
TURUNÇGİLLER
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibariyle

tarımsal ürünlerin üretiminde avantajlı bir
konuma sahiptir. Özellikle de Akdeniz Bölgesi
turunçgil üretimi açısından diğer ülkelerle
kıyaslandığında önemli bir potansiyele sahiptir.

Turunçgiller, Citrus cinsi içerisinde yer alan;
portakal, mandarin, limon, greyfurt gibi
ekonomik türleri içeren, taze tüketildiği gibi
işlenerek de çeşitli sanayi dallarına (meyve
suyu, reçel vb.) hammadde katkısı olan bir
meyve grubudur.

Limonlar ise asitli olmaları nedeniyle diğer
turunçgillerden tüketim yönüyle farklılık
göstermektedirler ve diğer gıdalarla birlikte
tüketilmektedir. Bu nedenle bütün yıl boyunca
aranan ve tüketilen bir turunçgil türüdür. Yılın
her ayında tüketicilere limon arzı söz konudur.

Ülkemizde hızla artan bir turunçgil üretimi
söz konusudur. Akdeniz ve Ege kıyılarında
başlayan üretim zaman içerisinde Marmara ve
Karadeniz kıyılarına yayılmıştır.

Turunçgiller, parasal değer açısından
uluslar arası meyve ticaretinde ilk sırada yer
almaktadır. Uluslar arası ticaretin giderek
serbestleşmesi, meyve depolama ve taşıma
işlemlerindeki teknolojik ilerlemeler sonucunda
ise, daha küresel bir faaliyet alanı haline
gelmiştir.

FAO 2009 verilerine göre, Türkiye dünyada
limon üretiminde 7. sırada, mandalina üretiminde
8. sırada, greyfurt üretiminde 9. sırada ve
portakal üretiminde 11. sırada yer almaktadır.

Bu denli önemli bir avantaja sahip olan
turunçgil üretiminde verimli ve kârlı bir
yetiştiricilik yapılmasını gerektirmektedir.

Tablo 1. Türkiye’de Dekara Turunçgil Verimi (kg)
Portakal Mandalina Limon Greyfurt

Verim (kg/da) 3.213 2.580 3.104 3.526
Kaynak: TUİK, 2010.

TESİS DÖNEMİ MALİYETİ
Turunçgillerde yeni bahçelerin tesis süresi

ortalama 4 yıldır. Tesis döneminde toplam
masraflar içerisinde değişken masrafların payı
%78’dir. Değişken masraf unsurlarını fidan
temini, budama, çukur açma, sulama, gübreleme,
kireçleme ve ilaçlama masrafları ile bu
masraflara ait sermaye faiz oranı
oluşturmaktadır.

Büyük bir maliyet unsuru olan fidan seçimi
elde edilecek ürün miktarı, hastalık ve zararlılara
dayanıklılık ve elde edilecek gelir açısından
önem arz etmektedir. Portakal, mandalina ve
greyfurtta yeni plantasyonlar çoğunlukla dekara

40 fidan (6x4) şeklinde dikilmektedir. Limonda
ise dekara 21 fidan (7x7) dikilmektedir. Tesis
döneminde portakal, mandaline ve greyfurtta
maliyetlerin yaklaşık %10’unu, limonda ise
%8’ini fidan temini oluşturmaktadır.

Tablo 2. Turunçgil tesisi maliyet unsurlarının ortalama dağılımı
(%)

*: Yönetim giderleri tesis döneminde değişken masraflar toplamının %3’ü
olarak hesaplanmıştır.
**: 4 yıl için arazinin bugünkü çıplak değerin kiralama karşılığı olan
%5’lik faiz oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Portakal Mandalina Limon Greyfurt
A.Tesis Masrafları
1.Fidan temini 10 10 8 10
2.Budama 7 7 7 7
3.Çukur açma 2 2 2 2
4.Sulama 30 30 31 30
5.Gübreleme 10 10 10 10
6.Kireçleme 2 2 2 2
7.İlaçlama 10 10 11 10
A. Tesis Masrafları 71 71 71 71
B. Sermaye faizi 7 7 7 7
C.Tesis Dönemi
Masraflar Toplamı
(A+B)

78 78 78 78

D.Yönetim giderleri* 2 2 2 2
E.Çıplak arazi değeri
faizi ** 20 20 20 20

Genel Toplam
(C+D+E) 100 100 100 100



Tesis masrafları içerisinde en önemli payı
ise yaklaşık %30-31 ile sulama masrafı
oluşturmaktadır. Üreticilerin büyük çoğunluğu
tesis dönemde damla sulama sistemi kurarak
sulama yapmaktadır.

Tesis döneminde %22 olan sabit masraf
unsurlarını yönetim giderleri ve çıplak arazi
değerinin faizi oluşturmaktadır.

ÜRETİM DÖNEMİ MALİYETİ
Turunçgillerde üretim döneminde, değişken

masraf unsurlarını bakım işlemleri (gübreleme,
ilaçlama, çapalama, sulama, budama ve
kireçleme) ve hasat masrafları (hasat, yükleme
ve nakliye)  ile bu masraflara ait sermaye faiz
oranı oluşturmaktadır. Üretim döneminde
değişken masraf unsurları %60-63 arasında
değişim göstermektedir.

Üretim döneminde, yönetim giderleri ve
çıplak arazi değerinin faizi değirinden oluşan
sabit masraf unsurları turunçgil çeşidine bağlı
olarak %37-40 arasında değişmektedir.

Turunçgil üretiminin sürdürülebilmesi için
üreticilerin yeterli bir geliri istikrarlı bir şekilde
elde etmeleri gerekmektedir. Ekonomik getirisi
yüksek olan bir turunçgil bahçesi kurulurken
teknolojinin gerektirdiği alt yapı göz ardı
edilmemelidir.  Ekolojik şartlara uygun anaç ve

çeşit seçimine dikkat edilmeli, üreticiler bu
konuda üniversite ve devlet kuruluşlarından
bilgi almalı, dünyada turunçgil üretimindeki
yenilikler takip edilmelidir.

Tablo 3. Turunçgil üretiminde maliyet unsurlarının ortalama
dağılımı (%)

Portakal Mandalina Limon Greyfurt
A.Bakım İşleri
1.Gübreleme 12 14 12 14
2.İlaçlama 8 10 7 10
3.Çapalama 5 3 3 4
4.Sulama 7 7 7 6
5.Budama 4 4 8 5
6.Kireçleme 1 1 1 1
B.Hasat ve Harman
1.Hasat 13 13 14 13
2.Yükleme 1 1 1 1
3.Nakliye 2 2 2 2
C.Sermaye faizi 7 7 7 7
D.Değişken
masraflar toplamı
(A+B+C)

60 62 62 63

E.Yönetim giderleri * 2 2 2 2

F.Çıplak arazi değeri
faizi

21 20 20 19

G.Tesis amortisman
payı **

17 16 16 16

H.Sabit Masraflar
Toplamı (E+F+G)

40 38 38 37

Toplam Masraflar
(D+H)

100 100 100 100

*: Yönetim giderleri üretim döneminde toplam değişken masrafların
%3’ü olarak hesaplanmıştır.
**: Arazinin bugünkü değerinden çıplak arazi değeri çıkartılmış ve tesisin
ekonomik ömrüne bölünerek hesaplanmıştır.
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