarda kalması her iki üründe de kişi başına ortalama 
tüketimde belirgin bir azalma eğilimi olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Ancak son yıllarda sağlığa yararlılığının gündeme gelmesi dolayısı ile zeytinyağının 
Türkiye'de bazı bölgeler ve bazı gelir grupları arasında yeniden artan bir ilgi ile 
tüketilmeye başladığı da gözlenmektedir. Zeytin üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığı 
Ege ve Marmara Bölgelerinde zeytinyağ tüketiminin ortalamalarının çok üstünde 
olmasına rağmen diğer bazı bölgelerde hemen hemen hiç tüketilmediği bilinmektedir. 
Bu durumda beslenme alışkanlıkları ve zeytinyağının diğer sıvı yağlara göre pahalı 
olması gibi iki faktör önemlidir. 

6. FİYATLAR 

Gerek zeytinyağı gerekse sofralık zeytin için pazarlamanın çeşitli kademelerinde 
yine çeşitli fiyatlar söz konusudur. Söz konusu olan bu fiyatlar, "Zeytinyağ İhtisas 
Komisyonu" ve "Sofralık Zeytin İhtisas Komisyonu" raporlarında ayrıntılı bir şekilde 
incelenmiştir. Bunun dışında, zeytin danesi ile ilgili fiyatlar hakkında bir yorum 
getirilmek istenirse, Türkiye'de sofralığa ayrılan ham zeytinlerin, yağa işlenenlere 
nazaran daha fazla ekonomik değer bulduğu görülmektedir. Ayrıca bu sofralık zeytin 
çeşitlerinin sayıca fazla olması yanında, aynı çeşitlerin farklı bölgelerde yetişmesi de 
fiyatlarda farklılıklara neden olmaktadır. Özellikle ihtisaslaşmış bir bölge olan 
Marmara Bölgesinde, Marmara Birlik, sofralık ham dane fiyatlarını belirleyen öncü 
kuruluş olarak yer alırken, diğer piyasalarda özel sektör ihtiyacı olan hammaddeyi 
karşılamaya dönük çalışmaktadır Bu durum da ise fiyat pazar koşullarında arz-talepe 
göre oluşmaktadır. Diğer bir üretim kuruluşu TARİŞ, zeytinyağında yoğunlaşmış 
olmakla birlikte, bölgelerinde üreticiden gelen istek üzerine sofralık zeytin üretim ve 
alımlarına da başlamıştır Fakat fiyat oluşumunda Marmara Birlik derecesinde etkin 
değildir. 

Ancak ham dane zeytin fiyatlarının VI BYKP döneminde seyrini görmek açısından 
her iki birliğin üreticiye ödediği fiyatlar karşılaştırıldığında; (Çizelge 14). 

Her iki birlik arasında alıma tabi olan çeşide bağlı önemli fiyat farklılığı bulunduğu 
ve Marmara Birlik fiyatlarının Tariş fiyatlarından %100’ü aşan oranlarda fazla olduğu 
görülmektedir. Her iki Birlik fiyatlarının artış oranında önemli dalgalanmalar 
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gösterdiği ve bu dalgalanmaların Tariş fiyatlarında daha fazla olduğu da 
gözlenmektedir. 

Çizelge 14. Marmara Birlik ve Tariş1 in Sofralık Ham Dane 
Zeytin Alımmda Uyguladığı Ortalama Fiyatlar 

Yıllar Marmara Birlik 

TL/Kg 
Yıllık Artış Tariş 

TL/Kg 
Yıllık Artış 

1987 1008 . 0   469 . 2   

1988 1617 . 0 60 .4 600 . 0 27.9 

1989 4458 . 0 175 . 6 2296 . 0 282 . 6 

1990 5332 . 0 19 . 6 2066 . 0 -10.0 

1991 7453 . 0 39 . 7 3986 . 0 92 . 9 

KAYNAK : Marmara Birlik, Tariş 

7. İSTİHDAM 

Türkiye'de zeytincilik daha çok aile işletmeciliği şeklinde yapılmakta ve 225.000 
ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Zeytin üretimi, daha çok insan işgücüne 
dayandığı (ort. %90) için, bir taraftan aile işgücünü iyi bir şekilde değerlendirirken, 
diğer taraftan önemli bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Ancak mevsimlik işgücü 
(hasat) ihtiyacının çok yüksek oluşu ve mevsim şartlarının elverişsizliği yanında 
köyden göç ve işgücü açığından olumsuz şekilde etkilenmekte ve sektör için bir 
darboğaz oluşturmaktadır. Diğer bakım işleri ise, ilkbahar ve sonbaharda 6-7 aylık bir 
periyoda dağılmaktadır. Bu yönüyle zeytincilik sosyo-ekonomik öneme sahip bir 
sektördür. Zeytin yetiştiriciliği ile ilgili insan işgücü kullanımını üç grup altında 
toplayabiliriz : 

- Mevcut zeytinliklerde 
- Tesislerde 

- Fidan üretiminde 

Bunların içinde en önemli istihdam (işgücü ihtiyacı) mevcut zeytinliklerde 
olmaktadır. Yeni tesislerin yapılması ve fidan üretimi bunu takip eder. 

Mevcut zeytinliklerde insan işgücüne en çok hasatta ihtiyaç duyulmakta, daha 
sonra toprak işleme, budama, gübreleme, sulama gibi bakım işleri gelmektedir. 1 
dekar zeytinlikte bu işler için gerekli insan işgücü miktarı 39.35 da olup dağılışı şu 
şekildedir; 

- Hasatta 21.51 sa 

- Toprak İşlemede 6.14 sa 
- Budamada 5.56 sa 
- Sulamada 4.32 sa 
- Ilaçiama-Gübreleme de 1.82 sa 
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Yeni tesislerde, fidan çukurlarının açılması ve dikimde en fazla insan işgücü 
kullanılmakta, toprak işleme ve dikim yerlerinin işaretlenmesinde de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sonraki yılları, 8 yaşında ürüne yatıncaya kadar olan dönem dikkate 
alınırsa, toprak işleme ve budama, kuruyan fidanların yenilenmesi, gübreleme gibi 
işlerde insan işgücü olarak aldığı zaman ortalama şöyledir: (Dekara 15 fidan dikildiği 
kabul edilmiştir). 

Fidan çukurlarının açılması : 14.00 sa 
Dikim ve can suyu : 13.00 sa 
Dikim yerlerinin işaretlenmesi : 1.57 sa 
Toprak işleme : 0.79 sa 

Fidan üretimine gelince, aşılama yöntemine göre üretimde, çelikle üretime göre 
daha fazla insan işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Burada üretim için geçen sürenin 
farklı olduğunu unutmadan, karşılaştırmayı 100.000 fidan üretimi için gereken insan 
işgücü üzerinden yapacak olursak, 

Çelik üretimde 6352 sa 
Aşılama ile üretimde 20688 sa 

Bu gün fidan üretiminin % 90'ı çelikle yapılmaktadır. 

Zeytincilikte bu insan işgücü ihtiyacından giderek istihdam potansiyelinin nasıl 
olacağı konusunda, Çizelge 15’de görüldüğü gibi, zeytin yetiştiriciliğinde yaklaşık 
23.222.063 adam işgücü istihdam edilebileceği, bunun %97'sinin mevcut 
zeytinliklerin bakımında kullanılacağı söylenebilir. 

Ülkemizde 35 il ve 180 ilçe de zeytincilik yapılmakta, araştırma, yayım ve 
uygulama yapan çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla zeytinciliğe hizmet verilmektedir. 

Bugün 14'den fazla Ziraat Fakültesinden her yıl çok sayıda ziraat mühendisi 
mezun olmakta, bunların pek azı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam 
edilmektedir. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve diğer araştırma enstitülerinin 
ilgili birimleri dışında, zeytin farklı bölgelerdeki yayım hizmetleri içinde diğer tarımsal 
ürünlerle birlikte genel çerçevede yer almaktadır. Bu yüzden özellikle zeytinci il ve 
ilçelerde zeytinciliğe yeterli ağırlıkta hizmet götürülememektedir. 

Zeytin işletmelerinin küçük aile işletmesi şeklinde oluşu ve teknik eleman 
kullanımının benimsenmemesi, mühendis ve teknisyen seviyesindeki istihdam 
imkanlarını oldukça sınırlamaktadır. Belirli büyüklükteki işletmelerde teknik eleman 
kullanımının zorunlu hale getirilmesi üretimde önemli bir artış sağlayacaktır. 
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Çizelge 15. Zeytin Yetiştiriciliği İle İlgili İstihdam 
Durumu 

AIG/1 da Uygulama Uygulandığı Toplam 
Oranı Alan (da) AİG 

1. Mevcut zeytinlikler 
Hasat 2. 69 70 6.139.350 16.514.851 
Top.işleme 0.76 30 2.631.150 1.199.674 

Budama 0.70 20 1.754.100 1.227.870 
Güb. ilaçlama 0.23 25 2.192.625 504.303 
Sulama 0. 54 5 4.385.250 2.368.035 

TOPLAM 4 . 83 22.614.733 
2. Tesis 3.5 166.000 583.000 
3.Fidan Üretimi (100.000 adet) 
Çelik 794 90 **2.250.000 ad. 17.865 
Aşı 2586 10 250.000 ad. 6. 465 

TOPLAM 2.500.000 ad. 24.330 

GENEL TOPLAM 23.222.063 

Adam işgünü : Toplam saatin 8'e bölünmesi ile elde edilir. 
* : Toplam alandan (8770500 da) uygulama oranı dikkate alınarak 
hesaplanmıştır. 
** :Toplam fidan sayısının çelikle üretilen kısmı. 
KAYNAK : Candemır 1990 ve VI. BYKP. 

8. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) VI. Plan Dönemindeki Gelişmeler : 

VI. BYKP döneminde zeytin üretiminin artırılması, bunun bir taraftan alan ve ağaç 
artışıyla, diğer taraftan birim alandaki verim artışıyla sağlanması öngörülmüştür. 
Ağaç artışında yılda 1.5 milyon fidan dikilmesi hedef alınmış ve yılda 2.5 milyon 
dikime ulaşılmıştır. Bu dönemde fidan üreten özel fidan 
kuruluşlarının tekniğinin gelişmesi ve Gemlik gibi bazı çeşitlere olan talep bu 
gelişmenin başlıca sebebi olmuştur. Fidan talebinin arttığı bazı çeşitler için bu talebin 
karşılanamadığı da bir gerçektir. 

Zeytin alanlarının artırılması için diğer bir yol olarak düşünülen orman sınırları 
içinde yer alan makilik, fundalık ve yabani zeytinliklerin orman dışına çıkarılıp, 
zeytine tahsis edilmesi konusunda ise önemli bir gelişme olamamıştır. 

VI. plan dönemi başında 856 000 ha. olan zeytin alanımız dönemin sonunda 
877.050 ha. olmuş, ağaç adedinde ise 5 yılda toplam 2.120.000 artış sağlanmıştır. 
Fidan üretiminde yılda 1.5 milyon hedefi aşıldığı halde bunun toplam ağaç adedine 
yansımaması ve ağaç adedinde hedefe ulaşılamama bir kısım ağaçların istimlak, 
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imara açılma nedenleriyle kesilmesi, sökülmesi yanında, istatistiki verilerin de 
gerçeği tam yansıtmamasından ileri geldiği düşünülmektedir. 

Bir yıl az bir yıl çok ürün verme karakteristiği bu dönemde de etkisini 
hissettirmiştir. Son yıllarda ciddi bir biçimde yaşanan kuraklik ürünü sınırlayan bir 
faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yüzden toplam dane üretimi beklenenin altında 
seyretmiştir. Dane üretimi ürünlü yıllarda ortalama 983.000 ton, ürünsüz yıllarda 
ortalama 580.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Zeytinin dikimden itibaren ürünsüz bir dönem geçirmesi, yeni tesislerdeki 
ağaçların henüz verime yatmamış olması da gözönüne alınırsa, ağaç sayısı ve verim 
artışının daha sonraki yıllarda istatistiklere yansıması mümkün olacaktır. 

Ağaç başına verim, toplam dane üretiminin ağaç sayısına bölünmesiyle elde 
edildiğinde ve ürünlü ve ürünsüz yılların ortalaması alındığında hedeflenen 10 kg. 
miktarın altında (9.1 kg/Ağ.) olduğu görülmektedir. 

Toplam dane üretiminin sofralığa ayrılan miktarı bu dönemde artma eğilimi 
göstermiştir. Nitekim kuraklığın etkisiyle toplam dane üretiminin düştüğü ve ürünün 
kalitesi nedeniyle çoğunun yağlık olarak değerlendirildiği 1992 yılı dikkate alınmazsa, 
sofralığa ayrılma oranında bir artma olduğu dikkati çekmektedir (%27.7). 

Zeytinliklerimizde birim alandan alınan ürün miktarını artırmak ve kaliteyi 
düzeltmek için tarım tekniklerinin daha geniş alanlarda ve tekniğine uygun yapılması 
ön görülmüştür. Bu konuda bazı gelişmeler olmuştur. 

Zeytin sineğine karşı devlet mücadelesi olarak yürütülen uçakla ULV bait-spray 
metodu Balıkesir ve Çanakkale illerinin hemen hemen tamamında İzmir, Manisa ve 
Bursa illerinin ise uçakla ilaçlamaya uygun olan zeytinliklerinde düzenli olarak 
uygulanmıştır. Bu toplam alanın %25'ine tekabül etmekte ve zeytinliklerimizde en 
önemli zararı yapan zeytin sineğine karşı kısa zamanda daha az maliyetle toplu bir 
mücadele gerçekleşmektedir. Zeytinde dane ve zeytinyağındaki kalite kayıplarını 
önleme bakımından bu çok önemli bir gelişmedir. 

Bakımsızlık nedeniyle verımsizleşmiş, yaşlılık nedeniyle verimden düşmüş 
ağaçların yeniden verimli hale getirilmesi için bu dönemde gençleştirme 
budamalarına önem verilmiş ve teknik eleman ve usta eğitimleri çiftçi şartlarında bazı 
uygulamalar gerçekleştirilerek planlandığı kadar geniş bir alana yayılamamakla 
birlikte belli yörelerde konu benimsenmiştir. 

Gübreleme ve sulama gibi üretim girdileri daha çok sofralık üretim yapan 
plantasyonlarda kullanılmaktadır. Bu dönemde gübreleme yapılan alan artmasa da, 
yaprak-toprak analizlerini baz alan ve ihtiyaca cevap veren gübreleme proğramları 
geliştirilmiştir. Böylece tekniğine uygun gübreleme yapan bahçe adedinin arttığı 
söylenebilir. Son yıllardaki kuraklık ve ürünün bu durumdan çok fazla etkilenmesiyle 
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sulama ön plana çıkmıştır. Sayısı az da olsa, sofralık üretim yapan plantasyonlarda 
mikro sulama sistemleri kurulmuştur. Sofralık zeytinin daha çok para etmesi, ürünün 
bu yönde değerlendirilmesine suyun çok katkısı olacağını anlayan üretici dağlık 
alanlarda bile su muhafaza tedbirlerinin alınmasını sulama kanallarının zeytine 
ulaştırılmasını istemektedir. 

Kısa aralık mesafelerle dikilmiş ve alçaktan taçlandırılmış zeytinliklerin kurulması 
ve daha verimli taban araziye inmesi, zeytinin de karlı bir üretim olabileceği imajını 
güçlendiren iyi bir gelişmedir. 

b. Sorunlar: 

Zeytin yetiştiriciliği genellikle diğer ürünler tarafından değerlendirilemeyen fakir 
topraklarda ve meyilli yerlerde yapılmaktadır. Bu durum pek çok soruna zemin 
hazırlamaktadır Topoğrafik yapı, toprak işleme, budama, sulama, gübreleme ve 
mücadele gibi tarım tekniklerinin yeterince kullanılmasını güçleştirmektedir. Öyle ki 
hasattan hasada ağaçın başına giden bir kısım üretici zeytin ağacına hiçbir uygulama 
yapmamaktadır. Bu durum, gerçekten yaşlanarak verimden düşmüş ağaçlara ek 
olarak, bakımsızlıktan dolayı vaktinden önce verimden düşmüş ağaçlar eklenince, 
toplam ağaç sayısının %25-30'unu bulmaktadır. Zeytinliklerin aşırı şekilde 
bölünmüşlüğü teknik ve ekonomik girdi kullanıminı engelleyen bir faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Ağaçların yeniden verimlendirilmesi için budama ve diğer kültürel önlemler 
yeterince geniş bir alanda uygulanamamaktadır Çünkü yenileme, gençleştirme 
işleminde belli bir dönem ağaç ürünsüz kalmakta ve üretici bunu göze almamakta, 
diğer kültürel tedbirleri uygulama güçlükleri devam etmekte ve çiftçi bunları 
uygulayacak maddi gücü bulamamaktadır. 

Ürünün dalgalanması (periyodisite) önemli bir sorundur. Zeytinin yapısında var 
olan bu özellik, yetersiz fizyolojik, klimatolojik ve kültürel faktörlerin etkisiyle 
artmaktadır Haşatın daha çok sırıklıa yapılması, budama, sulama, gübrelemenin 
yıllarca ihmal edilmiş olması en önemli faktörlerdir. Bu durum üretici ve sanayici 
açısından sorunlara yol açmakta, üretici bir yıl elde ettiği ürünle iki yıl hem 
zeytinliğine bakmak hem de geçimim temin etmek zorunda kalmaktadır. İstikrarsız 
üretim güvenilir bir pazarın oluşmasını da önlemektedir. 

Öte yandan, üretim maliyeti yüksek bir ürün olan zeytin yetiştiriciliği, insan 
işgücüne dayandığı ve işçi ücretlerindeki artışlar sürdüğü müddetçe böyle devam 
edecektir. 

Birim üretim maliyetini düşürmede çok önemli bir yeri olan hasadın 
mekanizasyonu yakın zamanda gerçekleşemiyecek gibi görünmektedir. Çünkü 
zeytinliklerimizin alt yapısı henüz makinalı hasada uygun değildir. Uygun alet ve 
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makinaların geliştirilmesi, yeni tesislerin mekanizasyona uygun şekilde planlanması 
vakit alacaktır. Küçük işletmelerin çoğunlukta olması da modern tarım tekniklerinin 
kullanılmasını sınırlamaktadır. 

Bir diğer sorun zeytin ağaçlarının sökülmesidir. Özellikle kıyı şeridinde olanlar 
turizm işletmeleri ve kooperatiflerin tehdidi altındadır, diğer bir kısmı yol, baraj, 
benzin istasyonu gibi yapılar için istimlak edilmektedir. Her yıl önemli sayıda zeytin 
ağacı kesilmekte veya kamulaştırılmaktadır. Bu yönde kısıtlayıcı hiç bir tedbir 
bulunmamaktadır. 

Soğuk zararı ve kuraklık gibi olumsuz ekolojik faktörler de zaman, zaman önemli 
sorunlara sebep olmaktadır. 

Eski zeytinliklerde çeşit karışıklığı da önemli bir darboğaz oluşturmaktadır. 

Zeytincilik sektörü, tarımsal kayıpları en fazla olan tarım ürünlerinden biri olarak 
bulunmuştur Bu kayıpların önemli bir kısmı hasatta meyvelerin zedelenmesiyle 
olmakta, ayrıca kalite bozuklukları, sofralık zeytinlerin yağlık değerlendirilmesine ve 
yağ kalitesinin de düşük olmasına neden olmaktadır. 

Zeytinin önemli bir sorunu da doğal halde tüketilememesi zeytinciliğin 
gelişmesinin bu ürünü değerlendiren salamura ve yağ sanayinin ekonomik 
imkanlarına bağımlı olmasıdır. 

Zeytinciliğin pek çok yönden ekstrem şartlara maruz bulunması ciddi bir 
envanterinin yapılmamasına engel teşkil etmektedir. Bu da belirlenecek çözümlerde 
önemli güçlükler ortaya koymaktadır. 

9. DÜNYADAKİ DURUM AT ve DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Dünya'da bugün 10 milyon ha alan üzerinde yayılmış bulunan zeytin ağacı bir 
Akdeniz bitkisidir, genellikle Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yoğunlaşmıştır ve mevcut 
ağaç varlığının %97.5'i de Akdeniz kıyılarında yer almaktadır. Bu ülkeler dışında bir 
miktar zeytinin bazı Asya ülkeleri ve Avustralya ile Orta ve Güney Amerika 
ülkelerinde de yetiştirildiği görülmektedir. Dünyanın belli başlı zeytinci ülkelerinin 
zeytin ağacı sayıları Çizelge 16'da verilmektedir. Görüldüğü gibi Akdeniz'in başlıca 
zeytinci ülkeleri Ispanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Portekiz, Fas ve 
Cezayir'dir. Zeytin ağacı yönünden Türkiye, dünya zeytin ağacı varlığının %10'una 
sahip iken, Ispanya %24.5, İtalya %21.2, Yunanistan %13.8, Portekiz %5.9 ve Tunus 
%6.6'sına sahip bulunmaktadır, 

Avrupa Topluluğu ülkelerindeki toplam 588 milyon ağacın %37'si Ispanya, %32'si 
İtalya, %21'i Yunanistan, %9'u Portekiz ve %1'i Fransa'da bulunmaktadır. Yine 
günümüzde dünya üzerinde yılda yaklaşık 9 milyon ton dane zeytin üretilmekte, bu 
üretimin yaklaşık 800 bin tonu sofralık zeytine ayrılırken 8 milyon ton dane zeytin ise 
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zeytinyağı üretiminde kullanılmaktadır. Dünya'nın önemli zeytinci ülkelerinin dane 
zeytin üretim miktarı Çizelge 17'de verilmektedir. Bu üretimde görüldüğü gibi 1986- 
1990 yılları ortalaması olarak, Ispanya %29.4, İtalya %25.2. Yunanistan %14 4, 
Türkiye %8.8 ve Tunus %4.9 paya sahip bulunmaktadır. Daha düşük oranlarda Fas 
ve Portekiz'de dünya üretiminde sırası ile %3.8 ve %2.4'lük paya sahiptir. 

Çizelge 16 : Dünya Zeytin Ağaç Varlığı 

Ülkeler/Kıta Zeytin Ağaç Sayısı 
(000) 

% 

A. AVRUPA 

Ispanya 218.000 24 . 5 

İtalya 189.000 21 . 2 

Yunanistan 123.000 13 .9 
Portekiz 53.000 5.9 
Fransa 5 .600 0.5 

Yugoslavya 6 .000 0 . 5 

Arnavutluk 2 .000 0 . 6 

TOPLAM (a) 596.600 67 .1 
B. AFRİKA 

Tunus 59.000 6.6 
Fas 29.000 3 .2 

Cezayir 22.000 2 .4 

Libya 2 . 000 0.9 

TOPLAM (b) 112 . 000 13 .2 

C. ASYA 

Türkiye 81.000 9.1 

Suriye 27.000 3.0 

Filistin 13.000 1 .4 

Diğer 2 .690 0.4 

TOPLAM (c) 123.690 13 .9 

D. AMERİKA 

Arj antin 8 . 000   

USA 2 . 600   

Meksika 2 . 000   

Diğer 1. 700   

TOPLAM (d) 14.300 1.8 
E. DİĞER ÜLKELER 37.800 4.2 

DÜNYA TOPLAMI 889.190 100.0 

KAYNAK : Uluslararası Zeytinyağı Konseyi. 
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Çizelge 17 : ÖNEMLİ ZEYTİN ÜRETİCİ ÜLKELERİN DANE ZEYTİN 
üretimleri (ooo Ton) 

ÜLKELER 1986 1987 1988 1989 1990 Ort. J, 

İTALYA 2050 3457 2281 2991 1560 2468 25.2 

ISPANYA 2539 3879 2040 2946 3043 2889 29.4 
YUNANİSTAN 1205 1420 1500 1622 1300 1409 14 .4 

TÜRKİYE 1010 600 1100 500 1100 862 8 . 8 

TUNUS 650 500 350 600 330 486 4 . 9 

FAS 330 450 360 400 350 379 3 . 8 

PORTEKİZ 281 291 162 221 250 241 2.4 

diğer ülkeler 1083 894 1304 877 1295 1090 11.1 

DÜNYA 9148 11491 9097 10157 9228 9824 100 . 0 

KAYNAK : F.A.0. Production Year Book, Çeşitli Yayınlar. 

III.YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

1. Genel Politika 

Ülkemizde çok eski tarihlerden beri yetiştirilen zeytin, daha çok yağlık olarak 
değerlendirilmekte ve zeytinyağı, uzun rekabet yıllarından sonra diğer bitkisel yağlar 
içinde doğal ürün olmaya hak kazanmış tek yağ olarak yeniden önem kazanmaktadır. 
Bu yüzden, sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı bir diyet gerekliliğine her zamankinden 
daha çok önem verilen günümüzde, zeytinyağı da sağlıklı beslenme değeriyle hak 
ettiği yere oturmak üzeredir. Bu olgu, en azından belirli gelir gruplarında ve belirli 
beslenme kültürü almış topluluklarda tüketimin artacağı işaretini vermektedir. 

Öte yandan, sofralık zeytin üretimi karlı bir yatırım olarak görülmekte, taban 
arazilerde yeni sofralık zeytinlikler kurulmaktadır. Fidan talebinin sofralık çeşitlerde 
fazla olması bu eğilimi doğrulamaktadır. Zeytinin daha verimli topraklara inmesi 
olumlu bir gelişmedir. 

Bu gelişmeler zeytin yetiştiriciliğim yeniden canlandırabilmek için iyi bir fırsat 
olabilir. Ancak gelişmelerin planlı bir şekilde götürülebilmesi çok önemlidir. Her 
şeyden önce yeni zeytinliklerin modern yetiştiricilik kurallarına uygun bir şekilde 
kurulması sağlanmalıdır. Kısaca 
ifade edilecek olursa; Zeytinlik yeri klimatolojik dar boğazlar yaratmamalı, çeşit 
yöreye adapte olmuş, değerlendirme amacına uygun ve mekanik hasada elverişli, 
dikim aralıkları az, işletme büyüklüğü optimum boyutta olmalıdır. Dikim sonrası bakım 
işleri eksiksiz ve tekniğe uygun yapılmalı ve birim üretim maliyetini düşürmek için 
mekanizasyona mümkün olduğu kadar yer verilmelidir. 



Bir taraftan yeni entansif zeytinlilerin kurulması sağlanırken, diğer taraftan 
geleneksel zeytinliklerin daha rantabl hale getirilmesi için de pahalı bir çalışma 
yürütülmelidir. Özellikle verimli ve mekanize edilebilir alanlar iyileştirme kapsamına 
alınmalıdır. Eski zeytinliklerde verimlendirme çalışmaları (yenileme ve gençleştirme 
budamaları, gübreleme, sulama, mücadele, çeşit değiştirme) geniş bir alanda 
uygulanabilmesi, maddi imkanları kısıtlı olan zeytin üreticisinin desteklenmesi, 
özendirilmesi örgütlendirilmesiyle mümkün olabilir. Nitekim zeytinciliği gelişmiş olan 
ülkeler de, AT'a girmeden önce zeytinliklerine modern bir yapı kazandırmak için 
çeşitli destekleme politikaları uygulamışlardır. Dikim sonrası bakım işleri eksiksiz ve 
tekniğe uygun yapılmalı ve birim üretim maliyetini düşürmek için mekanızasyona 
mümkün olduğu kadar yer verilmelidir. 

Zeytin yetiştiriciliğindeki üretim maliyeti, kalite kayıpları, periyodisite gibi en 
önemli sorunlarla ilişkili olan hasat, üzerinde durulması gereken en önemli 
konulardan biridir. Hasadın mekanızasyonu için, bir taraftan ülke koşullarına uygun 
makinaların geliştirilmesi ve performanslarının araştırılması yapılırken, diğer taraftan 
makinalı hasada uygun alt yapı hazırlanmalıdır. Tesisten itibaren yapılan her işlemde 
mekanizasyonu kolaylaştırmak ilke edinilmelıdir. Bunlar gerçekleşinceye kadar, insan 
işgücü kullanılımını azaltmak için, verimliliği artırıcı önlemler alınmalı, insan makina 
kombinasyonları kullanılmalıdır. 

Zeytin yetiştiriciliğinde, üretimin arttırılması bir yandan alan artışı diğer yandan 
ağaç başına verimin arttırılması şeklinde düşünülmektedir Zeytin, yağa ve 
salamuraya işlenerek piyasaya arz edildiğinden son ürünün, kalitesi büyük ölçüde 
danenin kalitesine bağlıdır. 

Verim kaliteyi artırmak için koşullara göre sulama, gübreleme, budama ve 
mücadelenin tekniğine uygun yapılması sağlanmalıdır Ancak girdi bazında bazı 
destekleme politikaları uygulanmadığı sürece bu söylenenlerin hayata geçirilmesi 
mümkün görünmemektedir. Bugün gübre ve mücadelede var olan desteklemenin 
diğer kültür tedbirlerinde (sulama ve budama vb. gibi) yapılması lazımdır 

Budamada usta eğitimine önem verilmeli adeta bir budama ordusu 
yetiştirilmelidir. Gençleştirme budamalarında ürünsüz 
geçen yıllar için çiftçiye kaynak aktarılmalıdır. 

Gübrelemede dikimden itibaren analize dayalı bir proğram uygulanmalı, özellikle 
yeni sofralık tesislerde bu hedef alınmalı Zeytinliklerde gübreleme tek yönlü klasik 
bir reçete olmaktan kurtarılmalıdır. Zeytinliklerimizin öncelikle organik gübreye 
ihtiyacı vardır. Hayvan gübresinin verilemediği yerlerde değişik organik atıkların 
kullanılma olanakları araştırılmalıdır. Potaslı gübrelere önem verilmelide Bugün 
zeytinci bölgelerde yaprak ve toprak analizlerine dayalı gübre tavsiyesi yapan pek 
çok kuruluş vardır O halde çiftçinin tekniğine uygun bir gübreleme yapmasının 
özendirilmesi çok yararlı olacaktır. 



Ancak, fidan üretiminde önemli gelişmeler olmuştur. Zeytinyağ ve sofralık zeytinde 
uzun yıllar tüketim projeksiyonları çeşit belirlemede göz önüne alınmalı ve uygun 
görülen çeşitlerin üretimi teşvik edilmelidir. Ayrıca ismine doğru sertifikalı fidanlara 
teşvik verilmesine devam edilmelidr. 

Burada son olarak belirtmek gerekir ki, zeytin yetiştiriciliğine yeni bir hüviyet 
kazandırılmasında, üreticinin örgütlenmesi ve tesisten pazara her konuda eğitilmesi 
öneme sahip bulunmaktadır. 

2. Talep Projeksiyonu : 

Dane zeytinin işlenerek zeytinyağı ve sofralık zeytin halini almasından sonra 
talebi söz konusudur. Gerek zeytinyağı gerekse sofralık zeytin sektörünün talebi ise 
üretilen toplam zeytin dane üretiminin bu sektörlere ayrılan miktarlarını ifade 
etmektedir. 

Önemli besin maddelerinden olan zeytinyağı ile geleneksel bir tüketim maddesi 
olan sofralık zeytin için VII. BYKP dönemindeki tüketim projeksiyonları nüfus artışına 
göre Çizelge 18'de verilmiştir. 

Çizelge 18 : VII. BYKP Dönemi Talep Projeksiyonu 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Zeytinyağı Tük. 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 

Kg/yıl/kişi 
Tahmini Nüfus (mil) 61.354 62.900 64.485 66.110 67 .776 69.484 

%2.4/yıl artış 
Toplam Z.yağ 
Tüketimi (Ton/yıl) 49.083 56.610 64.485 72.721 81.331 90.329 

Sofralık Zeytin Tük. 
(Kg/yıl/kişi) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Top.Sofralık Zeytin 
Tüketimi (Ton/yıl) 110.437 113.220 116.024 119.998 121.996 125.075 

Türkiye'de zeytinyağ tüketimi bölgelere göre değişmektedir. Kişi başına tüketim ise 
çok düşüktür. Bu yıllarda bir miktar tüketim artışının sağlanması yönünde devlet, özel 
sektör veya iki sektörün işbirliği ile bazı çalışmalar beklenmelidir. Bu varsayımla, 
halen 0.8 kg/yıl olan kişi başına tüketimin VII BYKP döneminde her yıl 100 gr. 
artacağı öngörülerek, nüfus artışı ile birlikte değerlendirilerek toplam tüketim miktarı 
hesaplanmıştır. 
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Kişi başına tüketimi 1.8 kg/yıl olan sofralık zeytin tüketiminin ise çok hızlı biçimde 
artan perakende fiyatlar karşısında artması beklenmemelidir. Bu yaklaşımla halen 
mevcut tüketim miktarları artan nüfus dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

3. ÜRETİM HEDEFLERİ 

Türkiye zeytin üretiminde bazı yıllar normal dışı iklim koşulları nedeniyle ürünlü- 
ürünsüz yıl dengesi bozulsa da genellikle periyodisite belirgindir. Zeytincilik daha 
önce muhtelif defalar belirtildiği gibi bir yandan sorunlu (yaşlılık, bakımsızlık., yoğun 
kesimler vb.) bir görünüm verirken diğer yandan da umut verici yeni gelişmeler (fidan 
üretim ve talebinin canlılığı, yem entansif sofralık üretim yönteminin yaygınlaşması 
vb.) yaşanmaktadır. Bu hususlar gözönüne alınarak uzun yıllar (1960-1961 den 
itibaren) toplam zeytin üretim miktarları bazında dolu ve boş yıllar kendi aralarında 
değerlendirilerek trend hesaplamaları ve VII 8YKP döneminde beklenen zeytin 
üretim miktarları Çizelge 19'da verilmektedir 

Her ne kadar üretiien zeytinin yağlık ve sofralığa ayrılan miktarları çeşitli 
faktörlere bağlı ise de VI BYKP dönemindeki değerlendirme oranlan esas alınarak 
(%74.3 yağlık. %25.7 sofralık) yapılan hesaplamadaki miktarlar da keza aynı 
çizelgede görülmektedir. 

Çizelge 19 : VII BYKP Dönemi üretim Hedefi (Ton) 

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 

Zeytin 
Üretimi 
Yağlık 
Sofralık 

975034 

724425 

250609 

505500 

375586 
129914 

979225 

727545 
251680 

507433 

376998 
130435 

995991 

739953 

256039 

Zeytincilikte uygulanan işlemler ister ekonomik ister teknik nitelikte olsun çok kısa 
dönemde cevap alınamamaktadır. Yeni dıkimler. bakım tedbirleri iyileştirilmeleri gibi 
iyi yöndeki gelişmelerin getireceği üretim artışını, kesimler ve kuraklıklar gibi olumsuz 
diğer gelişmelerin götüreceği varsayılarak, önümüzdeki ilk 5 yılı kapsayan bu VII 
planlı dönemde toplam dane artışında kayda değer üretim artışı öngürülmemektedir. 

VI. plan dönemi için öngörülen üretim projeksiyonları toplam dane itibarı ile 1 yıl 
dışında (1992/93) büyük oranda tahminlere yakın gerçekleşmiştir. O nedenle bu 
dönemde de eğilimin gösterdiği 5 yıl ortalaması olarak 800 bin ton dolayında aynı 
miktar üretimin gerçekleşebileceği, olumlu gelişmeler sonucu beklenen üretim 
artışına ise bir sonraki plan dönemine kadar ancak ulaşabileceği beklenmektedir. 
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4. MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM ve MUHTEMEL GELİŞMELER 

Ülkemiz zeytinliklerinin büyük bir bölümü diğer tarım ürünleriyle 
değerlendirilemiyen eğimli, dağlık arazilerde kurulmuştur. Genellikle delicelerin 
aşılanması ile oiuşan bu alanlarda geleneksel bir yetiştiricilik yapılmaktadır. Üreticiler 
zeytin ağacını doğanın kendilerine verdiği bir nimet olarak görmekte, üretimine 
mümkün olan en az çabayı harcayarak, hasattan hasada bahçeye gidip ürünü 
toplamayı düşünmektedir. Topoğrafik yapı da bu dağlık zeytinliklerde bakım işlerinin 
uygulanmasıni güçleştirmekte, hatta olanaksız hale getirmektedir. Bütün bunlar verim 
ve kalite kayıplarına ve ürün dalgalanmalarına (periyodisite) yol açmaktadır. 

Daha az eğimli alanlarda genellikle ürünlü yıllarda bazı teknik uygulamalar 
yapılsa da ürünsüz yıllarda hiç bir şey yapılmamaktadır. 

Sofralık zeytin üretimine yönelen zeytinliklerde özellikle yeni kurulan 
plantasyonlarda bakım işlemleri daha iyi uygulanmaktadır. Ancak bunlar genel içinde 
henüz az bir yer tutmaktadır. Nitekim zeytinliklerimizde önemli kültürel tekniklerin 
uygulama oranı; sulama %5, budama %20, gübreleme %25, toprak işleme %30, 
mücadele %30 gibidir. Ülkemizde zeytin yetiştiriciliğinin bugünkü konumundan daha 
iyi duruma gelme şansı vardır. Zeytin yetiştiriciliğine ayrılabilecek alanlar zeytin 
tahsis edilerek ve eski zeytinliklerde dekardaki ağaç sayısı artırılarak ağaç miktarı ve 
üretim alanları artırılabilir. Belli bir çeşit ve sık aralık mesafe ile dikilerek, alçaktan 
taçlandırılan ve bakım işlerinin daha iyi yapıldığı yeni entansif zeytinliklerin sayıca 
artması, kısa vadede olmasa bile, zeytinciliğe yeni bir hüviyet kazandıracaktır. 

Eski zeytinliklerin verimli ve mekanizasyona uygun alanlarında verimlendirme 
çalışmaları planlı bir şekilde yürütülebilirse birim alana düşen ürün miktarı artacak, 
kalite düzelecek ve periyodisiteden ileri gelen ürün dalgalanmaları azalacaktır. 

Fidan üretiminde bir canlılık gözlenmektedir. Üretimin önemli kısmını 
gerçekleştiren özel kuruluşlar daha çok çelikle üretim yöntemiyle ve kolay köklenen 
çeşitleri üretmektedir. Fidan üretimindeki gelişmeler çeşit ve sertifika açısından iyi 
yönlendirilirse, yeni tesisler zeytinlikler içinde çok yararlı gelişmelere yol açacak ve 
fidan ihracatı söz konusu olabilecektir. 

Ancak, zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kalite açısından sağlanan gelişmelerin, 
zeytinyağ ve sofralık zeytin sektörlerindeki teknolojik iyileştirmelerin de sağlanması 
koşuluyla sofralık zeytin ve zeytinyağ üretimine yansıyacağı gözden uzak 
tutulmalıdır. 
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IV. SEKTÖRÜN MEVCUT ve GELECEKTEKİ DURUMUNUN AVRUPA 
TOPLULUĞU ve DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Zeytin üretiminin dünyada'ki coğrafi dağılımına bakılarak bir sınıflandırma 
yapıldığında siyasi açıdan şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 

Ispanya, İtalya. Yunanistan, Portekiz ve Fransa'nın oluşturduğu AT grubu ülkeler 
zeytincilik sektörünün en önemli grubunu oluşturmaktadır. Bu ülkelerle AT; dünya 
zeytincilik ekonomisinde (üretim, tüketim ve ticarette) en önde yer almakta ve dünya 
zeytinciliğini gerek teknik gerek ekonomik her yönü ile yönlendirmektedir. Türkiye’nin 
de üyesi bulunduğu UZK (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi) çalışma merkezi 
Ispanya'nın başkenti Madrit'te bulunmakta ve dünya zeytinciliğini ilgilendiren tüm 
teknik ve ekonomik çalışmalar ve araştırmalar buradan proğramlanmakta ve 
yönlendirilmektedir. Son yıllarda Konsey Başkanlığına AT temsilcisinin getirilmesi 
ile de Konsey bazı ekonomik sonuçlar artırılması gibi) yönlenmiştir. 

Dünya zeytincilik ekonomisinde çok önemli payı olan bu ülkeler AT şemsiyesinin 
sağladığı olanaklardan da yararlanarak kendi zeytincilik sektörlerini olumlu yönde 
geliştirebilmişlerdir. Nitekim bu ülkelerden Ispanya'da zeytincilik az meyilli entansif 
plantasyonlarda çok düzenli bahçeler halinde yapılırken, bir diğer AT üyesi 
Yunanistan'da dik meyilli arazilerdeki zeytinliklerde damlama sulama gibi modern 
sulama sistemleri ile bakım yapıldığı görülmektedir. Yine bu ülkelerde zeytin 
üreticilerinin kooperatifleşme oranının çok yüksek oluşu (%80-90) üreticinin daha 
organize hareket edebilmesini sağlamaktır. Nitekim bu olumlu koşullarda Ispanya, 
1970'lerde zeytinliklerini büyük ölçüde gençleştirme ve verimlendirmede başarılı 
organize çalışmalar yapabilmiştir. Yunanistan'da keza üyelikten sonra topluluktan 
sağladığı önemli miktardaki mali desteklerle sektörün alt yapısını iyileştirecek önemli 
atılımlarda bulunmaktadır. 

Topluluk şemsiyesi ülkelere ticarette de kolaylıklar sağlamaktadır. Ispanya yağ 
fazlasını kolaylıkla bir diğer AT ülkesine satabilmekte. İtalya ise önemli boyutta olan 
yağ ithalatını öncelikle diğer bir AT ülkesi olan Ispanya'dan karşılamaktadır. Bu 
ülkeler ticari faaliyetlerini geliştirmek ve genişletmek için ise birlikte hareket ederek 
zeytinyağının A.B.D. de ve Uzakdoğu'da. B.D.T. da yeni tüketim sahaları oluşturmak 
üzere UZK vasıtası ile de gayretlerde bulunmaktadır. 

Dünya zeytinciliğinde Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri ikinci grubu 
oluşturmaktadır Bu ülkelerden. Fas dünya sofralık zeytin sektöründe ticari açıdan 
önemli bir ülke olarak yer alırken Tunus da zeytinyağında bazen Topluluktan hemen 
sonra 2. sırada bazende Türkiye'den sonra 3. sırada yer almaktadır. Tunus zeytincilik 
potansiyelini iyi değerlendirebilmiştir ve tüm ihracat gelirinin yarısını sadece 
zeytinyağından elde ettiği belirtilmektedir. Bu ülke "Milli Zeytinyağı Ofisi" vasıtası ile 
dış pazarlamada da fazla güçlük çekmemektedir. Bu ofisin gayretleri ile zeytinyağını 
pazarlamada AT dan zaman zaman ayrıcalıklı kotalar sağlamakta böylece pazar 
arama gibi bir sorunu hissetmemektedirler. Keza Fas'ta da sofralık zeytin sektörünü 
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destekleyici yönde, üretim aşamasında çeşit yönünden üretimi yönlendirme gibi 
birtakım gayretlerle gelişme hızlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Dünya zeytincilik tablosunda yer alan Mısır, Ürdün, Lübnan, İsrail, Kıbrıs vb. gibi 
diğer bazı ülkelerde zeytincilik fazla ekonomik önem arzetmemektedir. Bu 
açıklamalardan sonra Türkiye'nin dünya zeytinciliğinde ne AT grubu ülkeler 
konumunda olduğu ne de gelişmekte olan Magrib ülkeleri arasında yer alamayacağı 
belirtilebilir. Türkiye bu sahnede kendine özgü bir görünüm vermektedir. 

Öncelikle zeytin maddi varlığı olarak önemli büyüklüklere sahip Türkiye zeytinciliği 
gerek üretim açısından gerekse dinamik ve yüksek oranda artan nüfus ile tüketim 
açısından büyük potansiyele sahip görülmektedir. Bugünkü hali ile bazı olumlu 
yöresel gelişmelere rağmen sektör sorunlu bir durum arzetmektedir. Raporun diğer 
kısımlarında da bahsedilen olumlu bazı gelişmelere karşın Türkiye daha iyi 
konumlarda olması gerekirken; örneğin, ne sofralık zeytin ihracatında Fas kadar, ne 
de zeytinyağı ihracatında Tunus kadar bile dış satımda yer alamamaktadır. İç 
tüketim fiyatları çok yüksektir. Zeytinciler, yetiştiricileri, tüketicileri, ihracatçıları, 
sanayicileri hatta teknisyenleri ile durumdan rahatsızdır ve şikayet eder haldedirler. 

Devletin sektör gelişimine katkı amacı ile yapmak istediği bazı teşvikler, gerek 
tüketim gerekse ticaret aşamasında çeşitli gerekçelerle amaçlanan olumlu sonuçları 
verememiş görünmektedir. Şöyle ki; fidancılığı teşvik için verilmesi öngörülen 
teşvikler uygun boyutlar üstünde olduğu gibi nedenlerle kullanılmazken, dış ticarette 
verilen bir takım teşviklerin de eksik rekabet piyasası özelliği nedeni ile üreticiye ve 
sektöre yansıyamadığı ifade edilebilir. Onun içindir ki mevcut şekli ile zeytincilik 
kendi kendine hiçbir planlama, organizasyon yapılmadan gelişmeye çalışır 
görülmekte ve tamamen kendi kendine serbest piyasa koşullarında olabildiğince 
gelişebilmektedir ve bu nedenle de sektörden ciddi bir biçimde incelenip tartışılarak 
sorunlarını belli bir yönlendirme ve organizasyon yapılmadan daha fazla bir gelişme 
ve iyileşme beklenmemelidir. 

V. DEĞERLENDİRME ve ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Zeytin, zeytinyağı ve sofralık zeytin sektörlerine hammadde sağlayan, bu nedenle 
üretimde ve tüketimde bu sektörlerle yakın bağlantısı olan bir üründür. Zeytinyağı 
diğer sıvı yağlar içinde, sağlıklı besleme değeriyle yeniden önem kazanırken, sofralık 
zeytinde miktar ve kalite yönünden önemli gelişmeler göstermekte, yüksek kar oranı 
ile adeta bir destek ve teşvik unsuru olmaktadır. Zeytin birçok darboğazlarına rağmen 
üretimi artırılması gereken bir üründür. 

Üretim artışı bir taraftan yeni modern zeytinliklerin kurulması, bir taraftan da eski 
zeytinliklerin yeniden verimlendirilmesıyle sağlanacaktır. Buna paralel olarak toplu ve 
entegre mücadele yöntemleri uygulanacaktır. Gelişen dünya koşullarında, zeytinyağ 
ve sofralık zeytin sektörlerinde sağlanacak iyileştirmelerle birlikte, tüketimin artması 
yanında, A.B.D., Kanada, Avustralya, Ortadoğu ve BDT gibi yeni pazarlara ihraç 



edilebilecektir Zeytin yetiştiriciliğinde orta ve uzun vadede hedeflere ulaşmak üzere 
yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz : 

1. Zeytincilikle ilgili agro-ekonomik envanter çalışması yapılmalı. 

2. Fidan üretimi artırılmalı, bu amaçla; 

-Sertifikalı ve ismine doğru fidan yetiştiriciliğindeki kontrol ve teşvike devam 
edilmeli, 

-Sofralık ve yağlık, uzun yılların tüketim projeksiyonlarına uygun, verimli, 
mekanizasyona elverişli çeşitlerin üretimine ağırlık verilmeli. 

-Çeşitler, değerlendirme şekilleri, ekolojik istekleri ve adaptasyonları dikkate 
alınarak dağıtılmalı. 

3. Yeni tesislerde modern yetiştiriciliğin gerektirdiği kurallara önem verilmeli. 

4 Verimli ve mekanize edilebilir alanlarda yer alan, geleneksel zeytinlikler 
verimlendirme proğramına alınmalı ve zeytinliklerde 

-Bütün bakım tedbirleri ile birlikte yenileme ve gençleştirme budamalarına önem 
verilmeli 

-Sulama ile ilgili alt yapı çalışmalarına önem verilmeli ekonomik sulama 
sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir, 

-Yaprak ve toprak analizlerine dayalı gübreleme proğramları uygulanmalı, 
-Zeytin sineğine karşı uçakla ilaçlama alanı genişletilmeli, dağlık yörelerde 

helikopterle ilaçlama imkanı sağlanmalıdır 
-Hasadın mekanızasyonu imkanlarına ağırlık verilmelidir 

5, Birim başına üretim maliyeti düşürülmeli ve zeytinyağı ile, sofralık ham danede 
istikrarlı bir fiyat politikası oluşturulmalıdır. 

6. Belli ekoloji ve yörelerde yer alan mevcut zeytinliklerin sökümünü önleyici tedbirler 
alınmalı, ilgili yasa, kararname ve yönetmelikler yeniden gözden geçirilmelidir. 

7 İşletmelerin en azından daha çok parçalanmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. 

8. Zeytincilik bölgelerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluşları ile çiftçi kuruluşları 
Tariş ve Marmara Birlik gibi kooperatif Birliklerinin işbirliği ile eğitim ve yayım 
çalışmalarına daha fazla önem verilmelidir. 

9. Üretici birliklerinin daha iyi çalışması sağlanmalı ve zeytin çiftçisinin örgütlenme 
oranı mutlaka yükseltilmelidir. 
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I. GİRİŞ 

Dünya üzüm üretimi miktar olarak toplam meyve üretimi içinde ortalama %16.8'lik 
bir paya sahiptir. Dünya bağ alanı son yıllarda azalarak 1986'da 9.478.000 hektar'dan 
1991'de 8.369 000 hektara inmiştir Üzüm üretimide aynı şekilde 1986'da 66.990.000 
ton iken 1991'de 57.188.000 tona düşmüştür (FAO, 1991). 

1991 yılı istatistik rakamlarına göre Türkiye'de 586.000 hektar bağ alanı mevcuttur 
ve 3.600.000 ton üzüm üretilmiştir. Üretilen yaş üzümün 486.837 ton'u (%13.9) 
çekirdekli kuru üzüm, 834.818 ton'u (%23.9) çekirdeksiz kuru üzüm, 91.855 ton'u 
(%2.6) şaraplık, 850.000 ton’u (%24.3) sofralık üzüm, 1.236.490 ton'u (%35.3) şıra, 
pekmez, köftür, sucuk, sirke gibi mamul ürünlerin yapımında tüketilmektedir (D.I.E., 
1990). 

Alan açısından Türkiye; Ispanya (1.480.000 ha), Fransa (940.000 ha), İtalya 
(935.000 ha), eski URSS (884.000 ha)'den sonra 5. sırada, üretim açısından ise 6 
sırada yer almaktadır (F.A.O., 1991). 

Üzüm üretimi "Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi ve Endekslerine göre "1" nolu 
"Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık" sektörünün "11” nolu "Tarım ve Avcılık" alt 
sektöründe "1113" nolu "Meyvecilik, Bağcılık ve Zeytincilik" grubu içinde yer 
almaktadır. Üzümün değerlendirilme şekli dikkate alınarak farklı faaliyet dalları 
oluşturulabilir. Sofralık üzüm, kuru üzüm ve şaraplık üzüm üç ayrı faaliyet dalı kabul 
edilebilir. Ayrıca çalışmada pekmez, şıra ve tatlı imalatında kullanılan üzümler "diğer 
üzüm" adı altında incelenmiştir. 

Sofralık üzüm; çekirdekli ve çekirdeksiz taze olarak tüketilen ve bazı geççi çeşitleri 
soğuk hava depolarında bekletilerek piyasaya arz edilen bir üründür. Ürünün GTIP 
(Gümrük Tarife İstatistik ve Pozisyon) nosu : 0806 10'dur. Ayrıca önemli sofralık 
üzüm çeşitlerinin kendilerine ait alt GTIP numaraları bulunmaktadır. 

Kuru üzüm; yaş üzümden ortalama 1/4 oranında elde edilmektedir ve özellikle 
çekirdekli ve çekirdeksiz olarak sınıflandırılmaktadır. Borsada işlem gören 
ürünlerdendir. Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünleri arasında yer alan kuru 
üzümün GTIP nosu: 0806 20'dir. GTIP alt numaraları, kalite sınıfına, çekirdekli ve 
sanayi tipi olmasına göre verilmektedir. 

Sofralık, kuru üzüm ve diğer üzümler "Meyve, sebze işleme sanayi" kolunun 
hammaddesidir. Şaraplık ve kuru üzüm ise "içki sanayi" kolunun hammaddesidir. Bu 
çalışmada ele alınan ürün mevcut istatistikler çerçevesinde tek bir anamal grubu ve 
bazı bölümlerde faaliyet dalları itibariyle değerlendirilmiştir. 
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II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar : 

Bağcılık sektöründe anamal ve girdi üreten kuruluşlar ayrı ayrı incelendiğinde 
özellikle fidan üretiminde kamu kuruluşlarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

Anamal üretimi 1980 tarım sayımına göre aşağıda Tablo 1'de dağılımı gösterilen 
toplam 579.010 adet işletmede gerçekleştirilmektedir. Bağcılıkta küçük aile tipi 
işletmeler oldukça yaygındır. 

TABLO 1: Üzüm işletmelerinin işletme Büyüklüğüne Göre Dağılımı 
(1980). 

işletme Büyüklüğü işletme Sayısı Dağılımı (%) 

1-5 28 . 536 4 . 9 

5-10 41.937 7.2 
10-20 79.967 13. 8 

20-50 165.688 28.6 
o o >H O 130.990 22.6 

1 a q_ 2 o C 91.293 15.8 
200 + 40.654 7.1 

TOPLAM   579.010    100.0 

Kaynak : D.I.E. 1980 Genel Tarım Sayımı, Ankara 

Bağcılıkta önemli bir girdi olan fidan üretimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 6 
adet Araştırma Enstitüsünde, 10 adet Üretme İstasyonunda, 2 adet II Müdürlüğü 
fidanlığında (toplam 18 kuruluş), 1 adet özel idare işletmesinde 
gerçekleştirilmektedir. Özel sektörün üretim payı çok düşük olup Manisa'da iki adet 
bağ fidanı işletmesi bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 2'de son beş yıllık fidan üretim 
miktarları gösterilmiştir. 

TABLO 2: Türkiye'de 1988-90 Yıllarında Üretilen Asma Fidan Miktarı (Adet) 

1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 

K 
A 

Aşılı 389.354 930.490 936.950 992.650 970.869 

U Aşısız 3.617.291 1.994.000 2.064.400 1. 994.400 1.623.350 

Ö 
Aşılı 529.500 631.100 

E Aşısız 10.000 50.000 

Yerli 110.000 

Kaynak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Kayıtları, 1993 
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Sektörde anamal ve fidan girdisi dışında özellikle pazarlama ve finansman temini 
aşamasında çalışan birçok kamu ve özel kuruluş mevcuttur. Özellikle kuru üzüm 
konusunda çalışan Meyve-şebze işleme sanayi kuruluşları, kuru ve sofralık üzüm 
ihracatçıları şarap sanayi işletmeleri, Tariş ve Ziraat Bankası sayılabilir. 

Sektörde ayrıca eğitim, araştırma ve yayım konusunda çalışan kamu kuruluşları 
yer almaktadır. Ziraat Fakültelerinin bağçılık bilim dalı, Bakanlığa bağlı ürün bazında 
iki araştırma kuruluşunun yanı sıra birçok araştırma birimi ve yayım bağçılık 
sektöründe çalışma yapmaktadır. 

2. Üretim : 

a) Üretim Dağılımı : 

Türkiye'de 1991 yılı istatistiklerine göre 586.000 hektarlık bağ alanında 3.600.000 
ton yaş üzüm üretilmiştir (D.I.E., 1991). 

Tarım sayımının 1991 yılı verilerine göre bağ alanı, toplam tarım alanının %2.2'si; 
toplam meyve alanının %16.4'ünü kaplamaktadır (D.I.E., 1993). 

Türkiye tarımsl üretim değerinin 1990 yılı itibariyle %4.7'si, meyve üretim değerinin 
de %26.6'sı üzüm üretim değeridir (Ziraat Ban., 1991). 

TABLO 3: 1991 Yılı Bağ Alanı ve Yaş Üzüm Üretiminin Bölgelere 
Göre Dağılımı (%). 

Bölgeler Bağ Alanı 
(ha) 

% Üretim (Ton) % Verim 

(Kg/ha) 

I.ORTAKUZEY 50.653 8.6 178.564 5.0 3.525 
II.EGE 163.153 27.8 1 , .510.947 42.0 9.261 

III.MARMARA 35.132 6.0 274.750 7 . 6 7.821 

IV.AKDENİZ 111.816 19.1 669.082 18.5 5 . 984 
V.KUZEYDOĞU 2.206 0.4 11.933 0.3 5.409 

VI.GÜNEYDOĞU 79.528 13. 6 327.239 9.1 4 .115 
VII.KARADENİZ 2. 105 0.4 11.594 0.3 5. 508 

VIII.ORTADOĞU 42.065 7.2 178.344 5.0 4.240 
IX.ORTAGÜNEY 99.342 16.9 437.547 12.2 4 .405 

TOPLAM 586.000 100 . 0 3 .600.000 100 . 0 6 .143 

Kaynak:D.I.E. Tarım istatistikleri (1991)Kayıtları. Ankara 
1993 . 
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Üzüm üretiminin bölgesel dağılımı Tablo 3'te görüldüğü gibi büyük farklılıklar 
göstermektedir. Özellikle verim farklılığı hem ekolojik faktörlerden hemde teknolojik 
farklılıktan meydana gelmektedir, 

TABLO 4: Bağ Alanaı ve Üzüm Üretiminde 1988-1992 Dönemindeki 
Gelişmeler (1986=100) 

Yıllar Alan 

(1000 ha) 
indeks Üretim 

(1000 ton) 
indeks 

(kg/ha) 
Verim indeks 

1988 590 96 . 3 5. 67 8 113.6 

198 9 597 99. 5 3. 4 30 114.3 5.745 114 . 9 

1990 580 96. 7 3.500 116.7 6.035 120.7 

1991 586 97.7 120. 0 6.143 122.8 
1992 (x) 57 6 96.0 i. 4 50 115.0 5 . 989 119.8 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim 1988-1990, Ankara 
Tarım istatistikleri Kayıtları (1991-1992), Ankara 

( x ) Geçici Sonuçlar (D.I.E.) 

Türkiye'de üzüm üretiminde 1991 yılında ortalama verim hektara 6.145 Kg'dır. Ege 
ve Marmara Bölgesi verimi ortalama verimin çok üstünde olup sırasıyla hektara 9.261 
Kg ve 7.821 Kg'dır. Bu bölgeleri hektara 5.984 Kg verim ile Akdeniz Bölgesi 
izlenmektedir. En düşük verim hektara 3.525 Kg ile Ortakuzey ve 4.115 Kg ile 
Güneydoğu bölgesidir. On yıllık dönem içerisinde ülke genelinde üretim miktarı aynı 
düzeyde kalmasına karşın üretim alanı önemli bir düzeyde düşmüştür (Tablo 4). Bu 
durum bölge bazında incelendiğinde sadece belirgin bir şekilde Ege Bölgesinde hem 
alan hemde üretim artışı Marmara Bölgesinde çok az üretim artışı, diğer bölgelerde 
ise önemli düzeyde alan azalışı ile birlikte üretim düşüşü görülmektedir (Tablo 5). 

Ege bölgesinde gözlenen artış alan artışının yanı sıra üretim teknolojinin ilerlemesi 
sonucu sağlanmıştır. Marmara bölgesinde de alan azalmasına karşın çok az bir 
üretim artışı teknoloji kullanımı sonucu verim artışına yol açmıştır. 

Türkiye genelinde alan azalırken üretimin aynı düzeyde seyretmesi istatistik 
verilere güven çerçevesinde önemli verim artışını ortaya çıkarmıştır. Verim artışında 
en büyük paya Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri sahiptir. Aynı zamanda bu üç 
bölge ülke üretiminin %70'inı sağlamaktadır 
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TABLO 5 Türkiye 1982-1991 Yılları Üzüm Üretim Alanı (Ha) ve Miktarı (Ton) ile Üretim indeksleri. (1979=100) 

BÖLGELER 

Y I L L A R 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

I.ORTA KUZEY U. 299271 276321 210760 195425 188589 183766 194691 201431 167388 178564 

A. 82224 70562 62879 63660 65415 63903 61550 69114 61401 50653 

I . 111 102 78 72 70 68 73 75 62 66 

II.EGE ü. 1021160 980490 978468 1095404 1061721 1141113 1251044 1301448 1434579 1510947 

A. 133832 140600 138597 142934 146948 151037 154447 153550 156140 163153 

I . 117 112 112 125 121 130 143 148 164 173 

III.MARMARA Ü. 282125 261949 241370 238450 273362 266925 278537 321385 297860 274750 

A. 43894 42953 42317 42180 41355 39112 38982 37702 34415 35132 

I. 90 84 78 76 88 86 90 104 96 88 

IV.AKDENİZ U. 856185 718958 668078 672999 579267 587535 567035 601500 717703 669082 
A. 142442 133675 125441 119862 115149 113419 109982 111410 112485 111816 

I. 104 87 81 81 71 72 69 73 87 82 

V.KUZEY DOĞU u. 11679 10426 12679 10888 12431 13551 13930 13219 13416 11933 

A. 2743 2542 2367 2740 2346 2267 2462 2381 2234 2206 

I . 97 87 106 91 103 113 117 111 112 100 

VI.GÜNEY DOĞU Ü. 314707 353005 378070 315710 317870 355908 358767 324925 302748 327239 

A. 682887 74587 74115 75904 76280 73514 74447 76259 76398 79528 

I. 74 83 89 74 75 84 85 77 72 77 

VII.KARADENİZ Ü. 18035 15434 13039 15233 11884 11525 10460 10060 10304 11594 

A. 2753 2569 2464 2543 2650 2692 2503 4468 2160 2105 

I. 98 84 71 83 65 63 57 55 56 64 

VIII.ORTADOĞU Ü. 246108 230831 179714 211902 220200 217810 203726 192924 184584 178344 
A. 51781 51752 44153 46648 47463 43508 45755 43132 41993 42065 
I. 76 70 55 65 67 67 63 59 57 55 



sut 

IX.ORTAGÜNEY ü. 600730 552586 617825 543989 334676 
A. 129044 135769 132667 128529 102394 

I . 121 111 125 110 67 

turkiye(x) (X) ü. 3650 3300 3300 3300 3000 

A. 655000 655000 625000 625000 600000 

I . 104 94 94 94 85 

[x) = 1000 Ton. A = Alan Ü = Üretim I a* Üretim indeksi 

521867 471810 463108 371418 437547 
100548 99872 98984 92774 99342 

105 95 94 75 88 

3300 3350 3430 3500 3600 

590000 590000 597000 580000 586000 
94 96 98 100 102 



b) Üretim Yöntemi : 

Türkiye'de ekolojik koşullar dikkate alındığında Doğu Anadolu'da birkaç il ile 
yüksek yaylalar hariç her yerde bağcılık yapılabilmektedir. Karadeniz Bölgesinde de 
nisbi rutubetin yüksek olduğu yerlerde özel önlemler alınarak bağcılık yapılması 
mümkündür. 

Bağcılık sektörü bölge düzeyinde incelendiğinde; Ege Bölgesinin çekirdeksiz kuru 
üzüm, Marmara Bölgesinin sofralık, şaraplık, Akdeniz Bölgesinin ilk turfanda, Orta 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin şaraplık, şıralık, sofralık ve çekirdekli 
kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yönünden gelişme gösterdiği görülmektedir. 

Yapılardan çalışmalarda bölgelerde değişik adla anılan binin üzerinde üzüm çeşidi 
bulunduğu saptanmıştır. Bunların bir kışmı değişik adlarla anılan aynı çeşit olmakla 
birlikte bağ bölgelerinde en az 300-400 farklı çeşidin yetiştirildiği belirtilmektedir. Bu 
kadar çok çeşitten ancak 40-50 kadarı ekonomik değer taşımakta ve yaygınlaşmış 
bulunmaktadır. 

Ege, Marmara ve kısmen Akdeniz Bölgesi dışındaki bağ alanlarında birkaç üzüm 
çeşidi ile karışık bağ tesis edilmektedir. Bu tür bağ tesislerinin, farklı zamanda 
olgunlaşan üzümlerin daha uzun zamanda pazarlanması, aile ihtiyacının 
karşılanması, merak ve kolleksiyon amacıyla yapıldığı gözlenmiştir. Ancak bağda 
birden fazla çeşidin bulunması yetiştirme tekniği açısından değişik sorunlara yol 
açtığı gibi üzümün değerlendirme olanağı ve fiyatı üzerinde de olumsuz etki 
yaratmaktadır. 

Bağ işletmeleri Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde genellikle pazara yönelik 
işletme tipindedir. Diğer bölgelerde ise aile ihtiyacına dönük işletme tipi daha fazla 
bulunmaktadır. Ancak şarap veya rakı fabrikalarına yakın yörelerde pazara dönük 
işletmelerin yoğunlaştığı görülmektedir. 

Pazara dönük işletmelerin yoğun olduğu bölge ve yörelerde bağlar genellikle 
standart çeşitlerle ve tek çeşit üzümle tesis edilmiştir. Örneğin Ege Bölgesinde de 
bağların yarıdan fazlası dünya piyasasına arz edilen çekirdeksiz üzüm çeşitleri ile 
tesis edilmiştir. Bu bölgede ayrıca Razaki, Çalkarası kısmen Perlet ve son 
zamanlarda artış gösteren Alphons Lavallee üzüm çeşitleri benzer şekilde 
yetiştirilmektedir. Marmara Bölgesinde de sofralık olarak değerlendirilen Çavuş, 
Hafızali, Müşküle, Cardinal, Alphonse Lavallee, ile şaraplık olarak değerlendirilen 
Semillon, Papazkarası, Adakarası, Karasakız, Cinsaut, Clairette, Gamay gibi kaliteli, 
standart ve tek çeşitle bağlar tesis edilmiştir. 

Akdeniz sahil kesiminde Tarsus Beyazı, Cardinal ve Perlet gibi erkenci standart 
çeşitler bağların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Tokat yöresinde Narince, Orta 
Anadolu'da Emir, Dimrit, Sungurlu, Kalecikkarası Parmak; Güneydoğu'da Hönüsü, 
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Muhammedi, Hatun Parmağı, Dökülgen, Kabarcık; Doğu Anadolu'da Oku,gözü, 
Boğazkere, Karaerik çeşitlerinin yetiştirildiği yerlerdeki bağcılığın geliştiği 
görülmektedir. 

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde kumsal kesimler hariç bağların hemen 
hemen tamamı Amerikan Asma Anacı üzerine tesis edilmiştir. Diğer bölgelerde ise 
bağcılık yapılmaktadır. Ancak son yıllarda Floksera zararlısının hızla yayılması ve 
tahribatının artması sonucu bu bölgelerde de bağların Amerikan asma anacı üzerine 
tesis edilmesine yoğun bir şekilde başlanmıştır. 

Türkiye'de yüksek telli terbiye şekli yaygın olarak sadece Ege bölgesinde 
uygulanmaktadır. Diğer bölgelerde Goble, Serpene, Barab adı verilen mahalli terbiye 
sistemleri uygulanmaktadır. Bu bölgelerde anaç kullanımına başlanması ile birlikte 
yüksek terbiye şekline istek artmıştır, ancak yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 
üretici tarafından uygulanamamaktadır. Mekanizasyona ve üzüm çeşitlere uygun 
kültürel işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan modern bağcılık sisteminin 
yaygınlaştırılması üreticilerin uygun kredi olanakları ile desteklenmesiyle mümkündür. 

Ülke genelinde yüksek terbiye sistemleri yaygın olmadığından bağcılık sektöründe 
aile işgücünün kullanıldığı el emeği yoğun üretim yapılmaktadır. Pazara dönük 
işletmelerde son yıllarda sanayi tip gübre ve ilaç kullanımı artmış ve uygun arazilerde 
toprak işlemede traktör kullanımına geçilmiştir. Sektörde birim alan itibariyle kullanılan 
ortalama girdi miktarları ile değerleri Tablo 6'da belirtilmiştir. 

TABLO 6 Birim Üretim Girdileri (1 dekar bağ) (1992 yılı 
fiyatlarıyla) 

Girdiler Miktar Ort. .Birim Fiatı Tep.Değeri (1000T1) 

1. Aşılı Fidan 250 Ad. 2.000 500.000 

2. Gübreler : 

Çiftlik Gübresi 500 Kg 85 42.500 

N(sa: ır.adde) 5.6 Kg 4 .250 23.800 

P(saf madde) 8.4 Kg 5. 600 47.040 

K(sf madde) 1. 4 Kg 5.600 7.840 

3. ilaçlar 
Kükürt 12.1 Kg 2.000 24.200 

Göztaşı 2.5 Kg 9.500 23.700 
Kireç 0.9 Kg 2 . 600 2.340 

Diğer ilaçlar 0.66 Kg   82.474 

4. Herek, su, mazot, vb. 57. 100 

TOPLAM   810.994 
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Ülke bağlarını tehdit eden diğer önemli bir faktör virüslerin neden olduğu gelişme 
bozuklukları ve ürün kayıplarıdır. 

Virüsle bulaşık fidan, aşı kalemi, çelik gibi üretim materyaliyle hızla yaygınlaşan ve 
bağda ilaçla tedavisi mümkün olmayan bu tür hastalıkların yayılmasını önlemek için 
temiz sağlıklı materyalin üretimi ve kullanımına hızla geçilmelidir. Bu alandaki 
çalışmalara ağırlık verilmesi, desteklenmesi gerekmektedir. 

c) Maliyetler : 

Türkiye'de üzüm üretiminde, gerek işletme tipine, büyüklüğüne ve üretim tekniğine 
gerekse verim farklılığına ve ürünün değerlendirilme şekline göre büyük maliyet 
ferklılığı oluşmaktadır. Üzümün değerlendirme şekli dikkate alınarak bazı yörelere ait 
üzüm maliyetleri Tablo 7'de verilmiştir. 

TABLO 7 : Üzüm Üretimine Ait 1992 Yılı Maliyetleri. 

Kuru Üzüm 
(Manisa) 

Sofralık Üzüm 

(Yalova) 
Şaraplık Üzüm 
(Tekirdağ) 

I. işgücü ve çeki gücü gid. 
-Toprak işleme : 

Sürüm 350.000 280.000 280.000 
Çapa 505.000 450.000 400.000 
Gübreleme 10.000 10.000 25.000 

-Budama : 

Kış budaması 217.000 175.000 175.000 
Yaz budaması 125.000 140.000 100.000 

-Mücadele 300.000 210.000 140.000 
-Sulama 100.000     

-Hasat : 

Toplama + Taşıma 280.000 175.000 170.000 

Ambalaj lama   70.000   

Bandırma-Sergi yerine 
nakil 200.000   

  

Serme 160.000     

Kuru üzüm Top.Çop Ayık. 60.000     

Çuvallama 100.000     

Şarap Fab. Nakil     75.000 
Vagona Boşaltım     8.000 

Toplam  2.407.000. .1.510.000  . 1.373.000 

II.Malzeme 

ilaç bedeli 458.220 258.220 150.000 
Gübre bedeli 62.475 62.475 30.000 

Bandırma Malz. 73.200     

Su bedeli 50.000     

Üretim Giderleri Top... 3.050.895. . 1.830.695  . 1.553.000 
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III.Üretim Gid.Faizi(%25) 762.724 457.674 388.250 
IV.Yönetim ve Gen.Mas.(%3) 91.527 54.920 46.590 
V.Arazi Kirası 500.000 200.000 200.000 

VI. Tes.Mas.Amortismanı 548.029 77.500 77.500 

TOPLAM Masraf 4.953.175 2.620.789 2.263.340 

Dekara Verim 500(x) 1.000 900 
Kilogram Maliyet 9.906 2.621 2.515 

(x) = Kuru Üzüm. 

3. Dış Ticaret Durumu : 

a) İthalat 

1990-1991'de çok azda olsa taze ve kuru üzüm ithalatı yapılmıştır. Iran ve Şili’den 
olmak üzere 1990 yılında 66.537 Kg taze üzüm, 36.237 Kg kuru üzüm, 1991 yılında 
ise 26.750 Kg üzüm ithalatı yapılmıştır. Türkiye yaş ve kuru üzüm ithalatında AT ve 
EFTA ülkeleri dahil uygulanan gümrük vergisi oranı %10'dur. Buna ek olarak 
ithalatçıdan Toplu Konut Fonuna ton başına 300 dolar karşılığı TL.sı alınmaktadır. 

1990 yılında İran'dan yapılan yaş üzüm ithalatının ort.birim fiyatı -147 
dolar/ton’dur. 

Kuru üzüm ortalama ithal fiyatı ise 1990 yılında Iran üzümü 159 dolar/ton, 1991 
yılında da Iran üzümü 652 dolar/ton, Şili üzümü 2262 dolar/ton olmuştur. 

b) İhracat 

Bağcılık sektörünün ihracatdurumu faaliyet kollan itibariyle incelenerek aşağıdaki 
Tablo 8 ve 9'da ihracat miktar ve değerleri verilmiştir. 

TABLO 8 Bağcılık Sektörü ihracat Miktarı (TON) 

Sıra No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Sofralık Üzüm 17429.3 21694.6 15440.5 12223.4 16184.4 

2 Kuru Üzüm 122845.7 118209.5 123089.4 123456.2 108409.6 
3 Şarap 3282.0 2970.1 3737.0 2857.0   

450 



TABLO 9 Bağcılık Sektörü ihracat Değeri (100C dolar) 

Sıra No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

]_ Sofralık Üzüm 6143.5 7710.7 8007.2 6975.9 7442.3 

2 Kuru Üzüm 138646.1 121288.9 150684.6 144176.3 128508.3 

3 Şarap 2548.6 2349.2 3278.2 3643.8   

Kaynak : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları, 1988-92 Ankara. 

Türkiye kum üzüm ihracatı, önemli bir ihraç kalemi olup ihracatın üretime oranı 
%34'dür. Bu oran çekirdeksiz kuru üzümde %60-70 dolaylarındadır. 

Kuru üzüm ihracatı "destekleme ve fiyat istikrar fonu” kapsamındadır. Bu nedenle 
ihracatta ton başına 60 ABD doları ödenmektedir. 

Kuru üzüm ihracatının tamamına yakını çekirdeksiz kum üzümdür. Çekirdekli kum 
üzüm ihracatının payı binde 2-3 oranında olup son yıllarda yok denecek düzeye 
inmiştir. 

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihraç fiyatları (FOB) ile rakip bazı ülkelerin 
ortalama ihraç fiyatları Tablo 10'da gösterilmiştir. 

Kum üzüm ihracat değerleri (Tablo 13)'de incelendiğinde Tablo 10-11 'de dökümü 
verilmiş olan dünya fiyatlarına yakın fiyatlarda değer bulduğu görülmektedir. 

TABLO 10 : Çekirdeksiz Kuru Üzümün Ortalama ihraç Fiyatları 
(ABD.Dolar/ton) 

Yıllar Türkiye'nin 
AT İhracatı 

Yunanistan 

Diğer Ü1.İh. İhracat 
A.B.D 
İhracat 

Avusturalya 
İhracat 

198 8 1104 894   1070 915 

1989 1183 1018   1054 1050 

1990 1302 1051   1078 1070 

1991 1238 1038 1049 1076 

1992 1145 972 982 1089 987 

Kaynak : Ega ihracatçılar Birliği Kayıtları, İzmir 1993. 
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TABLO 11 dünya Kuru Üzüm Piyasasındaki Ortalama Fiyatlar 
(Dolar/ton) 

1988 1989 1990 1991 

Dünya ort.ithalat fiyatı 1271 1236 1323 1404 

Dünya ort.ihracat fiyatı 1250 1225 1317 1299 

Türkiye ort.ihracat fiyatı 1086 1026 1224 1218 

ABD.ort.ihracat fiyatı     1456 1372 

Yunanistan ort.ihracat fiyatı     1315 1712 

Afganistan ort.ihracat fiyatı   

  1584 1387 

Avusturalya ort.ihracat fiyatı     1350 1606 

Kaynak FAO. Trade Yearbook, çeşitli yıllar, ROMA. 

Kuru üzüm ihracatının yoğun olduğu ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payı 
Ingiltere'de %19.7, Almanya'da %41.7, İtalya'da %87.0, Kanada’da %25, Fransa'da 
% 12.6, Belçika-Lüxemburg'da %44.4 oranındadır (Tablo 12). 

Kuru üzüm ihracatında en önemli pazar AT. ülkeleridir. Türkiye'nin 1990 yılı kuru 
üzüm ihracatının %68.35'i AT'a yapılmıştır. AT'na ihracatımız 1982-86 döneminde 
Yunanistan'ın kuru üzüm üretiminin korunması amacıyla sınırlandırılmıştır. Ancak 
daha sonra kısmen serbest bırakılmış ve ihracatımız eski düzeyine çıkmıştır. 

AT'da 1991 yılında uygulanan çekirdeksiz kuru üzüm asgari ithal fiyatı ve 
düzeltme katsayısı navlinlar hariç 895.36 Ecu/ton'dur. Ayrıca topluluk ihracatçıdan 
%6 oranında KDV almaktadır 

Türkiye sofralık üzüm ihracatının üretime oranı çok düşük olup yaklaşık %1.5-2 
düzeydedir. Oysa birçok ülke ve A T.da kuru üzümde olduğu gibi sofralık üzümde 
üretim yetersizliği söz konusudur. Sürekli bir piyasa bulunmaktadır. Pazarda özellikle 
erkenci ve geççi çeşitler önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin ihracatı 1988-92 döneminde çekirdeksiz üzüm çeşidine doğru 
kaymıştır. Sofralık üzüm ihracatında Sultani üzüm adı altında belirtilen çekirdeksiz 
üzümler 1988'de %61.5 oranında iken 1992'de %83.6 oranına kadar düzenli olarak 
yükselmiştir. 1992'de bu çeşidi %10 payla Cardina çeşidi izlemektedir. 

Sofralık üzüm ihracatı yapılan ülkelerin başında Almanya, Avusturya ve 
S.Arabistan gelmektedir (Tablo 14). Irak-Kuveyt savaşı öncesi Kuveyt'e yapılan 
ihracat çok fazla iken hızla düşmüştür. Benzer bir durum Ürdün ihracatında da 
görülmektedir. Ayrıca arap ülkelerine yapılan ihracat çok düşük fiyatlıdır. 1992 yılı 
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itibariyle Almanya'ya ihracatta ortalama fiyat 529 dolar/ton iken S.Arabistan ort.ihraç 
fiyatı 163 doiar/ton'dur (Tablo 15). 

TABLO 12 :Türkiye Kuru Üzüm ihracatı Miktarının Önemli Ülkelere Göre 
Dağılımı (Ton) 

Ülkeler 1988 1989 1990 1991 1992 

AT Ülkeler : 

Ingiİtere 15707 20830 23326 24477 28665 

Hollanda 15649 10554 17591 13627 16797 

İtalya 15460 13709 15088 14251 13319 

Almanya 3264 10892 12361 12943 8366 
Bel-Lux. 5362 6617 4 221 3145 3683 
Fransa 3156 3169 2660 3056 2886 

Diğer Ülkeler : 

Kanada 8005 7727 7267 8187 6500 
İsviçre 22240 8435 9159 17901 5870 

Avustralya 4119 4512 3587 4720 4642 

Kaynak : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıt1arı,ANKARA,1988- -92. 

TABLO 13 

Göre Dağılımı 
Türkiye Kuru 

(1000 Dolar) 

Üzüm ihracat Değerinin Önemli Ülkelere 

Ülkeler 1988 1989 1990 1991 1992 

AT Ülkeler : 

Ingiltere 19130 22447 30992 29995 36231 
Hollanda 19327 11991 21701 16105 19092 
İtalya 18513 15160 20165 17667 16866 
Almanya 4 947 12131 16263 16169 12007 
Bel-Lux. 6829 6977 '4528 3963 3905 
Fransa 

Diğer Ülkeler 
3756 3482 3571 3812 3713 

Kanada 7221 6479 7668 8465 5969 
İsviçre 23047 7885 9638 19078 5563 

Avustralya 4 475 4178 3924 5071 4195 

Kaynak : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları,ANKARA,1988-92. 
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TABLO 14 Türkiye Sofralık Uzum ihracat Miktarının Önemli 
Ülkelere Göre Dağılımı (Ton) 

1988 1989 1990 1991 1992 

3089 7438 
8 İ İ 8 .6 32 9 

S.Arabistan 

Kuveyt 
Ü t dün 

1705 20'97 1284 
54 5 3 7 1214 

1823 402 

-87 6 
9 98 

2 32 
ı 09 

3617 

2 668 

843 
111 

Kaynak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları, 1988- 92, Ankara 

TABLO 15 Türkiye Sofralık Uzum ihracat 
Dağılımı (1000 Dolar) 

Değerinin Önemli Ülkelere 

1988 1989 1990 1991 1992 

A.T.Al keler : 

Ir.jiitere 
Ciğer Ülkeler 

r.v e y t 
Ürdün 

1242 3"62 443~ 
75 3 206 93 

1J 9 ^ 
17 6 13 9 2 38 

2392 2211 498 

4 006 

28 3 

1885 

224 

65 
3 3 

4 135 

157 

1964 

4 34 

Kaynak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları, 1988-92, Ankara 

Türkiye sofralık üzüm ihracatının üretime oranı düşük olduğu gibi dünya 
ticaretindeki payı da ancak bindelerle ifade edilebilmektedir. 

Sofralık üzümün ihracat fiyatı dünya fiyatları ile karşılaştırıldığında çok düşük 
olduğu görülmektedir (Tablo 16). 
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TAELO 16 Dünya Dxş Ticaretinde Sofralık Üzümün Ortalama 
Fiyatları (Dolar/Ton) 

1988 1989 1990 1991 

Dünya ort.ithal fiyatı 1037 1013 1174 1182 

Dünya ort.ihraç fiyatı 868 873 1011 1085 

İtalya ort.ihraç fiyatı       1025 

Şili ort.ihraç fiyatı   
  

  1182 

ABD ort.ihraç fiyatı       1204 

Türkiye ort.ihraç fiyatı   

    571 

Kaynak FAO, Trade Yearbook, 1988-92, Roma. 

Avrupa Topluluğunun ortak tarım politikası kapsamında olan sofralık üzüme 
ithalatta reference (min.ithal fiyat) fiyat uygulamaktadır. Ayrıca topluluk iç piyasasında 
sofralık üzüm için temel fiyat ile satın alma fiyatı belirlenmektedir (Tablo 17). 

TABLO 17: AT'da Sofralık Üzüme Uygulanan Müdehale Fiyatları 
(Ecu/ton) 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Reference (Min.It.Fi.) Price : 48 .28 49.13 49.20 48 . 66 

Basic {taban fiyat) " : 33.78 34 . 41 33. 60 33.50 

Buying-in (Sat.Al.Geri-
Çekme) Price : 21.08 21.64 20.83 20. 83 

Kaynak: The Agricultural Situation in the Community 1991 Report, Brussels, 
Luxembourg, 1991. 

Türkiye'de şarap üretimi çok düşük olup, yaş üzüm üretiminin %2.5-3’ü, şıralık 
üzüm üretiminin %6.9'u kadardır. Yılda ortalama 55-60 milyon İt. şarap üretilmektedir. 
Ancak üretimin %35-40'ı distile edilerek yüksek alkollü içki üretilmektedir. 

TABLO 18: Türkiye'nin Şarap Üretim, Tüketim ve ihracat Miktarları 
(1988-1991) (1000 İt.) 

1988 1989 1990 1991 

Şarap Üretimi 45511 28504 32215 28950 
Yurtiçi Tüketim 30495 30933 27947 27362 

ihracat 3282 2970 3637 2857 
Distile Edilen 21802 23684 31447 34791 

ihracat Değeri (1000 dolar) 2548.6 2349.2 3278 .2 3643.8 

Kaynak : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kayıtları, Ankara. 
Tekel Genel Müdürlüğü Kayıtları, İstanbul. 
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Dünya şarap üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin payı onbindelerle ifade 
edilebilmektedir. Ancak değişik tatların ve kalitenin sağlanması ile piyasada küçük ve 
kalıcı bir yer edinmesi mümkün görülmektedir. 

Türkiye şarap ithalatında tüm ülkeler için %20 gümrük vergisi ile CİF bedelinin 
%50'si oranında toplu konut fon ödemesi uygulamaktadır. Şarap ihracatında son 
yıllarda hedeflenen şişeli ihracata yönelinmiş ancak dökme şarap ihracatı çok fazla 
düşmüştür. Bunun sonucu ihracatta miktar olarak gerileme, değer olarak artış ile 
ihraç edilen ülkeler açısından da dökme şarap ihraç edilen İsveç'in payında azalma, 
Almanya'nın payında (%49) yükselme görülmüştür 

Dünya şarap üretiminin %63.9'u A.T. ülkelerine aittir. Benzer durum dünya ticareti 
içinde geçerli olup topluluk ithalat ve ihracatta büyük paya sahiptir. AT ortak tarım 
politikası kapsamında olan şaraba değişik aşamalarda müdahale etmektedir. Son 
yıllarda önemini gittikçe arttıran üretim fazlalığı ve tüketim düşüşüne çareler 
aranmaktadır. 

Toplulukta kalite sınıflandırılması yapılmış olan şarapta, sofra şarabı için rehber 
fiyat uygulaması yapılmaktadır. Birinci grup sofra şarabın rehber fiyatı 3.21 Ecu/hl, 
ikinci grup sofra şarabın 52.1 ile 79.4 Ecu/hl arasındadır. Topluluk ithalatta referans 
fiyat (Min. İth. fiyat) uygulanmakta olup 1992 yılı için referans fiyat dökme kırmızı 
şarap için 4.48 Ecu/hl, şişeli şarap için 46.78 Ecu/hl.dir. 

4. Stok Durumu : 

Bağcılık sektöründe bazı yıllar kuru üzüm ve şarapta stok oluşmaktadır. 
Çekirdeksiz kuru üzüm stok'u 1988 yılında 4.000 ton, 1992 yılında 5.000 ton'dur. 
Aradaki yıllarda stok olmamıştır. 

5. Yurtiçi Tüketim : 

6.Beş yıllık kalkınma planında kişi başına tüketim 60 kg. kabul edilmesine krşın 
1988-92 döneminde kişi başına tüketim ortalama 53.4 Kg. olmuştur. Bunun nedeni 
üretim düzeyi hemen hemen aynı düzeyde kalırken nüfusun hızla artmış olmasıdır 
(Tablo 19). 
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TABLO 19: Bağcılık Sektörü Yurtiçi Tüketim Miktarı 

Yıllar Yurtiçi Tüketim 
(Ton) 

Kişi Başına Tüketim 
(Kg) 

Yıllık Değişim 
(%) 

1987 2873278 .0 54 . 7   

1988 2841187.9 52.9 -3.3 

1989 2935467.4 53.5 + 1.1 
1990 2992201.9 53.0 -0.9 

1991 3093951.8 54 . 0 + 1.9 

1992 3150177.2 53.8 -0.3 

6. Fiyatlar : 

Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar (Tl/Kg) 

1988 1989 1990 

Kuru Üzüm : 

Çekirdekli 953 1653 2761 

Çekirdeksiz 1113 1659 2557 

Taze üzüm : 

Çekirdekli 384 771 1163 

Çekirdeksiz 496 1051 1430 

Şaraplık Üzüm 277 432 654 

Kaynak : D.I.E. Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar, 

Toptan Fiyatlar 

1988 1989 1990 1991 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1326 1824 2333 4190 
Taze Üzüm 632 1126 2092 2671 

Kaynak : D.I.E. Toptan Fiyatlar istatistikleri. 

457 



Parakende Fiyatlar : (X) 

1998 1989 1990 1991 

Kuru Üzüm 2018 3093 4858 7962 

Taze Üzüm 609 844 1029 2079 

Kaynak : D.I.E. Parakende Fiyat istatistikleri. 
(X) : Parakende Fiyatlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, 

Bursa İlleri ortalamasıdır. 

AT'da 1990 yılında sofralık üzüm üreten beş ülkenin üretici fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Yunanistan 67 . 49 Ecu/100 Kg 6 . 2 9.90'da 1 Ecu = 0.8177 Dolar 

Ispanya 50 . 5 " " 5 . 2 9.901 da 1 Ecu = 0.8144 " 

Fransa 76.51 " " 6./8 9'da 1 Ecu = 0.9554 " 

İtalya 72. 7 i 6/88'de 1 Ecu = 0.8449 

"'dır. 

Portekiz 55.89 II II 

Kaynak: The Agricultural Sitiation in the community 1990, 
Report, Burssels, Lüxembourg 1991. 

Almanya'dal990 yılında parakende çekirdeksiz kuru üzüm 
fiyatları 

500 gr - ambalajlı - 2.29 - 3.89 DM. 
250 gr - " - 1.19 - 1.75 DM. 
200 gr - " - 0.89 - 1.69 DM. 

Kaynak IGEME "Kuru Üzüm", Ürün Profili Broşür, Tarım Sayı 8, 
Ankara 1991 . 

İsviçre'de 1990 yılında çekirdeksiz kuru üzümün parakende 
fiyatları 

Türk Sultanı 100 qr - 0.37 sfr. 
Thompson 100 gr - 0.50 sfr'dır (IGEME, 1991) 

7. İstihdam : 

Türkiye koşullarında 1 dekar bağda ortalama 9.87 birimlik erkek işgücü 
kullanılmaktadır. Yeni tesislerde dikkate alınarak yaklaşık 60 milyon erkek işgücüne 
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karşılık gelen bir istihdam yaratılmaktadır. Yıllar itibariyle yaratılan istihdam miktarı 
aşağıda belirtilmiştir. 

Alan (1000 hektar) istihdam (E.I.Gücü) (X) 

1988 590 

597 
580 

586 

58.250.000 
58.900.000 

57.250.000 
57.850.000 

1989 
1990 

1991 

(X) = 8 saatlik iş günü. 

8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi : 

a) VI Plan Dönemindeki Gelişmeler: 

6.plan dönemi için yapılan hesaplamalarda üretim düşüşü olacağı ve Ege, 
Marmara ile Akdeniz Bölgelerindeki artışla düşüşün engellenerek tüketimi 
karşılayacak düzeye ulaşacağı tahmin edilmiştir. Tahmin gerçekleşerek üretim düzeyi 
alan azalmasına karşın sabit düzeyde kalmıştır. Ancak nüfus artışı nedeniyle kişi 
başına tüketimde düşüş kaydedilmiştir. 

Plan döneminde sürekli verim artışı olmuş ve artış özellikle Ege ve Marmara 
Bölgelerinde gözlenmiştir. Aynı dönemde ülke ortalama verimi Avrupa ve Dünya 
ortalama verimine oldukça yaklaşmıştır. Dünya ortalama yaş üzüm verimi 1991 
yılında hektara 6833 Kg iken Avrupa kıtasında 6149 Kg, Türkiye'de de 6143 Kg. 
olmuştur (FAO, 1992). Ege ve Marmara Bölgesinin verim düzeyi dünya ortalama 
veriminin oldukça üzerindedir. 

Plan döneminde söz konusu üç bölgede olumlu gelişmeler gözlenmesine karşın 
diğer bölgelerde özellikle floksera zararının hızla yaygıniaşmasınında etkisiyle bağ 
alanlarında ve üretimde önemli miktarlarda düşme olmuştur. Bu bölgelerde hızla 
Amerikan Asma Anacı kullanılarak yeni bağlar tesis edilmeye başlanmış bunun 
sonucu olarakda aşılı asma fidanı talebinde artış meydana gelmiştir. 

Mevcut bağların gerek floksera zararı gerekse kanser ve virüs tahribatları ile 
bozulması dikkate alınarak 6.plan döneminde 50 yıl kabul edilen ekonomik ömrün 35 
yıla indiği kabul edilmiştir. 

Geçmiş plan döneminde sektöre ilişkin tesbit edilen olumsuzların bazıları 
giderilemediği için üretimin daha sağlıklı tesbiti, yönlendirilmesi yapılamamakta, ve 
değerlendirme aşamasında da beklenen gelişme düzeyine ulaşılamamaktadır. Kuru 
üzüm üretim ve ihracatında beklenen hedeflere ulaşılmış ve hatta üretimin bir kısmı 
diğer kullanım alanlarına (sofralık şaraplık üzüm ve rakı üretim hammaddesi) 
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kaymıştır. Sofralık üzüm ihracatında saptanan hedeflerin gerisinde kalınmış, iç 
tüketimde ise standart çeşitlerin arz ve talebinde önemli artışlar gözlenmiştir. Şarapta 
da benzer bir durum ortaya çıkarak ihracatta gerileme olurken, iç tüketimde azda olsa 
artış tesbit edilmiştir. 

b) Sorunlar : 

Türkiye dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasında yer almasına karşın kuru üzüm 
dışında dünya piyasasında önemli bir yere sahip değildir. Birim alanda düşük 
düzeyde ürün elde edilmekte ve istenen kalite ile standart çeşitlerin yaygınlaşması 
sağlanamamıştır. Bu ana sorunun temelini oluşturan diğer sorunlar çözüm önerileri ile 
birlikte aşağıda sıralanmıştır. 

- Bağ alanları ve üretim miktarları hakkında ayrıntılı bir envanter çıkarılarak bağ 
kadastrosu yapılmalı, 

- Orta Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki karışık tip bağlar 
hızla ıslah edilmeli, 

- İç ve dış piyasada yüksek fiyatla değerlendirilen çeşitlerin en uygun yetiştirildiği 
ekolojilerin saptanarak çeşit bazında bölgesel uzmanlaşmaya geçilmesi ve bölgesel 
ürün planlaması yapılmalı, 

- Floksera zararının artış gösterdiği bağ bölgelerinde yeni tesislerin aşılı asma 
fidanı ile kurulmasının sağlanması ve bu amaçla bölgelere uygun anaç ve çeşitlerin 
tesbit edilerek fidan üretiminin arttırılması ve istenen düzeye ulaşması için teşvik 
edilmeli, 

- Çekirdeksiz üzüm üretimi son plan dönemlerindeki gelişmelerin etkisiyle taban 
arazilere, pamuk alanlarına doğru yayılmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan 
ürün fazlalığı sofralık, şaraplık ve sumalık olarak değerlendirmeye başlanmıştır. 
Özellikle Ege bölgesinde üretim artışı kontrol altına alınarak alternatif ürünlere yer 
verilmeli, 

- Çekirdeksiz kuru üzümde geleneksel kurutma yöntemleri geliştirilerek depolama 
koşullarının iyileştirilmesi ve paketleme ünitelerinin tüketici istekleri doğrultusunda 
arzı arttırıcı yönde yeni yatırımlara yönelmeli, 

- Çekirdekli üzüm üretimi Güneydoğu Anadolu bölgesinde floksera zararı, orta 
Anadolu bölgesinde kanser tahribatı, ayrıca her iki bölgede çeşitli nedenlerle artmış 
olan iç göçün olumsuz etkileri sonucu hızla azalmaktadır. Bu bölgedeki mevcut 
işleme tesislerinin atıl kapasitede çalışmaları ve üretimin devamı için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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- Sofralık üzüm üretiminde erkenci ve geççi standart çeşitlerin üretimi ve üretim 
tekniği geliştirilmeli melezleme ile elde edilen çeşitlerin aşılı fidan üretimi ve yayımı 
hızlandırılmalı, 

- Sofralık üzümde özellikle dış piyasalarda uygulanan korumacı gümrük 
uygulamalarına karşı uygun pazarlama takvimlerinin sürekli izlenmesi ve bu 
takvimlere uygun çeşitlerin belirlenerek üretimlerinin artışını sağlamak amacıyla 
üretici ve araştırıcı birimler düzenli olarak bilgilendirilmeli, 

- Üreticilerin modern bağcılığa geçişinin hızlandığı bu dönemde uygulamalaı 
eğitim programlarına ağırlık verilerek yöre ekolojisine ve çeşide uygun yeni terbiye 
sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalı, 

- Üreticilerin yeni tesis aşamasında yatırım maliyetinin yüksekliği nedeniyle uygun 
kredi olanakları ile desteklenmesi gerekmektedir. 

9. Dünya'daki Durum, AT ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama : 

Dünya üzüm üretiminin %51.9'u Avrupa kıtasında gerçekleşmektedir. Üretimin 
fazla olduğu diğer kıta Asya’dır. Ülkeler ele alındığında dünya üretiminin %16.1'sı 
İtalya, %12.3'ü Fransa tarafından gerçekleştirilmektedir. A.T.nın üretimdeki payı ise 
%44.2’dir (Tablo 20-21). Dünya üzüm üretiminin %69.3'ü şaraba işlenmektedir 
Şarap üretiminde %63.7'si AT tarafından gerçekleştirilmektedir (Tablo 20). 

TABLO 20 : Dünya Bağ Alanı, Yaş ve Kuru Üzüm ile Şarap Üretimi 
(1000 ha) (1000 ton) 

1988 1989 1990 1991 

Bağ Alanı 8507 8395 8385 8369 

Yaş Üzüm 58630 58694 59943 57188 
Kuru Üzüm 1029 1117 1056 1041 

Şarap 26970 28381 29010 27767 

Kaynak FAO, Production, 1988-91, Roma. 

Dünya kuru üzüm ve şarap üretim değerleri Tablo 22-23’de görülmektedir. Dünya 
kuru üzüm ve sofralık üzüm üretimine ilişkin istatistiki veriler yeterli olmadığından 
konu dünya ticareti açısında incelenmiş ve Tablo 24 ile Tablo 25'de önemli ülkelerin 
ithalat ve ihracat rakamları verilmiştir. 

Kuru üzümde üretim yetersizliği fazla olan Avrupa kıtası dünya ithalatında 
%67.2’lik bir paya sahiptir. İthalatta birinci sırada olan Ingiltere'nin payı %21.7, 
Almanya'nın %15.3, Hollanda'nın %8.2'dir. İhracatçı ülkeler ise değişik kıtalarda 
bulunmaktadır. Asya kıtasının payı %38.6 iken bu oranın %23.2'si Türkiye'ye aittir. 
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ABD. ihracatı dünya ihracatında payı %26.5'dir. 3. sırada % 11.1 payla Yunanistan 
gelmektedir. Ancak ABD.’nin kuru üzüm üretim yöntemi ve pazarı farklıdır. Türkiye'de 
çekirdeksiz kuru üzümün yanı sıra çekirdekli kuru üzüm üretimi oldukça fazladır. İçki 
sanayinde kullanılan miktar 1991 yılında 544 bin ton'a ulaşmıştır. Bu değer yaş üzüm 
olarak yaklaşık 205.6 bin ton'dur. 

Rakı üretimi 1985'de 46.2 milyon İt. iken 1991'de 62.8 milyon litreye yükselmiştir. 
Ayrıca yeni rakı fabrikaları kurulmaktadır. Çekirdekli kuru üzüm ihracatı son yıllarda 
çok düşmüş ve 1988'de 626.000 ton iken 1991'de 9810 ton'a inmiştir. 

Dünya sofralık üzüm ticareti incelendiğinde Avrupa kıtasının hem ithalatta (%59.6) 
hemde ihracatta (%46.8) ilk sırayı aldığı görülmektedir (Tablo 25). Benzer bir durum 
ithalatta 2. ihracatta 3. sırada yer alan ABD. içinde söz konusudur. Sofralık üzüm 
ithalatında ilk beş sırada %22.7 payla Almanya, %19.9 payla ABD., %10.0 payla 
Kanada, %9.8 payla Fransa, %7.4 payla Ingiltere yer almaktadır. 

TABLO 21 : DÜNYA BAĞCILIĞI 1991 

Kıtalar ve 

Ülkeler 

Bağ Alanı 
(1000 ha) 

Verim 

(Kg/ha) 
Üretim 

(1000 ton) 
Kıtaların ve Ülkelerin 

Dünya Üretimindeki 
Payı % 

Dünya 8369 6833 57188 100. 0 

Afrika 418 6471 2702 4 . 7 

K.Amerika 350 15566 5453 9.5 

G.Ameri ka . 476 8360 3977 7.0 

Asya 1355 6646 9004 15.7 

Avrupa 4826 6149 29676 51 . 9 

Okyanusya 60 16168 977 1 . 7 
Eski URS5 884 6109 5400 9.4 

Avrupa Tap. 4233 5970 25272 44.2 

Ispanya 1480 3437 5087 8 . 9 
Fransa 940 7468 7020 12 . 3 

İtalya 935 9874 9230 16.1 
Eski URSS 884 6109 5400 9.4 

Türkiye 600 6000 3600 6.3 

Porteki z 375 386-7 1450 2 . 5 
USA 300 16506 4 944 8 . 6 

Arjantin 276 7246 2000 3.5 

Romanya 226 3754 849 1 . 5 
Yugoslavya 225 4889 1100 1 . 9 

Iran 220 6591 1450 2.5 

Kıbrıs 155 7141 1105 1 . 9 
G.Afri ka 156 9800 1470 2 . 6 

Yunanistan 14 6 890 1300 2 . 3 

Avustralya 55 16654 915 1 . 6 

KAYNAK F.A.O, Yearbook Production 1991, Rome 1992. 
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TABLO 22: DÜNYA KURU ÜZÜM ÜRETİMİ 1000 Ton 

Kıtalar ve 

Ülkeler 
1979-81 1989 1990 1991 Kıtaların ve 

Payı % 
Ülkelerin 

Dünya 1016 1117 1056 1041 100.0 

Afrika 30 25 37 34 3.3 

K.Amerika 271 499 365 341 32.8 

G.Amerika 7 32 32 35 3.4 

Asya 486 458 413 426 40.9 

Avrupa 148 138 143 125 12.7 

Okyanusya 73 64 65 80 7 . 7 

Amerika 264 393 359 336 32.3 

Türkiye 331 315 290 295 28.3 

Yunanistan 141 132 138 120 11. 5 

Avustralya 73 64 65 80 7.7 

Irak 57 50 50 50 4.8 

Afganistan 73 59 45 45 4.3 

G.Afrika 24 21 34 31 3.0 

Şili 2 25 24 27 2.6 

KAYNAK : F .A.O., Production 1991. Val. 45 Roma, 1992. 

TABLO 23: DÜNYA ŞARAP üretimi 

Kıtalar ve 1979-81 1989 1990 1991 Kıtaların ve Ülkelerin 
Ülkeler Payı % 

Dünya 34790 28381 29010 27767 100.0 
Afrika 1143 1081 1070 1097 3.9 

K.Ameri ka 1910 1752 1794 1685 6.1 
G.Ame r i ka 3301 2798 2726 2263 8.2 

Asya 188 263 254 260 0.9 

Avrupa 24629 20013 21103 20213 72.8 

Okyanusya 419 545 494 449 1. 6 

Fransa 7063 6100 6553 6200 22.3 

İtalya 8075 6033 5487 5915 21.3 

Ispanya 4142 3113 4090 3107 11.2 

Eski URSS 3200 1930 1570 1800 6.5 
Amerika 1678 1551 1585 1490 5.4 

Ar j antin 2364 2032 1910 1465 5.3 

F.Almanya 700 1449 949 1015 3.7 

Portekiz 1127 750 1097 991 3.6 
G.Afrika 703 944 952 963 3.5 

Türkiye 17 22 24 24 0.0 

KAYNAK : F.A.O., Production 1991. Val. 45 Roma, 1992. 
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TABLO 24 : DÜNYA KURU ÜZÜM İTHALAT VEIHRACATI(1988-1991) 
Miktar : Ton, 
Değer 1000 Dolar 

1988 1989 1990 1991 
Ülkeler Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

İTHALAT 

Dünya 525170 672430 544323 6 7 2 5 0 6 529760 727125 503063 705226 
Avrupa 333516 427230 338269 415376 342264 482690 338137 476256 

Ingiltere 116334 145451 117419 144469 118258 ]74643 109236 173215 
Almanya 67 692 85230 7 4 5 0 4 «7542 /1221 93534 77125 99631 
Hollanda 43650 55267 39182 4 5 624 42151 58984 41424 58271 
Kanada 28520 40743 30275 4 3950 2S028 44999 32246 50141 

Japonya 29566 43356 29103 45225 27213 42778 26364 41267 
Fransa 21574 28445 21323 25995 21064 30531 22050 28608 

Italya 1 7İ63 21676 16636 19805 17338 23648 19166 25073 
3 6 6 27 30 

İHRACAT 

Dünya 481872 602097 537531 658204 537186 707261 509169 661674 
Asya 203142 242828 214873 ıs:.:": 20036? 253662 196612 224758 

Türkiye 128543 139536 118209 121239 123089 150684 118312 144176 
USA. 59414 154966 53424 13::4™ :221: :• 177816 134715 184944 
Yunanistan 66582 74375 101639 108177 99025 130171 56496 96710 
Afganistan 49269 82436 58738 98173 45165 71547 28035 38888 

Avustralya 43922 58645 50981 70910 40254 54347 37238 59802 

KAYNAK : FAO., , Trade ' Yearbook 1991, Rome 1992. 

TABLO 25 : DÜNYA YAŞ ÜZÜM İTHALAT VEIHRACATI(1988 -1991) 

Miktar : Ton, 
Değer 1000 Dolar 

Ülkeler Miktar 

1988 

Değer Miktar 

1989 

Değer Miktar 

1990 
Değer Miktar 

199.1 

Değer 

İTHALAT 

Dünya 1489571 1544113 1434642 1452664 1 636659 1921229 1669785 1973617 

Avrupa 506418 874427 807374 789515 897305 1105476 995446 1214997 

Almanya 301365 235252 262336 224270 338673 363400 376720 429201 
USA. 254153 327406 230723 305513 373553 397237 332474 347447 
Canada 158539 163515 158417 156557 179966 185782 167611 192238 

F ransa 147 156 i 4 9007 123473 121004 127993 159577 163673 185824 

Ingiltere 121674 160482 120747 158236 120672 186193 123136 193038 

S.Arabistan 
" ur kıye 

33992 20816 31953 16846 27812 13038 25000 12000 

İHRACAT 

Dünya 1459850 1266525 1365773 1191797 1 643335 1661035 1658566 179968i 
Avrupa 713625 617268 676772 566363 669791 765601 776627 805543 

11al ya 421841 369183 397060 340490 411721 478696 460239 471557 

Şıli 349931 315141 322522 282100 471923 379300 419481 495752 
USA. 151146 147270 155345 150803 254433 280236 246407 296632 

Ispanya 80534 61573 66309 51085 91772 86471 114055 105389 
Yunanistan 49824 39088 89138 66419 70295 69730 109296 98034 

Türkiye 17428 6143 21680 7711 15278 8083 12234 6976 

KAYNAK : FAO., Trade Yearbook 1991, Rome 1992. 
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Sofralık üzüm ihracatında en önemli iki ihracatçı ülke İtalya (%27.7) ve Şili 
(%25.3)'dir. Dünya üzüm üretiminde çok düşük payı olan Şili dünya sofralık üzüm 
ihracatında oldukça önemli bir paya sahiptir. Oysa Türkiye gerek bağ alanı ve üzüm 
üretimi, gerekse sofralık üzüm üretiminde dünya düzeyinde önemli bir yeri almasına 
karşın dünya ticaretinde söz sahibi olmamaktadır. Üretici bazında çeşit standardı, 
üretim kalitesi, pazarlama zincirinin eksikliği sonucu ıc tüketim ağırlıklı üretime devam 
edilmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi AT. üzüm üretimi, şaraplık üzüm üretimi ağırlıklıdır. 
Toplulukta 1988 yılında toplam 4095 hektar bağ alanının 3908 hektarı şaraplık üzüm 
üretim alanıdır. Toplam bağ alanının sadece %4.6'sı sofralık üzüm üretim alanıdır. 
Topluluğun 1988 yılında gerçekleştirdiği şarap ticaretinin dünya ticaretindeki payı ise 
%77.6'dır (Tablo 26). 

TABLO 26: AT'da ŞARAP TİCARETİ VE DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI 

Ülkeler 

+  

ithalat 

 +  H 

ihracat 

Dünya Tic. 
Payı % (1988) 

1985 1988 1989 1985 1988 1989 

AT (12) 27403 26257 28689 40548 35850 38265 77 . 6 
Bel-Lux. 2012 2017 2000 103 98 115 0.2 

Danimarka 1021 1085 1029 36 33 37 0.1 

Almanya 9161 8894 8576 2897 2772 2891 6.0 

Yunanistan 7 14 38 1291 552 1226 1.2 

Ispanya 9 34 55 6256 4929 5425 10.7 
Fransa 6859 5531 5705 11617 12992 12996 28.1 
Irlanda 120 75 114 2 1 1 0.0 

İtalya 689 357 930 16694 12803 13893 27 . 7 
Hollanda 2148 2103 2120 94 39 40 0.1 
Portekiz 1 3 1829 1479 1573 1568 3.4 

Ingiltere 5376 6144 6293 79 58 73 0. 1 

KAYNAK : The Agricultural Situation in the Community 1990 
Report, Brussels,-Luxembourg, 1991. 

Türkiye şarap üretiminde dünya piyasalarında önemli bir yere sahip değildir. 
Ancak iç ve dış satışların arttırılması ile gelişmeye açık bir tarıma dayalı sanayi kolu 
durumundadır. 
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Bağcılık sektörünün diğer ülkelerle maliyet ve fiyat karşılaştırması elde yeterli veri 
olmadığından yapılamamıştır Ancak daha önceki bölümde belirtildiği gibi sofralık 
üzüm ihraç fiyatı dünya ortalama ihraç fiyatının çok altındadır. 

III- YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

1. Gene! Politika : 

a) Çekirdeksiz Kuru Üzüm : 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi pamuk üretimindeki darboğaz nedeniyle sulu tarım 
yapılan arazilere doğru yayılmaktadır. 

Artış eğiliminde olan alan ve üretimin yavaşlatılması ve kaliteyi arttırıcı çalışmalara 
ağırlık verilmesi sağlanmalıdır. 

b) Çekirdekli Kuru Üzüm : 

Sanayi tipi çekirdekli kuru üzüm üretiminde standardizasyon sağlanmalı ve üretim 
azalışı durdurulmalıdır. 

c) Sofralık Üzüm : 

- Daha fazla katma değer yaratan erkenci ve geççi sofralik üzüm üretimi 
arttırılmalı. Özellikle Akdeniz ve GAP bölgesinde erkenci çeşitlere ağırlık verilmelidir. 

- Dünya piyasasındaki tüketici tercihleri ve uygun satış takvimleri sürekli takip 
edilmeli ve satış organizasyonu iyileştirilmelidir. 

- Kaliteye yönelik çalışmalara yönelinmelidir. 

d) Şaraplık ve Şıralık Üzüm : 

- Şarap işletmeleri ile şaraplık üzüm üreticilerinin entegrasyonunu sağlayıcı 
organizasyonlara gidilerek, sofra ve kalite şarap veren standart üzüm çeşitlerinin 
üretimi teşvik edilmelidir, 

- Şıra, pekmez üretimi ile diğer geleneksel değerlendirme yöntemleri geliştirilerek, 
şıralık üzüm üretiminin yaratacağı katma değer yükseltilmelidir. 

e) Asma Fidan Üretimi : 

Türkiye'de çok büyük fidan açığı bulunmaktadır. 
Fidan üretiminde özel sektörün payı arttırılmalı ve teşvik edilmelidir. 
Sertifikalı fidan üretimindeki teşvik devam ettirilmeli, 
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Virüsten arındırılmış fidan üretimine geçilerek kamu ve özel sektör yatırımları 
desteklenmelidir. 

2. Talep Projeksiyonu : 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu : 

6.plan döneminde Türkiye'de kişi başına ortalama 55 Kg tüketildiği belirlenmiştir. 
7.plan döneminde de kişi başına tüketimin 55 Kg hedef alınarak yıllık nüfus 
projeksiyonuna göre gerekli olan yurtiçi talep miktarı Tablo 27'de verilmiştir. 

TABLO 27 : Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

Yıllar Yurtiçi Talep (Ton) 

1994 3.365.065 
1995 3.438.930 
1996 3.514.390 
1997 3.591.500 

1998 3.670.315 
1999 3.750.890 

b) İhracat Projeksiyonu : 

Üzüm ihracat projeksiyonu sofralık ve kurutmalık üzümler için ayrı ayrı yapılmıştır. 

Sofralık üzüm ihracat trendi hesabında 1982-1992 yıllarına ait gerçekleşmelerden 
yararlanılmıştır. Hesaplama 1982=0 olarak alınmış ve doğrusal denklem 
kullanılmıştır. Trend denklemi; 

y= 13.36 + 0.35 X'dir. 

6.Beş yıllık dönemde 7.Beş yıllık dönemde (1000 ton) 

1990 - 16.2 1995 - 17.9 
1991 - 16.5 1996 - 18.3 
1992 - 16.9 1997 - 18. 6 
1993 - 17.2 1998 - 19.0 

1994 - 17 . 7 1999 - 19.3 

Kuru üzüm ihracat trendinde de doğrusal denklem kullanılmıştır. Hesaplamada 
1986-1992. yıllarına ait gerçekleşmelerden yararlanılmış 1986=0 alınmıştır. Trend 
Denklemi; 
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y= 113.96 + X'dır. 

6.Beş yıllık dönemde 7. Beş yıllık dönemde (1000 Ton) 

1990 - 116.9 
1991 - 117.9 

1992 - 118.9 
1993 - 119.9 

1994 - 120.9 

1995 - 121.9 
1996 - 122.9 

1997 - 123.9 
1998 - 124.9 

1999 - 125.9 

Gerek sofralık gerekse kuru üzüm İhracatında az bir artış hedeflenmiştir. Ancak 
üretim kalitesi ve artışı sağlanması halinde bir sonraki plan döneminde artışın 
hızlanacağı tahmin edilmektedir. 

- İhracat artışının kalite artışı ile birlikte sağlanması durumunda ihracat değerinde 
miktar artışından daha fazla artış beklenmektedir. 

- Benzer durum şarap ihracatı içinde geçerlidir. Şişeli şarap satışları artışının 
devam etmesi ile ihracat değerinde daha fazla artış olacaktır. 

c) Toplam Talep Projeksiyonu : 

Yurtiçi talep ve ihracat projeksiyonları dikkate alınarak aşağıda dökümü yapılan 
toplam talep projeksiyonu hesaplanmıştır. Hedeflerin gerçekleşmesi halinde 1999 
yılında 4.273.806 ton üzüm üretilmesi ile toplam talep karşılanacaktır. 

Yıllar Toplam Talep (1000 Ton) 

1993 3789.6 

1994 3866.4 
1995 3944.4 

1996 4024.3 
1997 4105.7 
1998 4188.9 

1999 4273.8 

3. Üretim Hedefleri : 

İstatistik verilerden yararlanılarak hesaplanan trende göre bağ alanında azalma, 
üretimde ise çok az bir artış olacağı tahmin edilmektedir. Ancak Ege, Akdeniz ve 
Marmara bölgesindeki üretim ve verim artışlarının yanı sıra diğer bölgelerde de plan 
dönemi içinde aşılı fidanlarla yeni tesis edilmekte olan bağların üretime geçmesi ile 
toplam alan ve üretimde plan döneminde artış hedeflenmiştir. 
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Aşağıdaki Tablo 28'de Türkiye ortalama veriminin artışa devam ederek plan 
dönemi için hedeflenen toplam talebi karşılayacak üretimin sağlanması için gerekli 
bağ alanı tahmini yapılmıştır. Hesaplamada 1987-1991 dönemine ait ortalama 
değerler kullanılmıştır. 

TABLO 28 : Üretim Hedefleri 

Toplam Talep 
(1000 Ton) 

Hedeflenen Verim 

(Kg/ha) 
Hedeflenen Bağ Alanı 

(1000 ha) 

1994 - 3866.4 6350 609 

1995 - 3944.4 6500 607 
1996 - 4024.3 6750 596 

1997 - 4105.7 6900 595 
1998 - 4188.9 7200 582 

1999 - 4273.8 7500 570 

Hedeflenen verime ulaşmak amacıyla gerekli kültürel önlemlerin alınması ve 
mevcut sorunların yoğun olduğu bölgelerde üretimi geliştirici iyileştirmelere hızla 
devam edilmesi gereklidir. Bunlara ek olarak iklime beğlı olarak üretimde görülen 
dalgalanmaların giderilmesi ve düzenli üretim sağlanması için hava koşullarına 
bağımlılığı azaltacak (sulama, soğuktan, hastalık ve zararlılardan koruma gibi) 
önlemler alınmalıdır. 

4. IVIcvcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler: 

Türkiye'de mevcut bağ alanı 580.000 hektar kabul ederek daha önce belirtilmiş 
olan nedenlerden dolayı ekonomik ömrün ortalama 35 yıl olması durumunda her yıl 
mevcut bağların %2.9'unun yenilenmesi gerekmektedir. Buna göre 1 dekar bağ tesisi 
için 250 adet asma fidanı ihtiyacı sonucu 7.plan döneminde her yıl için yaklaşık asma 
fidan ihtiyacı 40.000.000 adet'tir. 

Yıllık gübre ihtiyacı ise plan dönemi ortalaması olarak çiftlik gübresi 60.000.000 
Ton, Azot (saf madde) 50.000 ton, Fosfor (saf madde) 20.000 ton, Potasyum (saf 
madde) 15.000 ton'dur. 

İlaç ihtiyacı ise yıllık ortalama Kükürt için 54.000 ton, Bakır 54.000 ton, Insektisit 
6.000 ton'dur. 

7.plan döneminde sanayi tip gübre ve ilaç kullanımında kısmi bir artış 
beklenmektedir. Modern bağcılığa geçişin hızlanması durumunda traktör işgücü talebi 
de artacaktır. 
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5. Çevre İle İlgili Sorunlar: 

Bağcılıkta diğer tarımsal üretimlerdeki kadar aşırı bir gübre ve ilaç kullanımı 
olmamasına karşın 7.plan döneminde hastalığa dayanıklı çeşitlerin ıslah 
çalışmalarına ağırlık verilmesi ile ilaç kullanımının azaltılması yönünde çalışılmalıdır. 
İlaçlamada ULV (şişleme tipi) ilaçlamalarına ağırlık verilmelidir. 

6. Diğer Sektörlerle İlişkiler : 

Bağcılık sektörü, üretim aşamasında girdi temini ile ilgili olarak gübre, ilaç, tarımsal 
alet ve makina sektörlerinden önceki bölümlerde belirtilen düzeylerde talepte 
bulunmaktadır. Ayrıca kendi sektörü içinde fidan talebi olmaktadır. Üretim sonunda, 
Gida sanayi alt sektörleri olan Meyve-Sebze işleme sektörü, içki sanayi ve diğer gıda 
adı altında yer alan, pekmez, salamura, kek, çukulata üretim faaliyetlerine hammadde 
veya yardımcı madde olarak önemli düzeyde arzı mevcuttur. 

IV, PLANLANAN YATIRIMLAR : 

1. Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar : 

Kaynak kullanımı destekleme fonundah bağ tesisi kurmak için yararlanan üretici 
sayısı önceki döneme göre oldukça artmıştır. 

1 Ocak 1992 tarihine kadar projeli bağ kuran işletme sayısı 19 olup, bağ alanı 454 
dekardır. 1 Ocak-31 Aralık 1992 döneminde ise 106 proje ile 14146 dekar bağ tesis 
edilmiştir. Sonuçta toplam 125 proje ile 14648 dekar bağ tesisine kaynak kullanımı 
destekleme fonundan 3.772.441.000 Tl. prim ödenmiştir. 

Sertifikalı ve virüsten arındırılmış bağ ve meyve fidanları teşvik kapsamında yer 
almaktadır. 

2. Eklenecek Yeni Kapasiteler: 

Bağcılık sektöründe, özellikle yeni alan eklenmesinde çok mevcut alanın daha iyi 
kullanımının iyileştirilmesine ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. Bunun sonucu 
sektöre girdi sağlayan ve sektörün çıktısını kulanan sektörlere yeni kapasiteler 
gerekmektedir. Öncelikle aşılı ve virüsten arındırılmış fidan üretimine gereKİİ yatırım 
yapılmalı, bu konudaki araştırma, geliştirme ve yayım çalışmaları arttırılmalıdır. 

3. Başlanacak Yatırımlar : 

Kamu ve özel sektörün sertifikalı asma fidanı üretimi konusunda devam eden 

araştırma ve yatırımlar hızlandırılmalıdır. 
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GAP Bölgesinde ise bağcılığın öngörülen hedeflere yönelik olarak sulama projesi 
ile bütünleşecek şekilde yatırımların planlanması gerekmektedir. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR : 

1. İstihdam Etkisi : 

Plan döneminde verim artışının devam edeceği tahmin edilerek hedeflenen 
üretimin gerçekleştirilmesi çok fazla teknolojik yapı değişikliği olmadığı takdirde 
aşağıda belirtilen istihdam yaratılacaktır. 

Yıllar istihdam (E.I.G.) 

1994 60.100.000 
1995 59.900.000 

1996 58.800.000 
1997 58.750.000 

1998 57.450.000 
1999 56.250.000 

VI- SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE 
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI. 

Türkiye'de bağcılık sektörü, A.T.nın kuzey ülkeleri ile EFTA ülkelerinin tamamına 
göre ekolojik ve ekonomik avantajlara sahip bulunmaktadır. Ancak kuru üzüm 
piyasası dışında diğer faaliyet dalları açısından piyasada üstünlüğü sözkonusu 
değildir. 

A T. ülkeler grubunda bağcılık sektörü şarap üretimine yöneliktir ve özellikle büyük 
bir kuru üzüm açığı ile kısmen sofralik üzüm yetersizliği sözkonusudur. 

Avrupa Topluluğu tüm üzüm ürünlerini ortak tarım politikasına almıştır. Özellikle 
şaraplık üzüm üretimindeki sorunlarını çözümlemek amacıyla son yıllarda üretimin 
yoğun olduğu ülkelerde sofralık şarap üretimi alanlarında söküm pirimi uygulamasına 
başlanılmış ve devam edilmektedir. Ayrıca üretim fazlalığı sonucu bir kısım sofra 
şarapları distile edilerek alkole dönüştürülmektedir. 

Toplulukta bağcılık sektörü tamamen organize olmuş bir yapıya sahiptir ve şarap 
sanayi ile üzüm üretimi dikey bir entegrasyon içersindedir. Ayrıca üye ülkelerin tümü 
için bağ kadastrosu zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun sonucu sağlıklı verilere sahip 
olunması iie üretim tahminleri ve maliyetler doğru olarak saptanmakta ve üretim 
değişik ekonomik araçlar kullanılarak yönlendirilebilmektedir. 

Ancak topluluğun üzüm üretim maliyetleri ile mamul ürünlere ilişkin fiyatlara 
ulaşılamadığı için karşılaştırma yapılamamıştır. 
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EFTA ülkeleri üzüm ürünleri için önemli bir tüketim pazarıdır. Türkiye bu ülke 
grubunda da sadece kuru üzümü ile tanınmakta, sofralık üzüm ve şarapta üretim 
potansiyeli olmasına karşın piyasada önemli bir payı bulunmamaktadır. Dökme şarap 
satışının çok fazla olduğu İsveç son yıllarda daha ucuza dökme şarap bulması 
sonucu talebini çok fazla azaltmıştır. 

EFTA ülkeleri piyasasındaki üzüm ürünlerine ilişkin ayrıntılı fiyatlar 
bulunamadığından karşılaştırma yapılamamıştır, 

VII- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER : 

Türkiye bağcılık sektöründeki ekolojik üstünlüğünü standardizasyon, yetiştirme 
tekniği ve teknolojisini geliştirerek birleştirdiğinde elde edilen ürünün kalitesi rakipsiz 
olacaktır. Plan dönemlerinde sektörün önemli gelişmeler kaydedilmiş ancak gelişme 
üç bölge ile sınırlı kalmıştır. Gelişmenin tüm bağ bölgelerinde olabilmesi için alınması 
gereken önlemler aşağıda özetlenmiştir. 

1. AT ile bütünleşme öncesinde bağ kadastro çalışmalarına hızla başlanarak 
gerçekçi ölçümler yapılmalıdır. 

2. Bölgelerin ekonomik üstünlüğe sahip olacağı üzüm çeşitlerinin saptanarak 
bölgesel planlar yapılmalıdır. 

3. Hasat öncesi üretim tahmin çalışmaları yapılarak bölgesel yıllık üretim ve 
tüketim planları oluşturulmalıdır. 

4. Envanter çalışması ile tespit edilen yaşlı veya ekonomik ömrünü doldurmuş 
bağların sökülmesi, iç ve dış pazarlarda getirisi fazla olan çeşitlerle yeni modern bağ 
tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

5. Bağ bölgelerindeki ekolojilere ve çeşitlere uygun mekanizasyona olanak 
sağlayan ve maliyet düşürücü terbiye sistem ve mesafelerinin saptanarak üreticiler 
eğitilmeli ve teşvik edilmelidir. 

6. Alternatif ürün yetiştirilmesi mümkün olmayan yamaç arazilerde güç şartlarda 
bağcılık yapılan yörelerde üreticiler bağların toprak muhafaza işlemi gözönüne 
alınarak desteklenmelidir. 

7. Yaygınlaşmakta olan virüs hastalıklarına karşı sertifikalı ve virussuz fidan üretimi 
ve satışı hızlandırılmalıdır. 

8. Fidan üretiminde özel sektör teşvik edilmelidir. 
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9. Üreticilerin yeni modern bağ tesislerine yönelmesini sağlamak amacıyla uygun 
kredi olanakları ile desteklenmesi gereklidir. 

10. Çekirdekli kuru üzüm üretimindeki düşüş dikkate alınmalı, uygun anaç ve 
çeşitler saptanarak yeni modern tesislerin kurulması desteklenmelidir. 

11. Çekirdeksiz üzüm üretiminde kurutma tekniğinden pazara arzına kadar 
özellikle dış pazar tüketici isteklerine uygun arzının sağlanması amacıyla kaliteyi 
arttıran tüm önlemler alınmalıdır. 

12. Sofralık üzümün erkenci ve geççi çeşitlerinin üretimi uygun ekolojiler 
belirlenerek arttırılmalı ve GAP bölgesinde erkenci sofralık çeşitlerin üretimine 
geçilmelidir. 

13. Şarap yapım teknolojisi ile üzüme dayalı alkolsüz gıda (şıra, pekmez, pestil, 
sucuk vb.) teknolojisi modernize edilmeli, orjinal ambalajlarla pazara arzı sağlanmalı, 
şarabın şişeli ihracı arttırılmalıdır. 

14. Üzümün pazarlama kalitesi ve süresini arttırıcı ambalajlama depolama 
yatırımları ile şarap ve üzümden mamul gıda maddelerinin modern teknoloji ile yapılıp 
pazarlamasını sağlayacak alt yapı yatırımları teşvik edilmelidir. 

15. Üzüm ve şarabın üretim ile ticaretinin arttırılması için üretici-pazarlamacı 
organizasyonların kurulması desteklenmelidir. 

16. Üzüm ve mamullerinin iç ve dış pazarlarda tanıtma faaliyetleri 
yoğunlaştırılmalı, pazarlama organizasyonu geliştirilmelidir. 

17. Üretimde ve pazara arzda istenen kaliteye ulaşabilmek için üreticilerin ve 
teknik personelin eğitimine önem verilmelidir. 
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I- GİRİŞ : 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması : 

Ülkemizin her tarafına dağılan ve yaklaşık olarak 21 milyon hektar araziye yayılan 
bitkisel ürünler, tarım sektörünün ana koludur. Bu alan içinde bahçe bitkiler; oldukça 
düşük pay (% 11.13) almasına karşılık, ekonomik yönden önemli sayılabilecek bir 
değere ulaşır. Meyvecilik faaliyetleri içinde büyük bir öneme sahip olan turunçgiller 
(Citrus spp.) ise, ülkemizin Akdeniz, Ege ve kısmen Doğu Karadeniz bölgelerinde yer 
alan, yaklaşık 75.500 hektarlık araziye yayılmış bulunmaktadır. 

Turunçgil yetiştiriciliği, çoğu meyve türünde olduğu gibi, fidan üretimi, bahçe 
tesisi, bahçelere uygulanan başlıca budama, gübreleme, sulama, toprak işleme, 
hastalık ve zararlılarla savaş, bitkilerde gelişme düzenleyicileri (hormon) tatbikatı, 
hasat ve sonrası işlemler, teknoloji, taşıma ve pazarlama gibi faaliyetleri 
kapsamaktadır. 

Turunçgil yetiştiriciliği faaliyetleri sonunda elde edilen ana mallar portakal, limon, 
mandarin, altıntop (greyfurt) türlerine giren meyveler olmaktadır. Üretim giderek 
azalan turunç ise. ticari bir önem de taşımadığından, ana mallar arasına alınmaya 
değer bulunmamıştır. 

Tablo 1: Turunçgil meyvelerinin çeşitlere göre Gümrük Tarife 
istatistik ve Pozisyon Numaraları (GTIP) 

Istatıstıc 

Tur ve Çeşit Pozisyon 
Numarası 

Pozisyon 
Numarası 

Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 
Portakal 

: 08.05 

: 0805.10 
A-Tatlı, taze 
I.Kan portakalıveyayarıkanpor. 
II. Diğerleri 

: C805.10.ll 

a.Washington ıNavels), Valencia 
(lates) ve Samuti (Shamoutis) 
Washington : 
Samuti : 
Diğerleri : 

C805.10.21 

C805.10.22 
C 8 05.10.29 
C805.10.39 

C805.10.90 
b.Diğerleri 

B- Diğerleri 
Mandarın 

A-elementine 

B-Monreal ve Satsuma 

0805.20 
0805.20.10 

C-Mandarin ve Wilking 
Satsuma C8C5.20.22 

0805.20.30 
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D-Tanj erin 
E-Diğerleri 

King 
Diğerleri 

0805.20.51 

0805.20.59 
Limon 

A-Limon 
B-Tatlı limonlar 

0805.30 

0805.30.10 
0805.30.20 

Altıntop (Greyfurt) ve pomelo 
Diğerleri 

0805.40 
0805.90 

Diğer taze turunçgiller 0805.90.11 
0805.90.12 Diğer kurutulmuş turunçgiller 

Kaynak : Antalya Yaş Meyve-Sebze ihracatçılar Birliği Genel 
Sekreterliği, ANTALYA 

II- MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1.Sektördeki Kuruluşlar: 

Turunçgillerin üretiminden pazarlanmasına kadar, faaliyette bulunan kuruluşlar 
aşağıda gruplar halinde sunulmuştur. 

Resmi Kuruluşlar 

Araştırma, Eğitim ve Öğretim Kuruluşları : 

- Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ANTALYA 
- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Balcalı-ADANA 
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bornova-IZMIR 
- Narenciye Araştırma Enstitüsü ANTALYA 
- Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli-IÇEL 
- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-IZMIR 
- Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, SAMSUN 
- Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, ADANA 
- Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Bornova-IZMIR 
- Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, ANKARA 
- Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Menemen-IZMIR 
- Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Tarsus-IÇEL 
- Çay Araştırma Enstitüsü. RİZE 
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Meyve ve Fidan Üretim Kuruluşları : 

- Aydın Vakıf İşletmesi. AYDIN 
- Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, MUĞLA 
- Dörtyol Turunçgiller İşletmesi, Dörtyol-HATAY 
- Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ANTALYA 
- Karakaş ve Muratpaşa Vakıf İşletmeleri, ANTALYA 
- Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Alanya-ANTALYA 
-Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü, Kırıkhan-HATAY 
- TarımllMüdürlüğü(SultanhisarllFidanlığı), Sulatnahisar-AYDIN 
- Tarım II Müdürlüğü (Erdemli II Fidanlığı), Erdemli-IÇEL 
- Tarım II Müdürlüğü (Selçuk II Fidanlığı), Selçuk-IZMIR 

Yayım Kuruluşları : 

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, özellikle Adana, Antalya, Aydın. Hatay. İçel, 
İzmir, Muğla ve Rize II Müdürlükleri ve Bağlı kuruluşlar. 

Kooperatifler : 

-Antbirlik, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
ANTALYA 

-Içkobırlik, İçel Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İÇEL 
-Çukobirlık, Çukurova Pamuk. Yerfıstığı, Yağlı Tohumlar ve Narenciye Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği, ADANA 

Özel Kuruluşlar 

-Turunçgil meyve ve fidan üretimi yapan tarım işletmeleri 
-Teknolojik ürün üreten tesisler 
-Pazarlama kuruluşları 

2. Üretim 

a) Üretim Dağılımı : 

1991 yılı itibariyle, Türkiye turunçgil meyveleri üretiminin bölgesel dağılımı 
Tablo 2'de verilmiştir. 



Tablo 2: Türkiye Turunçgil Meyveleri Üretiminin Bölgesel Dağılımı (ton) 
(1991) 

BÖLGELER 
T Ü R L E R 

TOPLAM ORAN 

Portakal Limon Mandarin Altıntop Turunç 

AKDENİZ 784 .850 421 . 953 243 . 337 40.419 4 . 078 1.293.933 88 .2 

EGE 44 .464 6 . 962 143 .535 1. 081 421 175 .195 11.6 

D.KARADENİZ 686 85 3 . 128   1 4 . 872 0.2 

TOPLAM 830 .000 429 .000 390 .000 42 .000 4 .500 1.695.000 100.0 

Kaynak : Tarımsal Yapı ve Üretim, 1991 

Tablo 2'nin incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, üretiminin en önemli bölümü 
Akdeniz (%88.2) ve Ege (%11.6) bölgelerinden karşılanmakta olup Doğu Karadeniz 
bölgesi sadece %0.2 paya sahiptir. 

Turunçgil yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı İçel, Antalya, Adana, Hatay ve 
İzmir illeri, Türkiye üretiminin yaklaşık %94'ünü sağlamaktadır. Antalya ili portakal, 
İçel ili Limon üretiminin merkezi durumunda olup, aynı zamanda, en çok mandarin ve 
altıntop üretimi bu ilde yapılmaktadır. İzmir ili ise, Satsuma mandarini yetiştiriciliği ile 
karekteristiktir. 

Üretim potansiyeli yönünden, Yedinci Plan Dönemine baktığımızda Türkiye 
turunçgil üretim potansiyelinin yetiştiriciliğin yapıldığı belli başlı üç bölgeden, 
Akdeniz'de daha çok mevcut olduğunu görürüz. 

Gerçekten, ülkemiz turunçgil meyvelerinin halen yaklaşık %90'nın elde edildiği bu 
bölge, potansiyel üretim yönünden de önde gelmektedir. Bu yörede, çeşitli iklim ada 
ve adacıklarında alan yönünden, yaklaşık 65 bin hektara yayılan yetiştiricilik 
faaliyetleri, ekonomik yönden de önemli bir yere sahiptir. Bu önemi ve uygun 
arazilerin varlığı, potansiyel üretimin ana faktörlerini oluşturmaktadır. GAP'ın devreye 
girmesiyle, Çukurova'da yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan tarla bitkilerinin, önemli 
oranda Güneydoğu'ya kayması ve yerini turunçgil ağırlıklı meyve plantasyonlarının 
alması beklenmektedir. Böylece, fazla altyapı harcaması yapmadan, hemen devreye 
girebilecek araziler alanının, yaklaşık olarak, mevcut dikili arazinin 4-5 katı kadar 
olduğu kabul edilecektir. Bu durum, üretimin de hemen hemen aynı oranlarda artışı 
anlamına gelmektedir. Öte yandan, ağaç başına verim değerlerimizi incelediğimizde 
dünya ortalamalarının altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu verim düşüklüğü, başlıca 
olarak, kültürel ve teknik işlemlerin usulunce uygulanmaması ve ağaçların özellikle 
virüs-benzeri hastalıklarla bulaşık olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ege bölgesinde de, satsuma için %10 civarında bir potansiyel bulunmakla birlikte, 
yanlış olarak, öteki turunçgil çeşitleri dikiminde kullanılmaya çalışılmaktadır. 
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Doğu Karadeniz bölgesinde, turunçgil yetiştiriciliği yönünden burada anılacak 
düzeyde bir potansiyel mevcut değildir. 

Yıllar ve türler itibariyle Türkiye turunçgil meyveleri üretim miktarı Tablo 3'te 
verilmiştir. 

Tablo 3: Turunçgil Meyveleri Üretim Miktarı (bin ton) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 (z) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Portakal 740 . 0 740 . 0 735 . 0 830 . 0 820 . 0 

2 Limon 360.0 335 . 0 357 . 0 429 . 0 420 . 0 
3 Mandarin 310 . 0 336 . 0 345 . 0 390 . 0 390 . 0 

4 Altıntop 30.0 28 . 0 33 . 0 42 . 0 40 . 0 
5 Turunç 5.0 4 . 0 4 . 0 4.5 4.0 

Kaynak : DİE Tarım istatistikleri Özeti, (1990) 
(z) : DİE kesinleşmemiş veriler. 

Son yılların ortalaması üzerinden üretimin %50'den fazlasını portakal teşkil 
etmekte; yaklaşık %24'ü limon, %23'ü mandarin ve %2'si altıntop meyvelerinden 
oluşmaktadır. Yıllar arasında anlamlı bir eğilim görülmemekle birlikte, mandarın 
üretimindeki sürekli artış dikkati çekmektedir. Diğer türlerdeki üretim artış hızları 
1980'li yılların sonlarına doğru oldukça yavaşlamış, hatta zaman zaman duraklamalar 
ve negatif artış hızları görülmüştür 1991 ve 1992 yıllarında bütün türlerde önemli 
sayılabilecek artışlar olmuştur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan hedefler itibariyle turunçgil türlerim 
incelediğimizde portakal, mandarin ve limonda hedefler civarında üretimin 
gerçekleştiği söylenebilecektir. Yalnız altıntopta hedeflere ulaşılamamıştır Genel 
olarak, turunçgil üretim artış hızını sınırlayan ve bazı yıllarda hedefe 
ulaşılamamasına neden olan en önemli faktörler: özellikle göbekli portakallarda 
yoğunluk kazanan virüs ve virüs benzeri hastalıkların neden olduğu verim düşüklüğü 
(son yıllarda virüsten temiz fidan üretimiyle bu sorunun çözümlenmesine yönelik 
önemli bir adım atılmıştır), turunçgil plantasyonlarının yerini bazı yörelerde turistik 
tesislerin, bazı yörelerde de cam ve plastik seraların almasıdır. Bu dönemde, 
özellikle altıntop türünde önemli sayılacak yeni plantasyonlar devreye girmemiş 
olmakla birlikte, bu türde, renkli çeşitler tercih edilmeye başlanmış olup, üretiminde 
artış eğilimi gözlenmektedir. 
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Türler ve yıllar itibariyle turunçgil meyveleri üretim değerleri Tablo 4'te verilmiştir. 

Hesaplamalar, çiftçinin eline geçen fiyatların Türkiye ortalaması ile her türün 
üretim miktarının çarpılması suretiyle yapılmıştır. 

Tablo 4: Turunçgil Meyveleri Üretim Değeri (milyar TL) 

Sıra Türler 
No 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 (z) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Portakal 
2 Limon 
3 Mandarin 

4 Altıntop 

308 . 6 
159.5 

110 . 5 
9 . 2 

385 . 5 
201 . 0 

177 . 7 
9 . 9 

552.7 1 
267 . 0 

310 . 1 
16 . 7 

.301.4 
537 . 6 

604 .1 
32 . 8 

2.028 .7 
786.2 

971. 9 

56.3 

Kaynak : DİE Çiftçinin Eline Geçen 
(z) :DIE'den temin edilen 

hesaplanmıştır. 

Fiyatlar, 1990. 
kesinleşmemiş verilerden 

Sözkonusu dönemde (1988-1992) turunçgil meyveleri üretim değerinde, yalnız 
enflasyon etkisinden kaynaklanan artışlar sözkonusudur. Anlamlı değişiklikler 
görülmemektedir. 

1988 yılı fiyatlarıyla hesaplanan turunçgil meyveleri üretim değeri Tablo 5’de 
verilmiştir. 

Tablo 5: Turunçgil Meyveleri Üretim Değeri (1988 Yılı Cari 
Fiyatlarıyla) (Milyar TL) 

Sıra Türler 
No 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992(z) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Portakal 

2 Limon 

Mandarin 

4 Altıntop 

^08.6 
159 . 5 
110 . 5 

9 . 2 

308 . 6 
148 . 4 

120 . 0 
8 . 6 

306 . 5 
158 .1 

123 .2 
10 .1 

346 . 1 
190 . 0 

139 .2 
12 . 8 

341 . 9 

186 .1 
139 . 2 

12 . 2 

Kaynak : DİE Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar, 1990. 
(z) :DIE'den teinin edilen kesinleşmemiş verilerden 

hesaplanmıştır. 
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b) Üretim Yöntemi 

Çoğu meyveler gibi turunçgiller de. aşılı fidanın uygun arazilere, uygun aralıklarla 
dikilerek yıl içinde ağaçlara gerekli kültürel işlemlerin uygulanması suretiyle 
üretilmektedir. Bu aşamada önemli olan husus, fidanın adına doğru ve sağlıklı, yanı 
hastalık ve zararlılardan özellile virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz 
bulunmasıdır. Son yıllarda, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz turunçgil fidan 
üretimi yapılmakta ise de, oldukça yetersiz düzeydedir. 1992 yılı itibariyle; 272.420 
adedi kamu sektörü ve 148.059 adedi özel sektör olmak üzere toplam 420.479 adet 
olan turunçgil fidanı üretimi, önemli oranda, klasik yöntem diyebileceğimiz, hastalıklar 
yönünden hiçbir arındırmaya tabii tutulmadan yapılmıştır. 

Yıl içerisinde uygulanması gereken kültürel işlemler : 

-Budama : Aslında turunçgiller için çok basit olan budama işlemi yetiştiricilerce 
önem verilmeyen bir konu olmaktadır. Yapılacak uygulamanın basit olması ayrı 
önemsiz olması yine ayrıdır Bu hususta yapılan çeşitli yayımlara rağmen 
yetiştiricilere budamanın önemi kavratılmamıştır. Ayrıca, limonlarda yapılan zamansız 
budamalar, uçkurutan hastalığının yayılmasına ortam teşkil etmektedir. Bu durum, 
verim ve meyvede kalite kayıplarına neden olmaktadır 

-Gübreleme : Turunçgillerde gübreleme önemli bir konu olup, toprak ve yaprak 
analiz sonuçlarına göre yapılması gerekir Ancak, genelde çiftçiler rastgele ve 
dengesiz gübre kullanmakta bu durum meyve miktar ve kalitesini olumsuz yönde 
etkilediği gibi gereksiz maliyet artışlarına neden olmaktadır. 

- Sulama : Doğu Karadeniz dışında kalan turunçgil yörelerinde yağışların 
düşmediği özellikle yaz aylarında sulama zorunlu olmaktadır. Ülkemizde genellikle 
yüzey sulama (özellikle çanak ve tava) yöntemleri uygulanmakla birlikte, son yıllarda 
damlama ve yağmurlama (mini sprıng) sistemlerin özellikle yem tesis edilen 
bahçelerde kullanma eğilimi artmıştır 

- Toprak işleme : Son yıllarda toprak işleme goble disk, dıskaro. kültivatör. kaz 
ayağı vb. ekipmanlarla ağaçların yüzeysel olan köklerine zarar vermeden 
yapılmaktadır Bu olumlu bir uygulamadır Özellikle büyük ölçekli tesislerde, toprak 
işlemede herbisit de kullanılmaktadır Bununla birlikte bazı küçük ölçekli tesislerde 
yabancıot kontrolü ihmal edilmektedir Bu durumda, yabancıotlar, besin maddesi ve 
su düzenim bozmakta, vırus hastalıkları vektörlerine konukçu olmakta, hastalık ve 
zararlıların populasyon yoğunluklarının artmasına neden olarak, meyve kayıplarını 
artırmaktadır 

- Hastalık ve Zararlılarla Savaş ; Bu konuda, özellikle son yıllarda ortaya çıkan 
olumlu gelişmeler memnuniyet vericidir Önemli bir sorun olan Virüs ve virüs benzeri 
hastalıklar konusunda ilk aşama tamamlanarak virüs ve virüs benzeri hastalıklardan 
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temiz turunçgil fidanı çiftçilere dağıtılmıştır. Ancak, etkili yayım faaliyetlerine rağmen, 
beyazsinek kontrolünde hala böceköldürücü (insektisit) kullanılması faydalı böcek 
populasyonunu azalttığı için öteki zararlıların yoğunluğunu arttırmakta bu da üretimi 
olumsuz olarak etkilemektedir. 

- Bitki Gelişmesini Düzenleyici Uygulamalar : Turunçgil yetiştiriciliğinde önemli 
faktörlerden birisi olan bu uygulamaya, özellikle son 15-20 yıldan beri devam 
edilmektedir. Meyve tutumunda sorun bulunan yöre ve yıllarda, elementine 
mandarinlerinde başarılı tatbikatlar söz konusudur. Ancak, özellikle bahçenin 
meyvesini satın alan tüccarlar tarafından, hasat önü meyve dökümlerine karşı 
yapılan uygulamalar, haşata oldukça yakın bir dönemde yapılarak bir nevi, meyveyi 
ağaçta depolamaya çalışmak gibi bazı amaç dışı kullanımlar da rastlanmaktadır. 
Olgunlaştıktan sonra meyveyi piyasa şartlarına göre değişen sürelerde, ağaç 
üzerinde tutmak, ertesi yılın verim ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 

- Meyve Hasadı : Aslında, meyvenin daldan hasat makaslarıyla kesilmesi 
suretiyle yapılması gereken hasat işlemine de gereken önem verilmemektedir. 
Sundan sonraki işlemlerin tümüne etkide bulunacak hasatta ihracat dışında dala 
sıkıca bağlı olan meyve elle çekilerek koparılmaktadır. Bu durum, ağacın ertesi yılki 
meyve miktarını azaltmakta, meyvenin muhafazasını zorlaştırmakta, pazar değerini 
düşürmektedir. 

- Meyve Muhafazası : Son yıllarda yoğunlaşan muhafaza çalışmalarına rağmen 
"Yatak limonculuğu" dışında fazla bir uygulama sözkonusu değildir. Tüccar meyveyi, 
daha önce de değinildiği gibi ağaç üzerinde muhafaza etmeyi yeğlemektedir. 
Esasen, üretim bölgelerindeki soğukdepo kapasitesi de yetersiz kalmaktadır. Üretim 
bölgeleri için soğukdepo tesisleri teşvik edilerek ve konunun önemi çiftçilere ve 
tüccarlara anlatılarak, bu çok önemli sorun çözümlemeye çalışılmalıdır. 

Yatak limonculuğu, İçel ilinde üretilen limonların, Nevşehir (ürgüp) yöresindeki 
volkanik tüf kayalardaki doğal ya da yapay mağaralara nakledilerek burada 
muhafazasıdır. Bu işlemde hem üretim bölgesinden depolama yöresine, hem de 
buradan tüketim bölgelerine nakliye söz konusu olmaktadır. Bunun yanında, 
havalandırması bile bulunmayan muhafaza ünitelerinde, özellikle muhafaza süresinin 
sonuna doğru %35'lere varan kayıplar söz konusudur. 

- Meyve Ambalajı : Turunçgil meyvelerinin ambalajlanması paketleme evi denilen 
tesislerde yapılmakta olup (gerekli görülürse sarartma), seçme, yıkama, kurutma, 
mumlama, ayıklama, boylama ve paketleme işlemlerini kapsamaktadır. Son yıllarda, 
paketleme evlerinin hem kapasitesi, hemde kalitesi yönünden önemli sorun 
kalmamıştır. Hatta bazı yıllarda ve yörelerde, kapasitenin çok alinda çalışılmaktadır. 
Kullanılacak ambalaj malzemesinin kalite ve şekli, genellikle ithalatçı ülkenin isteğine 
bağlı olarak değişmektedir. 



ABD ve AT'nin gelişmiş ülkelerinde, yukarıda irdelenen konulardaki sorunların 
önemli ölçüde çözümlenmiş olduğu söylenebilecektir. Sözkonusu ülkeler tarımda 
verimliliğin arttırılması için modern girdilerin kullanılmasına ağırlık vererek bu konuda 
büyük boyutlara varan gelişmeler sağlamışlardır. Türkiye'de imkan ve şartların 
yetersizliği, girdi fiyatlarında sık sık görülen yükselmeler, çiftçilerin giderek daha az 
girdi kullanmalarına yol açmaktadır. Bu durum, hem verimlilik hem de yeterli ve 
kaliteli üretim artışını engellemektedir. Bunun kadar önemli olan diğer bir husus, 
büyük masraflarla elde edilen ürünlerin, uygun şekilde pazarlanamamasıdır. 
Genellikle orta ve küçük ölçekli işletmelere sahip olan turunçgil yetiştiricisi, ürettiği 
ürünün maliyet fiyatına satmak zorunda kaldığından modern teknolojileri 
uygulayamamaktadır. 

Türkiye turunçgil bölgelerinde kullanılmakta olan yaygın teknolojilere göre 
hesaplanan fiili ortalama girdiler Tablo 6'da verilmiştir. 

Tablo 6: Birim üretim Girdileri (1992. Yılına Ait) (Cari 
Fiyatlarla, TL/da) 

Girdiler (z) 

(Mal Bazında) 

Birim Miktar Birim 

Fiyatı (TL) 
Değeri 

(TL) 

Çiftlik gübresi kg 1 .000 171 171.000 

Kimyasal gübreler 
Azotlu kg 135 460 62.100 

Fosforlu kg 90 525 47.250 
Potaslı kg 45 755 33.975 

Mücadele ilaçları 
Yağlı ilaçlar İt 36 8 . 000 288 . 000 

Akarisit İt 4 . 8 35 . 000 168.000 

Bakırlı preperat kg 4 . 8 39 . 375 189.000 

Protein hidrolizat kg 3 10 .500 31.500 

Insektisit kg 0 . 8 70 . 000 56.000 

Biyoloj ik mücadele kutu 150 450 67.500 

Su bedeli da 1 76 . 000 76.000 

TOPLAM 1.190.325 

Kaynak : Narenciye Araştırma Enstitüsü kayıtları 
(z) : Tamamı yurtiçinden temin edilmiştir. 



c) Maliyetler 

Turunçgil türleri itibariyle meyve maliyetleri Tablo 7'de verilmiştir. 

Tablo 7: Turunçgil Meyve Maliyetleri (TL/kg) 

Sıra 
No 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 171 273 434 749 1.231 

2 Limon 169 350 429 741 1.218 
3 Mandarin 223 355 565 976 1. 602 

4 Altıntop 94 150 238 412 676 

Kaynak : Narenciye Araştırma Enstitüsü Kayıtları, 1992 

Tablodan anlaşılabileceği gibi en yüksek maliyet mandarin en, düşük ise altıntop 
türlerinde oluşmuştur. Genel olarak, turunçgil türleri itibariyle uygulanan üretim 
teknikleri, dolayısıyle üretim giderleri arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. 
Meyve maliyetleri, büyük oranda verim miktarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. 

ABD, AT, EFTA ve diğer rakip ülkelerin turunçgil meyve maliyetleriyle ilgili olarak 
yeterli veri temin edilemediğinden herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. Genel 
bir değerlendirme ile diyebiliriz ki, Türkiye'de hernekadar işçi ücretleri düşükse de, 
mekanizasyon geriliği nedeniyle verimlilik, ABD ve AT'ın gelişmiş ülkelerine göre 
oldukça düşük olduğundan, maliyetler daha yüksek olabilecektir. 

3. Dı§ Ticaret Durumu 

a) İthalat 

(1) Ürün İthalatı 

Genel olarak Türkiye, tüketime yönelik bir turunçgil ithalatı yapmamaktadır. 
Bununla birlikte, düşük miktarlarda yapılan ithalat türler itibariyle Tablo 8'de 
verilmiştir. 
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Tablo 8: Turunçgil Meyveleri ithalatı (ton) 

YILLAR 

Sj.ıa Türler      
No 1988 1989 1S 9 0 1 S 91 1992 

1 Portakal 5 . 831 3 .292 .1 .541 G . 738 
2 Limon: 1. 893 ■*ıîSSs ' aö S 344 ■ 138 

Mandarin 

Altıntop 8 S 549 143 

Kaynak : IGEME Kayıtları 

İthâl edilen turunçgil meyveleri portakal, limon ve altıntop olmakla birlikte, ağırlıklı 
o;m lüı portakaldır ve genel ola;ak Mart-Ekijn ayig' .^a^pda ithal edilmektedir. 

Sözkonusu dönemde en çok ithalat KKTC, Brezilya ve Arjantin'den yapılmıştır. Bu 
durum dikkate alınarak, ithalatın. AT. EFTA ve diğer ..ilkeler şeklinde tabloiaştırıİması 
uygun görülmemiştir. 

Zaten oldukça âz olan turunçgil meyveleri ithalatı birim fiyat değişimlerinin 
değerlendirme sonuçlar: anlamiı çıkmadığından büroda verilmemiş olup, birim fiyat 
değişimleri yerme yıllar itibariyle birim fiyatları verilmiştir (Tabio 9). 

Tablo 9 : Turunçgil Meyveleri İthalat Birim Fiyatları ($/kg) 

YILLAR 

Sıra Türler    
No 1288 1989 1290 1391 1992 

1 Portakal 0 .12 0 .10 0 . 19 0 .12 

Limon 0 . 11 0 . 11 0 . ıc 0 .11 

3 Mandarin   

4 Altıntop 0 . 10 — 

— 0 . 14 0 .10 

Kaynak ; IGEME Kayıtları 
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1988-1992 dönemi ithalat değerleri. CİF cari fiyatlar üzerinden verilmiştir 
(Tablo 10). 

Tablo 10 : Turunçgil Meyveleri ithalat Değerleri (CİF Cari 
Fiyatlarla, Bin $) 

Sıra 

No 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 683 306 296 812 

2 Limon 205   17 36 15 
3 Mandarin     -- --

4 Altıntop 9   75 14 

Kaynak : IGEME Kayıtları 

1993 yılı itibariyle turunçgil meyveleri ithalatına %5 gümrük vergisi ve %45 fon 
kesintisi uygulanmaktadır. 

(2) Yarı Ürün İthalatı : 

Turunçgil meyveleri için sözkonusu değildir. 

(3) Hammadde İthalatı : 

Turunçgil meyveleri için sözkonusu değildir, 

b) İhracat 

Yaş meyve ve sebze ihracatında birinci sırada yer alan turunçgil meyveleri yıllar 
arası dalgalanmalara rağmen sürekli artış eğilimi göstermektedir (Tablo 11). 

Tablo 11 : Turunçgil Meyveleri ihracatı (ton) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 199.1 1992 

1 Portakal 80 . 408 89.743 79 .590 60 .593 36 .966 
2 Limon 125 . 824 93 .531 125 . 068 131.125 143 .573 

3 Mandarin 83 .598 79 .891 115.493 102 . 746 94.120 
4 Altıntop 20 . 978 23 .302 36 . 828 27.875 23 .195 

Kaynak : IGEME Kayıtları 
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Tablonun incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, ihracatta en önemli tür daima 
limon olmuştur. Özellikle son yıllarda, portakal ihracatında azalmalar sözkonusu iken, 
Satsuma çeşidinin hakim olduğu mandarın ihracatında istikrarlı bir artışın olduğu 
söylenebilecektir. 1991 yılı itibariyle ihracatın üretime oranı, altıntopta %66, limonda 
%31. mandarinde %27 ve portakalda %8 civarında olmuştur Limon ihracatı, hemen 
hemen bütün yıla yayılmış olmakla birlikte, genel olarak turunçgıl meyveleri ihracatı 
Kasım-Mart döneminde yoğunlaşmaktadır. 

1988-92 dönemi için turunçgil meyveleri ihracatına tanınan teşvikler yönünden 
durumu gözden geçirdiğimizde bunların yetersiz olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. 

Para ve Kredi Kurulu'nun 1988-90 yılları arasında yayınlamış olduğu değişik sayılı 
tebliğlerinde azami ödeme oranı FOB değerinin %20'sini geçmiyecek şekilde, 
D.F.I.F.'den turunçgıl ihracatına ton başına 80 ABD doları teşvik ödemesi yapılmıştır. 
Aynı kurulun 11.07.1990 tarihinde yayımlanan ilave tebliğinde, taşımanın yabancı 
nakliye araçlarıyla yapılması durumunda ödemenin 40 ABD $/ton olacağı esası 
getirilmiştir. 1991 yılında ise bu uygulamaya: azami ödeme oranı aynı kalmakla 
birlikte, taşımanın yerli araçlarla yapılması durumunda 60 ABD $/ton, yabancı araç 
kullanılması durumunda 30 ABD $/ton şeklinde devam edilmiştir Bu ödeme 1992'ye 
kadar sınırlanmış olup. 1992 yılında navlun yardımı adıyla ve FOB değerinin 
%10'nunu geçmiyecek şekilde ton başına 30 ABD ödeme yapılmıştır. Aynı uygulama 
değişik tarihlerde yayımlanan tebliğlerle değişikliğe uğramış, birara azami ödeme 
sınırı uygulanmaksızın 50 ABD $/ton. daha sonra 100 ABD $/ton ve azami ödeme 
oranı %25. son olarak da 100 ABD $/ton, azami ödeme oranı %30 olacak şekilde 
uygulamasına devam edilmektedir 

Turunçgil meyveleri ihracat değerleri Tablo 12'de verilmiştir 

Genel olarak ihracat değerlerim incelediğimizde istikrarlı bir durumun olmadığı 
görülebilecektir. Değerdeki değişmeler fiyatlardan çok ihracat miktarındaki 
dalgalanmalardan etkilenmektedir. 



Tablo 12: Turunçgil Meyveleri ihracat Değerleri (FOB Cari 
Fiyatlarla, Bin $) 

Sıra 

No 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 21.472 32.008 29.239 22.490 11.477 

2 Limon 38.268 35.445 51.262 52 .282 52.915 
3 Mandarin 24 .755 29.925 49.762 46.092 37 . 949 

4 Altıntop 5 .516 7 . 972 12 . 478 10.028 8 . 561 

Kaynak : IGEME Kayıtları 

incelediğimizde, istikrarlı bir durumun olmadığı görülebilecektir. Değerdeki 
değişmeler fiyatlardan çok ihracat miktarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. 
Turunçgil meyveleri ihracat birim fiyatları Tablo 13'de verilmiştir. 

Tablodan görülebileceği gibi, birim fiyatlardaki artışlar oldukça düşük 
düzeylerde olmuş, hatta 1991 yılına göre 1992 yılında bütün türlerin birim 
fiyatlarında düşme olmuştur. 

Tablo 13: Turunçgil Meyveleri ihracat Birim Fiyatları (FOB, 
Cari Fiyatlarla, $/kg) 

YILLAR 

Sıra Türler   
No 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 0.27 0.36 0 .37 0 . 37 0 .31 
2 Limon 0.30 0.38 0 .41 0 .40 0 .37 

3 Mandarin 0 .30 0.37 0.43 0 .45 0 .40 

4 Altıntop 0 . 26 0.34 0 .34 0.36 0 .37 

Kaynak : IGEME Kayıtları 

Türkiye'nin AT, EFTA ve diğer bazı önemli ülkelere ihracatı Tablo 14‘te 

verilmiştir. 

Tablonun incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, Türkiye turunçgil meyveleri 
ihracatının önemli bir bölümü, AT ve EFTA ülkelerınedir. 
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Tablo 14: AT, EFTA ve Diğer Bazı önemli Ülkelere Turunçgil 
Meyveleri ihracatı (ton) 

YILLAR 

Sıra Türler   
No 1988 1989 1990 1991 1992 

1) AT Ülkeleri Toplamı 50.100 48.970 65.072 95.309 74.423 

Portakal 16.916 8 . 623 13.093 16.060 3 . 330 

Limon 13.065 12.997 17.725 39.943 42.375 
Mandarin 5 . 912 7 ,251 14,008 19.064 15 .430 

Altıntop 14.207 20.099 20.246 20.242 13.288 

2) EFTA Ülkeleri Toplamı 26.924 24.580 34.841 45.373 37.315 

Portakal 5 . 601 4 , 833 7 . 719 9 .677 3 . 113 
Limon 4 . 126 2 . 442 5 . 146 8 .195 8 . 578 

Mandarin 16 . 259 16,567 20.422 26.657 24.215 

Altıntop 938 738 1. 554 844 1.409 

3) Önemli Ülkeler 182.267 183.947 186.701 144.901 136.787 

Portakal 52.091 72.086 47.293 29.466 19.581 

Limon 74.772 62.317 64.054 58.604 71.087 

Mandarin 54.648 48.231 62.505 52.988 42 . 087 

Altıntop 756 1 . 313 12.849 3 . 843 4 . 032 

Kaynak : IGEME kayıtları. 

ülkeleri dışında kalan ülkelere ve özellikle de Ortadoğu ülkelerine 
gerçekleştirmektedir. Sözkonusu ülkelerden S.Arabistan en önemli portakal alıcısı 
durumunda olup, limon ihracatında da önemli pay almaktadır, EFTA ülkelerinden en 
önemli alıcı olan Avusturya limon ve mandarin ithal etmektedir, 1992 yılı altıntop 
ihracatında yaklaşık %60'ı AT ülkelerine gerçekleştirilmiştir. En önemli ithalatçı 
ülkeler Ingiltere. Fransa, Almanya ve Bel-lüx'tür. 

İhracat birim fiyatları itibariyle AT, EFTA ve diğer ülkelerarasında önemli bir 
farkl ılıkbulunmamaktadır(Tablo15). 

İhracat değerindeki değişiklik, daha çok miktardan kaynaklanmaktadır 
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Tablo 15: AT, EFTA ve Diğer Bazı Önemli Ülkelerle Yapılan Turunçgil 
Meyveleri ihracat Değerleri (FOB, Cari Fiyatlarla bin $) 

YILLAR 

Sıra Türler   
No 1988 1989 1990 1991 1992 

1) AT Ülkeleri Toplamı 16.602 19.064 27.711 38.105 30.801 

Portakal 5 . 430 2 . 996 4 . 968 5 . 654 1 .163 

Limon 4 . 901 5 . 956 8 . 177 16.314 17.654 

Mandarin 2 .289 3 . 075 6 .785 8 . 770 6 .789 

Altıntop 3 . 982 7 . 037 7 . 781 7 .367 5 .195 

2) EFTA Ülkeleri Toplamı 7 . 726 8 . 414 14.224 19.118 14 . 324 

Portakal 1.428 1 .471 2 . 629 3 .451 1.116 

Limon 1.292 967 2 .310 3 . 648 3 .451 

Mandarin 4 .736 5 . 704 8 . 638 11.655 9.227 

Altıntop 270 272 647 364 530 

3) Önemli Ülkeler 51. 021 68.853 73.262 59.757 48 .709 

Portakal 13.189 26 .456 17.382 11.485 5.978 

Limon 21.711 23.268 25.968 22.798 24 .455 

Mandarin 15 . 940 18.662 26.629 24.058 16 . 897 

Altıntop 181 467 3 . 283 1.416 1.379 

Kaynak : IGEME kayıtları. 

4) Stok Durumu : 

Turunçgil meyvelerinde herhangi bir stok sözkonusu değildir. 

5) Yurtiçi Tüketim : 

Turunçgil meyveleri yurtiçi tüketimini tüketim kalıpları itibariyle iki grup alinda 
inceleyebiliriz. 

a) Taze Tüketim : 

Türler itibariyle, üretim, ihracat, işleme sanayiinde kullanılan meyve miktarı ile 
kayıplar (%10 civarında) ve çok az olan ithalatı dikkate alarak hesaplanan yurtiçi taze 
turunçgil tüketimi Tablo 16'da verilmiştir. 
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Tablo 16: Yurtiçi Taze Turunçgil Meyveleri Tüketimi (ton) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 576 . 623 564 . 849 567 .210 671.349 691.497 
2 Limon 198.269 206 .294 195.105 253.174 232 . 327 

3 Mandarin 105.752 217 . 469 189.832 242.404 251. 030 

4 Altıntop 6 . 108 1 . 898 (z) 10.465 12.948 

Kaynak : DİE Tarım istatistikleri Özeti, 1990 
IGEME Kayıtları 

(z) : ihracat verileri üretim ve ithalat toplamından daha 
yüksektir. 

b) İşlenmiş Tüketim 

Genel olarak, Türkiye turunçgil meyveleri üretiminin yaklaşık %4-5'i işleme 
sanayiinde kullanılmaktadır. Bu husustan hareketle ve türlerin kullanım oranlarını da 
dikkate alarak yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen değerler Tablo 17'de 
verilmiştir 

Tablo 17: Yurtiçi işlenmiş Turunçgil Meyveleri Tüketimi (ton) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

Portakal 14 . 800 14.800 14 . 700 16.600 16 .400 
2 Limon 1. 800 1 . 675 1 . 785 2 .145 2 . 100 

3 Mandarin 4 .650 5 . 040 5 . 175 5 . 850 5 . 850 
4 Altıntop ( z 1 ( z ) (z) (z) (z) 

Kaynak : DİE Tarım istatistikleri Özeti, 1990 
IGEME Kayıtları 

(z) : Altıntop türünün sanayiide kullanılma durumuyla ilgili 
bilgi derlenememiştir. 
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Tablodan da anlaşılabileceği gibi işleme sanayiinde en çok kullanılan tür 
portakaldır. Bunu mandarin ve limon izlemektedir. Turunçgil meyvelerinin üretim 
durumlari dikkate alındığında, bu miktarların oldukça düşük düzeylerde olduğu 
söylenebilir. 

Turunçgil yetiştiriciliğinin istenen düzeyde gelişebilmesi için işleme sanayiine 
gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 

Toplam yurtiçi tüketimi ise, taze ve işlenmiş turunçgil meyveleri tüketiminden 
oluşmaktadır (Tablo 18). 

Tablo 18: Turunçgil Meyveleri Yurtiçi Tüketimi (ton) 

Sıra 

No 

Türler 
Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Portakal 591.423 579.649 581. 910 687 . 949 707.897 

2 Limon 200.069 207.969 196 . 890 255 . 319 234 .427 
3 Mandarin 195.402 222.509 195.007 248.254 256.880 

4 Altıntop 6 . 108 1. 898 (z) 10 .465 12.948 

Kaynak : DİE Tarım istatistikleri Özeti, 1990 
IGEME Kayıtları 

(z) : ihracat verileri üretim ve ithalat toplamından daha 
yüksektir. 

Yurtiçi tüketim değeri ise, turunçgil meyveleri tüketim miktarinin, yurtiçi tüketici 
fiyatları Türkiye ortalaması ile çarpımı suretiyle hesaplanmıştır (Tablo 19). 
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Tablo 19:Turunçgil Meyveleri Yurtiçi Tüketim Değerleri 
(Milyon TL) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 (z) 

1 Portakal 374.962 465.458 748 .918 1.337.372 
2 Limon 180.862 296 .147 384 . 904 755.744 

3 Mandarin 113 . 529 165.547 210 .022 471.138 

4 Altıntop 3 . 072 1. 256 (y) 17.842 

Kaynak : DİE Tarım istatistikleri Özeti, 1990. 
DİE Parekende Fiyat istatistikleri 1989-1991. 

(z) : Veri temin edilememiştir. 
(y) : ihracat üretimden fazla gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de belirli bir turunçgil meyveleri tüketim alışkanlığından sozetmek 
mümkün değildir. Tüketim miktarını etkileyen en önemli faktör üretimin yanında 
ihracattır Dolayısıyla gerek üretim gerekse ihracatta meydana gelen değişim, tüketim 
miktarında dalgalanmalara neden olmaktadır 

1988-92 dönemi turunçgil meyveleri tüketiminin yıllık ortalama değişme oranı 
Tablo 20'de verilmiştir. 

Anlaşılabileceği gibi, yıllar arasında, özellikle de altıntop türünde önemli değişikler 
görülmektedir 

Tablo 20 :Turunçgil Meyveleri Yurtiçi Tüketiminin Yıllık 
Değişimi (%) 

YILLAR 

Sıra Türler   

No 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

1 Portakal -2.01 0.40 4.15 16.95 

2 Limon 3.95 -5.57 -2.99 23.12 
3 Mandarin 13.87 -12.36 6.54 23.65 

4 Altıntop -68.93 447.10 157.19 243.63 

Kaynak : DİE kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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6) Fiyatlar 

Bilindiği üzere yaş meyve ve sebze fiyatları genel olarak serbest piyasa 
koşullarında oluşmakla beraber; ürünlerin üretim maliyetleri, taşıma masrafları, 
arzdaki dalgalanmalar gibi faktörlerden etkilenmektedir. Özellikle üretim mevsimine 
ve iklim şartlarına bağlı olarak dalgalanan arz, belirli bir taleple karşılaşınca 
mevsimlik fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. 

Günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik fiyat dalgalanmaları önemli olan turunçgil 
meyveleriyle ilgili elde edilebilen üretici fiyatları (Tablo 21) ve tüketici fiyatları (Tablo 
22) Türkiye ortalaması olarak verilmiştir. 

Tablo 21 : Turunçgil Meyveleri üretici Fiyatları (TL/kg) 

Y I L L A R 
Sıra Türler 
No 1988 1989 1990 1991 1992(z) 

1 Portakal 417 521 752 1 . 568 2 . 474 
2 Limon 443 600 748 1 .337 1 .872 
3 Mandarin 357 529 899 1.549 2 .492 

4 Altıntop 306 355 505 780 1 .408 

Kaynak : DİE Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar, 1990. 

(z) : DİE kesinleşmemiş veriler. 

Tablo 22 : 

(TL/kg) 
Turunçgil Meyveleri Yurtiçi Tüketim Fiyatları 

YIL L A R 

Türler 

No 1988 1989 1990 1991 1992(z) 

1 Portakal 634 803 1 .287 1 . 944 

2 Limon 904 1 . 424 1.960 2 . 960 
3 Mandarin 581 744 1. 077 1 . 961 
4 Altıntop 503 662 931 1 . 705 

Kaynak : DİE, Perakende Fiyat istatistikleri, 1988, 1989-1991 
(z) : Veri temin edilememiştir. 
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Tabloların incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, turunçgil türleri üretici ve 
tüketici fiyatlarında, yıllar arası, enflasyonun etkisiyle oluşan artışın dışında önemli 
sayılabilecek değişiklik görülmemektedir Ancak, etkin bir pazarlama 
organizasyonunun bulunmayışı üretim ve tüketim merkezleri arasında fiyat 
farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. 

Turunçgil türleri Yurtiçi fiyatlarının dünya, AT ve EFTA fiyatlarıyla mukayesesi için 
ihtiyaç duyulan sözkonusu ülkelere ait 1988-92 dönemi verilerinin tamamı temin 
edilememiştir. Elde edilebilen verilerden hareketle yapılan genel bir 
değerlendirmede; AT'da 1988'de 0.23-0.26 ECU/kg olan turunçgil meyveleri 
satmalıma fiyatı 1989 yılında da hemen hemen aynı seviyesini korumuştur. En yüksek 
fiyatla işlem gören tür mandarindir. Aynı yıllarda ABD turunçgil fiyatları 48 ile 102 
cents arasında değişmiş olup limon fiyatlarının yüksekliği dikkati çekmektedir. 1990 
yılında da aynı sınırlar içerisinde seyreden ABD turunçgil fiyatları 1991 yılında 
portakal (1.38 $) ve Limonda (1.23 $) önemli sayılabilecek oranda yükselmiştir. 
1992'de fiyatlar yine 1 $'ın altına düşmüştür. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki. elde edilebilen verilere göre gerek AT'da 
gerekse ABD'de oluşan fiyatlar Türkiye ortalamasından (özellikle ABD) yüksektir. 
Türkiye'de enflasyonun etkisiyle görülen yıllara göre fiyat artışı, bu ülkelerde fazlaca 
görülmemekte, artış kadar düşüşler de olabilmektedir. 

7) İstihdam 

Turunçgil meyveleri yetiştiriciliğindeki istihdam konusunda herhangi bir veri 
mevcut değildir. Ancak, yetiştiricilik bölgelerindeki gözlemlerimiz, ortalama 2 hektar 
büyüklüğündeki bir tesisin, normal koşullarda bir aileyi istihdam ettiği 
doğrultusundadır. Turunçgil tesislerinin 75.500 hektarlık bir araziye dağılımı dikkate 
alındığında, yaklaşık 35-45 bin aileyi istihdam edeceği hesaplanabilir. Bu da kaba bir 
hesapla. 110-120 bin işgücü ya da işçi demektir. 

Benzer yaklaşımlarda, fidan üretiminde 200. seçme, boylama, yıkama, mumlama, 
ambalaj ve nakliye gibi konularda 5 binkişi istihdam edildiği hesaplanabilir 

Buna göre, üretimden pazara kadar geçen dönemde, toplam olarak yaklaşık 
150.000 kişi istihdam edildiği varsayılabilecektır. 

Mevcut yapıya göre, işgücü açığı bulunmamaktadır. Ancak, özellikle Adana ve İçel 
illerindeki bazı büyük işletmelerde (100 dekardan fazla) Ziraat Mühendisi istihdamı 
söz konusu olup, bunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Özellikle birim alandan 
elde edilecek verim ve kalitede sağlanacak avantajlar, hem işletmeleri daha karlı 
duruma geçirebilecek, hem deihracat artışı ortaya çıkabilecektir. 
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8) Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler: 

Geçtiğimiz Planlı dönemdeki gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenerek 
aşağıda verilmiştir: 

-Mevcut potansiyel araziden, yılda yaklaşık 1.200 hektarlık bir bölüm turunçgil 
meyveleri üretimine ayrılarak, yaklaşık 6.000 hektarlık artış ortaya çıkmıştır. 

-Araştırma-eğitim-yayım faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla uygulanan üretim 
teknolojisinde bazı gelişmeler elde edilmiştir. 

-Adına doğru ve sertifikalı turunçgil fidanı elde edilmek üzere sürdürülen 
çalışmalar tamamlamış 1992 yılından itibaren çiftçilere dağıtılmaya başlanmıştır. Aynı 
konuda değişik amaçlı çalışmalara devam edilmiştir. 

-Budamanın gerekliliğine olan inanışlar yayılmış; gübrelemede, toprak ve yaprak 
analizinden yararlananlar artmış; yüzey sulamanın yerine, özellikle yeni tesis edilen 
bahçelerde, yağmurlama (mini spring) ve damla sulaması sistemlerinin kurulması 
yaygınlaşma eğilimi göstermiştir. Hastalık ve zararlılarla savaşta, bazı özel yöreler 
(turistik) dışında, genel olarak yetiştiricilerin verdiği önem ve itina artmış; gelişmeyi 
düzenleyici (hormon) kullanımında, Bakanlık önemli tedbirler almıştır. 

-Üretim miktarları, genel olarak Altıncı Plan dönemindeki hedeflere ulaşmıştır. 

-Üretim maliyetleri, girdilerdeki artışa paralel olarak yükselmiştir. 

-Daha önce sözkonusu değilken, az da olsa, 1984'den itibaren turunçgil meyvesi 
ithal edilmiştir. 

-Altıncı Plan döneminde, ihracat miktarlarında dalgalanmalara rağmen artış 
görülmüş birim fiyatlarda ise, artışlar sınırlı kalmıştır. 

-Genel olarak turunçgil meyveleri üretim ve yurtiçi tüketiminde artışlar olmakla 
birlikte, mandarin üretimindeki artışta süreklilik söz konusudur. 

-Fiyatlardaki artış, maliyetlere paralel olarak seyretmiştir. 
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b) Sorunlar : 

Turunçgii meyveleri üretimini sınırlayan faktörler, ana başlıklar halinde toplanarak 
aşağıda sunulmuştur: 

-Önceki Plan döneminde önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen, hala 
araştırmacı-eğitimci-yayımcı arasındaki ilişkiler özlenen düzeye çıkarılmamıştır. 

-Turunçgii meyveleri yetiştiriciliğinin "turizm" sektörüyle ters bir ilişkisi 
bulunmaktadır. Özellikle İçel ilinin Erdemli ve öteki bazı ilçelerinde, limon bahçeleri 
sökülerek, yerlerine turistik tesisler kurulmaktadır. Bu durum, Antalya ili dolaylarında 
da mevcuttur. Böylece hem turunçgii alanları azalmakta, hem de kalan bahçelere 
uygulanan kültürel işlemlerde gerileme olmakta; bunlar da verim ve özellikle kaliteyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

-Üretime geçebilecek potansiyel arazilerde, genellikle tesviye ve drenaj gibi 
altyapı harcamaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

-Bölgelere uygun turunçgii tür ve çeşitlerinin seçimi konusunda da isabetsizlikler 
devam etmektedir. 

-Kamu ve özel fidanlıkların tam olarak devreye girememelerinden, çiftçilerin 
virüssüz fidan ihtiyaçları tam olarak karşılanamamıştır. 

-Yetiştirme tekniklerindeki gelişme eğilimlerine rağmen, modern tekniklerin 
yerleşme durumuna geçmemesi de önemini hala muhafaza etmektedir. 

-Yaşlanmaya yüz tutmuş turunçgii bahçelerindeki verim ve kalite kayıpları, hala 
karlılığı düşüren bir önemli unsur durumundadır 

-Zaman zaman ortaya çıkan ve önemli zararlar yol açan don olayları 
konusunda, yetiştiricilerin dikkatleri yeterince çekilememiştir, 

-Girdi fiyatlarında dolayısıyle maliyetlerdeki artışlar, üretim miktar ve kalitesinde 
ortaya çıkan olumsuz etkilerim sürdürmektedir. 

-İyi organize olmuş bir iç pazarlama ve ihracat sisteminin kurulamamış olması, 
ihracatçıların dağınık çalışmaları gibi nedenler fiyat dalgalanmalarına, özellikle 
düşüşlere yol açmakta: çiftçiler zaman zaman maliyet fiyatının da altına satış yapmak 
zorunda kalmaktadırlar. Bu durum turunçgii yetiştiriciliğine olan ilgiyi giderek 
azaltmaktadır. 
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9) Dünyadaki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama : Turunçgiller 
yönünden ticari ilişkiler içinde bulunan ülkeleri, AT, EFTA, Orta Doğu ve Diğer bazı 
ülkeler şeklinde özetleyebiliriz. Bunlardan, Orta Doğu ülkelerinde yetiştiricilik çok az 
yapılmakta olup, petrol gelirlerinin yüksek olması ve Türkiye'ye yakın bulunmaları 
sebebiyle, buralara ihracat imkanları her zaman bulunmakta ve zaten önemli 
sayılabilecek ölçüde yapılmaktadır. EFTA ve diğer Avrupa ülkeleri, sanayi yönünden 
önemli düzeyde olup, turunçgil yetiştiriciliği de çok az miktarlarda seyrettiğinden, 
zaten mevcut olan ihracatın artarak sürdürülmesi mümkündür. 

AT ülkeleri ise, önemli turunçgil üreticisi durumunda olmasına rağmen, gelişmiş 
ülkeler grubuna girmeleri ve dolayışıyle bir turunçgil tüketim alışkanlıkları bulunması 
nedeniyle uygun bir pazar oluşturmaktadırlar. Üretimlerinin kendine yeterliliği, %75 
dolaylarında olduğundan, yapılan ihracatın artırılması daima mümkündür. 

Dünyadaki, ABD, Brezilya ve Japonya gibi, önemli turunçgil üreticisi ülkelerle ise, 
ticari ilişkiler çok sınırlı olmaktadır. Bu ülkelerin yukarda anılan pazarlarla olan 
ticaretini geliştirmesi de oldukça zordur. Esasen, bu ülkelerin iç tüketimleri de 
oldukça yüksek ve bilindiği gibi. Bölgemize de oldukça uzak mesafededirler. 

Son yıllarda, dünya üzerinde 75 milyon ton civarındaki turunçgil meyvesinin, 
yaklaşık 8 milyon tonu dış ticarete konu olmaktadır. Bu dış ticaret hacmi içindeki 
yerimiz, %5 dolaylarında seyrettiğinden, oldukça düşük olup, her şeye rağmen 
geliştirme imkanları mevcuttur. 

III. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1) Genel Politika 

Turunçgiller politikasının temeli, "turunçgil yetiştiriciliği"nin, "turunçgil endüstrisi" 
durumuna dönüştürülmesi olmalıdır. AT'ye üyelik süreci içinde bulunulması nedeniyle 
bunun önemi büyüktür. Mevcut yapıyla, yüksek teknolojili AT'ın üyeliğinden 
yararlanılması oldukça zordur. Bu nedenle, kendi haline seyretmekte olan turunçgil 
meyveleri üretimine adeta "sihirli değnek" dokundurulmalıdır: 

-Bakanlıkça üretim hedefleri mutlaka belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için, 
gerekli kaynak ve girdiler sağlanmalıdır. 

-Yeni plantasyonlar tesis edilirken, çeşit bazında, dış pazar istekleri dikkate 
alınmalıdır. 

-Üretimde miktarlar yanında, özellikle kalite üzerinde durulmalıdır. Bunun için, her 
tür hatta çeşidin, çay ve fındıkta olduğu gibi, üretileceği ekolojilerin sınırları 
çizilmelidir. 
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-İhracatta oldukça yüksek hedefler teşkil edilmeli ve bunlara ulaşabilmek üzere 
geliştirici ve teşvik edici yasal ve teknik önlemler alınmalı, fiyat istikrarı sağlanmalıdır 

-Turunçgil meyveleri, taze tüketimleri yanında, gıda teknolojisinin çok önemli bir 
hammaddesi olduğundan, mutlaka integre tesisler kurulması yoluna gidilmelidir, 

-Birim alandan elde edilen verim artırmak üzere, üretim teknolojisinin geliştirmesi 
için, modern imkan ve araçlardan yararlanılması sağlanmalıdır. 

-Gerek ihracatın gerekse ıç pazarlara sevkıyatın düzenli yapılabilmesi için, büyük 
pazarlama organizasyonlarına gidilmelidir. 

Tek cümleyle "bir turunçgil endüstrisi" hedeflenip, mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

2. Talep Projeksiyonu 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Yurtiçi talep projeksiyonu için, öncelikle üretim ve ithalat miktarı toplamından, 
ihracat ile hasat, ambalajlama ve depolama kayıpları düşülerek 1976-92 dönemi 
yurtiçi taze ve işlenmiş turunçgil meyveleri tüketimi hesaplanmıştır. Her tür için yurtiçi 
tüketim trendleri çıkartılmıştır. Tüketim trendleri için 17 yıl kullanılmış ve üç fonksiyon 
denenmiştir. Doğrusal, parabolik ve logarıtmik olarak denenen bu fonksiyonlarda en 
uygununun parabolik (kuvvet) denklem olduğu belirlenmiştir. 

Parabolik denklemler içerisinde determinasyon katsayısı yüksek ve Standard 
hatası düşük olanlar tercih edilmiştir 

Anılan şekilde belirlenen kuvvet denklemlerinden yararlanılarak hesaplanan 
yurtiçi toplam talep projeksiyonu Tablo 23'de görülmektedir. 

Tablo 23: Turunçgil Meyveleri Yurtiçi Talep Projeksiyonu 
(bm ton) 

Sıra Türler   

No 1993 1994 

YIL 

1995 

L A R 

1996 1997 1998 1999 

Portakal 756.4 808 . 4 857 . 3 902 . 9 940.8 966.3 975.42 
Limon 268 . 1 288 . 1 309.7 332 . 9 357 . 5 383.83 

Mandarin 250 . 5 260 . 8 271 . 1 281. 3 291. 6 301. 9 312.24 

Altıntop 9.4 12 . 5 16.4 21. 3 27 . 3 34 . 4 42.7 

Kaynak : DİE, IGEME ve Narenciye Araştırma Enstitüsü 
kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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Altıncı Plan döneminde işlenmiş turunçgil meyveleri tüketimi, türlere göre 
değişmekle birlikte, genel olarak üretimin %5'i civarındadır. Yedinci Plan döneminde 
sanayide kullanılan, dolayısıyle işlenmiş olarak tüketilecek olan turunçgil meyveleri 
miktarının üretimin %10'u civarında olması beklenmektedir. 

1992 yılı turunçgil meyveleri yurtiçi tüketici fiyatları temin edilemediğinden yurtiçi 
talep projeksiyon değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline geçen (üretici) 
fiyatlarından yararlanılmış ve Tablo 24 düzenlenmiştir. 

Tablo 24 : Turunçgil Meyve Yurtiçi Talep Projeksiyon Değerleri 
(1992 yılı fiyatları) (milyar TL) 

YILLAR 
Sıra Türler   
No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Portakal 1.87,0 1.999 2. 120 2.234 2.328 2.390 2.412 
Limon 467 502 539 580 623 670 719 

3 Mandarin 625 650 675 700 728 753 778 
4 Altıntop 13 18 23 30 38 48 61 

Kaynak : DİE, IGEME ve Narenciye Araştırma Enstitüsü 
kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 

b) İhracat Projeksiyonu (1993-1999) 

İhracat projeksiyonu için de geriye doğru 17 yıl dikkate alınarak trendler 
çıkartılmış olup, elde edilen denklemlerden en uygun seçilerek tahmin yapılmıştır 
(Tablo 25). 

Tablo 25 : Turunçgil Meyveleri ihracat Projeksiyonu (1393- 
1939) (bin ton) 

YILLAR 
Sıra Türler   

No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 Portakal 68.9 

2 Limon 130.0 
3 Mandarin 115.9 

4 Altıntop 30.6 

71.1 73.2 75.3 

153.0 172.3 196.5 
125.5 135.8 146.5 

32.8 34.8 36.8 

77.3 79.3 81.2 

226.0 261.4 303.1 
157.9 159.7 182.1 

38.9 41.0 43.2 

Kaynak : IGEME kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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Turunçgil meyveleri ihracat projeksiyonunu değer olarak verebilmek için, son beş 
yılda gerçekleştirilen ihracatın, türler itibariyle birim fiyat ortalaması alınarak 1993- 
1999 dönemi için kullanılmıştır. Anılan şekilde hesaplanan fiyatın tahmin edilen 
miktarlarla çarpımı sonucu elde edilen değerler Tablo 26'da verilmiştir. 

Tablo 2 6 : Turunçgil Meyveleri ihracat projeksiyon Değerleri 
(milyon $) 

YILLAR 

Sıra Türler     

No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 Portakal 23 . 4 24 . 2 24 . 9 25 . 6 26 . 3 27 . 0 27 . 6 

2 Limon 52 . 4 58 .1 65 . 5 74 . 7 85 . 9 99 . 3 115 . 2 

3 Mandarin 45.2 49 . 0 53 . 0 57 . 1 61 . 6 66 . 2 71. 0 
4 Altıntop 10 . 2 10.8 11 . 5 12 . 2 12 . 8 13 . 5 14 . 3 

Kaynak : IGEME kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 

AT, EFTA ve özellikle Ortadoğu ülkelerinin önemli olduğu diğer ülkelere 
yapılabilecek ihracat miktarları, daha önce sözkonusu ülkelere yapılmış ihracatlardan 
yararlanılarak hesaplanmıştır (Tablo 27). 

Tablo 27 : AT, EFTA ve Bazı Önemli Ülkelere Turunçgil 
Meyveleri ihracat Proj eksiyonu (bin ton) 

Y I L L A R 
Q T T' a rP7— "1 T' — — - O 1 i d X U X. X t. X 

No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1) AT Ülk. Top. 72 . 2 78 . 0 84 . 7 92 . 4 101 .4 111. 8 122 . 2 

Portakal 11 . 4 11 . 7 12 . 1 12 . 4 12 . 7 13 . 1 13 .4 

Limon 27 . 6 30 . 6 34 . 5 39.3 45 . 2 52 . 3 59 . 5 

Mandarin 16 . 2 17 . 6 19 . 0 20 . 5 22 . 1 23 . 8 25 . 5 

Altıntop 17.0 18 . 1 19 . 1 20 . 2 21.4 22 . 6 23 . 8 

2) EFTA Ülk.Top. 40 . 0 43 . 1 46 . 7 50 . 5 54 . 8 59 . 2 64 . 4 

Portakal 6 . 4 6 . 6 6 . 8 7 . 0 7 . 2 7 . 3 7 . 5 

Limon 6 . 9 7 . 6 8 . 6 9 . 8 11. 3 13 . 0 15 . 1 

Mandarin 25.5 27.6 29 . 9 32 .2 34 . 7 37 . 3 40 . 1 

Altıntop 1. 2 1. 3 1 . 4 1 . 5 1. 6 1 . 6 1 . 7 

3) Önemli Ülk.Top. 168 . 3 181.9 197.8 216 . 5 238.0 262.7 290.8 

Portakal 41.9 43.2 44 . 5 45 .8 47 . 0 48 . 2 49 . 4 

Limon 69.4 77 . 0 86 . 7 98 . 9 113.7 131. 5 152 . 5 

Mandarin 52 .4 5b . 8 61.4 66 . 3 71 .4 76 . 8 82 .4 

Altıntop 4 . 6 4 . 9 5.2 5 . 5 5 . 9 6 . 2 6 . 5 

Kaynak : IGEME kayıtları 
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Tablodan anlaşılabileceği gibi önümüzdeki plan döneminde sözkonusu ülkelere 
olan turunçgıl meyveleri ihracatında artış beklenmektedir. Genel olarak, en fazla 
altıntop ihracatı AT ülkelerine yapılacak; portakal, limon ve mandarin ihracatında AT 
dışında kalan, EFTA ve diğer ülke pazarları önemli olabilecektir. 

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Toplam talep projeksiyonu yurtiçi tüketim projeksiyonu ile ihracat projeksiyonu 
toplamından oluşmaktadır (Tablo 28). 

Tablo28 : Turunçgil Meyveleri Toplam Talep Projeksiyonu (1993-1999) (binton) 

YILLAR 

No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Portakal 825 .3 879 . 5 930 . 5 978 .2 1. 018 .1 1.045.6 1.056 .62 

Limon 379.6 421 . 1 460.4 506 .2 548 .9 618.9 686.93 

Mandarin 3 66.4 386 . 3 406 . 9 427 .8 449 . 5 471.6 494 . 34 

Altıntop 40.3 45 . 3 51.2 58 .1 66 .2 75.4 85.9 

Kaynak : IGEME kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 

3. Üretim Hedefleri 

Türkiye turunçgil meyveleri yurtiçi tüketimi, az miktardaki ithalata rağmen, 
tamamen yurtiçi üretim ile karşılanmaktadır. 

Tablo 29'da verilmiş olan üretim hedeflerinin belirlenmesinde, yurtiçi tüketim, 
ihracat ile olabilecek hasat, ambalajlama ve depolama kayıpları dikkate alınmıştır. 

Tablo 29 : Turunçgil Meyveleri Üretim Hedefleri (bin ton) 

YILLAR 

No 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 Portakal 841 . 8 897 . 1 949 . 1 997 . 7 1 .038 .5 1.066.5 1.077 .7 

2 Limon 387.2 429.5 469.3 516 .3 559 . 9 631.3 700.6 

3 Mandarin 373 . 7 394 . 0 415.0 436 .4 458 . 5 481.0 504 .2 

4 Altıntop 41.1 46 .2 52 .2 59.2 67.5 76 . 9 87 .6 

Kaynak : DİE kayıtlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. 
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Aslında Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmak hatta aşmak için gerekli olan 
potansiyele her bakımdan sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce de 
bahsedildiği gibi GAP’ın devreye girip, Çukurova'da tarımı yapılan tarla bitkilerinin o 
yöreye kaymasıyla, önemli bir potansiyel oluşacaktır. Ancak, turunçgil yetiştiriciliğinin 
tamamen ekolojik şartların etkisinde olması, genellikle, çiftçilerin sermaye sıkıntısı 
içinde bulunmaları ve yetiştirme teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamalarından kaynaklanan yetersiz ve yanlış uygulamalar ile pazarlama 
organizasyonundaki aksaklıklar gibi nedenlerden dolayı zaman zaman hedeflere 
ulaşılamamaktadır. 

Üretim hedefleri değeri çiftçinin eline geçen fiyatlar itibariyle hesaplanarak Tablo 
30'da verilmiştir. 

Tablo 30:Üretim Hedefleri Değeri (1992 Yılı Fiyatları) 
(milyar TL) 

Sıra 

No 

Türler 

Y I L L A R 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1 Portakal 2.083 2 . 219 2 . 348 2 .468 2 . 569 2.638 2 . 666 

2 Limon 725 804 879 966 1 .048 1 .182 1. 312 
3 Mandarin 931 982 1 . 034 1 . 087 1 .143 1 . 199 1. 256 

4 Altıntop 58 65 73 83 95 108 123 

Kaynak : DİE kayıtlarindan yararlanılarak hesaplanmıştır. 

4) Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler : 

Turunçgil meyveleri üretimindeki mevcut yöntemler ve bunlara ilişkin teknolojik 
durum. II. bölümün 3 a maddesinde verilmiştir. Burada, olabildiğince bunların 
tekrarından kaçınılarak, daha çok muhtemel gelişmeler üzerinde kısaca durulacaktır: 

-Yedinci Plan Döneminde, bir önceki dönem sonunda elde edilen virüsten temiz, 
sertifikalı turunçgil fidanlarının üretimi, kamu ve özel sektör fidanlıklarının 
desteklenerek devreye sokulmasıyla artırılabilecektir. 

-Turunçgil tesislerinin gübrelenmesinde, mevcut yaprak ve toprak analız 
laboratuvarlarından yararlanan yetiştirici sayısı artarak, gübrelemede yapılan hatalar 
azalabilecektir. 



-Sulamada, uygulanmasına başlanılan mini yağmurlama ve damlama sulama 
yöntemlerinin, bilhassa yeni tesis edilen bahçelerde kullanımı 
yaygınlaştırılabilecektir. 

-Yabancıot kontrollerinde, herbisit kullanımı artabilecektir. 

-Turunçgil hastalık ve özellikle zararlılarının kontrolünde, faydalı böceklerin 
(parazit ve predatör) payı giderek yükselebilecektir. 

-Halen Çukurova'da tarımı yapılan pekçok tarla bitkisi, GAP'ta devreye girecek 
yeni alanlara kayabilecek, Çukurova'da meyvecilik, özellikle de turunçgil yetiştiriciliği 
daha çok yaygınlaşabilecektir. 

-Soğuk depolarda meyve muhafazasının önemi benimsetilebilecektir. 

Bütün bu gelişme eğilimlerine rağmen, üretim girdileri üzerinde meydana gelecek 
değişikliğin, önemli düzeylere çıkması bu plan döneminde beklenmemektedir. 

Bunların yanında, geri kalmış ülkelere yardım bazında, yeni tesislerin planlama ve 
kurulmaları, turunçgil virüs ve virüs benzeri hastalıklarının kontrol ve arındırılması, 
eleman eğitimi ve temiz materyal sağlanması gibi konularda, bu ülkelere yararlı 
olunabilecektir. 

5) Çevre İle İlgili Sorunlar : 

Turunçgil yetiştiriciliği, bilinçli yapıldığı takdirde çevreye herhangi bir olumsuz 
etkide bulunmamaktadır. Her şeyden önce yeşil bitki örtüsünü muhafaza açısından 
önemlidir. Bugün, Türkiye'de tarımsal faaliyet alanları dışındaki doğal yapının çok 
daha hızlı tahrip edilmesi turunçgiller gibi çok yıllık bitkilerin estetik ve havayı 
temizleme açısından önemini daha çok artırmaktadır. Ayrıca, son yıllarda önemi daha 
çok anlaşılmaya başlanan biyolojik ve integre mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı 
tarımsal faaliyet, turunçgil yetiştiriciliğidir. Bu bakımdan da doğal çevrenin 
korunmasına katkıda bulunulmaktadır. Bununla birlikte, az da olsa yapılan yanlış 
uygulamalar, özellikle zararlı ve hastalıklardan korunmak için zaman zaman 
gereğinden fazla kullanılan mücadele ilaçları insan sağlığına ve faydalı böceklere 
zarar verebilmektedir. 

6) Diğer Sektörlerle İlişkisi : 

Turunçgil meyveleri "gıda endüstrisinin, iyi bir hammaddesidir. Bilindiği üzere, 
turunçgillerde reçel, marmelat, meyvesuyu ve konsantratları en yaygın olanlarıdır. 
Bundan başka, Narenciye araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma 
çalışmaları sonunda, esans, dilim kompostosu, şurup, pektin ve hayvan yemi gibi 
teknolojik ürünlerin de başarıyla elde edilebileceği belirlenmiştir. Ancak, turunçgil 
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meyvelerinin ne miktarda gıda endüstrisinde kullanıldığı konusunda, yeterli düzeyde 
veri mevcut değildir. 

Turunçgil meyveleri yetiştiriciliği turizim sektörüyle ilişkili olduğu gibi, aynı 
zamanda, taşımacılık ve ticaret sektörleriyle de pazarlama faaliyetlerinden dolayı 
ilişkili bulunmaktadır. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1) Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar : 

Bu konuda tarafımıza intikal eden herhangibir bilgi mevcut değildir. 

2) Eklenecek Yeni Kapasiteler: 

Turunçgil meyvelerinde kapasite olarak ağaç başına verim esas alınmıştır. Türlere 
göre değişmekle birlikte ortalama olarak kapasite kullanım oranı %50 ile %70 
arasında değişmektedir. Bu durumda kapasite artırımı için verim artışının olması 
gerekmektedir. Yeni teknolojilerin turunçgil tarımında uygulanmasıyla birlikte, virüs ve 
virüs benzeri hastalıklardan temiz fidanlarla kurulacak yeni plantasyonların devreye 
girmesi. Yedinci Plan döneminde olmasa bile daha sonraki yıllarda önemli oranda 
kapasite artışı sağlayacaktır. 

Üretim hedefleri, toplam talep projeksiyonundan hareketle belirlendiğinden, 
zamana göre değişimleri birbirine paralel seyreden iki eğri şeklinde oluşmakta ve 
kapasite konusunda anlam ifade etmemektedir. 

3) Başlanacak Yatırımlar : 

Uzun vadede, yem turunçgil bahçe tesisleri sağlıklı ve sertifikalı fidan üretim 
işletmeleri, meyve işleme entegre tesisleri, soğuk depo tesisleri, yağmurlama ve 
damlama sulama ekipman üretim tesisleri kurulabileceği düşünülmüştür. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR 

1) İstihdam Etkisi : 

Her yıl, işletmeye açılması beklenen 1.200 hektarlık arazi için, 2.000 işçi ve bunun 
yaratacağı öteki işlemler (elleme, işleme, nakliye vb.) için de. 250 ilave işçi istihdam 
edilebileceği varsayılmaktadır 
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VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE 
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI : 

Dünya üretiminin yaklaşık %69'u Kuzey, %31 Güney yarımküreden 
karşılanmaktadır. Turunçgil hasadı, Kuzey yarımkürede Ekim/Kasım aylarında 
başlayıp, Mayış/Haziran'a kadar devam ederken, Güney yarımkürede Nisan/Mayıs 
aylarında başlayıp Kasım Aralık aylarına kadar devam etmektedir. Dolayısıyla, yıl 
boyunca turunçgil arzı mümkün olmaktadır. 

Önemli turunçgil yetiştiricisi ülkelerden Brezilya, ABD, Çin ve Japonya ile 
gerçekleştirilen turunçgil meyveleri ticareti önemli olmadığı gibi, söz konusu ülkelerin 
pazarlarımızla bu açıdan ilişkileri de sınırlıdır. 

EFTA ülkelerinden Avusturya, Norveç ve İzlanda Türkiye için hedef pazarlardır. 
Bu ülkelerden yalnız Avusturya'ya belli oranlarda ve mandarin ağırlıklı turunçgil 
ihracatı gerçekleştirilmektedir. Norveç ve İzlanda'ya yapılan ihracat ise oldukça 
düşük düzeyde olup, gelecek yıllarda, her üç ülkeye olan ihracatta artış 
beklenebilecektir. 

Türkiye'nin turunçgil meyveleri ihracatı açısından önemli rakipleri, AT üyesi olan 
veya olmayan Akdeniz havzası ülkeleridir. 

AT ülkelerinden Ispanya, İtalya ve Yunanistan en önemli üretici-ihracatçı ülkeler 
olup, özellikle Ispanya ve İtalya'da üretimde yeni teknolojilerin uygulanması daha ileri 
seviyede, verim ve fiyatlar daha yüksek, maliyet ise daha düşüktür. Diğer taraftan, 
Almanya, Fransa, Ingiltere ve Hollanda AT'ın en önemli ithalatçılarıdır. Son yıllarda 
AT ülkelerinin toplam turunçgil meyveleri ihracatı 3 milyon ton civarında iken, ithalatı 
yaklaşık 4.3 milyon tondur. Dolayısıyla kendine yeterlilik konusunda %25 açığı vardır 
ve Türkiye bu durumdan iyi bir ihracat organizasyonu ile yararlanabilecektir. 

Diğer ülkelerden İsrail ve Fas Türkiye'nin rakipleri durumundadır. İsrail turunçgil 
meyveleri üretiminde görülen düşüş eğilimine rağmen ihracat/üretim oranı yüksek 
ülkelerden biridir ve özellikle Avrupa pazarlarına ihracatta lider ülke konumundadır. 
Fas özellikle EFTA ülkelerinden Norveç'e gerçekleştirdiği portakal ihracatıyla dikkati 
çekmektedir. 

Türkiye gerek ekolojik şartlar, gerekse işgücü açısından, turunçgil yetiştiriciliği için 
azımsanmayacak potansiyele sahiptir. Önemli olan husus, pazarlama 
organizasyonundaki aksaklık hatta tıkanıklıkların giderilmesiyle, yetiştiricilerin ürettiği 
ürünü gerçek değerinden satarak sermaye artırımına gidebilmesidir. Böylece, yeni 
teknolojilerin yaygınlaşması sağlanacak, miktar artışı yanında kaliteli ürünler elde 
edilebilecektir. Bu da AT ülkeleriyle mevcut olan ticari ilişkileri geliştirebileceği gibi 
yeni pazarlar bulmayı kolaylaştıracaktır. 
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VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Turunçgil yetiştiriciliği planlı-plansız bütün dönemlerde beklenilenin üzerinde 
gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Önümüzdeki Plan Dönemi ana hedef, 
gerek üretim gerekse ihracat açısından var olan potansiyelin devreye sokulması 
olmalıdır. 

Yedinci Plan Döneminde, turunçgil yetiştiriciliğini, turunçgil endüstrisine 
dönüştürmeye esas olmak üzere, önceki bölümlerde yeri geldikçe belirtilmiş olan 
tedbirleri, aşağıdaki şekilde toplamak mümkündür 

-Henüz istenen düzeyde olmayan, araştırma-eğitlm-yayım üçgeninin kurularak 
teknik kadronun oluşturulması. 

-Kaliteli ürün üretiminin artırılmasını sağlamak üzere, adına doğru ve sertifikalı 
fidan üretiminin artırılması ve yeni kurulacak bahçelerin mutlaka bu fidanlardan 
tesisinin sağlanması. 

-Yeni turunçgil çeşitleri özellikle mandarinde orta ve geç, altıntopta renkli 
çeşitlerin ve göbekli portakallarda geççi çeşitlerin adaptasyonu konusunda 
çalışmalar yapılması 

-Son yıllarda, dünya turunçgil piyasasında daha çok talep edilen ve "kolay 
soyulabilen" yada 'küçük meyveler" olarak adlandırılan, "mandarin" grubunda 
başlatılmış olan çalışmaların, hızlandırılması ve yetiştiricilere intikalinin sağlanması. 

-GAP'tan sonra Çukurova'da devreye girecek önemli arazi potansiyelinin 
gereğince değerlendirilebilmesi için, özellikle yeni tesis edilecek bahçelerde, yöreye 
uygun ve pazar değeri olan çeşit seçiminin zorunlu hale getirilmesi, 

-Dünya turunçgil meyveleri işleme sanayii, Güney Amerika ülkelerinde gelişmiş 
olmakla birlikte. Türkiye, üretimde mevcut olan potansiyelini bu yönde de 
değerlendirmek zorundadır, Turunçgil meyveleri işleme sanayiinde ağırlıklı olarak 
portakal, özellikle yerli çeşitler ve Valencia kullanılmaktadır. Yeni tesis 
edilmediğinden ve eski bahçeler sökülerek yerine inşaat yada sera yapıldığından 
yerli çeşitlerin üretimi hızla azalmaktadır. Yeni plantasyonlar tesis edilirken yalnız 
sofralık çeşitlerin değil, aynı zamanda işleme sanayiine hammadde sağlayacak tür ve 
çeşitlere de önem verilmesi. 

-Ağırlığın turizme kaydığı yörelerde, mevcut tesislerin bakımında gerekli özenin 
gösterilmesinin sağlanması, 

-Birim alandan elde edilecek verimin artırılmasında, modern tekniklerin öneminin, 
yetiştiriciye benimsetilmesi, 



-Çiftçilerin giderek daha az girdi kullanmalarına neden olan sık sık fiyat 
yükselmelerinin önlenmesi, 

-Sıklaşma nedeniyle, verim ve kalite kaybına uğramış turunçgil tesislerinde, ağaç 
seyretilmesl cihetine gidilmesinin temin edilmesi, 

-Zirai ilaç kullanımının çevreye olan olumsuz etkilerini dikkate alarak, biyolojik ve 
integre mücadelenin yaygınlaşmasının sağlanması konusuna, gereken önemin 
verilmesi, 

-Pazarlamanın temeli olan uygun hasat şekli ve zamanının öneminin, özellikle 
tüccara kabul ettirilmesi, 

-Gerek iç ve gerekse dış pazarda, fiyat istikrarının mutlaka sağlanması, özellikle 
kaliteli ürün üretiminin artırılması yönünden de, son derece önemli olmaktadır, 

-Yine iç pazar ve ihracat için, soğuk depo tesisleri kurulmasının teşvik edilmesi, 

-Depolanan meyvede kalite kaybının olmaması için, ilk depolama, taşıma ve satış 
merkezlerindeki muhafazasında aynı şartların sağlanması gerektiğinden, üretim 
merkezlerinin ve ithalatçı ülkelerde soğuk muhafaza işlevinin yanısıra sevkiyat 
kolaylığı da sağlayacak terminallerinin oluşturulması, 

-İhracata yeterli destek sağlanarak, küçük firmalar yerine, milli bir marka ile 
ihracat yapacak daha büyük organizasyonların kurulması, 

-Turunçgil ihracatında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi olan taşımacılığa 
az miktarda verilmekte olan desteğin artırılmasının yanısıra, transit geçiş yapılan 
ülkelerde özellikle Türkiye plakalı tırların karşılaştığı, tonaj sınırlaması, ülke 
kapılarında uzun süren bekleyişler ve transit geçiş kotaları gibi uygulamaların 
iyileştirilmesi hususunun, ilgili Bakanlıklarca ivedilikle ele alınması, 

-Türkiye turunçgil meyveleri ihracatında önemli rol oynayan klasik pazarların 
yanısıra, özellikle Türk Cumhuriyetlerine ihracat imkanlarının ikili mal anlaşmaları 
çerçevesinde ele alınması, 

-Az da olsa turunçgil yetiştiriciliği yapan, BDT ülkelerine meyve ihracatından 
başka, bilgi ve materyal transferi konularının ele alınması, 
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Yedinci Plan Döneminde, Zirat Fakülteleri ve Araştırma Enstitülerinde ortaya 
çıkan bilgi birikimi ve uygulanmakta olan teknik işlemlerin, üretim alanlarına 
aktarabilme durumunda, turunçgıl meyveleri üretiminde önemli gelişmeler olacağı 
kesindir. Hatta bütün bu önlemler alınabildiğinde, turunçgil meyvelerinin Türkiye 
ekonomisine olabilecek katkısının, bu raporda belirtilenlerin kat ve kat üzerine 
çıkabileceğini, ifade etmekte yarar görmekteyiz 



KİVİ RAPORU 

Hazırlayan : 

Hulusi SAMANCI 

YALOVA 
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II- MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

Kivi diğer ülkeler için yeni, Türkiye için çok yeni bir meyvedir. Üretici ülkelerde, 
üretimin başlaması ve gelişmesi 15-20 yıllık bir geçmişe dayanır. Ancak bu kısa 
sürede, başka hiçbir üründe görülmeyen gelişme ve üretim artışı olmuştur, 

Türkiye'de yetiştiriciliğin başlaması ve geliştirilmesi 5- 6 yıl önce planlanmıştır. 
Konu ile ilgili bazı kuruluşlar ve bazı amatör üreticilerin dışında ticari üretim alanı 
mevcut değildir. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
öncülüğünde 1988 yılında çok sayıda lokasyonda adaptasyon parselleri 
kurulmuştur. Bunlardan kuzey, kuzeydoğu ve batı geçit bölgelerinde kurulanlar 
derin kış soğukları nedeni ile elden çıkmıştır. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 
Marmara ve bir ölçüde Akdeniz bölgelerinde bulunan denemeler, bu yörelerin 
yetiştiricilik için uygun olduğunu ortaya koymuştur. 

1. Üretim 

1.1. Meyve Üretimi : 

Türkiye'de ticari kivi yetiştiriciliği henüz başlama aşamasındadır. Son üç yıldan 
beri dikilen fidanlar ancak meyve vermeye başlayacaktır. Bu nedenle yerli üretim 
çok azdır Üretimle ilgili sağlıklı veriler yoktur. Bununla birlikte genel bilgiler 
çerçevesinde 1992 yılında 50-70, 1993 yılında da en çok 150 ton meyve üretimi 
kabul edilebilir rakamlardır. Üretim çoğunlukla Marmara, az miktarlarda da diğer 
bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulgulara 
göre çoğunlukla sahil kesimlerinde olmak üzere, Türkiye'de geniş kivi üretim 
potansiyeli vardır. 

Üretim tekniği, telli sistem bağcıIıktakine benzer Kivi asmaları da direk ve 
tellerle desteklenerek yetiştirilirler. 

Yetiştiricilikte en önemli kültürel işlem sulamadır. Asmalar genel olarak 3-10 
gün aralıklarla sulanmak ister. Doğu Karadeniz Bölgesi dışında sulama 
zorunludur. Sık aralıklarla sulama yapılacağından uygun bir sulama sistemi 
gerekli olmaktadır. En uygun sulama sistemi de asma altı yağmurlama sistemidir. 
Düzenli sulama yapıldığından toprak işleme ihmal edilebilir Birçok bahçe yeşil 
örtülü bırakılır. Toprak işleme yapılmaz. Yıllık su tüketimi, iklim, toprak ve bitki 
yaşına göre değişerek 600-1000 mm civarındadır. Yetiştiricilikte, önemli hastalık 
ve zararlılara bağlı düzenli ilaçlama gerekmemektedir. Çevre bitkilerden gelen 
zararlı ve toprak kaynaklı mantarı hastalıklar bazı bahçelerde ilaçlama gerektirir 

Maliyetin önemli unsurlarindan birisi tesis maliyetinin amortismanıdır. Fidan, 
direkler, tel ve bağlantı elemanları, sulama sistemi, tesisin fiziki unsurlarıdır. 
Bunların dikim ve bağlanmaları da tesiste işçilik giderlerini oluşturur. Toprak 
işleme ve ilaçlama çok az olduğundan ürün maliyeti içinde payı azdır. Su ve 
sulama, budama (yaz-kış), hasat, ürün maliyetinin ana unsurlarıdır. Bu durumda 
yıllık işletme giderleri içinde işçilik, ilaçlama giderleri bağcılığa benzer ve daha 
düşüktür. Öte yandan verim de yaş üzüm üretimine göre daha yüksektir. 



1.2. Fidan Üretimi : 

Yetiştiricilik çok yeni olduğundan fidan üretimi talebi karşılamaktan çok uzaktır. 
Zira üretimde çelik köklendirilmel te veya çöğürler aşılanmaktadır. Her iki 
yöntemde de bol miktarda bitkisel nateryale ihtiyaç vardır. Dikili bitkilerin az ve 
genç oluşları nedeniyle de materyal temini kısıtlıdır. Bu nedenle gerek özel 
gerekse kamu kivi fidanı üretimi yetersizdir. Kamu ve özel üreticilerin 1992 yılında 
üretebildikleri dikilebilir nitelikte (2-2 5 yaşlı) fidan toplamı 5.000 civarında tahmin 
edilmektedir. 

Bununla birlikte, kivi meyve yetiştiricileri çoğunlukla fidan üretimi de 
yapmaktadırlar. Bu düşünce içinde VII. plan dönemi ortalarından itibaren fidan 
üretiminin talebi karşılayacak se\ iyeye çıkacağı umulmaktadır. Yıllık fidan 
talebinin 25-30.000 olacağı varsayılmaktadır. 

2. Dış Ticaret Durumu 

2.1. İthalat: 

Meyve İthalatı : Akdeniz ülkelerinde üretimin yaygınlaşması ve ithalatın 
serbest bırakılması ile kivi meyve ithalatı gerçekleşmeye başlamıştır. Daha önceki 
yıllarda yapılan ve az olan ithalat '.ropik meyveler grubuna dahil edilmektedir. 
İthalat istatistiklerinde 1989 yılından itibaren kivi ithalatı ayrıca belirtilmeye 
başlanmıştır. 

Önceleri (1989) az olan ithalat (115 ton) giderek artış göstermektedir.. Yıllara 
göre bazı dalgalanma gösteren ithalatın 1993 yılında önemli boyuta ulaşacağı 
anlaşılmaktadır 1991 ve 1993 yıllaunda yaklaşık 700.000 kg olan yıllık ithalat, 
1993 yılı ilk 6 ayında 2.200.00 kg'a ulaşmıştır. Bu durumda 1993 yılı ithalatının 
4.5-5 milyon kg'a ulaşacağı tahmin edilebilir. Henüz tane ile satılan bir meyve için 
bu miktar önemli bir rakamdır. Cetvel 1'de Türkiye’nin kivi ithalatının 1989-93 
yılları miktar ve değerleri ithalatın yapıldığı ülkelere göre verilmiştir. 

Cetvel Tin incelenmesinden anlaşılacağı gibi ithalatın %90'dan fazlası İtalya, 
Yunanistan ve Yeni Zelanda'dan yapılmaktadır. Yalnızca İtalya ve Yunanistan'ın 
payı ise %80 civarındadır. 

Bu ülkelerle benzer birçok ekolojisi olan Türkiye'de kivi üretimi için önemli 
potansiyel vardır. Geliştirilecek mey\e üretimi ile öncelikle ithalatın durdurulması 
amaçlanmalıdır. İthalat miktarları, göılern ve değerlendirmeler sonucu Türkiye'de 
en az 20.000 ton kivi tüketim potansi; eli olduğu tahmin edilmektedir. 

İhracat, dış pazar talepleri ve özellikle de maliyet durumuna göre daha sonra 
düşünülebilecektir. 



Fidan ithalatı jArtan meyve ithalatı ile kivinin birçok manav ve pazarda 
görülmeye başlaması üreticinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Sahil kuşaklarında 
bulunan adaptasyon denemelerinin olumlu sonuçları, yazılı ve sözlü basında 
yürütülen tanıtım çalışmaları da üreticinin ilgisini artırmıştır. Bu aşamada 
yetiştiriciliğin çok karlı görülmesi de fidan talebini artırmıştır. 

Yurt içinde tesislerin yeni oluşuna bağlı olarak materyal kısıtlıdır. Bu nedenle 
yurt içindeki fidan üretimi talebi karşılamaktan uzaktır. Bir kısım üreticilerin ihtiyacı 
yurt dışından karşılanmaktadır. Fidan ithalatı da gittikçe artmaktadır. Cetvel 2'de 
1990-92 yıllarında alınan ithalat izin 
miktarları görülmektedir. 



Cetvel 1. Türkiye'nin 1989 -93 yılları kivi ithalatının ülkelere göre miktar ve değeri 

1989 1990 1991 1992 1993 
★ 

Ülkeler Kg $ kg $ kg $ kg $ kg $ 

İtalya 
Yunanistan 
Yeni Zelanda 

Şili 
Diğerleri 

460.419 

287 . 940 
196.259 
54.255 
30 . 040 

269.247 
127.968 
129.159 

32 . 071 
11 . 678 

342.421 152.000 
246.953 128.807 
99.360 46.093 

14.730 15.626 
18.440 5.690 

375.047 
100.469 
130.476 
17.489 
60.654 

193.396 
55.693 
58 . 640 
11.518 
27 .269 

885.000 
1 .205.675 

9 .408 

106.413 

499.470 
508 .217 

2.065 

50.254 

TOPLAM 115.666 40.749 1.045.177 576.994 735.104 342.083 684.185 346.520 2 . 206.502 1.060.025 

* İlk 6 ay 
Kaynak : Dış Ticaret istatistikleri 



Cetvel 2. Kivi fidanı ithal amacı ile alınan izin ve ithalatın 

yapıldığı ülkeler (1990-92) 

Yıllar 

Ülkeler 1990 1991 1992 

İtalya 4 . 384 30.200 23.110 

Yunanistan 2.000 14.300 2 . 350 
Hollanda   724   

Fransa 13.000 

Japonya 1 . 190 

TOPLAM 20.574 45.264 25.465 

Kaynak : Tarım ve Köyışleri Bakanlığı. 

Yukarıdaki rakamlar ithalat için alınmış olan belgelerdeki miktarlardır. 
Gerçekleşen ithalat bunlardan daha azdır 

Bununla birlikte, ithalat miktarları küçümsenmeyecek sayıdadır. Önceleri her 
yaştaki fidana ithal izni verilirken 1992 yılından sonra 2 yaş ve yukarısı fidanlara 
ithal İzm verilmektedir Zira, önceki yıllarda yurt dışından sağlanan köklü çelikler 
veya 2-3. sınıf fidanlar üreticiye ticari düşünce ile fidan olarak iletilmiştir Oysa bu 
tıp materyalle dikimde %50'ye varan kayıplar olmaktadır. Esasen yurt dışında da 
tesiste 2 yaşlı fidanların kullanılması önerilmektedir 

Meyve tüketiminin tamamına yakın bölümü dikilen fidan miktarının da 
çoğunluğu ithalat yolu ile karşılandığından bu aşamada ihracattan söz edilemez. 

3. Stok Durumu 

Kivi ile ilgili olarak herhangi bir stok durumu sözkonusu değildir 

4. Yurtiçi Tüketim 

Gerek meyve özellikleri, gerekse karlılığı da dikkate alındığında, tüketim, artış 
eğilimindedir Bu yıllarda meyvenin sunulabildiği veya yüksek fiyatlar yüzünden 
satın alabilen tüketici kesimi azdır. Tüketimin çoğunluğu ithalatla karşılanmaktadır 
(Cetvel 1). Bununla birlikte iç üretim de hizla artma eğilimindedir. 

İç üretimin artmasına bağlı olarak fiyatlarda oluşacak bir dengeleme ve ürünün 
daha geniş kitlelere ulaşması sonucu yurtiçi tüketim miktarının 20.000 tona 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Son 3 yıldaki tesis hızı ile de, bu miktar üretime 
2000 yılından önce ulaşılamayacağı da tahminler arasındadır 



5. Fiyatlar 

Yurtiçınde meyve fiyatları konusunda sağlıklı veriler yoktur. İstanbul hallerinde 
işlem gören ürünler içinde kivi görülmemektedir. 

İthalatta, sunulan fatura ve belgelerden, ithalat kg fiyatının 0.5 dolar civarında 
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu rakamlar kuşku ile karşılanmaktadır. 

Öte yandan büyük mağazalar, manavlar ve semt pazarlarında 1 adet meyve 
(100 g) 1992 yılında 2-3.000 Tl.'ya satılırken, 1993 yılında 4-5.000 Tl.'a alıcı 
bulmaktadır. Bu durumda örneğin 1993 yılında 1 kg meyvenin 30-40.000 Tl.'ya 
satıldığı söylenebilir. Oysa bu rakamlar yüksektir ve bu rakamlarla tüketim artışı 
az olacaktır. Gerçekçi fiyatın muz fiyatının altına düşmesi şeklinde görülmektedir. 

1966 yılından itibaren AT ile gümrük birliği gerçekleşse bile, kivi yetiştiriciliği 
karlı bir ürün olma özelliğini sürdürecektir. 

6. İstihdam 

Kivi yetiştiriciliği genel hatları itibari ile bağcılığın işgücü isteğine yakın işçilik 
ister. Toprak işleme ve ilaçlamanın az oluşu ile de daha az işgücüne ihtiyaç 
gösterir. Büyük tesisler dışında aiie işgücünü değerlendirebilir. Yetiştiricilikte 1 
dekar kivi bahçesinin yıllık işgücü isteğinin 8 erkek işçiden az olacaği söylenebilir. 

7. Mevcut Durum 

Türkiye'de kivi yetiştiriciliği, araştırma-geliştirme çalışmaları ile son yıllarda 
üreticinin gündemine gelmiştir. Üretimde öncelikli hedef ithalatın karşılanmasıdır. 
Daha sonrada artan iç tüketimi karşılamak düşünülmelidir. Bu durumun VII. plan 
dönemi sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmalıdır. 

8. Dünyadaki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama 

Ticari kivi meyvesi yetiştiriciliğinin tarihçesi 40-50 yıl önceye dayanır. Bu 
yıllarda Yeni Zelanda başlayan üretim sonraki yıllarda birçok ülkede gelişmiştir. 

AT ülkelerinde geçmişi ise 20-25 yıl öncesine dayanır. Bununla birlikte bu 
kadar kısa sürede üretimde önemli artışlar (hatta patlamalar) sağlanmıştır. En 
hızlı artış oranları da İtalya, Yunanistan ve Şili gibi ülkelerde olmuştur. Cetvel 3’te 
verilen üretim miktarlarının incelenmesinden bu durum kolayca anlaşılmaktadır. 

Tabloda çarpıcı rakamlar İtalya, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Şili'ye aittir. 
İtalya'da 1970’lerde başlayan üretimin 1995'te 400.000 tonu aşması 
hedeflenmiştir Yunanistan 10 yılda üretimin 5 kat arttıracaktır. Yeni Zelanda’nın 
artış: ise iki kattan çok olacaktır. Şili ise 1985 te başladığı üretimi 1995 te 100.000 
tona çıkarmayı planlamıştır.bu ülkelerde üretimin %50-75'i ihraç edilmektedir. 
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Türkiye'de de enaz sayılan ülkeler kadar veya onlardan daha iyi üretim alanları 
ve potansiyel vardır. Üretim teknikleri ve teknolojisi ile ilgili yeterli bilgi birikimi 
vardır 

AT ülkeleri ile yarışabilmek ve iç talebi karşılayabilmek için üretici 
desteklenmelidir. Sayılan ülkelerde üretim artışında araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının önemli payı vardır. Türkiye'de de araştırıcılar bu anlamda 
desteklenmelidir. 

III. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

Altıncı plan döneminde kivi yetiştiriciliğini geliştirme konusunda hazırlık ve 
başlangıç yapılmıştır. Benzer iklimi ve ekolojisi olan ülkelerdeki üretim artışı yurtiçi 
tüketim de dikkate alınarak öncelikte yetiştiricilik için uygun ekolojilerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu düşünce ile kurulan çok sayıda adaptasyon 
denemesinin ilk sonuçları alınmıştır Bir ölçüde Türkiye'de yetiştiricilik için uygun 
ekolojiler ve yetişme koşulları belirlenmiştir. 

Kivi yetiştiriciliği konusunda genel politika öncelikle ithalatı karşılayacak üretim 
hedefine ulaşmak olmalıdır. Daha sonra da artacak talebi karşılayacak üretim 
düzeyine ulaşmak amaçlanmalıdır. 

Bu plan dönemi sonuna kadar tüketim miktarının 10-15.000 tona ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. 

Üretim hedefi de tüketimi karşılayacak seviyeye çıkarmak amacı ile çalışma 
yapılmalıdır. 

Kivi yetiştiriciliğinin başarı ile yapılabileceği alanlar öncelikle Doğu ve Batı 
Karadeniz ile Marmara Bölgeleri olmalıdır Özellikle fındık ve çay üretim 
alanlarında üreticilere bir ek gelir sağlayacaktır. Bu arada özellikle C vitamini 
yönünden çok zengin ve muhafası kolay olan bu meyvenin kışın uzun geçtiği 
bölgelerde insan beslenmesi için yararı da dikkate alınmalıdır. 

5 İS 



Cetvel3. Önemli kivi üreticisi ülkelerin son 5 yıîda üretim alanı ve üretim miktarları 

ÜRETİM ALANI (ha) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1995* 

İTALYA 6300 (3384) 8969 (4126) 12843 (6328 ) 15926 (7700) (700) 19758 (4000) 21000 (6000 

FRANSA (1391) 3977 (2088) 4549 (2170 5500 (1000) 

YUNANİSTAN 1032 (299) 1346 (419) 1906 (590) 3040 3760 3960 

PORTEKİZ 120 (83) 200 (140) 350 (280) 600 (480) 1960 2000 

ISPANYA 580 800 2000 

YENİ ZELANDA 15480 (7000) 17050 18400 19600 

ŞILI (1982) 10000 

ÜRETİM (Ton) 

İTALYA 22.000 49.000 115.000 143.000 170.000 270.000 410.000 

FRANSA 14.000 23.000 32.000 63.000 80.000 

YUNANİSTAN 4 .500 8. 100 3.700 11.000 17.800 22.400 

PORTEKİZ 100 500 1.700 2. 600 15.000 

ISPANYA 700 2. 300 

YENİ ZELANDA 111.000 230.000 250.000 

ŞILI 45(1982 35.700 39.300 100.000 

* Tahmin 

( ) Verime Yatmamış 
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Kivi yetiştiriciliğinde ilaçlama önemli olmamaktadır. Bu da ekonomi ve çevre 
açısından olumludur. Meyvenin dondurularak muhafazası veya meyvesuyu. 
fermantasyon teknolojisinde de kullanılabilmesi bu sanayilere de ek iş 
sağlayacaktır. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Kivi yetiştiriciliği tesisleri genel olarak üreticinin öz sermayesi ile yapmaktadır. 
Ticari amaçla tesis edilen bahçe miktarları konusunda yeterli bilgi yoktur. Bununla 
birlikte fidan üretim ithali ile genel bilgiler ışığında Türkiye de 400- 500 dekar 
civarında tesis olduğu tahmin edilmektedir. 

Kivi yetiştiriciliği projeleri Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kapsamına 
alınmıştır. Bu kapsamda 31.3.1993'e kadar, yatırım tutarı 924.782.000 Tl olan 6 
proje destekleme fonu kapsamına alınmış ve 231.195.000 Tl. prim ödemesi 
yapılmıştır. 

Fier yıl daha geniş üretici kesiminin ilgisini çeken kivi yetiştiriciliğinin hızla 
yaygınlaşması ve yeni tesislerin kurulması beklenmelidir. 

Ancak bu çerçeve içinde projelerin desteklenmelerinde bazı aksamalar ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin KKDF uygulamaları illere göre çok farklılık göstermektedir. 
Fidan üretimi konusunda destekler yetersizdir. Bu konularda üreticilerin gerçekçi 
olarak desteklenmesi ile kısa sürede en azından ithal edilen miktar kadar üretim 
gerçekleştirilecektir. 

Genel olarak her yıl 150-250 dekar civarında bahçe tesis edileceği tahmin 
edilmektedir. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR 

Kivi yetiştiriciliğinin diğer ürünlere göre önemii sayılabilecek işgücü isteği ve 
bakımı yoktur. Özellikle çok az ilaçlama ve toprak işleme yapılması işgücü 
isteğinin düşük olmasını sağlamaktadır. Genel olarak 1 dekar kivi tesisinin yılda 4 
erkek 4 kadın işgücünü değerlendirdiği sıylenebilir. 

Tesiste kullanılacak destek sistemi, sulama sistemi, ürün pazarlama ve 
değerlendirmesinde kullanılacak girdiler de bu sanayilere yeni ış alanları ve ek 
gelirler sağlayacaktır. 

Tesislerin modern teknik ve kaliteli materyalle kuruluyor oluşu da sorunların az 
oluşunu sağlayacaktır. 

Öte yandan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde kurulacak tesisler, bu 
yörelerde çay ve fındığa bağlı üreticilere ek gelir sağlayacaktır. Bu yörede kivi 
işgücü istekleri genelde çay ve fındığın ış istemediği zamanlarda olmaktadır. Bu 
durum da üreticilerin boş işgüçlerini değerlendirme açısından önemlidir. 
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VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMU, AT, EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Dünya kivi üretiminin %60 tan fazlasını İtalya, Yunanistan, Fransa ve Ispanya 
gibi AT ülkeleri karşılamaktadır. Geriye kalan kısmı da Yeni Zelanda, Şili, A.B.D. 
gibi uzak ülkelerde üretilmektedir. 

Türkiye kendi üretimini geliştirmezse sürekli olarak ve artan miktarlarda bu 
ülkelere (AT ülkeleri) pazar olacaktır. Oysa Türkiye'nin koşulları ve ekolojik 
alanları bu ülkelerden daha uygun ve geniş potansiyele sahiptir. Bu nedenle kivi 
yetiştiriciliğini hızla geliştirmek amacı ile önlemler alınmalıdır. 

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Kivi yetiştiriciliği, Türkiye'de AT Akdeniz ülkelerinden 20 yıl gecikme ile 
gündeme gelmiştir. Bu ülkelerde 1970-90 arasında üretimde çok büyük gelişmeler 
sağlanmıştır. 

Türkiye'de ise yetiştiriciliği geliştirme çalışmaları 1990 yılından sonra 
başlamıştır. Yetiştirme teknikleri ve yetiştirilebilecek ekolojiler az çok 
belirlenmiştir. Belirtilen ülkelerde üretimin bu denli artışında araştırma çalışmaları 
ile bilgi birikiminin önemli rolü olmuştur. Türkiye de bu konudaki destek ve eğitim 
yetersizdir. Üreticilerin daha geniş boyutlarda bilgilendirilmeleri ile araştırıcı ve 
üreticilerin desteklenmeleri halen meyve ve fidan ithal ettiğimiz ülkelerle 
aramızdaki farkın kapanmasında etken olacaktır. 

Yeni tesislerin oluşturulması, girdi temini ve kredilendirmede üreticiler daha 
gerçekçi ve güncel olarak desteklenmelidir. 

Üreticilerin kooperatif, dernek gibi örgütlenmeleri eğitim, ortak davranış ve 
pazar kontrolü açılarından yararlı görülmektedir. Diğer üretici ülkelerde bu gibi 
örgütlenmelerin başarılı örnekleri ve etkinlikleri vardır. 

ÖZET 

Kivi, desteklenerek yetiştirilen sarıiıcı bir asma türüdür. Dekara verimi 1500- 
2500 kg civarındadır. Hafif, süzek toprakları sever. Kışın -12^0 soğuklara 
dayanabilir. Yetiştiriciliğinde en kısıtlayıcı faktör sulamadır. Doğu Karadenizde 
sulanmadan, diğer Bölgelrde 5-10 gün aralarla sulanarak yetiştirilir. Hastalık ve 
zararlısı çok azdır, ilaçlaması önemsizdir. 

Meyve C vitamini açısından çok zengindir. Depolaması ve muhafazası 
kolaydır. Taze olarak tüketildiği gibi diğer sanayilerde (derin dondurma, reçel 
marmelat, kurutma, fermantasyon, pasta-kek) kullanılır. 

Türkiye'de yetiştiriciliği 1990 dan sonra başlamıştır. Toplam olarak 400-500 
dekar bahçe olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle İtalya ve Yunanistan gibi 
ülkelerden yılda 2000-3000 ton meyve ile 20-25.000 adet fidan ithal edilmektedir. 
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Bu yıl (1993) içinde toptan fiyatı 2-3.000 Tl./adet, perakende satışı ise 4-5.000 
Tl./adettir. Bu fiyatlar çok yüksektir. Toptan satış fiyatı en çok 15.000 Tl./kg. olsa 
bile üretici için çok kar&i olacaktır. 

Türkiye'de yetiştirme teknikleri ile yetiştirilebilecek yöreler az çok belirlenmiştir. 
Konuda çalışan kişi ve kurumlarla üreticilerin desteklenmesi kısa sürede ithal 
edilen meyve ve fidan ikame edecek seviyeye ulaşacaktır. 
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SUBTROPİK MEYVELER 

(Nar, Muz, Trabzonhurması, Yenidünya, Avokado) 

Hazırlayanlar 

Dr. CanerONUR Serap ONUR Dr. Seneş DEMİR 

Narenciye Araştırma Enstitüsü, Antalya 
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1. GİRİŞ 

Subtropık iklim, tropik ve ılıman ikiim kuşaklan arasında bir geçit oluşturmakta, bu 
iki kuşağa ait bazı meyve türleri de subtropik iklim koşullarında sınırlı olarak 
yetiştirilebilmektedir. Ayrıca subtropik ikiim meyveleri de sınırlı olarak tropik ve ılıman 
iklim bölgelerinde bazı özel koşullarda yetişebilmektedir. Bu nedenlerle kesin çizgileri 
tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, çok sayıda meyve türü "subtropik 
meyveler" grubunda sayılmaktadır. Bu rapor kapsamında nar, muz, trabzonhurması. 
venidünya ve avokado olmak üzere beş meyve türü incelenecektir. Bunlar nar ve 
trabzonhurması, subtropik ve ılıman iklim koşullarında kışın yaprağını dökmekte, bazı 
çeşitli kış aylarında -10, -15 ^C'lere kadar dayanabilmekte, tropik iklim koşullarında 
ise herdemyeşil olarak yetişmektedirler. Yenidünya, tipik bir subtropik meyve olarak 
daha dar sınırlar içinde yetişen, herdemyeşil bir türdür. Muz avokada ise kış 
aylarında 0 ve biraz altındaki sıcaklıklarda zarar gören ve daha çok tropik iklim 
bölgelerinde emniyetle yetiştirilebilen meyve türleridir. Nar, Türkiye'nin de içinde 
bulunduğu Güneybatı Asya kökenli, muz, trabzonhurması ve yenidünya Güneydoğu 
Asya kökenli, avokado ise Orta Amerika kökenli türlerdir. 

2. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

2.1. Sektördeki Kuruluşlar 

Subtropik meyveler konusunda araştırmalar yapan kuruluşlar aşağıda verilmiştir: 

- Narenciye Araştırma Enstitüsü, ANTALYA 

- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Erdemlı-IÇEL 

- Köyhizmetleri Araştırma Enstitüsü, Tarsus-IÇEL 

- Köyhizmetleri Araştırma Enstitüsü, ŞANLIURFA 

- Akçakale Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ŞANLIURFA 

- Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, ADANA 

- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-IZMIR 

- Ç U Ziraat Fakültesi, ADANA 

- A.U. Z raat Fakültesi, ANTALYA 
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Yukardaki ilk iki araştırma enstitüsü ile Alanya ve İskenderun'da bulunan 
meyvecilik üretme istasyonlarında da subtropik meyvelere ait fidan üretimleri 
yapılmaktadır. 

Yukarda belirtilen araştırma kuruluşları yanında üretim bölgelerindeki tarım il ve 
ilçe müdürlükleri yayım hizmetleri vermektedirler. 

Faaiiyet alanı sadece subtropik meyveler olan bir araştırma, üretim, yayım veya 
pazarlama yapan özel kuruluş bulunmamaktadır. 

2.2. Üretim 

2.2.1. Üretim Dağılımı 

Türkiye'de subtropik meyvelerin üretimleri ve bunların bölgelere göre dağılımları 
Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Türkiye'de Subtropik Meyve Üretimi ve Yıllara Göre 
Dağılımı (ton) 

Meyve Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992(x) 

Trabzanhurmasi 

Yenidûnya 
Avokado(x! 

45.000 
35.000 

8.000 
8 .000 

48.000 
28.000 

8.000 

8.000 

50.000 
36.000 
10.000 

9. 000 

53.000 
35.000 
10.000 

9. 800 

(x) Veri elde edilememiştir. 

çizelge 1 incelendiğinde 

Nar üretiminin, son beş yılda yaklaşık %5 oranında yıllık artış gösterdiği, 

- Mut üretiminin 1989 yılında düşük kış sıcaklıkları dolayısıyla bir miktar azalması 
dışmda normal olarak aynı miktarlarda seyrettiği, 

Tnbzonhurması üretiminin 1990 yılında bir sıçrama yaptığı, 

- Yeniriunya üretiminin daha kararlı bir şekilde artış gösterdiği anlaşılmaktadır, 



- Avokado üretimi henüz çok az düzeyde olup istatistiklere girmemiştir. Yıllık 
üretim yaklaşık 300 ton olarak tahmin edilmektedir. 

Muz üretiminim 1991-92 ve 1992-93 kış aylarında görülen şiddetli don olayları 
nedeniyle en az yarı yarıya düştüğü bilinmektedir. 

Çizelge 2. Türkiye'de Subtropik Meyve Üretiminin Bölgelere 
Göre Dağılımı (1991) (ton) 

Meyve Türleri 

Bölgeler Nar Muz Trabzon hurması Yenıdünya 

1.Ortakuzey 1 . 969   45   

2 . Ege 18.793   69 173 
3.Marmara 294   454   

4.Akdeniz 19.413 35.000 7 . 929 9.523 

5.Kuzeydoğu 158   213 
~ 

o.Güneydoğu 10.116       

7.Karadeniz 432   1.290 97 

8.Ortadoğu 584       

9.Ortagüney 1.241   
  

  

Toplam 53.000 35.000 10.000 9 . 800 

Çizelge 2 incelendiğinde 

- Nar üretiminin bütün bölgelerde yapıldığı ancak özellikle Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde yoğunlaştığı, bunları Güneydoğu Anadolu Bölgesinin izlediği, 

- Muz üretiminin tamamının Akdeniz Bölgesinde gerçekleştiği, 
Trabzonhurmasının üretiminin gene en çok Akdeniz Bölgesinde yapıldığı ve 

bunu Karadeniz bölgesinin izlediği, 

- Yenıdjnya üretiminin hemen tamamının Akdeniz Bölgesinde yapıldığı 
görülmektedir 

- Avokado üretiminin de, çizelgede gösterilmemiş olmakla birlikte, tamamının 
Akdeniz Bölgesinde yapıldığı bilinmektedir 



2.2.2. üretim Yöntemi 

Nar 3-5 m, trabzonhurması, yenidünya ve avokado 5-7 m aralıklarla dikilmekte, 
klasik meyve üretim yöntemleri uygulanmaktadır. Muz 3-4 m aralıklarla ocak usulü 
yetiştirilmekte, hem bitki özellikleri hem de don olaylarından koruma amacıyla özel 
üretim yöntemleri uygulanmaktadır 

2.2.3. Maliyetler 

Geçmiş yıllarda nar ve muz maliyetleri üzerinde çalışmalar yapılmış ancak 
güncelliğim kaybetmiştir. Diğer meyvelerde de bu konuda çalışma yapılmamıştır. 
Ancak genel olarak kış donlarından çeşitli yöntemlerle korunma dolayısıyla muz 
maliyetinin diğer meyvelere göre daha yüksek olduğu, nar maliyetinin de ortalama 
değerlere göre-çeşitli yetiştiricilik avantajları nedeniyle-daha düşük olduğu 
belirtilebilir. 

2.3. Dış Ticaret Durumu 

2.3.1. İthalat 

Tapor konusu subtropik meyvelerin son beş yıldaki ithalat durumları Çizelge 3'te 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Türkiye'de Subtropik Meyveler ithalatının Son Beş 
Yıldaki Dağılımı (ton) 

Meyve Y I L L A R 

1988 1989 1990 1991 1992 

Trabzonhurması 
5 . 948 16 .387 

4 

61.985 33.265 111 .322 

Türkiye'nin nar, trabzonhurması ve yenidünya ithalatının bulunmadığı, 

Muz ithalatının 1991 yılı dışında, yıldan yıla önemli artışlar gösterdiği, 

Avokado ithalatının, 1989 ve 1990 yıllarında çok küçük miktarlarda yapıldığı 



Aynı yıllarda Türkiye muz üretimi sabit kaldığı halde ithalatın katlanarak artması 
Türk halkının muz yeme alışkanlığının geliştiğim göstermektedir. 

2.3.2. İhracat 

Rapor konusu subtropik meyvelerin ihracat durumu Çizelge 4'te verilmiştir. 

Çizelge 4. Türkiye'de Subtropik Meyveler Ihracatınrn Son Beş 
Yrldaki Dağrlımı (ton) 

Meyve YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Nar 3 . 629 1 . 665 813 686 786 

Muz 135 5 2 20 22 

Trabzonhurması ---
---     

Yenidünya 346 213 33 148 48 

Avokado 67   11 2 76 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi 

- Nar. en fazla ihracatı yapılan meyve türüdür ancak miktarı giderek azalmaktadır, 

- Trabzonhurması ihracatı görülmemektedir, 

- Diğer meyvelerde de ihracat önemsiz miktarlardadır 

Nar ihracatı geçmiş yıllarda hızla artarak 1984 yılında 7.000 ton'a kadar çıkmış, o 
yıldan başlayarak en önemli alıcı Ürdün'ün alımları durdurmasıyla azalma eğilimine 
girmiştir. Körfez kriziyle birlikte diğer Arap ülkelerine ihracat da durmuş, yalnız 
Avrupa ülkelerine ihracat devam etmiştir. 

Trabzonhurması ihracatının da körfez krizine kadar Arap ülkelerine yapıldığı 
bilinmekle beraber kayıtlara girmemiştir 

2.4. Stok Durumu 

Subtropik meyveler için söz konusu değildir 

2.5. Yurtiçi Tüketim 

Yurtiçi muz tüketimi, ithalatın da katkısıyla kişi başına 3 kg'a yaklaşmıştır. Öteki 
subtropik meyvelerde kişi başına tüketim 1 kg'ın altındadır. 



2.6. Fiyatlar 

Meyve fiyatları üretim ve tüketim bölgelerine, yıllara ve yıl içinde aylara göre 
büyük değişiklikler göstermektedir. Çizelge 5'de İstanbul toptancı hali fiyatları aylara 
göre verilmektedir. 

Çizelge 5.Subtropik Meyvelerin İstanbul Toptancı Halinde 
Aylara Göre Fiyat Durumları (1991) (TL/kg) 

Meyve Türü 
Aylar   

Nar Muz Trabzonhurması(x) Yenidünya Avokado(x) 

1   2 . 679       

2   3 .270   

    

3   3 . 900       

4   4 .137   5 . 424   

5   4 .694   2 .220   

6   4 .480   1.945   

7   4 .120       

8   3 . 647       

9 1 .793 3 . 950       

10 1 .684 3 .698   
    

11 2 .313 3 . 624       

12 3 . 100 4 .328   

  
  

(x) Veri elde edilememiştir. 

Çizelge 5'te 

- Nar pazar peryodunun 4 ayla sınırlı olduğu ve fiyatların Eylülden aralık ayına 
doğru giderek arttığı, 

- Muz fiyatlarının bütün yıl boyu küçük dalagalanmalarla düzenli bir şekilde 
oluştuğu. 

- Yenidünya fiyatlarının gene 3 ay gibi kısa bir peryotta nisandan hazirana giderek 
azaldığı, 

- Trabzonhurması ve avokado fiyatlarının kayıtlara alınmadığı görülmektedir. 

Gene önemli bir tüketici bölge olarak Ankara toptancı hal fiyatları Çizelge 6'da 
verilmiştir. 
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Çizelge 6. Subtropik Meyvelerin Ankara Toptancı Halindeki 
Fiyatları (Tl/kg) 

Meyve 
Türü 

1992 Yılı 

Ağır1ıklı 
Ortalama 

1993 Yılı ilk Beş Ayı 

1 2 3 4 5 

Nar 

Muz 

Trabzonhurması 

Yenidünya 
Avokado 

3 .013 

6 .436 

(x) 
3 .296 

16.463 

4 . 885 

8 . 939 

13.683 

5 . 957 

10 . 082 

28.772 

4 . 784 

10.566 

55.540 

13.675 

11.032 

12.845 

10.288 

6.839 

(x) Veri elde edilememiştir. 

Çizelge 6 da 

- 1992 yılı meyve fiyatlarının genel ağırlıklı ortalaması 1.807 Tl/kg olduğu dikkate 
alındığında subtropik meyvelerin oldukça yüksek fiyat buldukları, 

- Nar meyveleri depolandığında yılın ilk aylarında fiyatının yükseldiği, 

- Muz fiyatlarının bir önceki yıla göre gene yüksek seyrettiği, 

- Yenidünyanın ilk çıktığında yüksek fiyat bulduğu ve giderek satış değerinin 
azaldığı, 

- Avokadonun meyveler içinde en yüksek fiyatla satıldığı görülmektedir. 

Muz fiyatlarındaki anormal yükselişin, 1992-93 kış aylarında görülen şiddetli don 
olayları nedeniyle yerli muzun piyasaya çok az miktarda ve düşük kaliteli olarak 
verilebilmesınden kaynaklandığı tahmin edilmektedir Avokado meyvelerinin yüksek 
fiyatı, piyasaya arzın düşük olmasındandır 

Subtropik iklim meyvelerinin üretim bölgesindeki fiyatlarını incelemek üzere 
Mersin toptancı halindeki durum örnek alınmıştır (Çizelge 7). 



Çizelge 7. Subtropik Meyvelerin Mersin Toptancı Halindeki 
Fiyatları (Tl/kg) 

Meyve 
Türü 

1993 Yılı ilk Altı Ayı 

1 2 3 4 5 6 

Nar 5 . 000 6 . 500 7 . 500 7 .500   
  

Muz 6 . 000 5 .500 6 . 500 6 . 000 6 . 000 6 . 000 

Trabzonhurması 2 . 500 3 . 000 4 . 000       

Yenidünya -- - ---

... 5 .000 4 .000 3 . 000 

Avokado       
  

    

Çizelge 7'de : 

- Nar fiyatlarınin sezon sonuna gidildikçe arttığı, 

- Muz fiyatlarının istikrarlı ve tüketim bölgelerine göre daha düşük olduğu, 

- Trabzonhurması fiyatlarınin gene sezon sonuna doğru artış gösterdiği, 

- Yenidünya fiyatlarınin nar ve trabzonhurmasının aksine başlangıçta yüksek olup 
sonra giderek düştüğü görülmektedir. 

-Avokadonun Mersin halinde satışının yapılmadığı bildirilmiştir. 

Genel olarak nar fiyatları, talep fazlalığı nedeniyle üretim bölgelerinde daha 
yüksektir. Diğer bölgelerde henüz yaygın olarak tüketim alışkanlığı oluşmamıştır. 
Ayrıca Eylül-Ekim ayları derim dönemi olup fiyatların en düşük olduğu aylardır. 
Muhafaza edilen narların fiyatlarında önemli artışlar görülmektedir. 

Muz fiyatlarının saptanmasında yerli ve ithal çeşitlerin ayırımı, hal müdürlüklerince 
yapılmamıştır. İthal muza talebin, büyük tüketici pazarlarinda daha fazla olduğu 
bilinmektedir. Üretici bölgelerinde yerli muz, küçük meyvelere rağmen, daha fazla 
aroması nedeniyle ithal muzla aynı fiyata satılmakta ve genellikle daha fazla talep 
görmektedir. 

Trabzonhurması meyvesi Türkiye'nin değişik bölgelerinde "cennet meyvesi", 
"Japon elması", "amme", "hurma" gibi farklı isimlerle bilindiğinden istatistiklerde yer 
alsa da, tam bir anlaşma sağlanamamaktadır. Ancak gene de üretim bölgelerinde 
talebin ve tüketimin daha fazla olduğu belirtilebilir. 

Yenidünya meyvesinin, ilkbaharın ilk aylarında piyasada yeterince taze meyvenin 
bulunmadığı bir dönemde çıkması, erken turfanda olarak değerini arttırmaktadır. 
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Mayıs ve Haziran aylarında diğer yaz meyvelerinin de pazara gelmesiyle fiyatlar 
düşmektedir. 

Avokado üretimi ve ithalatı henüz çok küçük boyutlarda olduğundan istikrarlı bir 
fiyat hareketi görülmemektedir. Büyük tüketim merkezlerinde talep daha fazladır. 

2.7. İstihdam 

Subtropik meyveler konusunda araştırma yapan teknik personel sayısı son derece 
azdır. Subtropik meyveler konusunda tam zamanlı çalışan araştırmacı hemen hemen 
yoktur. Bu konuda araştırma yapanlar zamanlarının bir bölümünü diğer meyvelere 
ayırmaktadırlar. Subtropik meyveler konusunda yayım ve üretim faaliyetlerinde 
bulunan uzmanlaşmış teknik eleman da bulunmamaktadır. Subtropik meyve üretimi 
yapan özel kişi ve kuruluşlarda da büyük ölçüde eğitim eksikliği görülmekte, bu 
konuda yetişmiş eleman ihtiyacı duyulmaktadır. 

2.8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

2.8.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler 

1988-1992 yılları arasında genel olarak subtropik meyve üretimi-muz dışında-
artmıştır. Islah edilen çeşitlerle kapama bahçe tesisleri hızlanmış, bahçelerin teknik 
bakımlarında gelişmeler görülmüş, kalite iyileşmiştir. Ancak bütün bu gelişmeler 
istenilen hızda ve düzeyde değildir. Meyvecilik sektöründe uzun vadeli bir yatırımı 
gerektirmesinin de etkisiyle, kaydedilen gelişmeler daha çok yurtiçinde yavaş yavaş 
kendisini göstermeye başlamış, henüz dış ticarete yansımamıştır. Nar, 
trabzonhurması. yenidünya ve avokadonun bu genel durumuna karşılık muz 
üretiminde bir grileme söz konusudur Beşinci plan döneminde başlayan muz ithalatı 
beklenenin aksine muz üretimini azaltmıştır, ancak muz üreticisinin kar oranında 
düşmelere neden olmuştur. Muz ithalatı, iç piyasada muz fiyatlarının artışını 
yavaşlatmıştır. Ancak 1991-92 ve 1992-93 kış mevsimlerinde görülen anormal 
sert kış koşulları, muz plantasyonlarında önemli zararlanmalara neden olmuş, 
kalite yanında üretimi de en az yarı yarıya azaltmıştır. Bunun sonucu ithal muz 
fiyatlarında artış görülmüş, dengenin aksi yönde bozulduğu izlenmiştir 

Türkiye meyveciliği köklü bir geçmişe sahiptir. Aile işletmeleri ve küçük 
işletmeler bu sektörde çok önemli bir yere sahiptirler. Böyle bir yapı içinde 
verimliliği ve kaliteyi arttırıcı çağdaş tekniklerin benimsenmesi ve kısa sürede 
uygulamaya geçilmesi son derece güçtür. Buna ek olarak subtropik meyveler 
konusunda henüz büyük ölçüde araştırmalara muhtaç bilgi eksiklikleri 
bulunmaktadır. Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki eğitim ve araştırma 
faaliyetleri, gereken hızlı gelişmeyi sağlayacak düzeyde bulunmamaktadır. 

Subtropik meyveler genel olarak dünyada daha az üretilen, daha az tanınan 
türlerdir. Özellikle rapor konusu meyveler, muz dışında çok dar alanlarda üretilmekte 



ve tüketilmektedirler. Bu durum bir üretim ve tüketim patlaması sağlamaya daha 
uygun koşullar yaratmaktadır. Son yıllarda kivi örneğinde olduğu gibi Türkiye'de de 
bir narda, trabzonhurmasında, yenidünyada hızlı bir gelişme sağlanabilir. 

Muz ve avokado konusunda ise en azından ithalatı azaltan, yüksek fiyat 
dayatmasını kıran düzeyde bir üretim beklenmektedir. Avokadoda iç talep 
karşılandıktan sonra ihracat şansı da doğabilecektir. 

Sonuç olarak altıncı plan döneminde belli ölçüde gelişmeler sağlanmış ancak 
çeşitli faktörlerin de etkisiyle subtropik meyvelerde bu gelişmeler yetersiz 
bulunmuştur. 

2.8.2. Sorunlar 

- Gelişmiş ülkeler endüstri çağını aşmış, bilgi çağını yaşamaktadırlar. Bilgi 
üretecek ve üretilen bilgiyi kullanabilecek insan gücü yetiştirilmesi, bütün ülkelerin 
bütün 'aktörlerdeki gelişmesini sağlayacak en önemli faktördür. Türkiye'de araştırma 
yapan, bilgi üreten üniversiteler, araştırma kuruluşları ve TÜBİTAK gibi kuruluşlar, 
yeterli kaynaklarla ve yeterli kapasite ile, güçbirliği yaparak çalışma aşamasına 
gelememişlerdir. 

- Ülke ekonomisinin kalkınmasında, farklı sektörlerdeki gelişmeler ve bir 
sektördeki gelişmelerin diğer sektörlere yansıması çok önemlidir.Türkiye'de endüstri, 
ulaştırma, iletişim, hizmet sektörlerindeki gelişmelerin tarıma yansıması çok geç 
ve yetersiz olmaktadır. 

Bunda tarım kesiminin yapısal sorunları da etkili olmaktadır.Eğitim düzeyi, 
geleneklere bağlılık, kapalı ekonomik yapı, parçalanmış arazi, sermaye eksikliği, 
Direysellik v b 

Zaten yetersiz olan bilginin, bu bilgileri tam olarak değerlendiremeyecek bir 
yap ıda olan tarım kesimine aktarılmasında ayrıca sorunlar, aksamalar görülmektedir 

Türkiye'nin tarım sektörünün bu genel sorunları doğal olarak meyvecilik ve 
'ıık subtropik meyve üretimine yansırken, bu kesimin kendine özel sorunları da 

vardır: 

- Ziraat fakültelerinde subtropik meyveler konusunda verilen eğitim yeterli değildir. 

-Fakültelervearaştırmakuruluşlarında subtropikmeyveler konusunda çalışan 
araştırmacılar yeterli sayıda değildir, dolayısıyla yapılan araştırmalar gerekli 
yoğunluğun çok altındadır. 

- Bunlara bağlı olarak yayım ve üretim yapan kuruluşlarda, subtropik meyveler 
konusunda teknik eleman ve bilgi noksanlıkları görülmektedir. 



- Bu durum yardımcı personel, usta işçi, bilinçli çiftçi eğitimini de imkansız 
kılmaktadır 

- Dünyada sınırlı ölçülerde olan tarım yapılabilen subtropık iklim alanları 
bakımından Türkiye çok şanslıdır, ancak yuk <rda belirtilen insan faktörü dolayısıyla 
mevcut kapasite yeterince değerlendirilememektedır. 

- Geç de olsa rapor konusu subtropık meyve türlerinde çeşit standardizasyonu 
sağlandığı halde, bu çeşitlerle ihtiyacı karşılayacak fidan üretimi yapılmamaktadır 

- Subtripok iklim özelliği gösteren alanlarda genel çizgilerle de olsa bir üretim 
planı yapılmamış, bunu zorlayıcı ya da teşvik edici önlemler alınmamıştır. 

- Sermaye ve bilginin buluştuğu münferit alanlarda başarı sağlanmakta, ancak 
bu durum yaygınlaşmamaktadır 

- Rapor konusu subtropık meyve türlerinden özellikle nar, trabzonhurması ve 
kısmen yenidünya için çok büyük bir potansiyel oluşturan Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde önemli ölçüde, araştırma, eğitim, yayım, üretim faaliyetlerinde bulunacak 
teknik eleman boşluğu bulunmaktadır. 

- Özellikle nar, trabzonhurması, yenidünya ve yeterli üretime ulaşıldığında 
avokado, Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine, Doğu Avrupa ülkelerine, Orta Doğu 
ülkelerine ihraç edilebilecek meyve türleridir Ancak bu konuda pazar araştırmaları, 
tanıtım faaliyetleri, üretimin buna göre yönlendirilmesi çalışmaları hemen hiç 
yapılmamaktadır. 

- Gıda sektöründe işlenmiş, tüketime hazır ürünler ön plana çıkmaktadır. 
Subtropık meyvelerle ilgili bu konularda da çalışmalar son derece yetersizdir. 

2.9.Dünyadaki Durum, AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama 

2,9.1. Nar 

Dünya nar üretimi ve ülkelere dağılımı konusunda istatistik halen 
bulunmamaktadır. Ancak geçen yıllarda ilgili ülkelerdeki ticaret ataşelikleri ile yapıian 
yazışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre 'i ürkiye, 53.000 tonla dünyada en çok 
nar üreten ülkelerin başında yer almaktadır. Yalnız.Çin'in üretimi bilinmemektedir. 
Daha sonra 40 000 ion üretimle Iran gelmekte, bunu Afganistan, Pakistan, Suriye. 
Irak, Orta Asya Turk Cumhuriyetleri.Mis r. Ispanya ve İsrail izlemektedir. Diğer 
Akdeniz ülkeleri. Uzak Doğu ülkelen ve bazı Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri çok 
daha önemsiz ölçüde nar üretimi yapmaktadırlar Türkiye yanında Iran, Pakistan, 
Afganistan. Suriye. Ürdün, İsrail ve Ispanya nar ihracatı yapan ülkelerdir. Nar ithalat 
eden ülkeler ise Hindistan, Rusya, Uzak Doğu ve Arap ülkeleri, Almanya, Avusturya, 



Ingiltere, Benelüks ülkeleri, İsviçre, Fransa, Norveç, İsviçre, İtalya ve Polonya gibi 
Avrupa ülkeleridir. 

Ülke sayısının bu kadar çok olmasına rağmen dünya nar ticareti hacim olarak 
büyük boyutlara ulaşmamıştır. En fazla tüketim, üretimin de yoğun olduğu Asya 
ülkelerinde görülmektedir. Avrupa'da ve özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkelrinde 
nar çok az tanınmaktadır. AT ülkelerinden Ispanya (yaklaşık 15.000 ton üretim) 
dışında, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerinde nar üretimi 3-5 bin 
ton gibi önemsiz ölçülerdedir. 

Avrupa'da nar meyvesinin az tanınmasına karşılık, son yıllarda narla birlikte 
birçok subtropik ve tropik iklim meyveleri "egzotik meyveler" olarak ilgi görmekte, 
yüksek fiyatlarla satış yapılmakta ve tüketim alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. 
Türkiye ile birlikte Iran, Ispanya ve İsrail Avrupa'ya nar ihraç eden ülkelerdir. 

2.9.2. MUZ 

Dünya muz üretimi Çizelge 8'de verilmiştir 

Çizelge 8. Dünya Muz Üretiminin Yıllara ve Kıtalara Göre 
Dağılımı (.000 ton) 

YILLAR 

KITALAR 

1988 1989 1990 1991 1992 (X) 

Asya 17 .213 18 .136 18.888 19.090   

Afrika 5 .882 6 . 078 6 .127 6 . 141   

Kuzey Amerika 7 . 085 7.309 7 . 970 8 . 054   

Güney Amerika 11.260 11.624 12 . 361 12 . 460   

Avrupa 453 439 422 448   

Düııya Toplamı 43 .148 44 . 970 46.883 47.880   

(x) Veri elde edilememiştir. 

Çizelgeden : 

- Dünya muz üretiminin en fazla Asya kıtasının güney ülkelerinde yapıldığı, bunu 
Güney Amerika ülkelerinin izlediği, 

- Dünya muz üretiminin yıldan yıla artış gösterdiği ve bu artışın, üretim yapılan 
bütün kıtalarda da görüldüğü anlaşılmaktadır. 



Avrupa muz üretimi Ispanya ve Portekiz'in Atlas Okyanusundaki adalarında 
yapılmaktadır ve büyük bir bölümü Ispanya'ya aittir 

Dünya muz ticareti büyük boyutlarda gerçekleşmekte, AT ve EFTA ülkeleri, 
Ispanya ve Portekiz dışında önemli ithalatçı ülke er olarak görülmektedir Türkiye'nin 
muz üretimi bu büyük pazarda önemsiz ölçüde kalmakta ancak ithalatı giderek 
artmaktadır. 

2.9.3. TRABZON HURMASI 

Dünya trabzonhurması üretimi konusunda veri elde edilememiş ancak bazı önemli 
ülkelerin üretim durumları konusunda bilgiler bulunmuştur (Çizelge 9). 

Çizelge 9. Bazı ülkelerde Trabzonhurması Üretimini Yıllara 
Göre Dağılımı (.000 ton). 

YILLAR 

Kıtalar 
1988 1989 1990 1991 1992 

Avusturalya 250 270 300 350 350 

Brezilya 45 . 750 46 . 836 45 . 500 46 . 000 48 .000 

Çin 732 . 921 650.283 624.773 642.000 815.000 

Iran 100 400 925 786 950 

İsrail 7 . 000 16.000 17.200 16 .200 15 . 350 

İtalya 69 . 170 92.920 68.770 61. 810 66 . 54 6 

Japonya 287.600 268.100 285 . 700 248 . 800 306.800 

Kore 98 . 337 113 .403 95.758 110 . 000 115.000 

Yeni Zelanda 650 640 972 1 . 585 i . 217 

Tayvan 15 . 694 16.404 15.457 14 . 935 15 .000 

Kaynak : FAO' nun (Roma, İtalya) 02 .12 .1993 günlü faksı 

Çizelgeden : 

- En fazla trabzonhurması üretiminin Çın ve Japonya'da yapıldığı, bunu Kore'nin 
izlediği. 

- İran'ın üretiminin az olmasına karşılık hızlı bir artış gösterdiği, 

- Avrupa'da sadece İtalya'nın önemli b . 0 c" : ıldugu dikkati çekmektedir. 



Miktarlar bilinmemekle beraber İsrail ve İtalya, Avrupa ülkelerine, Türkiye'de 
Körfez Krizine kadar Arap ülkelerine trabzonhurmasi ihraç etmektedir. 

2,9.4. YENİDÜNYA 

Dünya yenidünya üretimi konusunda da istatistik bulunmamaktadır. Ancak en 
önemli üretici ülkeler Güney Asya ve Uzak Doğu'da bulunmaktadır. Ayrıca bazı 
Akdeniz ülkelerinde ve ABD'de bir miktar yenidünya üretiminin yapıldığı 
bilinmektedir. Türkiye'nin Arap ülkelerine ve bazı Avrupa ülkelerine yenidünya 
ihracatı önemsiz ölçülerdedir. 

2.9.5 AVOKADO 

Kıtalara göre dünya avokado üretimi Çizelge 10'da verilmiştir. 

Çizelge 10. Dünya Avokado üretiminin Yıllara ve Kıtalara Göre 
Dağılımı (.000 ton) 

YILLAR 

Kıtalar 
1988 1989 1990 1991 (x) 1992 (x) 

Asya 124 116 142 

Afrika 152 185 120 

Kuzey Amerika 813 725 -1 . 136 

Güney Amerika 286 325 328 

Avrupa 29 47 76 

Dünya Toplamı 1.408 1.382 1.826 

(x) Veri elde edilememiştir. 

Çizelge'den : 

- En fazla avokado üretiminin, anavatanı olan Amerika'da üretildiği, 

- Üretimin genel olarak artma eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Amerika'da en fazla avokado üretimi ve tüketimi yapılan ülke Meksika'dır. İsrail ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti de önemli avokado üreticileri olup, Avrupa ülkelerine 
ihracat yapmaktadırlar. Avrupa'da Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde önemsiz 
miktarlarda avokado üretilmektedir. Avrupa'da bu meyve de yeni tanınmakta, ileriki 
yıllarda tüketiminin artacağı beklenmektedir. 
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Sonuç olarak dünyada muz üretim, tüketim ve ticareti geniş ölçüde yapılmakta, 
Türkiye de az miktarda üretimi yanında ithalatçı bir ülke görünümü almaktadır 

Nar, trabzonhurması, yenidünya meyvelerinin dünya üretimleri daha az olup 
tüketimleri daha çok üretici ülkelerde gerçekleşmektedir. Dünya ticaretinde önemli 
yer almakla beraber, Avrupa'da yeni tanınan ilgi gören, egzotik meyveler olarak 
görülmekte, yüksek fiyatla alıcı bulabilmektedirler 

Avokado üretimi muz kadar olmasa da özellikle Amerika'da oldukça fazladır. 
Genellikle üretici ülkelerde çok miktarda tüketilmektedirler. Avrupa ülkelerine, 
tanıtıldığı ölçüde ihracat şansı bulunmaktadır 

3. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

3.1. Genel Politika 

Yedinci plan döneminde subtropik iklim meyvelerinde üretimi arttırmak, kaliteyi 
arttırmak, ihracatı arttırmak genel amaç olacaktır. Üretim artışının sağlanmasında, 
üretim alanlarını arttırmak yanında, verimliliği arttırmak esastır. Bunun için araştırma 
faaliyetlerine hız verilecek, eğitim, yayım, fidan üretimi alanlarında gelişmeler 
sağlanacak, üretim teknolojisinde daha rasyonel uygulamalar görülecektir Muz 
ithalatının artarak devam edeceği, ancak Türkiye'nin muz üretiminden 
vazgeçmeyeceği beklenmektedir. 

3.2 Talep Projeksiyonu 

Türkiye'de subtropik meyvelere gösterilen talep henüz doyum noktasından çok 
uzak olup, buna bağlı olarak yıldan yıla fiyat artışları devam etmektedir. Yedinci plan 
döneminde de talebin sürekli fazlalığı görülecek, bunun karşılanması mümkün 
olmayacak ve fiyat artışları devam edecektir. Ancak çok miktarda muz ithalatı ve 
yüksek fiyat politikası, bu meyvede arz-talep dengesini sağlayabilecektir. 

3.3. Üretim Hedefleri 

Subtropik meyvelerde gerek talep fazlalı" . gerekse ihracat şansları dolayısıyla 
büyük ölçüde üretim artışları sağlanabil Me . Iık sektöründe üretim artışının kısa 
sürede büyük ölçülerde sağlanamayacağı, uzun vadede bunun mümkün olacağı 
düşünüldüğünde, yeterli olmamakla beraber yıllık %Î0 üretim artışı sağlanması 
hedeflenebilir. Mevcut duruma göre %100'ün üzerinde üretim artışları bile, bir arz 
fazlalığı yaratmayacaktır. 



3.4. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Türkiye'de subtropik meyve yetiştiriciliğinde, çağdaş üretim teknolojisi genellikle 
uygulanmamakta veya uygulanamamaktadır. Özellikle bilgi eksikliği, yetişmiş eleman 
eksikliği ve sermaye yetersizliği bunda en önemli etkendir. Subtropik meyveler 
konusunda teknik eleman yetiştirilmesi ve istihdamının artması beklenen gelişmelerin 
sağlanması için ilk adımlar olacaktır. Mevcut duruma göre subtropik meyve 
yetiştiriciliğinde verimlilik ve kalitede artış sağlanacak, ancak bu artış istenilen hızda 
olmayacaktır. 

3.5. Çevre İle İlgili Sorunlar 

Subtropik meyve yetiştiriciliğinin ve üretimin arttırılmasının olumlu katkıları 
olacaktır. 

3.6. Diğer Sektörlerle İlişkiler 

Subtropik meyve yetiştiriciliğinin gelişmesiyle, tarımsal ilaç, gübre, tarım alet ve 
makinaları üreten sektörlerin ürünlerine talep artacaktır. Ayrıca subtropik meyveler, 
besin endüstrisi sektörü için önemli ham madde kaynakları oluşturacaklardır. 

4. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Subtropik meyvelerle ilgili kamu veya özel bir yatırım planı bulunmamaktadır. 

5. SAĞLANACAK KATKILAR 

Subtropik meyvelerin üretim artışıyla bir kısım tarım arazisi daha ekonomik olarak 
kullanılmış, değerlendirilmiş olacaktır. Muz ithalatının azaltılması ve fiyat dengesinin 
sağlanması, diğer subtropik meyvelerde de ithalatın engellenmesi ve ihracat 
yapılması, Türkiye’ye döviz tasarrufu ve girişi sağlayacaktır. Ayrıca sektörler arası 
ticarette canlanma sağlanacak, meyve suyu, konserve, reçel, marmelat, şekerleme, 
dondurma v.b. üreten kuruluşlara hammadde ve rantabl çalışma olanakları 
verilecektir. İhracatın arttırılmasında, subtropik meyvelerin çeşitli işlenmiş ürünleri 
önemli rol oynayacaktır. 

Son olarak subtropik meyve üretiminin gelişmesiyle teknik eleman istihdamı 
artacak, ayrıca yardımcı eleman ve işçi ihtiyacı artarak tarım nüfusunun kente göç 
hızı yavaşlatacaktır. 

6. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE 
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Subtropik meyvelerin Türkiye'de en önemli ortak özellikleri diğer meyvelere göre 
daha az üretilmeleri, daha az tanınmaları ve dolayısıyla daha az tüketilmeleridir. 
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Ancak ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, beslenme bilincinin artması, 
damak zevkinin değişmesi subtropik meyvelere olan ilgiyi ve talebi arttırmakta, bunun 
sonucu bu meyvelerin fiyatları diğerlerine göre genellikle daha yüksek olmaktadır, 

AT ve EFTA ülkelerinde (Ispanya'nın bir miktar muz ve nar üretimi ve İtalya’nın 
trabzonhurması üretimi dışında) bu meyvelerin üretimi hemen hiç yoktur ve özellikle 
muz talebini büyük ölçüde ithalatla karşılamaktadır. Genel olarak AT ülkelerinin 
meyve ithalatının %90-95'ini tropik ve subtropik meyveler teşkil etmektedir. Bu 
durum Türkiye'nin subtropik meyve üretim ve ihracatına büyük önem verilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Nar, trabzonhurması ve yenidünya üretimi açısından Türkiye, Akdeniz, Ege ve 
sulama olanaklarının sağlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sınırsız 
imkanlara sahiptir. Bu üç meyve türü aynı zamanda Karadeniz Bölgesinde fındık ve 
çaya alternatif ürün olarak da düşünülebilir. Muz üretiminin arttırılması, thalatı 
azaltmak ve fiyat dengesi sağlamak açısından önemlidir. Yaklaşık 10-15 yıllık 
uygulamalar, örtü altı muz yetiştiriciliğinin verim ve kaliteyi arttırdığını, ekonomik 
olabileceğin göstermiştir. Bu durumda muz sahaları da artabilecek ve don zararları 
kontrol altına alınabilecektir. 

Avokado üretiminin de Türkiye'nin Akdeniz kıyı şeridinde arttırma olanağı vardır 
Gerek iç talebi karşılamak gerekse ihracat yapabilmek bu üretimi arttırmaya bağlıdır. 
AT ülkelerinden Akdenize kıyısı olanlarda bir miktarda avokado üretilmekle beraber 
yetersizdir. EFTA ülkelerinin avokado yetiştirme olanakları bulunamamaktadır. 

AT ve EFTA ülkeleri dışında Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de Türkiye'nin 
her zaman-muz-dışında-subtropik meyve ihraç etme şansı bulunmaktadır. 

7. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Rapor konusu subtropik meyvelerden nar yetiştiriciliği Türkiye'de yüzlerce yıldır 
yapılmakta, belli bir bilgi birikimi ve tüketim alışkanlığı bulunmaktadır. Ortadoğu 
ülkeleri de bu meyveyi yeterince tanımakta ve ithal etmektedirler. AT ve EFTA 
ülkelerine ise nar ihracatı yeni başlamıştır, ve tanıtılmaya muhtaçtır. Türkiyede nar 
üretiminin arttırılması için sınırsız ölçüde fiziki kaynaklar bulunmaktadır. 

Muz üretimi sınırlı ölçüde yapılabilmekte ancak uzun yıllar yetersiz de olsa yurtiçi 
talebi karşılayabilmektedir. Son yıllarda muz ithalatına rağmen, yerli üretim ekonomik 
olarak devam edebilmiştir Bazı teşvik ve desteklerle, ithalatı azaltmak ve ithal 
fiyatlarını dengelemek amacıyla muz üretimi Türkiye'de devam etmelidir. 

Trabzonhurması üretimi Türkiye'de çok yetersiz ölçülerde gerçekleştirilmektedir. 
Fiziki olarak üretimi onlarca kat arttırmak mümkündür. İç piyasaya kaliteli ürün 
verildiğinde talebin artacağı görülmektedir. Ortadoğu, AT, EFTA ve Doğu Avrupa 
ülkelerine de trabzonhurması ihracatı daima mümkündür. 
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Yenidünya üretiminin de Türkiye'de küçük boyutlarda olduğu belirtilmelidir. Aynı 
ülkelere ihracat mümkün olduğu gibi yurtiçinde de belirli bir talep potansiyeli 
bulunmaktadır ve üretim arttırılmalıdır. 

Avokado, subtropik meyveler içinde Türkiye'ye en son gelen, en az tanınan ve 
üretilen bir meyve türüdür. Ancak son yıllarda bazı trobik meyvelerle birlikte 
avokadoya Türkiye'de de ilgi gösterilmekte, bazı yıllar ithal edilmekte ve yüksek 
fiyatla alıcı bulmaktadır. Bu nedenle avokado üretiminin de olanaklar ölçüsünde 
arttırılması hem yurtiçi talebin karşılanması, hem de ihracat yönünden yararlı 
oalacaktır. 

Subtropik meyvelerin üretim artışlarında herhangi bir sınır getirmek ilk 5-10 yıl için 
gereksizdir. Meyvecilik sektörünün özelliği gereği bu artış zaten sınırlı ölçülerde 
gerçekleşebilecek ve bu sınırlamanın zorlanması, bu meyve türlerinde bir üretim 
fazlası oluşturmayacaktır. 

Ancak üretim artışı sağlanırken, verimliliğin arttırılması, Standard çeşitlerle ve 
kaliteli olarak üretim yapılması esastır. Bütün bunların sağlanmasında : 

- Subtropik meyveler konusunda araştırma, eğitim, yayım hizmetleri arttırılmalıdır. 
Bunu için araştırma yapan kuruluşlarla üniveristeler güç birliği yapmalı, TÜBİTAK bu 
birliği organize etmeli, bunun için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Ziraat fakültelerinde tarımsal öğrenim kalitesi arttırılmalı, bunun için fakültelere 
sağlanan kaynaklar geliştirilmelidir. 

- Araştırma enstitüleri reorganize edilmeli, araştırmacı personele maddi ve manevi 
destek sağlanmalı, araştırmacıya, bilim adamı hüviyetiyle toplumda saygın bir yer 
edindirmelidir. 

- Tarım il müdürlükleri yayım hizmetlerini etkin bir şekilde yapabilecek düzeye 
getirilmeli, bunun için idari düzenlemeler yanında hizmet içi eğitime önem 
verilmelidir 

Resmi üretme kuruluşlarının fidan üretiminden vazgeçeceği yıllar önce ilan 
edildiği halde, özel sektörün önünü açacak girişimlerde bulunulmamıştır. Resmi 
fidan kuruluşlarının sağlıklı damızlık materyal sağlayan işletmeler haline getirilmeli, 
fidan üretiminden vazgeçmelidir. Bunun yanında Araştırma Enstitülerinin ve bazı il 
Müdürlüklerinin fidan üretimleri zaten çok yanlış bir uygulamadır. II Müdürlükleri, özel 
fidan üretme işletmelerinin etkin kontrolörü görevi yapmalıdır. 

- Subtropik iklim meyvelerinin fidanları halen büyük ölçüde resmi kuruluşlarca 
üretilmekte ve miktar olarak yetersiz kalmaktadır. Adı, markası belli ciddi firmaların 
sertifikalı fidan üretimleri teşvik edilmelidir. 
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- Subtropik meyvelerin üreticilere tanıtımı, yetiştiriciliğinin avantajları ve yetiştirme 
tekniklerinin öğretilmesi konusunda son derece yetersiz uygulamalar görülmektedir. 
Subtropik iklim ve toprak olanaklarından en iyi şekilde yararlanmak için yetiştiricilerin 
bu konuda bilgilendirilmeleri, yönlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. 
Bunun için öncelikle subtropik meyveler konusunda teknik eleman yetiştirmeye 
ihtiyaç vardır. 

- Subtropik iklim özelliği gösteren bölgelerimizde tarla bitkileri üretimi daha 
fazladır. Bunlarin meyveciliğe dönüşmesi için ilk 3-4 yılı ödemesiz kredi olanakları 
sağlanmalıdır. Üretici uzun vadeli bir yatırım olan meyveciliğe, sermaye yetersizliği 
dolayısıyla geçmemektedir. 

- Bütün meyvecilik sektöründe olduğu gibi subtropik meyveler yetiştiriciliğinde de 
genel bir atılım yapılmalı, çağdaş teknoloji (dikim sistemi, sulama, derin v b.) 
uygulanabilecek koşullar yaratılmalı, mekanizasyon geliş-tirilmelidir. Bunun için 
gene öncelikle yetişmiş teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Subtropik meyveler çok çeşitli şekilde besin endüstri kuruluşlarınca işlenebilecek 
ve yeni ürünler elde edilebilecek özelliklere sahiptir. Bu konuda Türkiye'de yeni yeni 
başlayan araştırmalar son derece yetersizdir. Çok daha fazla sayıda araştırmalar 
yapılmalı, bulgular kısa sürede endüstriye aktarılmalıdır, 

- Başka ülkelerin yeni bir ürün için yarattığı pazara girmeye çalışmak, 
özellikle meyvecilik sektöründe geç kalmaya mahkûm olmak demektir. Bu 
nedenle Türkiye’nin yeni ürün elde etmesi ve ilk defa dünya piyasalarına sürmesi çok 
daha akılcıdır : Örneğin nar suyu, dondurulmuş ya da konserve edilmiş nar danesi, 
kurutulmuş veya konserve edilmiş trabzonhurması dilimleri, trabzonhurması 
marmelatı veya yenidünya reçeli vb. Bunlar için gerekli tanıtım programları 
düzenlenmeli, standart, kaliteli, ambalajlanmış ürünler, artan talebi karşılayacak 
hacimde olmalıdır. 
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PİKAN RAPORU 

HAZIRLAYAN 

Esma FARAÇLAR 

ANTALYA 



1. GİRİŞ 

Türkiye ürettiği tarım ürünleri yönünden, ülke halkını dışa bağımlı kılmadan 
dünyada beslemeye yeter 5-10 ülke arasında yer almasına rağmen, potansiyeli göz 
önüne alındığında, sağlanan döviz gelirlerinin yeterli olmadığı görülür. İhracatın 
arttırılmasında, ülkemizin sahip olduğu coğrafi değerlerinden daha yüksek düzeyde 
yararlanabilmek amacıyla yem kaynaklara, yeni meyve türlerine yer vermek 
zorundayız. İlerisi için bu kaynaklardan biri pikan (Carya ıllinoensis VV.K.Koch) 
olabilir. 

iyi muhafaza şartlarında kabuklu ve kabuksuz olarak uzun süre dayanması, 
yüksek beslenme değen göstermesi ve tüketim alanının çok geniş olması, pikan 
birçok meyveye göre avantajlı kılmaktadır. Bugün Ülkemizdeki gibi dünyada da 
yeterince bilinmeyen pikan. yetiştirildiği bölgelerde yerli halkın ve turistlerin büyük 
ilgisini çekmekte ve pazarda diğer sert kabuklu meyve türlerinden daha yüksek fiyat 
bulabilmektedir. Doğal ve ticari yetiştiriciliğinin yapıldığı anavatanı, Kuzey 
Amerika'nın güney kısımları ve bu kısmın doğu ve batısıdır Kanada'nın bazı 
kesimlerinde, Meksika, Güney Amerika da Brezilya ve Peru, Güney Afrika'nın Natal 
kıyıları, Batı Avusturalya'nın güney-batı kesimleri. Hindistan ve Çin'de bazı yöreleri 
ve İsrail az miktarda pikan yetiştirilen diğer bölgelerdir. İlkbaharın geç donlarindan, 
sonbaharın erken donlarına kadar uzun bir sürede meyvelerini olgunlaştırdığı ve 
toplam sıcaklık isteğinin fazla olmasından dolayı, Türkiye'de Akdeniz Bölgesi 
yanında, Ege, Güneydoğu Anadolunun bazı yöreleri pikan yetiştiriciliğine uygundur. 
Bugün Anavatanında 180'in üzerinde pikan çeşidinin varlığı bilinmekte ve bazılarının 
belirli ölçüde kuzeye doğru geçit yörelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak 
güneydeki çeşitlerin daha iri, gösterişli, iç randıman ve verimlerinin daha yüksek 
olduğu gerçektir. Türkiye'de pikan yetiştiriciliğine uygun geniş bir potansiyel alanı 
bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için her bölgede çeşitlerin 
denenmesi ve alınacak sonuçlara göre hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Akdeniz kıyı şeridinde ilk etapta 14 çeşit içerisinden 4 çeşit diğerlerinden üstün 
bulunmuş ve bu çeşitler ile ticari yetiştiriciliğinin yapılabileceği saptanmıştır. İleride 
üretiminin arttırılarak, iç ve dış pazar olanaklarının geliştirilmesi ile ülke ekonomisine 
büyük anlamda katkıda bulunabileceği sanılmaktadır. 

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Pikan konusunda halen araştırma yapan kuruluşlar: 

- Narenciye Araştırma Enst.-ANTALYA 
- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enst - Erdemli/IÇEL 
- Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Böl - ADANA 
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2. Üretim 

Pikan fidan üretimi, sadece Narenciye Araştırma Enstitüsü'nün olanaklarının 
elverdiği oranda üretilmektedir. Herhangi bir kamu fidanlığında üretimi 
yapılmamaktadır. Fidan üretimi yapan bilinen bir özel fidanlıkta yoktur. 

Tablo 1. Narenciye Araş.Enst.'nün yıllara göre pikan fidan 
üretimi 

PİKAN 1987 1988 

YILLAR 
1989 1990 1991 1992 

wichita 

Western 
Choctaw 

Mahan 

4137 932 800 500 500 275 

Kaynak : Fidan Üretim ve Dağıtım Talimatı.Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı. 

Yukarıda belirtildiği üzere son beş yılda pikan fidan üretiminin azaldığı dikkat 
çekicidir. Bir pikan fidanı eldesinin 3 yada 4 ncü yılda satışa hazır hale geldiği ve 
fazla bakım ve emek gerektirdiği, kuruluş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle 
özellikle son üç yıldır talebin karşılanamadığı görülmektedir. Yani talep azlığı değil, 
üretim yetersizliği söz konusudur. Bu konuda kamu fidanlıklarına, en yakın kuruluş 
Alanya Fidanlığına görev verilmelidir. Pikan meyve üretiminin yurdumuzda 5 ton 
civarı olduğu sanılmaktadır. 

a) Üretim Dağılımı 

Pikanda kapama bahçeden çok bireysel dikimler sözkonusudur. Yine eski aşısız 
ağaçlara da rastlanmadadır. Bu ağaçların genellikle verim ve meyve kaiitesi düşük 
olup bakımsız durumdadır. Pikan yetiştiriciliği daha çok Akdeniz bölgesi kıyı 
şeridinde az miktarda yapılmaktadır. Özellikle Antalya ve civarı, Mersin ve Adana'da 
dağılım göstermiştir. 

b) liretim Yöntemi 

Tesis edilen kapama bahçe sayısı az olup bunların dikimi aşılı fidanlarla 
gerçekleştirilmiştir. Bu ağaçların verim ve meyve kalitesi birçok ev bahçelerinde 
dikilen -sisiz pikan ağaçlarından daha yüksek verimli ve kalitelidir. Son yıllarda pikan 
bahçe tesisleri önerilen; erken yılda meyveye yatan, yüksek verimli, hastalık ve 
zararlılara dayanıklı, mgyve özellikleri üstün ve kaliteli çeşitlerle kurulmakta ve uygun 
bakım teknikleri uygulanmaktadır. Özellikle sulama ve gübreleme proğramı pikan 



yetiştiriciliğinde, iyi ve kaliteli meyve eldesinde önem arz eder. Anavatanı Kuzey 
Amerika'da ticari yetiştiriciliğinin yapıldığı yörelerde budama, hasat ve hasat sonrası 
meyvelerin temizleme, boy sınıflaması, tavlama, kırma, kabuktan ayırma, kurutma, 
kalite kontrol, renk sınıflaması, depolama ve ambalajlama işleri yapılır, 

c) Maliyetler 

Pikan konusunda henüz ticari düzeyde üretim yapılmadığı için maliyet 
hesaplanrramıştır, 

3. Dış Ticaret 

a) İthalat 

Türkiye nin pikan dış alımı yoktur. 

b) İhracat 

Türkiye’nin pikan dış satımı yoktur. Yeni yeni tanınmaya başlayan bir meyve türü 
olup henüz iç tüketime cevap verebilecek düzeyde üretime sahip değildir. 

4. Stok Durumu 

Üretim yeterli olmadığından stokta söz konusu değildir. 

5. Yurtiçi Tüketim 

Üretildiği düzeyde tüketilmektedir Çok az sınırlı bir tüketim söz konusudur. 5 ton 
civarında olduğu sanılmaktadır. 

6. Fiyatlar 

Pikan meyvesi. Antalya'daki piyasa gözlemlerine göre 1992 rayicinde, kabuklu 
olarak kg' 50.000 Tl'dan satıldığı gözlenmiştir. Antalya Narenciye Araştırma 
Enstitüsünde ise kg'ı 20.000 Tl'dan tüketiciye sunulmuştur. 

7. İstihdam 

Söz edilebilecek şekilde istihdam yoktur Pikan konusunda araştırma yapan teknik 
eleman sayısı son derece yetersizdir. Çiftçi bazından ele alınırsa; sınırlı miktardaki 
meraklı üreticilerin talepleri mevcuttur. Bugün yeterince tanıtılmadığından bııyük bir 
istihdam sözkonusu değildir. 
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8. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

a) VI. Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Bu dönemde; erken yılda meyveye yatan, yüksek verimli, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı, meyve özellikleri üstün çeşitlerin üreticiye verilmesi ile verimlilik ve kalitede 
artış sağlanmıştır. Temin edilen dış literatür ile, bilgi ve becerilerimiz daha 
olgunlaştırılmış, pikanın ancak yoğun ve bilinçli kültürel bakım ile ülkemizde 
ekonomik bir potansiyel gösterebileceği anlaşılmıştır. Konu ile uğraşan çok az 
sayıdaki araştırıcıların yayınları bu dönemde de sürdürülmüştür. Ayrıca Türkiye pikan 
konusunda, 14 Akdeniz ülkesi içerisinde, Akdeniz Ülkeleri Pikan Koordinatörü 
durumunu geçmiş ve 2 Kasım 1993 tarihinde, Uluslararası toplantı Narenciye 
Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirecektir. Ayrıca GAP yöresinde 94 dikim 
mevsiminde, pikan adaptasyon denemesi tesis edilecektir. Yani pikan konusundaki 
çalışmalar daha planlı bir şekilde yoğunlaştırılacaktır. 

b) Sorunlar : Henüz deneysel düzeyde çalışmalar mevcuttur. Antalya kıyı 
şeridinde, varlık gösterebilen çeşitler hemen hemen tesbit edilmiştir. Bu çeşitler ile 
ticari anlamda kapama bahçeler tesis edilmelidir. Türkiye'de pikanın yayılması 
gerekiyor. Konuya daha emniyetle bakılarak sorunların çözümünde yararlı 
olunmalıdır. 

- Pikan konusunda çalışan araştırıcı sayısının arttırılması (Narenciye Araştırma 
Enstitüsü ve Alata Bahçe Kültürleri'nde tek eleman). Özellikle konu ile uğraşan 
araştırıcıların, Kuzey Amerika da ticari yetiştiriciliğinin yapıldığı önemli merkezlerde 
bilgi ve becerilerinin arttırılması yolunda, tetkik ve incelemeleri yerinde görmelerinin 
sağlanması. Ayrıca dış literatürün araştırıcılara aksatılmadan sürekli temini. 

- Fidan yetiştiriciliğindeki tıkanıklığın giderilmesi. Yalnızca Narenciye Araştırma 
Enstitüsünün ürettiği fidan yeterli olmamakta, diğer kamu kuruluşlarında pikan fidan 
üretiminin teşviki sağlanmalı. 

- Adaptasyon denemelerinin daha geniş alanlara yayılması sağlanmalıdır. 
Özellikle geçit bölgelerinde çeşitleri görmemiz, varlık gösterebilecek çeşitleri 
saptamamız önemlidir. 

9. Dünyadaki Durum AT ve Diğer Önemli Ülkelerle Kıyaslama 

Ticari anlamda pikan yetiştiriciliği anavatanı olan Kuzey Amerika'da yoğunlaşmış olup 
dünya pikan üretiminin %80'ni buradan temin edilmektedir. K.Amerika'da 1982 tarım 
sayımında; 4.600.000 adet meyve veren, 2.300.00 adet ürüne yatmamış genç ağacın varlığı 
saptanmıştır (Overcash and ark, 1983). Meyveye yatan ağaç sayısının yarısı kadar 1-10 yaş 
arası genç ağaç varlığı üreticilerin tesis ve mevcutların geliştirilmesi yönünde ne denli istekli 
olduklarını göstermektedir. Hızla kapama bahçelerinin artışı, pazarda oldukça iyi fiyat 
bulmasının bir neticesidir. Çizelge 1'de K.Amerika'daki önemli merkezlerde kültür ve doğal 
plantasyonlardan elde edilen pikan rekoltesi verilmektedir. 
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Çizelge 1. X.Amerika'da önemli merkezlerde pikan üretimi. 

Ü R ETİM (Ton) 

Eyaletler 1990 1991 1992 

(Kültür+yerli) 
Georgia 25368+4077=29445 34881+10419 =45300 15855+2266=18121 

Texas 18120+9060=27180 13590+13590 =27180 18120+6795=24915 
New-Mexico 15402x 13137 13137 

Alabama 1812+453 =2265 3171+8154 =11325 3171+4077=7248 

Kaliforniya 1269x 1042 1178 

Mississippi 816+182 =998 2266+1133 = 3399 363+90 =453 
Louisiana 680+2039=2719 1133+11099 =12232 227+1586=1813 

Fiorida 906+725 =1631 906+680 = 1586 906+1359=2265 

G.Carolina 182+46 =228 1359+1133 = 2492 90+46 =136 

Oklahama 363+1903=2266 453+7248 = 7701 227+3851=4078 
K.Carolina 46+136 =182 1359+1133 = 2492 318+363 =681 

Arkansas 46+68 =114 680+680 = 1360 227+227 =454 

Diğer eyaletlerxx 9174 9378 9332 

TOPLAM 92873 138624 83811 

x Doğal plantasyon bulunmamakta. 
xx Arizona, Kansas, Missouri ve Tennesse 
Kaynak : 1993 Pecan South Vol. 25 (12): 9. 

Çizelge 1'den görüleceği gibi Kuzey Amerika'da 1990 yılında 92.873 ton, 1991 
yılında 138.624 ton, 1992 yılında 83.811 ton pikan meyvesi elde edilmiştir. 1992 
yılında K.Amerika'nın güneydoğusundaki don ve çiçeklenme esnasındaki yağışlar 
nedeniyle üretim olumsuz etkilenmiştir. Az üretim nedeniyle, yetiştiricilere pikan 
geçen iki mevsimden daha yüksek fiyat sağlamıştır. Kültür çeşitlerinden elde edilen 
ürünün 453 gr 1.52 $, yerli plantasyondan elde edilen ürünün 453 gr. 1.11 $'dan 
işlem görmüştür. 1991-1992 döneminde K.Amerika'da pikandan elde edilen gelir 310 
milyon dolar iken 1992-93 döneminde elde edilen gelir 251 milyon dolara düşmüştür. 
1993 Ocak ayında Meksika'dan; kabuksuz 17.757 ton, kabuklu 3.284 ton pikan 
meyvesi K.Amerika tarafından ithal edilmiştir, 

Meksika'da 1980'den bu yana pikan üretim alanları hızla artmakta ve gelecek 5-10 
yılda pikanın dahada artacağı beklenilmektedir. Meksika'daki pikan ihracatı 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Çizelge 2'de Meksika'daki pikan 
rekoltesi verilmektedir. 



Çizelge 2. Meksika'da pikan üretim (1982-89) 

YILLAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Pikan 

meyvesi 
(ton) 

14219 28253 25653 27000 19100 25600 16400 25000 

Kaynak : Bancomett, 1989. 

Son beş yılda Amerika'da pikan ihracatı ve ithalatı artmıştır. Meksika’da işçilik 
daha ucuz olup pikan meyvesi burada daha kalitelidir. «Amerika, buradan ithal 
ederek kendi düşük kaliteli iç pikanlarını ise Meksika'ya vermektedir. AET Ülkeleri 
pikanı bulabildikleri oranda tüketir. Üretici değil, alıcı tüketici durumundadır. Özellikle 
Almanya, Hollanda, Ingiltere'de sınırlı bir tüketim söz konusu olup «.Amerika'dan, her 
yıl artan miktarlarda ithal etmektedir. 

Kuzey Amerika'da son iki yıl içerisinde, pikan pazarda diğer sert kabuklu 
meyvelerden daha yüksek bir fiyata ulaşmıştır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Serbest piyasada sert kabuklu meyvelerin fiyatı, 
1991-92 

Sert K.Meyveler 
1991 1992 

(Dolar/453 gr) 

Badem (1 nci kalite iç) 1.64-1.70 1.66-1.78 
Pikan (1 nci kalite iç) 4.40-4.75 3.40-4.85 
Fındık (1 nci kalite iç) 1.67-1.73 1.35-1.63 
Ceviz (1 nci kalite iç) 1.67-1.79 1.35-1.63 
Antepfıstığı (tuzlanmış, kebap 2.10-2.35 2.00-2.30 

edilmiş) 

Kaynak : Gıda Enstitüsü Raporu, 1993. 
(1993 Pecan South Vol.26) (3) 23) 

Dünya'da pikan yetiştirilen bölgelerde, pikanın iç ve dış pazarının önü açıktır. 
Kavrulmuş kebap edilmiş pikan meyve ve şekerlemeleri yerli halkın ve turistlerin 
büyük ilgisini çekmektedir. Henüz Türkiye'de pikan konusu yeterince kavranamamış, 
sürdürülen çalışmalar sınırlı kalmıştır 

S4>) 



10. Altıncı Plan Döneminde Gelişmeler 

1. Genel Politika 

Söz edilebilecek düzeyde bir üretim söz konusu olmadığından genel bir politika 
oluşturulmamıştır. 

2. Talep Projeksiyonu 

Yeterince bilinmediğinden çok fazla bir talepten bahsedilemez. Fidanları, meraklı 
üreticiler tarafından her yıl kuruluşun imkanları dahilinde üretildiği kadar satışa 
sunulmaktadır. Üretiminin az olması nedeniyle yeni yılda pazara çıktığı ve pazarda iyi 
değer bulduğu görülmektedir. 

3. Üretim Hedefleri 

Toplam talep ve fiyatlar dikkate alındığında, üretimin büyük çapta artışı 
gerekmektedir. Pikan fidan üretiminin fidanlıklara verilmesi, Araştırma Kuruluşu'nda 
sadece tesis edilecek deneme yerleri için pikan fidan üretilmesi, konuyu daha sağlıklı 
kılacağı düşünülmektedir, Pikan fidan eldesinde, her yıl en az 1000 fidan 
hedeflenmelidir. Sahil şeritlerinin dışında geçit bölgelerinde de pikanın denenmesi ve 
çeşitlerin tesbiti ile ülke ekonomisine kazandıracağı katkı gözardı edilmemelidir. 

4. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Bu aşamada mevcut bir teknolojik durumdan söz edilemez. 

5. Çevre İle İlgili Sorunlar 

6. Diğer Sektörlerle İlişkiler 

Bu aşamada pikanın diğer sektörlerle ilişkisinden söz edilemez Ancak ileriki 
yıllarda üretim artışına paralel olarak diğer sektörlerle ilişkiye yavaş yavaş 
geçilecektir Bugün K.Amerika da pikanın iyi cins ekmek ve pasta yapımında dolayısı 
ile fırıncılık sektöründe, şekerleme çikolata ve dondurma sanayisinde, kavrulmuş 
kebap edilmiş pikan meyveleri kuruyemiş sektöründe çok geniş bir alanda tüketicilere 
sunulduğu bilinmektedir. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Pikan için Türkiye'de yatırım planı yoktur. 
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V. SAĞLANACAK KATKILAR 

Türkiye'de pikan üretim, tüketim ve ticaretinin gelişmesi ile diğer tarım ürünlerinde 
olduğu gibi; 

-Tarım arazilerinin rantabl bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak, 

- Dışsatımın gerçekleştirilmesi ile döviz girdisi dolayısıyla ülke ekonomisinin 
canlanmasında katkıda bulunacak, 

- İstihdam yönünden yaralı olabilecek, 

- Teknolojik ürünlerin devreye girmesi ile gıda endüstrisine hammadde 
sağlanacaktır. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA ve DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Henüz Türkiye'de çok az bir üretim nedeniyle diğer ülkelerle bir kıyaslama 
yapılabilecek düzeyde bulunmamaktadır. 

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Pikan meyvesi tam bir subtropik iklim meyvesi olmasa bile belirli iklim koşullarında 
yetiştirilebilen ve bu nedenle yetiştiriciliği yapılan ülkeler için önmeli bir avantaj kabul 
edilmesi gereken meyve türlerinden biridir. Yabancı kökenli olması nedeni ile 
Türkiye'de üretim ve tüketim miktarı henüz istenen düzeye ulaşmamıştır. Ancak 
yavaşda olsa bir gelişme içerisindedir. Bu aşamada alınması gereken tedbirler; 

- Konu üzerinde daha çok teknik elemanın yoğunlaşması sağlanmalı ve teknik 
personelin eğitimine önem verilmeli. 

- Fidan üretiminin arttırılması ve enaz ticari iki çeşitle kapama bahçelerin sayısının 
artış sağlanmalı, 

- Pikan adaptasyon denemeleri yurt sathında daha hızla yaygınlaştırılmalı. 
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