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MEYVE - SEBZE İŞLEME SANAYİİ 
(KONSERVE-SALÇA) 

ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYONU 
RAPORU 

I. GİRİŞ 

1.Sektörün tanımı ve sınıflandırılması 

Gıda maddeleri sanayii (Alt Grup No.311) ham. madde olarak 
kullandığı tarımsal veya hayvansal ürünleri daha kolay kullanılır duruma 
getirmeyi,onları uzun süre bozulmadan saklamayı amaçlamaktadır.Meyve- 
Sebze İşleme Sanayii (A.G.N. 3113) ise,bu ürünlerin yüksek su içermeleri 
ve kolayca bozulmaları nedeni ile,bunları hasattan sonraki en kısa 
sürede dayanıklı duruma getirmeyi ana amaç edinmiştir.Burada temel hedef 
meyve ve sebzelerde bozulmaya neden olan mikroorganizmin 
çalışamayacağı,fiziksel ve kimyasal bozulmayı önleyici koşulların 
yaratılmasıdır.Bu,meyve sebzelere ısı verilmesi (pastörizasyon,sterili- 
zasyon),ısının uzaklaştırılması(dondurulma),konsantre(koyul aştırma) ve 
suyunun tamamına yakınının uzak! aştın İması (kurutma),tuzlama,şeker 
katımı v.b. işlemlerle gerçekleştirilebilir. 

Meyve-Sebze Konserveleri ve Domates Salçası Alt komisyonunda 
kapsam içine alınan ana ürünler meyve-sebze konserveleri (A.G.N.31134, 
GİTPN 20.02 ve 20.06) ile üretimi ve tüketimi hızla artan 
soyulmuşdomates ürünleri ( GİTPN 20 02 10 10 - 20 02 10 90 ) dir.Bu 
ürünler hermetikli kaplarda,çoğunlukla vakum yaratılarak ambalajlanmış 
olup,ticari steril iteleri kapatma sonrası veya dolum öncesi ısıl 
işlemlerle (aseptik işleme koşullarında) sağlanmaktadır. 

Raporda anılan bu ana gurupların yanında reçel ve marmelatlar 
(A.G.N.31139,GİTPN 20.05.33 ve 20.05.34.) ;hazır yemekler (:A.G.N. 31134, 
GİTPN 20.02.08) ile Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Numaraları 
parantez içinde belirtilen bı“ber salçası (20.02.87),ketçap(21.04.21),acı 
biber sosu (21.04.44) gibi ürünler de , belirli kapsamlarda 
incelenmi şti r. 

07.03 GİTP numaralı "Tuzlu su içinde,kükürtlenmiş suda veya 
geçici bir süre bozulmalarım önlemeye yarayan diğer maddeler ilave 
edilmiş su içinde fakat derhal yenilmek amacı ile hazırlanmamış" 
besinlerle,08.11 GİTP numaralı "Geçici bir süre için bozulması önlenmiş 
meyveler" kapsam içerisine alınmışlardır. 

20.05 ana GİTP numarasının 35,36,37 ve 38. alt bölümlerini 
oluşturan,sırası ile, meyve pelteleri,meyve ezmeleri ve jöleler de 
kapsam içerisine alınmış ve reçel ve marmemaltlar bölümü içerisinde 
mütalaa edilmişlerdir. 
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Sebze konservelerinde tuz ve bazı organik asitler,meyve 
konservelerinde ise şeker ve bazı organik asitler belirli ölçüler içinde 
katkı maddesi olarak katılabilirler.Bunlar ana madde olan sebze ve 
meyvelerin dayanıklı kılınması işlemine ancak dolaylı olarak yardımcı 
olmaktadırlar.Reçel ve marmelati arda ise esas koruyuculuk yüksek 
orandaki şekerlerle sağlanmakta,koyulaştırmada kullanılan ısıl işlemin 
dayanıklı kılmadaki etkisi ise dolaylı olmaktadır.Bu nedenle teneke kutu 
ve özellikle cam kavanozlardaki reçeller ve marmelatların yanında 
plastik-alüminyum kombinasyonu ambalajlardaki ürünler de kapsama 
alınmışlardır. 

Salça sanayiinde giderek gelişen aseptik yöntemle işleme, 
kullandığı ambalaj isterse plastik aseptik torba olsun , toplam içinde 
gösterilmiştir. : 

Sebze-meyve konserveleri ve salça sanayiinde kullanılan 
ambalajlar,maliyet girdisinin büyük bir bölümünü oluşturması ve önemli 
sorunların kaynağı olmaları nedeni ile rapor kapsamı içinde ayrıntılı 
olarak ele alınıp incelenmiştir.Bu konuda ayrı bir alt komisyon 
çalışması bulunduğundan veriler ve tartışma kapsamı kısıtlı tutulmuştur. 

Raporda,ambalaj büyüklüklerinin arasındaki farklar tümü birer 
kilograma çevrilmek suretiyle giderilmeye çal ışılmıştır.Tablolardaki 
gösterimlerde meyve sebze ürünleri brüt ağırlık esasına göre gösterilmiş 
ve birim ton üzerinden belirtiİmiştir.Farkl ı derişimdeki salçalar 
üretim değerlendirilmelerinde ikili koyulaştırılmış 28-30 Brix'lik kuru 
madde bazına çevrilerek hesaplanmışlardır.Ancak ihracat ve ithalat 
değerlendirmelerinde elde edilen veriler gerekli detaylara sahip 
olmadığından yukarıdaki çevrim yapılamamıştır. 

Sebze esaslı hazır yemek konservelerinde sebze dışında 
pirinç,et,yağ v.b.besinler de bulunmaktadır.Bunlarda yardımcı maddeler, 
toplam ağırlıkta oransal olarak önemsiz bir pay aldıkları için,toplam 
ağırlığın içerisinde gösterilmişlerdir.Ana hammaddesi sebze olmayan 
hazır yemekler ise kapsam dışında bırakılmışlardır.Ancak yaprak 
sarması,ana hammadde grubuna girmesine karşın 31194 Alt Grubu'na 
sokularak ele alınmıştır.Et ve balık konservelerinin az b'ir bölümü de 
olsa,sebze meyve işleyen fabrikalarda işlenebilmektedir.Esas üretim 
yerlerinin farklı olması ve sebze meyve gurubunun dışında olmalarından 
ötürü bu ürünler raporda incelenmemişlerdir. 

Ev ekonomisi düzeyinde yapılan her türlü konserve ve salça 
hesaplamalarda dikkate alınmamıştır. 

Meyve - sebze konserveleri ve salça işleyen fabrikalarda meyve 
suları da işlenmesine karşın,bunlar bir başka alt komisyonun konusu 
olduğundan,incelemeye alınmamışlardır. 

Son yıllarda ihracata dönük konserve turşu ( özellikle 
kornişon ve hıyar ) üretimleri , klasik turşularla bir benzerlik 
göstermeyip tamamen sektörümüz içerisinde mütalaa edilmek istenmesine 
rağmen sağlıklı ve yeterli veri temin edilememesi yüzünden kapsam 
dışında tutulmuştur. Tamamen ihracata dönük olarak yapılan ve rapor 
kapsamındaki sebze konserveleri üretimine eşdeğer hacimde olan bu 
gurubun da selektif bilgilerle donatılıp sebze konserveleri sınıfına 
dahil edilmesi ve bu hususun bundan sonraki çalışmalarda mutlaka göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1.Sektördeki Kuruluşlar 

Türkiye'de kurulu durumda bulunan salça, sebze konserveleri, 
meyve konserveleri ve reçel-ınarmelat üreten başlıca firmaların adları 
ile bu firmalara ait tesislerin kurulu bulunduğu iller sırası ile 
Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 ve Tablo 4 'te verilmiştir . Hazır yemek 
üretimi çoğunlukla dökümü yapılan işletmelerin içinde 
gerçekleştirilmektedir . 

İşletmelerin büyük çoğunluğunun Marmara Bölgşsi'nde kurulu 
olduğu gözlenmektedir.Bunun ana etkeni, konserve sanayi, için ana girdi 
olan sebze ve meyvelerin,özeliikle domates'in,Karacabey-Mustafa Kemal 
Paşa yörelerinde bol ve kaliteli olarak yetiştirilme olanağının 
bulunmasıdır. 

Bu sanayi dalında faaliyet gösteren kuruluşların büyük bir 
kısmı özel sektöre ait olup anonim şirketlerdir. 

İşletmelerden bir kısmı kooperatif,koli ektif veya limited 
şirketlerdir.Tablolarda adı geçen işletmelerin dışında Ziraat 
Fakültel eri,Mühendisİ ik Fakültelerinin ilgili birimleri ve Tarım ve 
Köyişleri bakanlığının bazı enstitülerinde de çok düşük kapasitelere 
sahip pilot tesisler bulunmaktadır.Bun! arın esas amacının personel 
eğitimi,araştırma,sanayinin karşılaştığı sorunların çözümü olması nedeni 
ile listelere sokulmamışlardır. 

İlk dört tabloda aynı firmaların yer alması,meyve sebze işleme 
sanayi kolunun hammadde üretim mevsimine bağımlılığının fazla olması ve 
ana sezon dışında kurulu kapasiteden yararlanabilmek amacı güdülmesi 
nedeni iledir.Sebze meyve konservelerinin bazıları salça üretim mevsimi 
ile çakışmasına karşın bezelye konservesi gibi büyük miktarlarda üretimi 
yapılan konservelerde firmaların, salça sezonu dışında yoğun bir 
kapasite ile çalışma olanağı bulunmaktadır. 

2.Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

Meyve sebze konserveleri ve salça işleyen işletmelerdeki 
kapasite kavramı, hammaddenin özellikleri yanında makine donanımının 
kullanımı ile de yakından ilişkilidir.Bu nedenle,bu sanayide kapasite 
hammaddenin arzulanan nicelik ve nitelikte ve belirli bir fiat düzeyinin 
altında sağlanabilme süresi ile işleme hatlarının kullanılabilme 
süresine bağımlıdır. 

Domates işleme sanayiinde kapasite,bir kampanya dönemi 
içindeki bir günlük maksimum domates işleme kapasitesinin 60 gün ile 
çarpılmasıyla belirlenir.Kapasite birimi,elde edilen tüm konsantreler 
28-30 Brix değerine çevrildikten sonra üretilen salça cinsinden 
gösteril ir.Bazı resmi yöntemlerde domates salçası üretim kapasitesi 
"kontinü ve d i s kont i nü çalışan vakum cihazlarında bir saatlik süre ile 
kronometraj yapılarak üretilen salça miktarı tesbit edil ir.Çalışma 
rejimi günde 24 saat,yılda 60 gün kabul edilir" şeklinde bel irtiİmiştir. 

Sebze-meyve ve hazır yemek konserveleri ile reçel ve 
marmelatlarda kapasite,tesislerde bu amaçlarla mevcut makina parkının,en 
uygun hammadde sağlama döneminde üretebilecekleri mamul madde miktarı 
olarak alınmıştır. 
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TABLO 1 - SALÇA ÜRETEN FİRMALAR 

F İ R M A İSMİ İL ADI . 

1. TAÇ KONSERVECİLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA 

2. ÖZZAFER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BALIKESİR 

3. BANDIRMA ZAHİRECİLİK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. BALIKESİR 

4. BETA ZİRAAT VE TİC.A.Ş. BALIKESİR 

5. FİDE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BALIKESİR 

6. AKPINAR ZİRAİ İSTİHSAL VE KONSERVECİLİK A.Ş. BALIKESİR 

7. BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SAN.A.Ş. BALIKESİR 

8. SEÇ SALÇA KONSERVE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BALIKESİR 

9. OBA SINAİ DAYANIKLI DÖKÜM MALLARI SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. BALIKESİR 

10. BİL-KON GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLECİK 

11. ÖZ-TUSAN SALÇA KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

12. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

13. TAMEK GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

14. VATAN KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

15. AKPINAR ZİRAİ İSTİHSAL VE KONSERVECİLİK A.Ş. BURSA 
• 

16. TAT KONSERVE SAN.A.Ş. (MUSTAFAKEMALPAŞA) BURSA 

17. AKPINAR ZİRAİ İSTİHSAL VE KONSERVECİLİK A.Ş. BURSA 

18. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

19. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(YENİŞEHİR) BURSA 

20. EMEK SALÇA KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

21. MESTAŞ GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

22. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(KARACABEY) BURSA 

23. SULTANKÖY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

24. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

25. PINAR KONSERVECİLİK A.Ş. ÇANAKKALE 

26. TRUTAŞ TRUVA GIDA SAN.TARIM İŞLT.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

27. DEMİRCİ KONSERVECİLİK A.Ş. ÇANAKKALE 

28. BİRTAT GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 



F 1 R M A İSMİ İL ADI 

29. SERA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. EDİRNE 

30. ENEZ TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. EDİRNE 

31. SAHA TARIM ÜRÜNLERİ İTH.İHR.LTD.ŞTİ. HATAY 

32. AL-MENARA GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. HATAY : 

33. MEYNA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE İHR.A.Ş. İÇEL 

34. MEYSU MEYVE SUYU VE GIDA SAN.A.Ş. KAYSERİ 

35. AL-TAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. KONYA 

36. TUKAŞ TURGUTLU KONSERVECİLİK A.Ş. MANİSA 

37. THE COCA COLA EXPORT CORPORATION MANİSA 

38. EGE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. MANİSA 

39. TÜRSANT TOKAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. TOKAT 

40. DİMES GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TOKAT 

41. KARACALAR KAZOVA SALÇA FAB. TOKAT 

42. SERAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. TOKAT 

OPT 
kî3ntas\[on ve Kütünp, ■ ^ 
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TABLO 2 - SEBZE KONSERVESİ ÜRETEN FİRMALAR 

FİRMA İ S Mİ:    İL ADI 
1. KONKAV KAVALA KONSERVECİLİK SAN.VE TIC.A.Ş. AFYON 

2. SÜMA GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA 

3. FİDE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BALIKESİR 

4. UÇAR DONMUŞ, GIDA KONSERVE SAN.TİC.A.Ş. BALIKESİR 

5. BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SAN.A.Ş. BALIKESİR 

6. OBA SINAİ DAYANIKLI DÖKÜM MALLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BALIKESİR 

7. BİL-KON GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLECİK 

8. TARIMPEKS ZİRAİ ÜRÜNLER VE DOĞA MANTARLARI İTH.İHR.A.Ş BOLU 

9. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

10. TAMEK GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

11. VATAN KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

12. AKPINAR ZİRAİ İHTİHSAL VE KONSERVECİLİK A.Ş. BURSA 

13. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(MUSTAFAKEMALPAŞA) BURSA 

14. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

15. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(YENİŞEHİR) BURSA 
t 

16. EMEK SALÇA KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

17. MERSU SU ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

18. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(KARACABEY) BURSA 

19. ZEY TUR SAN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. (BERRAK TURŞULARI) BURSA 

20. CEMSAN GIDA SAN.VE TİC.KOLL.ŞTİ. BURSA 

21. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

22. ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. ÇANAKKALE 

23. TRUTAŞ TRUVA GIDA SAN.TARIM İŞLT.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

24. DEMİRCİ KONSERVECİLİK A.Ş. ÇANAKKALE 

25. ALAEDDİN KONSERVE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ÇANAKKALE 

26. SELAHATTİN KEMERLİ HALEFİ HALİME KEMERLİ ÇANAKKALE 

27. TEZ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

28. BİRTAT GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

.6. 
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29. ENEZ TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. EDİRNE 

30. GÜNGÖR SU ÜRÜNLERİ SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. İSPARTA 

31. MEYSİN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. İÇEL 

32. İSTANBUL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. İSTANBUL 

33. OKTAY DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 

34. MİTHATBEY KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

35. SUSİTAŞ SU ÜRÜNLERİ S AN.MAMULLERİ İHR.TİC.A.Ş. İZMİR 

36. TAMTAD KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. İZMİR 

37. SELİN FERMANTASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

38. BOZSAL BOZKURT SALAMURA VE KONS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

39. TUKAŞ TURGUTLU KONSERVECİLİK A.Ş. MANİSA 

40. İDEAL TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MANİSA 

41. EGE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. MANİSA 

42. LİDYA KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MANİSA 

43. EVİN KONSERVECİLİK SAN.TİC.A.Ş. MANİSA 

44. GİMSAN GIDA SAN.VE NAKLİYAT LTD.ŞTİ. SAKARYA 

45. SAL-KUR SU VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SAMSUN 

46. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. TOKAT 

47. TÜRKİLİ KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. ZONGULDAK 

48. AZİM KONSERVECİLİK VE SAN.KOLL.ŞTİ ZONGULDAK 

49. ÖREN KOLL.ŞTİ. ZONGULDAK 
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TABLO 3 - MEYVE KONSERVESİ ÜRETEN FİRMALAR 

FİRMA İ S M İ :  İL ADİ 
1. KONKAV KAVALA KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. AFYON 

2. SÜMA GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA 

3. UÇAR DONMUŞ GIDA KONSERVE SAN.TİC.A.Ş. BALIKESİR 

4. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

5. TAMEK GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

6. VATAN KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

7. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(MUSTAFAKEMALPAŞA) BURSA 

8. PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

9. TAT KONSERVE SAN.A.Ş.(YENİŞEHİR) BURSA 

10. KESTAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

11. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

12. TRUTAŞ TRUVA GIDA SAN.TARIM İŞLT.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

13. BAŞAR GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. GAZİANTEP 

14. MEYSİN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. İÇEL 

15. MİTHATBEY KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

16. SUSİTAŞ SU ÜRÜNLERİ SAN.MAMULLERİ İHR.TİC.A.Ş. İZMİR 

17. TAMTAD KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. İZMİR 

18. SELÇUK GIDA END.İHR.İTH.A.Ş. İZMİR 

19. BOZSAL BOZKURT SALAMURA VE KONS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

20. MEYBUZ-MEYVE VE BUZLU MUHAFAZA VE ENT. NAK. A.Ş. KAYSERİ 

21. KORVELLA TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş. KOCAELİ 

22. TUKAŞ TURGUTLU KONSERVECİLİK A.Ş. MANİSA 

23. TÜR GIDA AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. MANİSA 

24. EGE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. MANİSA 

25. LİDYA KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MANİSA 

26. EVİN KONSERVECİLİK SAN.TİC.A.Ş. MANİSA 

27. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. TOKAT 

28. TÜRKİLİ KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. ZONGULDAK 

.8. 



TABLO 4 - REÇEL - MARMELAT ÜRETEN FİRMALAR 

FİRMA İSMİ: İL ADI 

1. EVGİN ŞEKERLEME VE PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ADANA 

2. YENİ UĞUR TAHİN VE HELVA FABRİKASI ADANA 

3. GALİP TUZLU BEDİROĞLU ŞEKERLEME ADANA 

4. BOZTOPRAK GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AFYON . 

5. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SAN.A.Ş. ANKARA 

6. AKGÜNLER KOLL.ŞTİ. ANKARA 

7. TOKGÖZ GIDA MAD.İMALAT VE PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. ANKARA 

8. BURSA PAZARI GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ANKARA 

9. AKSOY KARDEŞLER GIDA SAN. ANKARA 

10. AÇIKEL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA 

11. AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MAD.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. ANKARA 

12. MİS SÜT SAN.A.Ş. BALIKESİR 

13. BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SAN.A.Ş. BALIKESİR 

14. BİL-KON GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLECİK 

15. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

16. TAMEK GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

17. TAT KONSERVE A.Ş.(MUSTAFAKEMALPAŞA) BURSA 

18. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN.A.Ş. BURSA 

19. KAFKAS PASTA VE ŞEKERLEME BURSA 

20. KESTAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

21. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. BURSA 

22. TRUTAŞ TRUVA GIDA SAN.TARIM İŞLT.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

23. TEZ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ÇANAKKALE 

24. ELİF MADENCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DİYARBAKIR 

25. ÜLKE KOLL.ŞTİ ERZURUM 

26. ERDEN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ESKİŞEHİR 

27. EMRULLAH ERDOĞAN-MAHD.KOLL.ŞTİ. ESKİŞEHİR 

28. BAŞAR GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. GAZİANTEP 



FİRMA İSMİ İL ADI 

29. GÜLPAŞ İSPARTA GIDA İMALAT PAZ.VE TİC.A.Ş. İSPARTA 

30. OKYAY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. İÇEL 

31. BEST BAL GIDA VE İHTİYAÇ MAD.PAZARLAMA VE TİC.LTD.ŞTİ. MERSİN 

32. MEYSİN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN VE TİC.A.Ş. İÇEL 

33. HERSAN HELVA REÇEL SAN.A.Ş. İSTANBUL 

34. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR ŞEKERCİLİK TİC.A.Ş. İSTANBUL 

35. ROYAL ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME FAB.A.Ş. İSTANBUL 

36. BALİN ŞEKERLEME VE GIDA MAD.TİC.VE SAN.A.Ş. İSTANBUL 

37. BOZKURT HELVE REÇEL SAN.VE TİC.A.Ş. İSTANBUL 

38. ÖMÜR YOĞURT VE GIDA SAN.A.Ş. İSTANBUL 

39. HELVA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 

40. DOĞA BİTKİSEL ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş. İSTANBUL 

41. ÖZANAL GIDA SAN VE TİC.A.Ş. İSTANBUL 

42. MAHİR GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. İSTANBUL 

43. OKTAY DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 

44. LİDER ÇİKOLATA VE GIDA SAN.A.Ş. İSTANBUL 

45. TOPKAPI REÇEL-HELVA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 

46. PEHLİVAN HELVACISI GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 

47. MİTHATBEY KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

48. SOYLU YOLUKAR ŞEKERLEME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR 

49. SUSİTAŞ SU ÜRÜNLERİ S AN.MAMULLERİ İHR.TİC.A.Ş. İZMİR 

50. TAMTAD KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. İZMİR 

51. MEYSU MEYVE SUYU VE GIDA SAN.A.Ş. KAYSERİ 

52. TATSUN BİSKÜVİ VE ŞEKERLEME A.Ş. KAYSERİ 

53. GÜLSAN ŞEKERLEME SAN.VE TİC.A.Ş. KAYSERİ 

54. MERKO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. KOCAELİ 

55. SET ŞEKERLİ MAD.SAN.VE TİC.KOLL.ŞTİ. KONYA 

56. ABDULLAH ÇÖĞEN KONYA 

57. İBRAHİM VE MEHMET ORTAKARA KOLL.ŞTİ. KONYA 
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FİRMA İSMİ  İL ADI . 
58. YILSAN ŞEKERLEME KONYA 

59. ERTÜRK TİCARET KONYA 

60. ÜNALLAR ŞEKERLEME FABRİKASI KONYA 

61. GESAŞ GENEL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. KONYA 

62. ÖZEL ŞEKERLEME KONYA 

63. HELTAŞ HELVA TAHİN VE REÇEL İMALİ KONYA 

64. AKSU. ŞEKERLEME KONYA 

65. TUKAŞ TURGUTLU KONSERVECİLİK A.Ş. MANİSA 

66. EGE KONSERVE SAN.VE TİC.A.Ş. MANİSA 

67. LİDYA KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MANİSA 

68. CAN KOLL.ŞTİ. ORDU 

69. ÜÇEL KOLL.ŞTİ. RİZE 

70. CAPO FOODS KURU SEBZE VE GIDA MAD.İML. VE TİC.LTD.ŞTİ. SAKARYA 

71. SÖĞÜTLÜ SÜT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.TİKVEŞLİ SAKARYA 

72. BULUŞ ŞEKERLEME FAB. SAMSUN 

73. GÜR ŞEKERLEME SAMSUN 

74. FİLİZ ŞEKERLEME GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. SAMSUN ’ 

75. AHENK ŞEKERLEME KOLL.ŞTİ. SAMSUN 

76. BAŞAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. SAMSUN 

77. KONEKTAŞ KONSANTRE SAN.VE TİC.A.Ş. TOKAT 

78. AKCAM ŞEKERLEME TRABZON 

79. TÜRKDİLİ KONSERVECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. ZONGULDAK 

80. AZİM KONSERVECİLİK VE SAN.KOLL.ŞTİ ZONGULDAK 

81. ÖREN KOLL.ŞTİ ZONGULDAK 
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Sebze-meyve konservelerinde kapasite belirlenmesi genelde 
otoklav ve kutu kapama makinelerine göre yapılmaktadır. Bu amaçla 
geliştirilen yöntemde her metreküp hacmin 560 adet 1/1 lik kutu 
aldığı.saatte bir şarj yaptığı,her 1/1 lik kutunun 850 gram olduğu kabul 
edil ir.Kutu kapama makinesinde bir saatlik kronometraj 
yapılarak,kapatılan 1/1 lik kutu sayısı bel irlenir.Otoklav ile kutu 
kapama makinelerinin kapasiteleri kıyaslanır ve darboğaz olan ekipman 
kapasite hesabında esas alınır. 

Çalışma rejimi Ege ve Marmara Bölgeleri'nde,8 saat 140 gün, 
diğer yörelerde 8 saat 120 gün kabul edilir. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan kapasite belirleme kriterleri 
oldukça eskimiş , gelişen teknoloji ve entansif ziraatin yanında 
sağlıklı sonuç veremez olmuşlardır. Bu ve bunun gibi 
sebeplerle kapasite raporlarının düzenlenmelerine esas olacak 
hesaplama yöntem ve kriterlerinin yeniden düzenlenmeleri 
hususu önemle aciliyet kazanmaktadır. 

Hazır yemek konserveleri Tablolarda yer alan fabrikaların 
birçoğunda gerçekleştirilmektedir.Bunların üretiminde gerekli ana 
donanımların sebze konservesi üretimindekilerden farklı olmaması 
buradaki kapasite hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Ancak yoğun el emeği 
gerektiren yaprak sarma v.b. hazır yemek konserveleri ile ana 
hammaddelerini çeşitli bakliyatların oluşturduğu ve tüm yıl boyunca 
üretimleri mükün olabilen hazıryemek türlerinde gerçek üretim 
kapasitelerinin belirlenmesi iş gücü , fabrika donanımlarının kapasitesi 
kadar önem taşımasına karşın büyük güçlük göstermektedir. 

Reçel-marmelat üretim kapasiteleri konusunda ise çok çelişkili 
veriler bulunmaktadır. Bu hususta çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 
depolanan ve analiz edilen bilgiler birbirleri ile uyuşmamakta ve bizzat 
üretici firmaların görüşlerine göre de sözkonusu kamu verilerinin 
yanıltıcı olduğu görülmektedir. Bunun yanında kamu verilerine göre 
kayıtlarda yer alan teorik kapasitelerin aşın yüksek görünümüne karşın 
fiili üretimlerin oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. , 

Bu işletmelerin içerisinde modern teknolojilerle çalışanların 
sayısı da çok sınırlıdır. Üretimde vakumlu kazanların kullanılmaması 
özellikle hidroksi metil furfurol yönünden standartlara uygun mal 
üretiminde sorunlar çıkarmaktadır. 

Türkiye'nin 1992 yılı esas alınarak belirlenmiş kurulu 
kapasitesi Tablo 4'de verilmiştir. 

TABL0:4 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,DOMATES SALÇASI,HAZIR YEMEKLER İLE 
REÇEL VE MARMELAT İŞLEME SANAYİİNDE 1988 YILINDAKİ KURULU 
KAPASİTE DURUMU 

SIRA NO ANA MALLAR 
KAPASİTE 
BİRİMİ 

KAPASİTE 

YILLAR 

19 8 8 19 9 2 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 DOMATES SALÇASI TON/YIL 280.000 350.000 
2 SEBZE KONSERVELERİ TON/YIL 68.000 160.000 
3 MEYVE KONSERVELERİ TON/YIL 20.000 48.000 
4 HAZIR YEMEK KONSERVELERİ TON/YIL 17.000 42.000 
5 REÇEL VE MARMELATLAR TON/YIL 44.000 72.000 

Kaynak,fabrika verileri ve tahmin. - 12 -



Sebze konservelerinin üretim kapasitesi ile ilgili olarak 
yaklaşık 20.000 tonluk soyulmuş ve doğranmış domates konservesi de dahil 
edilmiştir. Kurulu kapasitenin daha iyi değerlendirilmesi ve geçen dönem 
zarfında gerçekleştirilen yatırımlar sebze konserveleri ile birlikte 
diğer ana mallarda da kurulu kapasite artışının ana nedenleridir. 

Kurulu kapasitenin kullanımı ana mal guruplarına göre Tablo 
5'de verilmiştir. 

TABLO:5 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEK KONSERVELERİ VE DOMATES 
SALÇASI İŞLEYEN SANAYİDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI (%) 

ANA MAL 1988 1989 1990 1991 1992 

DOMATES SALÇASI 70 91 77 59 64 
SEBZE KONSERVESİ 59 60 57 51 56 
MEYVE KONSERVESİ 73 73 74 50 44 
HAZIR YEMEK KONSERVESİ 47 49 51 55 59 
REÇEL - MARMELAT 41 37 32 28 24 

Tahmini değerler 

Tablo 51 in incelenmesinden salçada kapasite kullanım oranının 
1989 yılında ideale çok yaklaştığı buna karşın 1991 yılında son beş 
yılın en düşük değerine ulaştığı görülmektedir. Bunun sebebi dünya ve 
Türkiye genelinde üretimin en üst düzeye ulaştığı 1989 yılından itibaren 
girilen krizin sonucunda üretim - satış dengelerinin tekrar kurulmaya 
çalışılmasıdır. Meyve konservelerinde ise ilk üç yıldaki kapasite 
kullanım seviyesinin son iki yılda düştüğü gözlenmektedir. Bunun sebebi 
son iki yılda yapılan önemli miktardaki yatırımların kapasitelerinin tam 
olarak doldurulamamasıdır. Hazıryemek konservelerindeki kapasite 
kullanım oranlarının artış trendi pazardaki gelişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Reçel-marmelat üretimlerindeki kapasite kullanım 
oranlarının sürekli bir düşüş trendi göstermesinin ana sebebi ise 
ülkemizde kontroldan uzak ve düşük kaliteli reçellerin pazarda yarattığı 
olumsuz rekabet ortamı ve tüketicinin kalite şikayetleri ile birlikte 
tüketim alışkanlığım terketmeye başlaması ile çok yakından ilişkilidir. 

3. Üretim 

a. Üretim Yöntemi-Teknoloji 

Domates Salçası 

Domates salçası üretiminde Türkiye'de uygulanan yöntemler ve 
teknoloji,Avrupa ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerdekinden hemen hemen 
hiç bir farklılık göstermemektedir.üretim teknolojilerindeki yenilikler 
çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'deki fabrikalarda da uygulamaya 
konulmaktadır. 

Salça üretiminde kaliteyi en fazla etkileyen ve yeni 
gelişmelerin uygulandığı aşamaları şu şekilde sıralamak olasıdır: 

- Ön ısıtma. 
"Hot break" ve "cold break" salça üretiminin gerçekleştirildi¬ 

ği aşamadır.Daha yüksek viskoziteli salçaların üretimi için yüksek 
pektin içerikli salça eldesinde hot break yöntemi 
uygulanmaktadır.Buradaki enzim inaktivasyonunun hızlı olarak 
gerçekleştirilmesi sonucunda piyasada daha fazla aranan özellikler 
kazandırılabiİmektedir.Türkiye'de bu aşamada teknolojik olarak sorun 
bulunmamaktadır. 
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- Pulp eldesi. 
Pulper ve finiser grupları,son yıllarda normal siklon tipinden 

kelebek tiplerine bunlardan da turbo ekstraktör tiplerine geçme 
göstererek önemli değişim göstermişlerdir.Büyük kapasiteli olan 
fabrikalarımızın hemen tümünde bu gel işmeler yakından izlenmekte ve 
uygulanmaktadır.Bu yöntemlerle yalnızca verim artımı sağlanmakla 
kalmamakta,elde edilen pulpun özellikle fiziksel özelliklerinde de 
değişmeler görülmektedir. 

- Koyulaştırma. 
Türkiye'de kullanılan koyulaştırıcıl ar dünyanın tanınmış 

teknolojilerine sahip firmalara aittir.Son yıllarda,ısı ekonomisinin 
giderek önem kazanması nedeni ile,koyulaştırma ünitelerinde üç etkili 
sistemler yerleşmiştir.Dört etkili sistemlerin halen tartışması 
yapılmaktadır. 

Koyulaştırmada en son teknolojik gelişmeler ters ozmos 
yönteminin uygulanması ve kullanılan buhardan daha fazla yararlanmak 
için termo kompresörlerin devreye sokulmasıdır.Bunlar,yatırım 
maliyetlerinin yüksekliği karşısında işletme maliyetini düşürücü etki 
yapmaları nedeni ile ekonomi sağlayıcı faktörlerdir.Özel 1 i kİ e ters ozmos 
sistemleri ön koyulaştırıcı olarak kullanılarak kapasiteyi önemli ölçüde 
arttırma ve yakıt kullanımım düşürme konusunda önemli avantajlar 
sağlamaktadır.Diğer ülkelerde de uygulanması çok yavaş olarak yayılan 
ters ozmos sistemlerinin ön koyul aştırıcı olarak kullanılmasının çok 
yakın gelecekte gerçekleşmesinin ülkemiz koşullarında oldukça güç olduğu 
düşünülmektedir.Ancak, püre niteliğinde özel ürünler eldesi konusunda, 
sağladığı üstün kalite avantajları nedeni ile,bu teknolojinin ümit 
verici olduğu söylenebil ir.Nitekim, bu konuda yatırımlar yapılmıştır. 

Koyulaştırma teknolojisinde son yıllardaki diğer bir gelişme 
ısıtmada mor ötesi ışınlardan yararlanmadır.Bu konuda halen tam olarak 
kabul edilmiş üstünlüklerin bulunmaması Türkiye'deki uygulamanın hemen 
gerçekleştirilebileceği konusunda kuşkular yaratmaktadır. 

Evaporator teknolojisinde etkinliği arttırıcı .değişiklikler 
konusundaki diğer çalışmaların,özeli i kİ e kullanılan İtalyan teknolojisi 
ile Türkiye'ye kısa sürede gireceği düşünülebilir. 

- Pastörizasyon ve dolum. 
Salça üretim teknolojisinde son yıllardaki en önemli 

değişmeler pastörizasyon ve dolum aşamalarında gerçekleştirilmiştir. 
Aseptik işleme tekniğinin uygulamaya koyulması ile, teneke kutu ambalaj 
kullanmama avantajı dışında,kalitede de önemli gelişmeler 
sağlanabilmektedir.Türkiye'de bu konudaki yatırımların dışında aseptik 
depolama ve taşıma için de tesisler kurulmaktadır. 

Aseptik dolum sistemlerinde,ambalaj ve teknolojik yönlerden 
dışa bağımlılık dışında,aseptik koşulların hızlı bir mikrobiyolojik 
denetiminin yapılması gibi bazı sorunlar çözüm beklemektedir. 

Meyve - Sebze ve Hazır Yemek Konserveleri 

Salçadakinin aksine konserve teknolojisinde Türkiye AT ve 
özellikle ABD'ndeki uygulananlara göre oldukça geri bir durumda 
bulunmaktadır.Üretim kapasitesinin düşük tutulmasının zorlayıcı nedeni 
ile otomasyona ve sürekli (kontinü) sistemlere tam olarak 
geçilememektedir. Bu konuda sektördeki dar boğaz ısıl işlemlerin 
yapıldığı aşamadadır.Gerek pastörizasyon ve gerekse sterilizasyonda 
basınçlı döner otoklav,sürekli otoklav ve basınç altında soğutma 
sistemlerine geçilmemiştir. 
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Özellikle bazı ürün konservelerinde başarı ile kullanılan alev 
sterilizatörü uygulamasının doğal gaz tüketiminin teşvik edileceği şu 
günlerde yeniden gündeme getirilmesi düşünülebilir. 

Yatırım maliyeti çok yüksek olan ancak çok düşük kapasitelerle 
çalıştığında ekonomik olabilen hidrostatik esaslı otoklavların çok yakın 
gelecekte Türkiye'de kullanım alanı bulabileceği düşünülmemektedir. 

Aseptik işleme teknolojisi sıvı besinlerden sonra katı 
parçacıklı besinler için de geniş uygulama alanı bulunmaktadır. Bu 
konudaki yatırımların Avrupa topluluğuna girmemiz durumunda daha da çok 
büyük önem kazanacağı sanılmaktadır.Anılan teknolojinin ancak belirli 
ürünler için kullanılabilmesi uygulama alanlarında kısıtlamalara neden 
olmaktadır. 

Üretimin sürekli olması yalnızca birim ambalaj maliyet 
girdilerini azaltmakla kalmamakta ürün kalitesi için de olumlu etkileri 
olmaktadır. AT için üretimde kalitenin öneminin artacağı düşünüldüğünde 
ve maliyetin düşürülmesinin çok önemli zorunluluk olduğu gözönüne 
alındığında halen kullanımda olan kesikli sistemlerin değiştirilmesi 
yararlı olacaktır. 

Hazır yemek üretiminde, çoğunlukla daha yoğun işgücüne 
gereksinim duyulması, üretimde teknolojik problemlerin yamsıra hijy.enik 
sorunları da gündeme getirmektedir. Burada uygun bir otomasyonun üretime 
sokulması ve üretimin kısa sürede tamamlanması gibi sorunların çözülmesi 
gerekmektedi r. 

b. Üretim: 

İlgili sektörde üretilen ana malların miktarları yıllara göre 
Tablo 6'd a gösterilmiştir. 

TABLO 6 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES 
SANAYİİ VE REÇEL VE MARMELAT ÜRETİM MİKTARLARI (TON) 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 DOMATES SALÇASI 195.600 285.000 249.350 200.400 225.100 
2 SEBZE KONSERVELERİ 40.400 61.842 59.378 69.700 90.000 
3 MEYVE KONSERVELERİ 14.500 15.100 16.300 19.700 21.200 
4 HAZIR YEMEK KONSER. 8.000 13.000 17.000 20.000 24.600 
5 REÇEL - MARMELAT 18.200 16.000 14.000 15.000 17.000 

Kapasite kullanım oranlarına ilişkin daha önce verilen Tablo 
5'in altında yapılan açıklamalara yukarıdaki tablo daha da ışık 
tutmaktadır. 

Dondurulmuş sebze üretiminin de devreye girdiği bu dönemlerde 
konserve üretiminin azalmadan sürdürülebilmesi ilgi çekicidir. Ayrıca 
reçel - marmelat üretimlerine peltelerin de dahil edilmiş olmasına 
karşın üretim seviyesinin geçen plan dönemindeki 1987 yılı üretimleri 
dolaylarında olması da daha önceki bölümde belirtilen kapasite kullanım 
oranım düşüren etmenlerden kaynaklanmaktadır. 

Fabrika çıkış fiatlarından hareketle üretim değerlerinin 
hesaplanmasında bazı fabrika verilerinden yararlanılmış ve Tablo 7 
oluşturulmuştur. 
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TABLO 7 1987 YILI FABRİKA ÇIKIŞ FİATLARINDAN GİDİLEREK HESAPLANMIŞ 
ÜRETİM DEĞERLERİ ( MİLYON T.L.) 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 DOMATES SALÇASI 244.500 627.000 695.700 831.700 1.519.400 
2 SEBZE KONSERVESİ 48.500 134.500 181.100 313.600 765.000 
3 MEYVE KONSERVESİ 28.300 52.800 76.600 187.100 296.800 
4 HAZIR YEMEK KONS 16.000 49.400 79.900 190.000 430.500 
5 REÇEL - MARMELAT 41.860 67.200 79.800 1.72.500 272.000 

Tablo 7'nin hesaplanmasında domates salçası için tüm ambalaj 
tiplerinin, sebze konserveleri için bezelye,fasulye,bamya,türlü 
konservelerinin, hazıryemek konserveleri için tüm hazıryemek 
konservelerinin, meyve konserveleri için vişne,şeftali kompostolarının, 
reçeller için de tüm reçellerin yurtiçi pazardaki ağırlıklı miktar 
ortalamaları dikkate alınarak ana malların fabrika çıkış ortalama 
fiatlarına ulaşılmış ve bulunan değerler Tablo 6'daki üretim miktarları 
ile çarpılmıştır. 

1988 - 1992 üretim dönemindeki gerçekleşmelerin Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine göre karşılaştırılması Tablo 8'de 
yapılmıştır. 

TABLO 8-1 1988 - 1993 YILI ÜRETİM MİKTARLARININ ALTINCI BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANINDAKİ HEDEFLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

YILLAR 

ALTINCI BEŞ YILLIK 
PLAN HEDEFLERİ (TON) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÜRETİM (TON) 

GERÇEKLEŞME ORANI 
(%) 

DOMATES 
SALÇASI 

SEBZE 
KONSERVESİ 

DOMATES 
SALÇASI 

SEBZE 
KONSERVESİ 

DOMATES 
SALÇASI 

SEBZE 
KONSERVES 

1988 207.900 39.400 195.600 40.400 - 5.92 + 2.54 
1989 217.800 40.900 285.000 61.842 + 30.85 + 51.20 
1990 227.700 42.400 249.350 59.378 + 9.51 + 40.04 
1991 237.600 43.950 200.400 69.700 - 15.66 + 58.59 
1992 247.500 45.450 225.100 90.000 - 9.05 + 98.02 

TABLO 8-2 1988 - 1993 YILI ÜRETİM MİKTARLARININ ALTINCI BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANINDAKİ HEDEFLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

YILLAR 

ALTINCI BEŞ YILLIK 
PLAN HEDEFLERİ (TON) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÜRETİM (TON) 

GERÇEKLEŞME ORANI 
(%) 

MEYVE 
KONSERVESİ 

HAZIRYEMEK 
KONSERVESİ 

MEYVE 
KONSERVESİ 

HAZIRYEMEK 
KONSERVESİ 

MEYVE 
KONSERVES 

HAZIRYEME 
KONSERVES 

1988 20.500 6.700 14.500 8.000 - 29.27 + 19.40 
1989 21.500 7.025 15.100 13.000 - 29.77 + 85.05 
1990 22.500 7.345 16.300 17.000 - 27.55 +131.45 
1991 23.500 7.665 19.700 20.000 - 16.17 +160.93 
1992 24.400 7.985 21.200 24.600 - 13.11 +208.08 
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TABLO 8-3 1988 - 1993 YILI ÜRETİM MİKTARLARININ ALTINCI BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANINDAKİ HEDEFLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

YILLAR 

ALTINCI BEŞ YILLIK 
PLAN HEDEFLERİ (TON) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÜRETİM (TON) 

GERÇEKLEŞME ORANI 
(X) 

REÇEL REÇEL REÇEL 

1988 18.100 18.200 + 0.55 
1989 19.000 16.000 - 18.16 
1990 19.850 14.000 - 29.47 
1991 20.720 15.000 - 27.61 
1992 21.600 17.000 - 21.30 

Tablo 8'in incelenmesinden 1988 yılında planda hedeflenen 
salça;meyve sebze, hazıryemek konserveveleri ve reçel üretimlerinin 
standart sapmalarının dikkat çekici oldukları göze çarpmaktadır. 
Salçadaki durum ; normal üretim hacminin yaklaşık 2/3 ünün ihracat 
zorunluluğundan ötürü bu sektörün dış dünya koşullarından etkilenmesinin 
yarattığı dalgalanmaları yansıtmaktadır. Sebze konservelerindeki durum 
ise öncelikle geçmiş plan dönemlerinde farklı kısımlarda mütalaa edilen 
domates konservelerinin ( soyulmuş , doğranmış v.b.) bu gurup içerisine 
alınmasından , ayrıca iç talep projeksiyonlarının ( özellikle bezelye 
konservesinde ) tahmin edilenlerden fazla gelişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Meyve konservelerinde ise iç tüketimin son derece 
dikkat çekici bir biçimde azalmasına rağmen standart sapmanın düşük 
oluşunun sebebi , meyve konserveciliğinde dünya pazarlarında son derece 
etkin bir yere sahip olan Yugoslavya'daki son gelişmelerin ardından 
alternatif ülke konumuna gelen Türkiye'nin eksik mekanizasyonuna 
ve plantasyonuna rağmen edinebildiği paydan kaynaklanmaktadır. Ancak bu 
durumun süregidebilmesi için oldukça önemi i tarımsal plantasyonlarla 
birlikte mekanik gelişmelerin adaptasyonları gereğinin önemi mutlaka 
gözönünde bulundurulmalıdır. Hazıryemek konservelerindeki aşırı standart 
sapmanın göze batan sebepleri arasında;çalışan nüfûsumuzun artışına 
paralel tüketimin etki 1 eni şi, askeri birliklerin ihtilaçlarının ve 
tüketimlerinin beklenmedik ölçüde ve olağandışı artışı, yurt dışında 

"P Türk spesiyalitelerinin eskiye oranla gördüğü kabul derecesinin artışı 
sayılabilir. Reçelerde ise yurt içi talep projeksiyonunun halkın 
ekonomik gücünün zayıflamasının da etkisiyle ve hatta alternatif olan 
bal üretiminin ülke genelinde artmasının yanısıra fiatlarımn da düşük 
olması ile oluşan problemin kısmen ihracat ile aşılması neticesinde 
üretim gerilemesi düşük seviyede olabilmiştir. 

c. Maliyetler. 

Meyve sebze işleme sanayiinde mal iyetler;hammaddenin 
çeşidi,fabrikaların ambalajı kendi işleyip işl eyememesi,maliyet 
hesaplama farklılıkları ve ürünün çeşidine göre farklılık 
göstermektedir. Maliyet kalemlerinden hammadde,yardımcı madde, ambalaj, 
işçilik ve üretim giderlerinin toplamı ile bulunan sınai maliyetle buna 
genel idare giderleri,finans giderleri ve satış giderlerinin eklenmesi 
ile bulunan toplam maliyette aynı bir ürün için işletmeler arasında 
önemli farklılıklar görülebilmektedir. 

Sınai maliyetlerin ve maliyet kalemlerinin dağılımının 
belirtilmesinde farklı ölçeklerde üretim yapan işletmelerin 
ortalamasının alınması yerine A.T. Ülkeleri ile rekabet yapabilecek 
ölçeklerde üretim yapan fabrikaların verilerinin değerlendirmeye 
alınması daha uygun bulunmuştur.Bu nedenle Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11 
bu ilkelerin ışığında hazırlanmıştır. 
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Tablo 9'da 1988 ve 1992 yılları arasında kilogram bazında 
sınai maliyet ortalamaları verilmiştir. 

Tablo 9'dan yıllara göre sınai maliyetlerde sürekli bir artış 
olduğu görülmektedir. Örneğin, domates salçasında beş yıl içinde 
maliyette yaklaşık 6 kat bir artış olmuştur. Bu artış oram sebze 
ve meyve konserveleri ile reçel ve marmelatlarda 7 kat, hazır 
yemek konservelerinde ise 9 kat olarak göze çarpmaktadır. 

TABLO 9 ÇEŞİTLİ MEYVE SEBZE KONSERVELERİ İLE REÇEL VE MARMELATLARDA 
ORTALAMA SINAİ MALİYETLER (TL/KG) 

ANA MALLAR 
YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Domates Salçası 810 1.426 1.808 2.690 4.874 
Sebze Konserveleri 810 1.468 2.059 3.038 5.738 
Hazır Yemek Konserveleri 1.332 2.531 3.863 6.127 11.655 
Meyve konserveleri 1.299 2.331 3.796 6.327 9.324 
Reçel - Marmelat 1.532 2.797 3.130 7.659 10.660 

Maliyet kalemlerinin, maliyet içindeki yüzde dağılımlarım 
belirtmek ve sınai maliyet ile toplam maliyet oranlarına ilişkin bilgi 
edinmek amacı ile Tablo 10 düzenlenmiştir. 

TABLO 10 BAZI SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİNDE MALİYET KALEMLERİNİN YÜZDE 
DAĞILIMI {%) 

MALİYET KALEMLERİ 
ANA MALLAR 

SALÇA ASEPTİK 
SALÇA 

SEBZE 
KONSER. 

HAZIR 
YEMEK 

MEYVE 
K0NSERV 

REÇEL 

Hammadde 36.10 38.80 34.00 27.10 33.90 44.30 
Ambalaj 17.20 10.40 20.00 24.20 • 18.10 17.40 

işçilik 9.80 10.70 11.50 20.50 14.80 10.50 
Üretim Giderleri 5.20 5.50 4.50 4.00 5.20 4.30 
Amorti sman 4.00 4.70 3.30 0.80 5.50 0.40 
SINAİ MALİYET 72.30 70.10 73.30 76.60 77.50 76.90 
Finansman+Satış Giderleri 19.70 21.10 19.60 16.90 16.50 16.90 
Genel idare Giderleri 8.00 8.80 7.10 6.50 6.00 6.20 

Kaynak:Fabrika verileri 

Tablo 10'da görüldüğü gibi topi am maliyet içerisinde sınai 
maliyetin payı aseptik salçadaki % 70.10 ile meyve konservelerindeki 
% 77.50 oranları arasında değişmektedir. Bütün ürünlerde hammaddenin en 
yüksek girdiyi oluşturduğu görülmektedir. Yalnızca diğerlerine 
göre daha fazla emek yoğun olan hazıryemek ürünlerde hammadde, ambalaj 
ve işçilik değerlerinin biribirine yakın değerler olduğu 
gözlemlenmektedir. Diğer taraftan işçilik giderleri ile finasman+satış 
giderlerindeki bir önceki plan dönemine göre gözlenen artış dikkat 
çekicidir... 

Üretimdeki girdi oranları incelendiğinde bunlarda bir önceki 
plan dönemine göre bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. Kıyaslamalara 
daha iyi bir baz oluşturması nedeni ile üretim girdilerinin dağılımının 
incelenmesi esas alınmış ve bu amaçla Tablo 11 düzenlenmiştir. 
Girdilerin hesaplanmasında Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan 
teknolojiler dikkate alınmıştır. 
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TABLO 11 BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİNİN AĞIRLIK BAZINDA DAĞILIMLARI 
(BRÜT BİR TON BİRİM ÜRETİM İÇİN) 

GİRDİLER BİRİM 
DOMATES 
SALÇASI 

SEBZE 
KONSER. 

MEYVE 
KONSER. 

HAZIR 
YEMEK 

REÇEL- 
MARMEL. 

Hammadde kq 5.600 770 800 650 650 
Yardımcı Maddeler kg - 10 130 165 600 
AMBALAJ MALZEMESİ 

kg 110 110 110 180 Teneke 
Cam kq - - 350 - 450 
Kuşe Kağıt kq 3 3 2 3 2 
Koli Karton kq 15 15 15 15 15 
Aseptik Ambala.i kq 4 - - -

Vari 1 kq 65 - - • -

ENERJİ 
kq 200 65 45 85 80 Fuel-oil 

Elektrik kw 90 45 40 60 35 

Kaynak:Fabrika bildirimleri 
NOT: Sebze konservelerinde çeşitlerin üretim içindeki payları şu şekilde 
al inmiştir.Bezelye % 25 , Türlü % 18, Taze Fasulye % 18, Bamya % 18 , 
Domates konserveleri % 18 ve diğerleri % 3 . 

Tablo 111 de bir önceki plan çalışmaları için hazırlanan Meyve 
Sebze Konserveleri ve Domates İşleme Sanayii Alt Komisyon Raporundaki 
verilerden bazı değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki 
hammadde girdileri ile ilgilidir. Domates salçasının brüt bir tonu için 
gerekli domates miktarında 400 kg'lık bir düşme görülmüştür. Bunun 
nedeni ıslah çeşidi domateslerin kullanımının yaygınlaşmış olmasıdır. 
Buradan fabrikaların tarım bölümlerinin çalışmalarının verimliliğe 
olumlu etkisi açıkça görülmektedir. 

Teneke kutu ile ilgili olarak ; bir önceki dönemden bu yana 
kaydedilen teknolojik gelişmeler sonucunda daha ince tenekelerin 
kullanıma girmelerini müteakip tüm ürünlerde bürüt bir tonjiçin yaklaşık 
20 kg düşüş gerçekleşmiştir. Ancak bu düşüşün temin edilebildiği ince 
levha tenekelerin yalnızca yurtdışından temin edilebildikleri ve 
Türkiye'de bu evsaflara uygun ince teneke levhaların üretilemediği 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

Bir ton salça başına fuel-oil kullanımının 20 kg azalması, 
kullanılan buharlaştırıcıların etki sayılarının arttırılması ve daha 
etkinleştirilen tasarımlardan kaynaklanmaktadır. 

4. Dış Ticaret Durumu: 

a. İthalat 
1. Ürün İthalatı: 

Türkiye tarafından yapılan meyve ve sebze konserveleri,domates 
salçası,reçel ithalatının miktarı ve bunların CİF değerleri, sırası ile, 
Tablo 12 ve 13'de gösterilmiştir. 
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TABLO 12 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,SALÇA VE REÇEL İTHALATI MİKTARI(TON) 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

YILLAR 

1988 . 1989 1990 1991 1992 

1 Domates salçası 1.399 _ _ 
_ 6.116 

2 Sebze konserveleri 41 18 83 31 130 
3 Mevve konserveleri 56 175 233 422 -

4 Hazır vemek konserv. - - - 1 3 
5 Reçel-marmelati ar 10 19 28 142 3 

TABLO 13 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,SALÇA VE REÇEL İTHALATI DEĞERİ(İOOO $) 

SIRA 
NO ANA MALLAR 

YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 Domates salçası 717 7 _ _ 2.570 
2 Sebze konserveleri 26 34 236 85 180 
3 Mevve konserveleri 75 216 349 549 -

4 Hazır yemek konserv. - - - 4 14 
5 Reçel-marmelati ar 6 15 121 357 2 

Tablolardan görüldüğü gibi en büyük ithalat kalemini domates 
salçası oluşturmaktadır. Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan gibi 
komşu ülkelerden ithal edilen bu salçaların kısmen 
işlenerek ihracatta kullanıldığı , kısmen de yurt içindeki açığın 
kapatılmasında kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bunlar yarı ürün 
olarak da kabul edilebilirler. 

Sebze konservesi ithalatı hemen hemen yok denebilecek bir 
miktarda seyretmekle birlikte 1992'de ağırlıklı olarak tatlı mısır 
konservesi ithalatından kaynaklanan bir sıçrama gözlenmiştir. Meyve 
konservesi de, sebzeye göre fazla olmasına karşın önemli bir ticari 
değer oluşturmamaktadır. İthalatın hemen tamamı ananas gibi Türkiye'de 
yetiştirilemeyen tropik meyvelerin konserveleridir. Ananas konservesi 
ithalatının bir bölümünün yurtiçi ihtiyacının dışında aşağıda 
değinileceği üzere reexport amacı ile ithal edildiği tahmin 
edilmektedir. 

Reçel, marmelat ve peltelerdeki ithalat önemli miktarlarda 
değildir . Bunlar da ülkemizde yeni tanınan çeşitler olup ağırlıklı 
olarak, diyet reçel ve marmelatlardır. 

2. Yarı Ürün İthalatı: 
Bir önceki bölümde belirtilen domates salçası ithalatı yarı 

ürün olarak da kabul edilebilir. Bunun dışında diğer ürünler için 
bir yarı ürün ithalatı tesbit edilememiştir. Tablo 12'de gösterilen 
miktarlardaki domates salçaları, yeniden ambalajlama ve işlemeden 
geçirilerek çoğunlukla dış satım için kullanılmıştır. 
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3. Hammadde İthalatı: 
Sektörde işlenmek için sebze ve meyve ithalatı 

yapılmamaktadır. Ambalaj ithalatı ise gerek teneke levha gerekse mamul 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hammaddede en önemli kalemi teneke 
levha ithalatı oluşturur. Bu konuda kesin bir rakam teneke levhaların 
diğer amaçlar için de alınması ve resmi verilerin bunların toplamına 
ilişkin olması nedeni ile bulunamamıştır. Teneke kutu üreticisi 
firmaların bildirdikleri tahmini rakamlara göre son yılda konserve 
kutusu olarak işlenmek amacı ile ithal edilen teneke levha miktarı yılda 
80.000-100.000 ton olmuştur. Bu ithalat teneke kutu üreticisi firmalar 
yanında doğrudan konserve üreticileri tarafından da yapılmaktadır. 
İthalat Yunanistan, Hollanda gibi A.B. ülkelerinden de 
yapılabilmektedir. 

Firmalarımız miktar ve fiat yönünden darboğazda kalmaları 
halinde teneke kutu ve cam kavanoz ithalatı da yapmaktadırlar. Cam 
kavanoz ithalatına yönelmenin en başta gelen diğer bir önemli sebebi de 
fiattan ziyade, Türkiye'de bir tekel konumunda faaliyet gösteren cam 
üreticisi firmanın çeşit ve model fakirliğinden kaynaklanmaktadır. 

Aseptik salça üretimi için gerekli aseptik torba konusunda 
dışarıya bağımlı olan Türkiye ihtiyacının tamamım dışarıdan ve tamamına 
yakın bir bölümünü Avrupa Birliği Ülkelerinden temin etmektedir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan Döneminde Ülkemizde gözlenen önemli 
bir gelişme de Liberal ekonominin gereklerine paralel olarak ihtiyaç 
duyulan her türlü hammadde ve yardımcı maddede yutdışı kaynakların Türk 
Sanayicisi için bir alternatif kaynak konumuna gelmiş olmasıdır. 

b. İhracat: 
Türkiye'nin domates salçası, meyve-sebze konserveleri, hazır 

yemekler ve reçel-marmelat gruplarından en fazla ihracatı domates 
salçasında olmaktadır. Diğer gruplardaki ihracatların gelişim 
kaydetmelerine karşın vardıkları nihai seviye itibari ile domates 
salçasına oranla daha düşük seviyelerde oldukları bir gerçektir. Ancak 
sebze konservelerinde görülen durum değişikliği ise daha önceki plan 
dönemlerinde ya olmayıp ya da gözönüne alınmayarak değerlendirmeden uzak 
tutulmuş olan hıyar konservelerinin ( son yıllarda oldukça önemli miktar 
ve değerlere ulaşan ) de sebze konserveleri bölümünde mütalaa 
edilmesinden kaynaklanmıştır. Ancak bu birlikte yapılan mütalaa yalnızca 
bu bölümde yapılabilmiş olup bundan sonraki plan dönemlerinde tüm 
kısımlarda birlikte mütalaa edilmesi uygun olarak değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan meyve konserveleri ihracatında iki yıllık bir 
durgunluktan sonra 1991 ve 1992 de tekrar bir sıçrama görülmektedir. Bu 
ihracatın çilek, vişne, turunçgil segmentleri gibi ağırlıklı olarak 
yurdumuzun doğal ürünlerinin yamsıra ananas gibi yurdumuzda 
yetişmeyen tropikal meyveleri de içermesi dikkati çekmekte ve 
Türkiye'nin reexport biçiminde ihracat yapabilme konumuna geldiği 
düşünülmektedi r. 

Tablo 14 ve 15'de konu ile ilgili ürünlerin ihracat miktarları 
ve değerleri, sırası ile gösterilmiştir. 
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TABLO 14 DOMATES SALÇASI.MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZ IRYEMEKLER İLE 
REÇEL VE MARMELAT İHRACAT MİKTARLARI (TON) 

ÜRÜN ve G.İ.T.P.N. 
YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Domates salçası (20 02 111 115.843 153.279 123.915 148.708 126.805 
Biber salçası (20 02 871 324 - 529 274 516 
Sebze konserveleri (20 02 191 18.400 29.378 54.713 82.29U 80.325+ 
Meyve konserveleri (20 06 101 8.721 2.612 1.743 7.185— 6.721-
Hazır yemekler (20 02 881 1.110 1.332 1.635 1.670 2.630 
Reçel-Marmelat,Pelteler(20 05 90) 761 3.467 4.193 6.146 7.934 

İ 20 02 (71,72,81,82,83,85,86)top!amı 
l 20 06 (32,33,34,35,36)top!amı 
3 20 05 (33,34,35)top!amı 
TABLO 15 DOMATES SALÇASI,MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEKLER İLE 

REÇEL VE MARMELATLARIN İHRACAT DEĞERLERİ (1.000 S) 

ÜRÜN ve G.İ.T.P.N. 
YILLAR 

1988 1989 1990 1991 ' 1992 

Domates salçası (20 02 11) 87.695 141.489 111.487 124.427 99.548 
Biber salçası (20 02 87) 242 - 542 355 540 
Sebze konserveleri (20 02 19) 93.998 26.233 53.914 60.943 76.430 
Meyve konserveleri (20 06 10) 7.751 3.921 2.265 8.342 17.117 
Hazır yemekler (20 02 88) 1.235 1.585 2.267 2.578 3.791 
Reçel-Marmelat,Pelteler(20 05 90) 659 2.659 4.385 6.871 8.975 

5. Stok Durumu: 

Fabrikaların ürettikleri malı doğrudan değil .toptancılar 
aracılığı ile pazarlamaları nedeni ile gerçek stok durumu hakkında bilgi 
edinilmesi çok zordur. Yıl sonu stok bildirimi,yeni üretim dönemi 
başlamadığından gerçekleri tam olarak yansıtmamaktadır. Mayıs ayı başı 
itibari ile stok belirlemesi yapmak ise, yukarıda belirtilen nedenlerden 
ötürü, güçtür. Fabrikaların yanında,toptancı ve perakendecilerdeki stok 
durumları da kesin olarak tesbit edilememektedir. 

Genel bir belirtim ile yıllara, ürün türüne , üretim ve 
tüketim miktarlarına bağlı olmak üzere konserve ürünlerde % 5 ile % 25 
arasında bir stok devrettiği söylenebilir. Bu oranın farklılığına ve 
belirleme zorluğuna yukarıda belirtilen öğelerden başka faktörler de 
etkilidir. Bunlar enflasyonun çok yüksek olduğu yıllarda toptancıların 
fabrikalardan fazla mal çekmesi,pazar olanaklarının değişiklik 
arzetmesi, halkın gelir düzeyinin değişmesi v.b. gibi etmenlerdir. 

6. Yurtiçi Talebi: 

işlenmiş tüm meyve sebze ürünlerinde olduğu gibi konservelerde 
de mamullerin iç tüketimini veya talebini çeşitli faktörler 
oluşturmakta,bunun miktarını etkilemektedir. Tüketim miktarı bir yandan 
gelir düzeyi ve yaşam standardına; diğer yandan da ürün geliştirme, 
reklam, pazarlama gibi öğelere bağlıdır.Sosyoekonomik koşullara bağlı 
olma yanında ihracatın iyi koşullarda gerçekleşip gerçekleşmediği de iç 
tüketimde etkendir. Gelir düzeyinin yükselmesi işlenmiş ürünlere talebi 
arttırmaktadır. 
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ASKerı DirıiKier , üniversiteler, rauriKaıar yıuı tupıu 
tüketim merkezlerinin ihtiyaçları, kış şiddetinin düzeyi de 
yurtiçi talebi etkileyen önemli faktörler arasındadır. 

Ev ekonomisi düzeyinde yapılan üretimin miktarı işletmelerde 
üretilen ürünlere talebi yakından ilgilendirmektedir. Salça,reçel gibi 
ürünler için bu durum daha belirgindir. 

Yurtiçi tüketiminin hesabı için, üretim-dışsatım farkı ve 
stoklardan hareket edilmiştir. Türkiye'de yurt içinde tüketilen tahmini 
ürün miktarları Tablo 161 da verilmiştir. 

TABLO 16 DOMATES SALÇASI,MEYVE-SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEKLER,REÇEL 
VE MARMELATLARIN YURTİÇİ TALEBİ (1000 TON) 

ANA MALLAR 
YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Domates Salçası 67.740 74.600 76.890 79.000 81.400 
Sebze Konservesi 32.000 35.500 36.300 37.050 42.400 
Meyve Konservesi 8.300 10.400 12.800 10.100 10.200 
Hazır Yemek Konserve. 6.800 10.950 14.400 18.000 21.670 

Reçel ve Marmelatlar 16.000 12.100 9.200 8.900 10.100 

Tablo 16'nın genel değerlendirilmesinden, meyve konserveleri 
ve reçel gruplarında tüketimin dikkate değer bir düşme temayülü ve 
dalgalanma içinde olduğu görülmektedir.Salça , sebze ve hazıryemek 
konservelerinde ise yıllar itibari ile nüfus ve ihtiyaç artışı biçiminde 
yorumlanabilecek düzenli bir artış gözlenmektedir. 

7. Fiatlar : 

Ürünlere olan talep onların kaliteleri kadar fi at1 an ile de 
yakından ilgilidir. Fiatı oluşturan öğelerden genel giderlerin payının 
azalması üretim miktarının artışına bağımlıdır. 

Tablo 17'de çeşitli fabrikalardan derlenen ürün fiatları 
verilmiştir. 

TABLO 17 ÇEŞİTLİ BİRİMLERDEKİ DOMATES SALÇASININ, BAZI KONSERVE VE 
REÇELLERİN FABRİKA ÇIKIŞ ORTALAMA FİATLARI (TL/Kg) 

ÜRÜNÜN CİNSİ 
YILLAR 

1988 1989 1990 1991 1992 

Domates Salçası 1.250 2.200 2.790 4.150 6.750 
Sebze konserveleri 1.200 2.175 3.050 4.500 8.500 
Mevve konserveleri 1.950 3.500 4.700 9.500 14.000 
Hazır vemek konserveleri 2.000 3.800 5.800 9.200 17.500 
Reçel 1 er 2.300 4.200 5.700 11.500 16.000 

Kaynak: Fabrika bildirimleri 

Tablo 17'in incelenmesinden 1988 yılına göre 1992 yılındaki 
fiatların artış oranının 5.4 - 8.7 kat arasında olduğu gözlenmekte 
olup bu artışların Türkiye'de yaşanan enflasyonla ve arz talep 
değişimleri ile açıklanması gerekmektedir. 
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Yukarıdaki fabrika çıkış fi ati arı üzerinden bayi, toptancı 
veya hipermarketlere belirli oranlarda yapılan indirimlerin yamsıra 
özellikle son yıllarda ekonomik ve finansal koşulların bir sonucu olarak 
gündeme gelen diğer ilave indirim şekli de erken ve peşin ödemelere 
tanınmak durumunda kalınan indirimdir. 

Perakende satış fiatları bölgelere ve yörelere göre değişiklik 
gösterebildiği gibi yine ekonomik ve finansal koşulların son yıllarda 
yarattığı olumsuz ortamda , yukarıda vurgulanan ödemeye bağlı 
farklı indirimlerden dolayı da değişikİ ik gösterebilmekte ve zaman 
zaman spot piyasalar oluşabilmektedir. 

8. İstihdam : 

Meyve sebze işleme sanayiinde çekirdek kadro olarak nitelenen 
sürekli bir kadroya çalışma sezonu içinde geçici (mevsimlik) bir kadro 
da katılmaktadır. Sürekli kadro ve mevsimlik işçilerin sayısı 
fabrikaların üretim kapasitesi yanında ürüne göre de değişiklik 
göstermektedi r. 

Sektörün bu hareketli ve elastik yapısı içerisinde firmalar 
itibari ile ve toplamda personel istihdamının tesbit edilebilmesi 
oldukça güçleşmektedir. 

Meyve-sebze konserveleri fabrikalarında uygulanan ücret 
politikaları ülke düzeyinde uygulananlardan pek büyük farklılıklar 
göstermemektedi r. 

Bu sanayide daha çok yüksek ve orta düzeydeki teknik eleman 
sıkıntısı çekilmektedir. Özellikle orta düzeyde nitelikli teknik 
elemanların sağlanmasında önemli zorluklarla karşı 1 aşı lmaktadır.Bu 
konuda iki yıllık eğitim yapan Meyve-Sebze İşleme Teİcnikerliği Bölümü 
gibi lise öğrenimi sonrasında iki yıllık bir eğitim içeren yüksek 
okulların çalışmaya başlaması umut vericidir... 

Meyve-sebze işleyen fabrikalarda mevsimlik işçilerin 
sağlanmasında da zorluklar görülmektedir.Meyve sebze işleme sanayiinde 
yoğun bir çalışma dönemine girildiğinde tarımsal üretimin de çok 
miktarda işgücüne gereksinim duyması işgücü sağlamayı güçleştirmektedir. 
Bunun yanında yaz mevsiminde inşaat sektörünün hızlanması, erkek işgücü 
gereksiniminin bir kısmının buraya kayabilmesine neden olmaktadır, 
işçiler tercihlerini ücret politikalarına göre yapmaktadırlar. Bu 
nedenle de meyve-sebze işletmeleri daha yüksek ücret vermedikçe hammadde 
üretiminin çok olduğu yıllarda bile fabrika üretiminde nitel ve nicel 
bazı sorunlar çıkabilmektedir. 

9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi : 

a.) 6.Beş Yıllık Plan Dönemindeki Gelişmeler: 

6. beş yıllık plan dönemi içerisinde salça, sebze-meyve 
konserveleri, hazıryemek konserveleri ile reçel ve marmelat üretim 
kapasitelerinde öngörülenin üzerinde artışlar görülürken özellikle 
sebze, meyve ve hazıryemek konservelerindeki artışların % 100 lerin 
üzerinde olduğu Tablo 4'den görülmektedir. Bu önemli artış oranlarının 
bir bölümü yatırımlara ve reel kapasite artışlarına dayandırıl ab i 1 irken 
bir bölümünün de bir önceki dönemde hazırlanmış kapasite değerlerinin 
düşük tutulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim Tablo 6'daki 
üretim değerleri incelendiğinde reçel marmelat üretimindeki düşüşün 
kapasite artışı ile çeliştiği görülmektedir. Tablo 4 ve Tablo 6'mn 
değerlendirilmesinde : 
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1984 - 1987 yıllan arasında yenileme, tamamlama ve darboğaz 
giderme amacı ile alınan teşviklerle hemen tüm firmaların 
gerçekleştirdiği yatırımlar sonucunda 
Türk Salça Sanayii bu kapasitesini % 
kullandığı 1989 yılım müteakip fiili 
kapasite çok düşük oranda artmış ve 
kapasitede % 25 artış sağlanırken 
kaydedilmiştir. 

kapasitesini iki katına 
91 gibi çok yüksek bir 
üretimde inişe geçerken 
dönem sonunda toplamda 
fiili üretimde % 15 

çıkaran 
oranda 
kurulu 
kurulu 
artış 

1988 - 1992 döneminde kurulu kapasitesinde % 135 artış görülen 
sebze konservelerindeki fiili üretim artışı da % 123 oranında 
görülmektedir. Bu üretim artışı başlıca bezelye ve domates 
konservelerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Ancak , yukarıda 
vurgulandığı gibi bu alandaki en büyük gelişmenin , sağlıklı veri temin 
edilememesi nedeniyle kapasite ve üretim tablolarına alınamayan , 
ihracata dönük hıyar ve biber konservelerinde olduğu gözlenmektedir. 

Aynı dönemde kurulu kapasitesinde % 140 artış görülen meyve 
konservelerinde fiili üretim artışı da % 46 olarak düşük bir seviyede 
görülmektedir. Bir önceki dönemde hazırlanan kapasite değerinin düşük 
tutulmasından ötürü kapasite artışının çok yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Buna rağmen fiili üretim artışı seviyesinin düşük 
kalmasının sebepleri arasında , tesbit edilen yüksek dış satım 
olanaklarım gerçekleştirebilecek tarımsal plantasyon uyumsuzluğundan , 
fiat dengesizlikleri sebebiyle ortaya çıkan maliyet artışlarından 
kaynaklanan ihracat güçlüklerine rağmen ve bu güçlüklerin dönemsel 
olarak aşılmasından alınan cesaretle yatırımlara yönelinmesi 
görülmektedir. Esasen bu konu sadece meyve konserveleri için değil 
dönemler itibari ile diğer ürün guruplarında da sözkonusu olmuştur ve 
olabilecektir. 

Hazıryemek konservelerinde kapasite artışı % 147, fiili üretim 
artışı % 207 olarak görülmektedir. Bu rakamların irdelenmesinden eski 
yatırımlarla birlikte yapılan yeni yatırımların kapasite kullanım 
oranların yüksek oluşu anlaşılmaktadır. 

* 

Aynı dönemde reçel ve marmelat fiili üretimi % 7 düşerken 
kurulu kapasitenin % 63 oranında artışı oldukça ilginç ve dikkat 
çekicidir. Bu tablonun, yüksek kaliteli ve mevcut standartlara uygun 
üretim yapabilen firmaların; yeni yatırımlarla düşük kaliteli ve düşük 
fiatlı reçel ve marmelat üretimi yapan firmaların çoğalması ve 
yaygınlaşması ( Özellikle Konya , Gaziantep bölgelerinde ve Anadolunun 
diğer bazı kesimlerinde ) neticesinde üretimlerini düşürmek zorunda 
kalmalarının yansıması olduğu düşünülmektedir. 

Reçel ve marmelatlar hususunda bu önemli gerçeğe ilaveten , 
dönem başında kurulu kapasitenin düşük tesbit edildiğine , dönem 
zarfında dondurulmuş meyve sektöründeki hızlı gelişim sonucu dondurulmuş 
meyvelerden reçel ve marmelat üretim imkanının da kurulu kapasiteleri ne 
denli artıracağı gözönünde bulundurularak yeniden kapasite tesbit yöntem 
ve çalışmalarının gereğine inanılmaktadır. 

b. Sorunlar : 

Meyve sebze konserveleri, salça ve hazır yemeklerle reçel ve 
marmelat üreten sanayi kollarında ortaklaşa olarak bulunan başlıca 
sorunlar aşağıdaki başlıklar altında verilebilir. 
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1. Ambalaj sorunu: 
Tüm plan dönemlerinde üzerinde önemle durulmasına karşın 

bugüne kadar çözülmemiş sorunların başında ambalaj sorunu gelmektedir. 
Türkiye'de teneke levha üretiminin kısıtlı oluşu yanında, kalitesinin 
tartışılır nitelikte olması ve satışında uygulanan yüksek orandaki avans 
politikası kutu maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır. Teneke 
ambalaj ile ilgili bir önceki dönem raporunda temas edilen problemlerini 
önemli ölçüde çözen Türkiye'nin bu konu ile birlikte özellikle cam ve 
diğer ambalaj türlerindeki güncel sorunu; çeşit, model, maliyet , 
kalite, kantite gibi tüm parametreleri ile batı standartlarını 
yakalayarak aşması gereğidir. 

2. Finansman Sorunu: 
Sebze-meyve işleme sanayii genelde finansman sorunlarının en 

üst düzeydeki boyutlarda yaşandığı bir sektördür. Kısa bir dönem içinde 
üretim girdilerine çok fazla miktarda finans sağlanmasının zorunluluğu 
ve para dönüşümünün uzun bir periyoda yayılması, şirketleri özellikle 
satmalına ve üretimin finansmanında zor durumda bırakmaktadır 

Son yıllarda finans maliyetlerinin hızla artması soruna daha 
da büyük boyutlar kazandırmıştır. İhracat için sağlanan düşük faizli 
krediler bile sorunu tam anlamı ile çözebilir nitelikte olmamıştır. 

3. İhracat Sorunları: 
Son Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde,özellikle ilk 

yılından sonra,uygulanan ekonomik politikaların doğrultusunda yeni 
pazarlar bulunmaya çalışılmıştır. Ancak bu hususta yeterli sonuç 
al mamamı ştı r. 

Yaş meyve sebze ihracatının gördüğü teşvikler ile sanayimiz 
çoğu zaman gereksiz biçimde hammadde sorunu yaşadığından sınai üretim 
ve ihracatım gerçekleştirmekte zorlanmaktadır. 

İhracatlarımızda genellikle önemli bir navlun problemi göze 
çarpmaktadır. Bu problem kısmen kara taşımacılığındaki aşırı yüksek 
fiatlar ve kara taşıma filomuzun yetersiz miktarından kaynaklanmaktadır. 
Diğer taraftan da deniz taşımacılığında limanlarımızdaki' yüklemelerde 
karşılaşılan insan kaynaklı yükleme problemleri , müşteri 
reklamasyonlarına kadar varabilen kalite problemleri yaratmaktadır... 

Sebze-meyve konserveleri, hazır yemekler ve reçeller için son 
yıllarda yine bir dış pazar canlanması görülmüşse de bunların istenen 
seviyeye ulaşamadığı da bir gerçektir... 

Avrupa Birliği Ülkeleri'ne yaptığımız ihracatın belirli 
kontenjanlar çerçevesinde kalması ve önemli salça üreticisi ülkelerin bu 
topluluk içerisinde yer alması dolayısı ile gümrük vergilerinden ve 
desteklemelerden olumsuz etkilenmeler, bu pazardaki şansımızı 
kısıtlamaktadır. Bu konu bir sonraki bölümde ayrıntıları ile işlenilmeye 
çal ışılacaktır. 

Türk ürünü salçaların çoğunluğunun kalitesinin diğer ülkelere 
göre üstün olması, salça maliyetimizin düşüklüğü dış pazarlardaki 
şansımızın her zaman için yüksek olmasını sağlamaktadır. Ancak, diğer 
üretici ülkelerin uyguladıkları desteklemelerden ötürü, maliyet 
düşüklüğümüzün yarattığı avantajları kaybetme durumu ile karşı karşıya 
gel inmektedir. 

4. Hammadde Sağlanmasındaki Sorunlar: 
Özellikle salça sanayii için gerekli domates ve bezelye gibi 

sebzelerde fabrikaların anlaşmalı ekime gitme oranları giderek artmakta 
ve diğer ürünlere de yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak,bu 
koşullarda bile oluşan fiata bağlı olarak hammaddenin anlaşmalı 
fabrikaların dışına gittiği de görülmektedir. 
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Sebze meyve işleme sanayimiz tüm imkanlarım zorlayarak 
ihracatım artırma gayreti içerisinde olurken,çoğunlukla anlaşmasız ve 
korsan nitelikte alimi ara dayanan taze sebze meyve ihracatı ve bu 
ihracatın gördüğü destek;bir taraftan hammadde özelliği ile rakip ülke 
sanayicilerine avantaj sağlarken,diğer taraftan yurt içinde yarattığı 
hammadde problemi ile sanayimizi zor durumda bırakmakta ve üstelik bu 
hammaddeden oluşacak üretimin tüm katma değerlerinin yurt içinde 
kalmasına engel teşkil etmektedir. 

Bir tanın ülkesi olma şansını bize kazandıran ekolojik 
koşulların iyi değerlendirilmemesi ve tarım reformlarının tam olarak 
gerçekleştirilememesi entansif ve modern tarımın uygulanamamasına neden 
oluşturmaktadır. Tarım örgütlerini kurmuş fabrikal ar,gerek tohum ve fide 
gerekse diğer tarımsal girdilerde yetiştiriciye çok olumlu katkılarda 
bulunmaktadırlar. Tüm bunlara karşılık hammaddenin yeterli nicelik ve 
nitelikte sağlanabilmesi çok büyük ve tam olarak çözülememiş bir sorun 
olarak sürmektedir. 

Belirli çeşitlerin belirli alanlarda yoğun olarak senelerce 
üst üste yetiştirilmesinin getirdiği bazı dezavantajlar da görülmeye 
başlanmıştır. Bu sakınca uygun tohum konusunda yapılan araştırmalar ve 
toprak bakımının çok iyi yapılması, münavebe uygulanması gibi önlemlerle 
büyük ölçüde engellenmeye çalışılmaktadır. 

Yurt dışından gelen büyük niceliklerdeki taleplerin kimi 
durumda sırf hammadde bulunamamasından karşılanamadığı görülmüştür. Bu, 
özellikle meyve gibi yetiştirilmesi uzun süre gerektiren hammaddeler 
için daha da önemli bir sorundur. 

Türkiye tarımının karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorunlardan 
birisi de toprak bütünlüğünün mevcut miras hukuku sebebiyle 
korunamaması dır. Zaten arazi tesfiyesi problemi de çözüme 
kavuşturulamamış olan ülkemizde toprak bütünlüğünün de korunamaması 
sebebiyle sanayimizin değerlendirebileceği tarımsal otamatizasyonu 
engellemekte ve giderek imkansız kılmaktadır... 

« 

Tarımda otomatizasyona geçilmemesi de fabrikalara hammadde 
sağlamada birçok dezavantajlar yaratmaktadır. 

5. Kuruluş Yeri Seçimi: 
Kuruluş yeri seçiminin, özellikle hammaddeye yakınlık 

ve potansiyel bakımından, iyi yapılmaması daha önceki planlı dönemlerde 
bir çok işletmeyi zor durumda bırakmıştır. Aynı bölgede bile bazı 
fabrikaların daha uygun yörelere taşınması zorunluluğu doğmuştur. Teşvik 
vermelerde bu konunun ön plana alınması gerekirken bu durumun dikkate 
alınmadığı görülmüştür. 

10. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama: 

Türkiye'nin domates salçası, sebze meyve konserveleri, 
hazır yemekler ve reçel marmelatlar gibi ürünler arasında en şanslı 
olduğu gurubun domates salçası olduğu görülmektedir. Ancak, hammadde 
üretiminin geliştirilerek fiat ve kalite bakımından iyileştirilmesi, 
üretim koşullarının modernizasyonu ve maliyetin düşürülmesi, pazar 
olanaklarının artırılması diğer grup ürünlere, özellikle meyve 
konservelerine, avantaj sağlayacak nitelikte görülmektedir. 
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Domates salçasında dünyadaki en büyük üretici yaklaşık 450.000 
tonluk bir kapasite ile A.B.D. dir. Bundan sonraki büyük üreticiler 
İtalya,Yunanistan, İspanya gibi A.B. Ülkeleri içinde yer alan 
ülkelerdir. Türkiye son yıllarda üretimini hızla arttırmış ve üretim 
miktarı ile İtalya'dan sonra üçüncü ülke olma durumuna erişmiştir. 
Salçalarımızın kalitelerinin yüksek oluşu bize ek bir avantaj 
sağlamaktadır. 

A.B. ülkeleri ile rekabet edebilecek nitelikte görülen en 
önemli ürünümüzün domates salçası olduğu düşünülerek, bir değerlendirme 
yapmak amacı ile Türkiye'nin A.B. içerisindeki yeri ve etkisi Tablo 18 
de özetlenmektedir. 

TABLO 18 AH İ T OM ÜLKELERİ 
(İTALYA,YUNANİSTAN,PORTEKİZ,İSPANYA,FRANSA,TÜRKİYE ,TUNUS,İSRAİL) 

DOMATES SALÇASI DURUMU (NET BİN TON) 

YILLAR İLK STOK ÜRETİM SATIŞ SON STOK 

1989 0 1.133 1.038 95 
1990 95 1.086 985 196 
1991 196 1.017 985 228 
1992 228(6) 911(200) 993(169) 146(37) 
1993 146(37) 819(131) 965(168) 0(0) 

Kaynak: AMİTOM 
( ) PARANTEZ İÇERİSİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

Avrupa Birliği içerisindeki en önemli rakiplerimizin İtalya, 
Yunanistan ve Portekiz olduğu görünmektedir. Bu ülkelerle rekabet 
durumumuzun şansını irdelemek amacı ile Tablo 19 da maliyetler konusunda 
bilgi alınabilecek bazı değerler verilmiştir. 

TABLO 19 BAZI A.T. ÜYELERİ VE TÜRKİYE'DE SALÇA MALİYETİNE ETKİN ÖĞELER 
(1992 FİATLARI İLE,A.B.D. DOLARI) 

ETMENLER İSPANYA FRANSA YUNANİST İTALYA PORTEKİZ TÜRKİYE 

DOMATES FİATI (KG) 0.1462 0,1461 0.1393 0.1456 0,1487 0.0500 
ENERJİ fuel-oil/ton 157.89 126,90 228.04 205.23 226.88 193.98 

kw/h 0.1557 0,0385 0.969 0,1105 0.1596 0.0822 
AMBALAJ 5/1 Kutu 0,62 0.74 0.97 0.76 0.68 0.64 

aseoti k(55qal) 29.45 28.33 5.70- 19.50 29.17 21.51 
karton koli 0,47 0.48 0.43 0.35 0.57 0.66 

İŞÇİLİK (Saat ücreti) 12.68 12.75 5.99 21.17 3.81 1.72 
Teknisyen.vıllık 28147 40901 42811 13775 13437 

FİNANSMAN % 15.50 10.90 30.00 17.00 24.00 100,00 
TEŞVİK 0.480 0,480 0,460 0,480 0,480 0,00 

J£aynak:AMİTOM verileri 
Dış ambalajsız 

Tablo 19'da Türkiye'de hammaddenin ucuz oluşunun ürün 
maliyetinin düşüklüğünde önemli bir avantaj yarattığı açıkça 
gözlenmektedir. Ancak, ülkemizde yaşanan yüksek oranlardaki enflasyon ve 
devalüasyonun bu avantajımızı azaltabilecek nitelikte olduğu 
düşünülebilir. Nitekim, 1994 sezonu için kararlaştırı1 an sözleşme 
fiatı bir önceki yıla göre 2 katın üzerinde artış kaydetmiştir. 

Enerji girdisi bakımından Türkiye'nin fazla bir avantajı 
olmadığı görülmektedir. 
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A.B. Ülkelerine topluluk dışında salça ihracatı yapan 
ülkelerin başında Türkiye gelmektedir, ithalatın toplamı içerisinde 
Türkiye'nin ve A.B. dışı diğer ülkelerin payı önemsiz kalmaktadır. 
Diğer bir deyişle A.B. Ülkeleri domates salçası alımı için kendi 
bünyelerinde bulunan ülkelerin avantajlarından yararlanmaktadırlar. 

Bu durum, yani A.B.' nin kendi bünyesindeki ülkelere sağladığı 
avantajlar ve Türkiye'ye tanınan kotanın düşüklüğü şu anda Türkiye'nin 
bu ülkelere satış miktarım azaltmaktadır. İleride topluluğa 
girdiğimizde , miktar engelinin kalkması ve kalite özelliğimiz ile 
avantajlı duruma geçeceğimiz düşünülebilir. 

Özetle, Türkiye'nin A.B.' ne girmesi durumunda domates 
salçasında pazar payım çok fazla arttıracağı beklenmemelidir. 
Rakiplerimizin gizli desteklemeleri ile başedi1ebilmesi için Türkiye'nin 
ekonomisini bu döneme kadar güçlendirmesi, bu arada düşük maliyetini 
yaratan,başta hammaddenin ucuzluğu gibi, öğelerin avantajlarım da 
kaybetmemesi gerekmektedir. Aşırı devalüasyon ve enflasyonun bu konuda 
aleyhimize işleyen etmenler olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. 

Dünya konjektöründe salça dışında diğer meyve ve sebze 
konserveleri, reçel marmelatlar ve hazır yemek konserveleri konularında 
en az salça kadar kantitatif tüketim potansiyelinin olduğu bir 
gerçektir. Bu konudaki diğer bir gerçek de bu potansiyeli 
gerektiği ölçüde değerlendiremememizdir... 

Nitekim salça konusunda avrupada ve dünyada tam rekabet 
şansına erişmiş olan Türkiye , yukarıda değinildiği gibi bu rapor 
kapsamına alınamayan hıyar , biber konservelerinde ise son beş yıl 
içerisinde kaydettiği büyük aşama ile avrupamn en büyük dış temin 
kaynağı durumuna gelmiştir. Mevcut sorunların çözüldüğü ve gerekli 
gelişmenin kaydedildiği bir ortamda aynı sonuca diğer ürün guruplarında 
da ulaşılamaması için hiç bir sebep yoktur... Bu nedenle tüm ürün 
guruplarının da sorunlarının tesbiti,çözümleri ve gerekli gelişmelerinin 
sağlanması için tüm kamu ve özel kurumların çaba içerisinde olmaları 
gereklidir. 

III. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika : 

Meyve sebze konserveleri.domates salçası, hazır yemek 
konserveleri ve reçel marmelat üretimlerinden domates salçası dışındaki 
guruplarda ihracat olanaklarımızın arttırılması için ciddi önlemlerin 
alınması ve büyük yeniliklere gidilmesinin zorunlu olabileceği 
düşünülmektedir. 

Domates işleme sanayii Türkiye'de modern teknolojilerle ve 
optimum kapasitelerle kurulmuştur. Kapasite büyüklüğünün iyi 
değerlendirilmesi durumunda bu ürünün dış pazarlardaki rekabet şansı 
yüksek olacaktır. 
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Benzer durum diğer dallarda görülmemektedir. Bunlardan bezelye 
ve fasulye gibi ürünlerde mekanizasyonun iyi olmasına karşın 
diğerlerinde el işçiliği ağırlık kazanmaktadır. Emeğin ucuz olması 
mekanizasyonu mümkün olmayan kimi ürün işlemelerinde avantaj 
oluşturmasına karşın, diğerlerinde gerek kapasite sınırlaması gerekse 
hijyenik nedenlerle tercih edilmemelidir. Türkiye'nin emek yoğun işleme 
teknolojilerinde şanslı olabileceği görüşü ancak belirli bir sınır ve 
ölçekte kabul edilebilir. Mekanizasyonu mümkün olan işlemlerde ise işin 
verimliliği açısından,el emeğinin yoğun uygulanması arzul anmamalıdır. 
Üretim kapasitesini de düşüren bu durum maliyetlerin yükselmesine de 
neden olacaktır. Bu nedenle ihraç şansına sahip meyve konservesi gibi 
ürünlerde otomasyona yönel inmesi ve bu konuda önlemler alınması yararlı 
olacaktır. 

Tamamen iç pazar isteklerine göre formül ize edilen hazır yemek 
konservelerinde dış pazar isteklerine de dönülmeli ve üretimin mümkün 
olduğunca otomasyonuna gidilmelidir. Örneğin, yaprak sarma üretimini 
A.B.D. ve diğer alıcı ülkelerin zevkleri ve alışkanlıklarına göre yapan 
Yunanistan, Türkiye'ye göre büyük avantajlar elde etmiştir. Hatta aynı 
ülkenin yurdumuzda fason yaprak ve dolma işlettiği bilinmektedir. 

Reçel-marmelat sanayiinde son plan döneminde gerek kapasite 
artımında gerekse üretimde hızlı bir artış olmuştur. Ancak bu dalda 
modern teknoloji uygulamaları hemen hemen yok gibidir. Son yıllarda 
getirilen zorunlu standartlarla reçel üretiminin daha modern koşullarda 
vakumlu kazanlarda yapılmasına çalışılmıştır. Ancak,gıda denetiminin 
yetersiz ve mevzuatın da etkisiz olması nedeni ile üreticileri yeni 
yatırımlara teşvik etmek zordur. Son yıllarda artan finans zorluğu bu 
durumu daha da güçleştirmektedir. 

Konumuzu oluşturan sanayi dallarında izlenecek genel 
politikaların, ana hatları ile, aşağıdaki gibi açıklanması mümkündür: 

1.1.Hammadde Üretimi: 

Sanayinin gereksinim duyduğu hammaddenin yeter-li nitelik ve 
nicelikte üretimi için planlı bir döneme girilmelidir. Bu ilk bakışta 
gerçekleştirilmesi zor bir eylem gibi görünüyorsa da gerek üretici, 
gerek sanayici ve gerekse devlet çıkarları açısından zorunlu bir 
durumdur. Her üç kesimin olumlu katkıları ile,özellikle sebze ve yıllık 
meyvelerin üretiminde,düzeni i bir duruma erişilmesi gereklidir. Tohum 
dış satımının serbest bırakılması, tohum üretim çalışmalarının giderek 
hızlanması, fabrikaların tarım bölümlerini kurup üreticiye her türlü 
yardımın götürülmesi olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. 

Hammadde üretiminde dış pazarlar için giderek daha fazla önem 
kazanan bir konu ilaç kalıntılarıdır. Bu nedenle üretimde kullanlacak 
tarımsal ilaçların cinsi, dozu ve uygulama zamanı kesin olarak iyi 
seçilmeli, bilinçsiz uygulamalara izin verilmemelidir. 

Çok yıllık meyvelerin de uygun çeşitlerinin seçiminde çok 
özenli davranılmalı ve günümüzde görülen ağaç sökülmesi gibi olumsuz 
durumlarla karşılaşılmamn önüne geçilmelidir. Yabancı çeşitlerin 
intradüksiyonu çalışmaları devlet kurumlarında bir an önce 
yaptırılmalıdır. 
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1.2. İhracatın geliştirilmesi: 

İşlenmiş meyve sebze sanayiinde iç talebin nüfusla orantılı 
olarak artmasına karşın birey başına düşen miktarlarda çok önemli 
sayılabilecek artışların olduğu söylenemez. Bu durumu, başta ekonomik 
etmenler olmak üzere, bir dizi faktör etkilemektedir. Talebin belirli 
düzeyde kalması özellikle kalite ve fiatlar ile yakından ilişkilidir. îç 
talebin normalin üzerinde arttırılması bile mevcut potansiyelimizin tam 
değerlendirilmesine yetmeyecektir. Bu nedenle dış pazarlara yönelmek ve 
ihracatın geliştirilmesine önem verilmesi zorunludur. Bu, şu anda 
Türkiye'de uygulanan ekonomik politikanın da temelini oluşturmaktadır. 

Meyve-sebze sanayii teşvik unsurlarından yararlandın İmalıdır. 
Bunun için, ihracattaki teşviklerin yeterli bir düzeyde tutulması, 
ihracatın teşvik edilmesi için hammadde ve üretim bazında 
sübvansiyonların yapılması, gümrük uygulamalarında daha düşük vergilerle 
satışın sağlanması için politik ağırlıkların konulması, ihraç edilecek 
ürün ambalajları için özel indirimli fiatların uygulanması, kalite 
yaratma ve kontrolüne önem verilmesi, ihracatta Türk firmaların 
aralarında haksız rekabete ve fiat indirimlerine gitmesinin önlenmesi 
amacı ile etkin birliklerin sağlanması ve tüm bunların eksiksiz ve 
sürekli uygulanmasının sağlanması gereklidir. Yeni pazarların 
kazanılması amacı ile gerekli girişimler yapılmalı ve bunların 
sürekliliği sağlanmalıdır. 

İhracat şansına sahip ürünlerin temel hammaddelerinin taze 
ihracatları teşvik edilmemelidir. 

1.3. Kapasite Arttırımı: 

Özellikle ihraç şansı olan ürünlerde büyük miktardaki 
taleplerin karşılanabilmesi amacı ile yeterli kapasite arttırımına 
gidilmelidir. Bu gerçekleştirilirken en yeni teknik ve teknolojilerin 
seçilmesine özellikle kaliteyi yükseltirken,maliyeti düşürücü uygulamaya 
olanak vereceklere,öncel ik tanınmalıdır. Domates sanayiinde eskimiş ve 
randımanı azalmış tesislerin yenilenmesi sağlanmalıdır. 

Bu sanayide iç ve dış talep trendi stabil bir artış 
gösterdiği taktirde ve buna bağlı olarak mevcut kapasitenin % 75-80 
oranında kullanılmaya başlamasıyla birlikte yeni tesislerin kurulmasının 
teşvik edilmesine geçilme!idir.Tarımsal potansiyeli itibariyle ilgili 
sanayisi bakımından doymuşluk derecesine gelmiş bölgelerde aynı sanayi 
iş kolları kesinlikle teşvik edilmemelidir. Yerleşim yeri yanlış olarak 
seçilmiş fabrikaların kapasite artırımlarına kesinlikle gidilmemelidir. 

2. Talep Projeksiyonu: 

Tüm projeksiyonların tahmininde Tukaş A.Ş. Bilgi İşlem 
Müdürlüğünde Hazırlanan Harward Graphicks paket programı listelerinden 
yararlanılmıştır. Tüm projeksiyonlar için önceki onbir yıl verisi girdi 
olarak alınmıştır. 1993 yılı üretimleri de tahminen projeksiyon 
hesaplamalarında baz girdi olarak alınmıştır. Tahminde kullanılan 
regresyon denklemlerinin derecesi seçiminde son yılların gidişine en 
uygun dereceli olanlar seçilmiştir. 

a. Yurt İçi Talep Projeksiyonu: 

Tablo 20'de nüfus artışı da dikkate alınarak hesaplanmış 1993 
-1999 yılları arasındaki yurt içi talepleri gösterilmiştir. 
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TABLO 20 MEYVE-SEBZE,HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES SALÇASI,REÇEL VE 
MARMELATLARIN 1993-1999 YILLARI ARASINDAKİ OLASI YURTİÇİ 
TÜKETİM MİKTARLARI (TON) 

ANA MALLAR 
YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domates Salçası 87.000 91.000 95.000 99.000 103.000 107.000 111.000 
Sebze Konserveleri 43.500 45.600 47.700 49.800 51.900 54.000 56.100 
Mevve Konserveleri 14.500 15.500 16.500 17.500 18.500 19.500 20.500 
Hazır Yemek Konserv. 19.300 20.900 22.500 24.100 25.700 27.300 28.900 
Reçel - Marmelat 13.700 14.500 15.300 16.100 16.900 17.7D0 18.500 

b. İhracat Projeksiyonu: 

İncelenen ana mallar itibari ile 1993-1999 yılları arasında 
gerçekleşmesi tahmin edilen ihracat miktarları Tablo 21'de 
gösterilmi ştir. 

TABLO 21 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES 
SALÇASI İLE REÇEL VE MARMELATLARIN 1993-1999 YILLARI ARASINDAKİ OLASI 
İHRACAT MİKTARLARI (TON) 

ANA MAL 
YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domates Salça. 164.000 174.300 184.600 195.000 205.300 215.600 226.000 
Sebze Konserv. 76.000 84.500 93.000 101.500 110.000 118.500 127.000 
Mevve Konserv. 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 
Hazır Yemek K. 2.420 2.660 2.900 3.140 3.380 3.620 . 3.860 
Reçel-Marmelat 6.200 6.750 7.300 7.850 8.400 8.950 9.500 

Tablonun düzenlenmesinde bu dönem içinde A.B.1 ne tam üye 
olarak kabul edilme durumunda olacak değişmeler geçirilmemiştir.Üyeliğe 
kabulümüz durumunda özellikle domates salçası ihracatımızda belirli bir 
artış olabileceği düşünülebilir. Daha önce de irdelendiği gibi maliyet 
yönünden bu üründe büyük avantajlara sahip bulunan Türkiye'nin ileriki 
yıllarda bu üstünlüğünü koruması zorunludur. Türk lirasının değerinin 
düşürülmesi ve çok hızlı yükselen enflasyonun bu avantajımızı giderek 
azaltacağı unutulmamalıdır. 

c. Toplam Talep Projeksiyonu: 

Yurt içi talebi ve ihracat tahminlerinden hareketle bulunan 
toplam talep miktarları Tablo 22 de gösterilmiştir. 
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TABLO 22 MEYVE-SEBZE KONSERVELERİ,HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES 
SALÇASI İLE REÇEL VE MARMELATLARIN 1993-1999 YILLARI 
ARASINDAKİ OLASI TOPLAM TALEPLERİ (TON) 

ANA MAL 
YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domates Salça. 251.000 265.300 279.600 294.000 308.300 322.600 337.000 
Sebze Konserv. 119.500 130.100 140.700 151.300 161.900 172.500 183.100 
M'evve Konserv. 21.000 22.500 24.000 25.500 27.000 28.500 30.000 
Hazır Yemek K. 21.720 23.560 25.400 27.240 29.080 30.920 32.760 
Reçel-Marmelat 19.900 21.250 22.600 23.950 25.300 26.6-50 28.000 

Tablo 22'den toplam talebin yine en fazla domates salçasına 
olacağı görülmektedir.Diğer ürünlerde dış pazarlarda rekabet edebilecek 
kalite ve fiat yaratılmadığı sürece şansımızın fazla olamayacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu tahminlerde nüfusun artış hızının da önemli olduğu dikkate 
alınmalıdır. Kişi başına düşen tüketim miktarlarındaki artışa göre 
hesaplamalar irdelenmiş ve tahmin sınırları içinde kalındığı 
görülmüştür. 

3.Üretim Hedefleri: 

Toplam talep ve stok durumlarından hareketle hesaplanan her 
bir ana malın üretim hedefleri Tablo 23 de gösterilmiştir. 

TABLO 23 MEYVE-SEBZE KONSERVELERİ, HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES 
SALÇASI İLE REÇEL VE MARMELATLARIN 1993-1999 YILLARI ARASINDAKİ ÜRETİM 
HEDEFLERİ (TON) 

ANA MAL 
YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domates Salça. 272.300 289.000 305.700 322.400 339.000 355.800 372.500 
Sebze Konserv. 84.000 90.000 96.000 102.000 108.000 114.000 120.000 
Meyve Konserv. 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 
Hazır Yemek K. 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 
Reçel-Marmelat 20.000 21.400 22.800 24.200 25.600 27.000 28.400 

(Tahmin) 

Tablo 23'deki miktarlardan hareketle 1992 fabrika çıkış 
fiatları esas alınarak hesaplanmış üretim değerleri Tablo 24' de 
verilmiştir. 
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TABLO 24 1993-1999 YILLARI ARASINDAKİ ÜRETİM HEDEFLERİNİN DEĞERLERİ 
1992 FİATLARI İLE ( MİLYAR TL.) 

ANA MAL 
YILLAR 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domates Salça 1.838 1.951 2.063 2.176 2.288 2.402 2.514 
Sebze Konserv. 714 765 816 867 918 969 1.020 
Meyve Konserv. 336 364 392 420 448 476 504 
Hazır Yemek K. 385 420 455 490 525 560 595 

Reçel-Marmelat 320 342 365 387 410 432 454 

(Tahmin) 

4. İthalat Projeksiyonu: 

Türkiye'nin raporla ilgili konserveler, reçel ve marmelatlarla 
ilgili ithalatı çok düşük miktarlarda olup daha çok tropik ürünleri 
içermektedir. Tüm bunların miktarları da çok az olduğundan ileriye dönük 
bir projeksiyon yapmak mümkün olamamıştır. 

İncelenen ana mal gruplarından, reçel ve marmelatların dışında 
hammadde ithalatının ancak ambalajda olabileceği düşünülebilir. Bu 
ambalajlar özellikle hazır yemekler için kolay açılabilir kapaklı 
kutular, küçük kapasiteli kutular ve salça için aseptik ambalajlardır. 
Bunların çoğunluğunun Avrupa Topluluğu'na bağlı ülkelerden sağlandığı 
bilinmektedir. Özellikle aseptik dolum hatlarına yatırımın sürmesi ve 
buradaki ambalajın Türkiye'de üretilmemesi dolayısı ile önümüzdeki 
yıllarda bu dış alımın artarak sürdürüleceği düşünülmekte ise de 
bukonuda önümüzdeki plan dönemi içerisinde yurtiçi yatırım 
ve üretim ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. 

A.B.Ülkeleri'nden bunlardan başka tohum ve ekipmanlarla,makine 
alımlarının süreceği de söylenebilir. Tohum için Türkiye'de yen.i yatırım 
ve girişimlerin hızla sürmesine karşılık özellikle domates tohumu için 
dışa bağımlılığımızın süreceği tahmin edilmektedir. Türkiye'de makine ve 
makine akşamlarının yapım teknolojisinin giderek arttığı memnunlukla 
görülmekte ise de yeni teknolojilerin uygulandığı konsantratörler, ters 
ozmoz sistemleri, dolum sistemlerinin yurtdışından getirilmesinin 
süreceği kesin gibidir. Bu konudaki ithalatın çoğunluğu İtalya'dan 
yapılmaktadır. 

5.Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler: 

Ülkemizde uygulanan teknolojinin irdelenmesi "üretim yöntemi - 
teknoloji" bölümünde (3-a) açıklanmıştır. 

Üretimin en önemli kalemini oluşturan domates salçasında 
A.B. Ülkeleri'nde uygulanmakta olan yeni teknolojiler en kısa sürede 
Türkiye'de de kullanıma koyulmaktadırlar. Bu konuda dünya pazarında çok 
önemli bir yer tutan İtalya'nın uyguladığı teknolojilerin ülkemize 
aktarımı hemen yapılmaktadır. 

Pazardaki gelişmelere ve dış teknolojilerin ülkemize 
aktarımına paralel olarak diğer domates ürünlerinde yatırımların devamı 
muhtemel gelişmeler arasında mütalaa edilmektedir. 
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Domates salçasında ve diğer domates ürünlerinde aseptik işleme 
ve dolum sistemlerine önemli yatırımların devam etmesi beklenmektedir. 
Bu, ambalaj konusunda dışa kesin bir bağımlılık getirmesine karşılık, 
önemli avantaj sağlayabilecek bir gelişmedir. 

Reçel ve marmelatlarda özellikle dolum ve ambalajlama 
makinelerine önemli yatırımların yapıldığı görülmektedir. Bu alanda 
vakum tekniğine geçilmesi için,son ürün standartlarında HMF gibi 
bileşiklerde sınırlamalar getirilerek, zorlamalara gidilmektedir. Tüm 
bunların ışığında bu konularda önemli yatırımlara gidileceği 
düşünülebilir. Vakumlu kazanların yurt içinde üretilebilmesine karşın 
ambalajlama makinelerinin çoğu ithal edilmektedir. 

Meyve-sebze konserveleri ile hazır yemek konservelerinde yakın 
gelecekte önemli kapasite artışları ancak yeni ürün 
türlerindeveihracatadönük olmak kaydıyle beklenebilir. Ancak bunun da 
ötesinde kalite artırıcı, maliyet düşürücü, uluslararası standartlara 
ulaşımı sağlayıcı yatırımlara yönelmek de A.B. Ülkeleri ile rekabet 
açısından zorunlu görülmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda gerekli olacak üretim girdilerinin tahmini 
değerlerini içeren veriler Tablo 251 de gösterilmiştir. Tablonun 
hazırlanmasında birim üretim girdilerinin verildiği Tablo 11 ile üretim 
hedeflerinin verildiği Tablo 23'den yararlanılmıştır. 

Tablo 25'de enerji ve diğer girdilerde ana mal gruplarına göre 
bir ton birim üretim için farklı değerler gerektiğinden ağırlıklı 
ortalama yöntemi uygulanmıştır. Bu mal gruplarından özellikle ambalajın 
büyük bölümünün ve yakıtın dışa bağımlılığı söz konusudur. Yardımcı 
maddelerin tümüne yakınının yurt içinden sağlanması mümkündür. 

TABLO 25 MEYVE-SEBZE VE HAZIR YEMEK KONSERVELERİ,DOMATES SALÇASI İLE 
REÇEL VE MARMELAT ÜRETİM HEDEFLERİNE GÖRE ÜRETİM GİRDİLERİ (BRÜT 1 TON 
BİRİM ÜRETİM İÇİN) 

GİRDİLER BİRİM 
Y I L L : A R 

1993 1995 1997 1999 

HAMMADDE 
Domates ton 1.545.000 1.735.000 1.924.000 2.116.000 
Sebze ton 52.000 72.000 82.000 92.000 
Meyve ton 32.000 37.000 42.000 47.000 
YARDIMCI MADDELER 

Salça İçin ton 0 0 0 0 

Sebze Konservesi için ton 840 960 1.080 1.200 

Meyve Konservesi için ton 3.120 3.640 4.160 4.680 
Hazır Yemek Konser.için ton 3.630 4.290 4.950 5.610 
Reçel ve marmelat için ton 12.000 13.680 15.360 17.040 
AMBALAJ MALZEMESİ 
Teneke ton 35.300 38.500 41.300 43.800 
Cam ton 9.000 10.250 11.500 12.750 
Kuşe Kadit ton 960 1.036 1.110 1.186 
Koli-Karton ton 4.900 5.340 5.730 6.070 
Aseptik ambalaj ton 381 489 610 745 
Varil ton 6.195 7.948 9.916 12.106 
ENERJİ 
Fuel-Oil ton 64.470 72.674 80.858 89.082 
Elektrik kw 31.270 35.310 39.350 43.400 

Not : Salçada aseptik oram olarak 1993 için %35,1995 için %40,1997 için 
%45,1999 için %50 kabul edilmiştir. 
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6. Diğer Sektörlerle İlişki: 

Diğer tüm tarım ürünlerini işleyen sanayi kollarında olduğu 
gibi konserve,salça ile reçel marmelat üretim sanayiinin esas ilişkisi 
tarım sektörü iledir. Tarımsal girdilerin yeterli miktarlarda ve uygun 
kalitede sağlanamaması durumunda sektörde büyük bir atıl kapasite 
doğacaktır. 

Sektörün diğer önemli girdisi olan ambalajda demir-çelik 
sanayii ve teneke kutu fabrikaları ile ilişkisi bulunmaktadır. Teneke 
levha üretiminin nicelik ve nitelik yönünden eksiklikler içermesi 
sektörü çok zorlamaktadır. Kutu üretimi yapan sektör .ise, hammadde 
olarak uygun teneke levha bulduğu taktirde, yeteriidir. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar: 

Teşvik belgesi almış yatırımlar tesbit edilememiştir. 

2. Eklenecek Yeni Kapasiteler: 

Mevcut kapasite durumu ve belirlenen hedeflerden 
yararlanılarak hazırlanmış olan Tablo 26 da ana mal gruplarına göre 
eklenmesi gereken kapasiteler gösterilmiştir. Üretim kapasitesinin 
kullanım oranının % 80'e ulaşmasından sonra bu sanayide yeni yatırımlara 
gidileceği varsayılmıştır. 

Yeni eklenecek kapasitelerin gösterildiği Tatil o 26' dan 
eklemelerin yalnızca domates salçası için yapılması gerekeceği 
görünmektedir. Ancak bu tablonun hazırlanmasında yararlanılan mevcut 
kapasite durumunda ve belirlenen hedeflerde yeni bir konu olan domates 
konservelerinin sebze konserveleri içerisinde yer alması ve 
soyutlanmaması yanılgıya neden olabilir. Bu nedenle domates 
konservelerinde kapasite , diğer ürün guruplarında en azından 
modernizasyon yatırımlarına devam edileceği öngörülmektedir. 
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TABLO 26 MEYVE SEBZE KONSERVELERİ,HAZIRYEMEK KONSERVELERİ,DOMATES 
SALÇASI İLE REÇEL VE MARMELATLARDA GELECEK YEDİ YILDA EKLENECEK YENİ 
KAPASİTELER (TON/YIL) 

ANA MAL YILLAR 
ÜRETİM 

HEDEFİ 
YIL BAŞINDA 

KAPASİTE 
EKLENECEK 

KAPASİTE 

Domates Salçası 

1993 272.300 350.000 _ 

1994 289.000 350.000 12.000 
1995 305.700 362.000 20.000 
1996 322.400 382.000 21.000 
1997 339.000 403.000 21.000 
1998 355.800 424.000' 21.000 
1999 372.500 445.000 21.000 

Sebze Konservesi 

1993 84.000 160.000 -

1994 90.000 160.000 -

1995 96.000 160.000 — 

1996 102.000 160.000 -

1997 108.000 160.000 -

1998 114.000 160.000 -

1999 120.000 160.000 -

Meyve Konservesi 

1993 24.000 48.000 - -

1994 26.000 48.000 -

1995 28.000 48.000 -

1996 30.000 48.000 _ 

1997 32.000 48.000 -

1998 34.000 48.000 -

1999 36.000 48.000 _ 

Hazır Yemek Konservesi 

1993 22.000 42.000 -

1994 24.000 42.000 -

1995 26.000 42.000 -

1996 28.000 42.000 -

1997 30.000 42.000 — 

1998 32.000 42.000 — 

1999 34.000 42.000 ’ — 

Reçel - Marmelat 

1993 20.000 71.595 -

1994 21.400 71.595 -

1995 22.800 71.595 -

1996 24.200 71.595 — 

1997 25.600 71.595 _ 

1998 27.000 71.595 — 

1999 28.400 71.595 

3. Planlanan Yatırımlar ve Sonuçları: 

Domates işleme sanayiinde yapılacak yatırımlar aşağıdaki 
maddelerde belirtilen konularda yoğunlaşacaktır. Bunlar: 

a.) Mevcut makine parkının yenilenmesi, rasyonelleştirilmesi, 
b.) Enerji girdilerini azaltıcı yönde, evaporator sayısı 

arttırma, ısı pompaları koyma gibi ilaveler, 
c.) Aseptik dolum sistemlerinin alınması varsa kapasitelerinin 

arttırılması, 
d.) Ters ozmoz sistemi ile çalışan sistemlerin ön 

konsantrasyon veya püre eldesi için devreye konulması, 
e.) Parça veya soyulmuş haldeki domates hatlarının kurulması, 
f.) Salçayı, ketçap,sos v.b. ürünlere işleyen hatların 

modernizasyonu veya tesisi, 
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Yukarıda özetlenen yatırımların ilk grubu için yerli 
üretimlerden yararlanılabilir. Ancak,hemen tüm maddelerin içeriğindeki 
yatırımlar için yabancı teknolojilere bağımlılık, ekonomik ve teknik 
açıdan, sözkonusudur. 

Parçalanmış domatese önemli taleplerin olması bu konudaki 
yatırımların devamını mümkün kılmaktadır. A.B. 1 ne girme ve gümrük 
avantajlarından yararlanabilme durumunda bu üründe önemli üretici olan 
İtalya ile rekabetimiz sözkonusudur. Bunun gibi halen mevcut kapasitesi 
tam olarak çalıştırılamayan, soyulmuş domates üretiminde de şansımız 
olabil ir. 

Aseptik yöntemle işlenen parçalanmış domates işleme hatlarına 
da yatırımların devam edeceği düşünülebilir. 

Reçel ve marmelat üretimi için yeni kapasite yaratmaya gerek 
yok gibi görülüyorsa da, mevcut tesislerin teknik açıdan yetersizliği 
ortadadır. A.B.'ne girip bazı avantajlarına ortak olduğumuzda şansımızın 
olabileceği ürünlerden biri de reçel ve marmelat grubudur. Ancak burada 
üretimin modernizasyonu dışındaki diğer bir sorun da şeker, glikoz 
şurubu, glikoz gibi gerekli ana yardımcı maddelerin kalitesinin dış 
ülkelere göre düşük olmasının yanında fiatlarımn da aşırı yüksek 
oluşudur. 

Reçel ve marmelatların diabetik amaçla üretimlerinde de katkı 
maddelerinin dışa bağımlılığı sözkonusudur. 

Meyve konservelerinde, özellikle cam kavanozlarda yapılan 
üretime,son yıllarda başlayan talebin ileride de süreceği düşünülebilir. 
Bu ürünlerin modern dol um,kapatma ve pastörizasyonunun yapılması 
gerektiğinde mevcut kapasitenin uygun olmayacağı görülmektedir. A.B. 'ne 
girdiğimizde taze olarak satış şansımızın artması yanında 
konservelerinin de kolay pazar bulabileceği söylenebilir. Bu da yeni 
yatırımların yapılmasını gerektirecektir. 

Sebze konservelerimizde yatırımların ancak modernleşmeye 
gidilmesi konusunda yapılabileceği düşünülmektedir. Bu ürünlerin 
karşısındaki en büyük rakip olan donmuş sebzelerin pazar ve üretiminin 
hızla artış göstermiş olması bu ana mal grubunun şansım azaltır 
niteliktedir. 

Cam kavanozlarda meyve sebze bazlı bebek mamalarının üretimi 
için de girişimler bulunmaktadır. Bu tesis yabancı sermaye ve teknik dış 
sermaye tarafından sağlanacaktır. 

V. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER: 

1- Amortismanların sektörde maliyete etki bakımından büyük 
bir rolü yoktur. Çünkü fiili fiat artışları geçmiş senelerde yapılmış 
yatırımların amortismanım etkisiz hale getirmektedir. Bu nedenle her 
yıl davlet tarafından açıklanan yeniden değerleme oranlarının etkili 
düzeyde olması temin edilmeli , böylece sanayiin yatırm gücü mümkün 
olduğunca koruma altına alınmış olmalıdır. 

2- Sektörün sermaye yapısının güçlü ve bilhassa aktif 
sermayesinin yüksek olması gerekmektedir. Böylece kendi özkaynaklarım 
kullanabileceği oranda dışarıdan yüksek faizle yeni finans kaynakları 
bulmaya ihtiyaç azalacaktır. Bu hususta yılsonu enventer değerlerinin 
enflasyona karşı korunarak sermaye yapısının korunumu temin edilmelidir. 

3- Yatırımlar uygun bölgelerde teşvikten yararlanmalıdır. 
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4- Krediler: Mevsime bağlı bir üretim yapıldığı için 
sektör,faiz hadleri altında ezilmektedir. Sermaye devir hızı düşüktür. 
Tarımsal hammadde işlendiği için sektöre verilen kredilerin faizleri de 
tarımsal krediler kapsamı içine alınmalıdır. Faiz oranları düşük olan 
ihracat kredileri en uygun olanlarıdır. İhracat kredisi kullanma 
konusunda her türlü teşvik unsurları kullanılmalıdır. 

5- Standartlar ve kalite kontrol: Konserve ve salça 
sanayimizin dış satım yapılmadan ayakta durabilmesine olanak 
bulunmamaktadır. Bu gerçek, ürünlerimizin standartlaştırılması ve bu 
standart kalitenin çok iyi örgütlenmiş bir kalite kontrol teşkilatı 
tarafından sürekli denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Standardizasyon işlemi hammaddeden başlatılmadıkça bir 
amaca varmak olası değildir. Bu nedenle yetiştirilecek çeşitler, 
yetiştirme koşulları, fabrikalara iletim koşulları ilk 
standartlaştırılması gereken konulardır. Satış yapabileceğimiz önemli 
pazarların istemleri bu konuda zorunlu yol gösterici olacaktır. 
Fabrikalar için belirlenecek üretim normları da aynı ilkelerce 
hazırlanmalıdır. 

Konu ile ilgili Türk Standartlarının, Uluslararası 
Standartlara olası düzeye yükseltilerek zorunlu uygulamaya konulması ve 
fabrika normlarının da bunların ışığında hazırlanması gerekmektedir. 

Ulaşılması istenen standart kalite ancak fabrika kalite 
kontrolü ve resmi denetimlerin bilimsel yöntemlerle yapılması ile 
gerçekleşebilir. Ölçeğine bakılmaksızın her fabrikada bir kalite kontrol 
bölümünün kurulması ve bunların gereğince çalışmasının sağlanması 
zorunlu kılınmalıdır. Resmi gıda kontrol örgütlerine tam yetki verecek 
yasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve bunların işlevlerini tam olarak 
yapmaları sağlanmalıdır. 

Şu anda sekiz ayrı kuruluş tarafından yürütülen gıda 
denetim hizmetlerinin tek kuruluş bünyesinde yürütülmesi ve hatta bu 
yeni oluşumun tek bir bakanlık bünyesinde organize edilmesi, bu yolla 
oldukça eski ve dağınık durumda bulunan gıda mevzuatı , gıda katkı 
maddeleri yönetmeliği ve standartlar ; yeni hazırlanacak bir "GIDA 
YASASI" ile derli toplu ve etkin hale getirilmelidir. 

Böylelikle mevzuat ve yetki kargaşasına son vermek 
suretiyle tüketici korunacak, lüzumsuz davalarla yargı ve sanayiciler 
fuzulen işgal edilmeyecek, kalitesiz ithalat ve üretim önlenecek, 
sanayiciler arasındaki haksız rekabete de engel olunacaktır. Ayrıca 
yasal zorunlulukların yargılanması özel ihtisas gerektiridiğinden ÖZEL 
İHTİSAS MAHKEMELERİ'nin kurulması yönüne de gidilmelidir. 

6- Pazar: Iç ve bilhassa dış pazar açısından pazar 
isteklerinin çok iyi etüt edilerek, bilhassa kalite açısından bu 
istekleri karşılayabilecek üretimin yapılmasına çalışmalı, ürünlerin 
tanıtılması ve yayımı için her türlü tanıtım faaliyetleri 
gerekli devlet destekleri ile birlikte sürdürülmelidir. 

7- İhracatı teşvik tedbirleri: 
7.1. Bu gün gerek A.B. ülkelerinde gerekse Amerika ve 

Japonya 'da tatbik edilen gizli koruma tedbirleri hükümetimiz tarafından 
dışa karşı vecibelerini yerine getirmesi esnasında gözden uzak 
tutulmamalı ve Türk Sanayiinin yaşamasına ve gelişmesine mani olacak 
hususlar devlet-sanayi ve üniversite işbirliği ile tesbit edilerek diğer 
ülkelerin korumacılığı paralelinde korumacılığa gidilmelidir... 

7.2. ihracat teşvikleri yeterli düzeyde ve yıllar itibari 
ile istikrarlı tutulmalıdır. Bu teşviklerin mutlaka likit karekterde 
olmayıp bazı kamu alacaklarına uygulanabilir mahsuplar niteliğinde 
olması da karşılıklı yararlar sağlayacaktır. 
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7.3. İşlenerek ihracı mümkün tarımsal hammaddelerin taze 
olarak iharacatında teşviklerden kaçınılmalı, hatta bu tür ihracat 
engellenmek suretiyle bir taraftan tüm katma değerlerin yurt içinde 
kalması sağlanırken, diğer taraftan Türk hammaddesi ile özellikle komşu 
Yunanistan gibi rakip, Almanya gibi pazar ülkelere avantaj 
verilmemelidir... 

7.4. Bazı ülkelerde A.T. 'nca uygulanan gümrüklerin 
indirilmesine veya tamamen kaldırılmasına çalışılmalıdır. 

7.5. Dış satımlarda ambalaj, gerek kalite ve gerekse 
maliyet fiatı olarak ihracatı büyük ölçüde kısıtlamaktadır.İhracat için 
özellikle yüksek vasıflı ambalaj malzemesi üretilmesi teşvik edilmeli ve 
dış satışta kullanılması halinde ambalaj da sübvansiyona tabi 
tutulma!ıdır. 

7.6. Yeni pazarlara girebilmek yönünden devletçe gerekli 
girişimler yapılmalı, ihracat alacak sigortalarının kapsamı 
genişletilmeli ve yaygınlaştırılma!ıdır. 

8- iklim ve toprak koşulları bakımından ülkemiz rakip 
ülkelere oranla bu sanayiin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri yetiştirme 
açısından daha şanslıdır. Ancak, yine de sanayiye uygun hammadde 
temininde müşkülat çekilmektedir. Trim ürünlerimizin kalitesi standart 
olmayıp yetiştikleri mahal, yetiştirmede gösterilen özen ve yıllara göre 
değişken hava şartlarına göre büyük değişiklikler göstermektedir. 
Tarımda standardizasyon çalışmalarına ağırlık verilmeli ve sanayiin bu 
konudaki kendi çalışmalarına destek sağlanmalıdır. 

9- K.İ.T. lerinden hammadde temininde bilhassa ihracat için 
K.İ.T. satış fiatları,dünya fiatları düzeyinde olmalıdır. 

10- İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi: 
Bu sanayiin ihtiyaç duyduğu mevsimlik işçi durumu daha önce 

bel irtilmişti.İyi ve kaliteli bir üretimin sağlanması ve devam 
ettirilmesi yetişmiş teknik elemanlarla mümkündür. Bunun için bu 
sanayiin ihtiyaç duyduğu teknisyenlerin yetiştirilmesi için önlem 
alınmalıdır. Ayrıca fabrikalarda yıllarca çalışmış ve belli bir beceri 
kazanmış elemanların her yıl bilgilerinin yenilenmesi ve gelişen 
tekniklerin öğretilmesi için bu konu ile ilgili araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapan tesislerde kurslar açılmalıdır. Bu tür kurslardan 
geçmiş usta ve ustabaşı gibi yetişmiş elemanların ölçek gözetilmeksizin 
fabrikalarda bulundurulmaları zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca üst 
düzeyde gıda teknolojisi konusunda eğitim görmüş elemanlar için de 
benzer uygulama yapılmalıdır. 

11- Yakında tamamlanması beklenen GAP'nin etkileri: 

GAP bittiğinde,tarım alanlarında yapılacak yeni plantasyon 
çalışmaları ile;özel 1 i kİ e batı bölgelerimizde yer alan birinci 
sınıf,yaklaşık büyük bir bölümü sulanabilir ve iklim özellikleri 
bakımından da en az yılda iki ürün eldesi mümkün olan tarım alanlarında 
bugün için yapılmakta olan pamuk ve hububat ziraatinin (genellikle, 
yılda ancak bir ürün eldesine dayalı) GAP bölgesine kaydırılması 
beklenmektedir. Bunun yerinde,yapılacak yeni plantasyon doğrultusunda 
meyve-sebze yetiştirilmesinin,yanında da bunları işleyecek sanayinin 
teşvik edilmesi ve hatta sözkonusu sanayinin,son derece yüksek besin 
değeri olan katı atıklarının rantabl bir biçimde değerlendirilebilmesine 
olanak sağlayacak olan hayvancılığın da geliştirilmesinin düşünüleceği 
umulmaktadır. 

Böyle bir durum karşısında önemli miktarlarda meyve-sebze, 
pazarlama problemi ile karşı karşıya kalacaktır.Bu problemin çözümü 
ancak meyve-sebze işleme sektörünün daha aktif şekilde devreye alınması 
ile mümkün olabilecektir. 

Konuyla ilgili pazarın genişletilmesi ve geliştirilmesine 
ilişkin plantasyon çalışmalarının ; o günleri beklemeden, bugünden 
başlatılmasının, orta uzun vadede çok yararlı olacağı gözden uzak 
tutulmama!ıdır. 
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12. Dünya pazarlarındaki rakip üretici ülke firmaları, artık 
uydular vasıtası ile rakiplerinin tarımsal üretimlerini kalite ve 
kantite bakımlarından yakından izleyerek yön bulabilme şanslarına 
sahipken, ve bu bilgiler ile birlikte kalite ve fiat oluşumlarım 
oldukça isabetli bir biçimde yorumlayarak üretim ve satış projeksiyonu 
yapabilirken bu husustaki eksikliklerimizin devlet eliyle 
gerçekleştirilecek sağlıklı bir ınformasyon ve haberleşme ağı ile çözüme 
kavuşturlması gereği kaçınılmazdır!.. 

13. İhracatın artırılması ve geliştirilmesi gayesi ile 
kurulan İ.G.M. ve dış ticaret ateşeliklerimizin daha aktif ve üretken 
olmaları temin edilmelidir... 

14. İhtisaslaşmış ihracat elemanları yetiştirilmesi hususunda 
gerekli eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 
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