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Tarım Ürünleri Piyasaları 

ARMUT 
  

Dünya Armut Verileri (bin ton) 

  2015 2016 2017 2018 2019 Değişim (%)3 

Alan (bin ha)1 1.588 1.414 1.358 1.388 1.385 -0,2 

Verim (ton/ha)1 14,9 14,7 14,5 17,4 14,5 -16,7 

Üretim1 24.494 23.329 23.948 23.842 24.010 0,7 

İthalat2 2.570 2.634 2.630 2.517 2.523 0,2 

İhracat2 2.688 2.819 2.735 3.564 2.674 -25,0 
Kaynak: 1/FAO (Erişim: 26.05.2021),2/ Trademap (Erişim: 26.05.2021), 3/ Verisi bulunan son iki pazarlama yılının değişimini göstermektedir. 

 
Armut üretimi 2019 yılı itibarıyla 1,38 milyon hektar alanda 
24 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim alanının 
%70,4’ünü oluşturan Çin 17 milyon hektar alan ile birinci 
sırada yer alırken, Hindistan 42 bin hektar alan ile ikinci 
sırada, 28,7 bin hektar alan ile İtalya üçüncü ve 26,3 bin 
hektar alan ile Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır. 

Üretimde 17 milyon ton ile Çin birinci sırada yer alırken, 661 
bin ton ile ABD ikinci, 595 bin ton ile Arjantin üçüncü, 531 
bin ton ile Türkiye dördüncü sıradadır.  Hindistan ve İtalya 
üretim alanlarında ilk sırada yer almasına karşın ABD’de 
verimin yüksek olması üretim miktarını arttırmıştır.  

Armut alanlarına göre önemli ülkeler (%) 

 

Armut üretiminde önemli ülkeler (%)

 

Ülkelere göre dünya armut ihracatı (2020, %)

 

 

Ülkelere göre dünya armut ithalatı (2020, %)
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ARMUT 

2020 yılı dünya armut ihracatı bir önceki yıla göre %24,9 

oranında azalarak 2,674 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Çin 

2020 yılında da 539 bin ton ihracat gerçekleştirerek 

dünyada ilk sırada yer almıştır. Çin’i 373 bin ton ihracat ile 

Hollanda ve 340 bin bin ton ile Arjantin takip etmektedir. 

2020 yılında gerçekleşen ihracatta ilk üç ülke toplam 

ihracatın %46,9’unu gerçekleştirmiştir. 2020 yılında 

gerçekleşen ithalat %0,23 oranında artmıştır ve 2,523 bin 

ton’dur. Rusya Federasyonu 2020 yılında 220 bin ton ile 

ithalatta ilk sırada yer alırken, Endonezya 217 bin ton ile 

ikinci sırada, 164 bin ton ile Almanya üçüncü sırada yer 

almaktadır. 2020 yılında gerçekleşen ithalatta ilk üç ülke 

toplam ithalatın %23,8’ini gerçekleştirmiştir.

 

Türkiye Armut Verileri (bin ton) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Değişim (%)1 

Alan ( 1000 ha) 250 254 260 264 263 -0,3 

Verim (kg/ağaç) 43 42 45 45 46 2,2 

Üretim 464 472 503 519 531 2,2 

Yurt içi kullanım   409   425   430  454  447 -1,5 

İthalat    0,6    0,9   2,8  16,7  1,4 -91,8 

İhracat   31,7   23,8   50,3  55,4  57,5 3,7 
Kaynak: TÜİK (Erişim: 26.05.2021),1/ Verisi bulunan son iki pazarlama yılının değişimini göstermektedir. Piyasa dönemi Temmuz-Haziran. 
 

Armut alanı; Türkiye 2020 üretim yılı armut 

üretim alanları 260 bin hektar olup, bir 

önceki yıla göre %0,87 oranında azalmıştır. 

Armut üretiminde 90,5 bin dekar alanla 

Bursa ili ilk sırada yer alırken, 43,9 bin 

dekarla Antalya ikinci, 6,4 bin dekarla Elazığ 

üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ilk üç il 

Üretim alanının %54,0’ını sahiptir.  

 

 

Armut üretimi; Türkiye 2020 yılı armut 

üretimi toplam 545,6 bin ton olup, bir önceki 

yıla göre %2,8 oranında artmıştır. Armut 

üretiminde alan ve yüksek verime sahip 

Bursa 223 bin ton ile ilk sırada yer 

almaktadır. Antalya 66,2 bin ton ile ikinci, 

Çanakkale 13,6 bin ton ile üçüncü sıradadır.  

Bu ilk üç il üretimin %54,6’sını 

karşılamaktadır. TÜİK bitkisel üretim 1. 

tahminine göre 2021 yılı  üretim miktarı 550 

bin ton olarak açıklanmıştır. 

 

Armut kullanımı: Armut yurt içi kullanımı 2019/20 üretim döneminde 447 bin ton olup, toplam arzın %88,6’sını 

oluşturmakta olup bir önceki yıla göre %1,5 oranında azalmıştır. 2019/2020 üretim sezonunda kendine yeterlilik 

derecesi %112,5 olarak gerçekleşmiştir.  

Armut dış ticareti: 2020 yılında 64,83 bin ton ihracat gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre %33,2 oranında artmıştır. 

İthalat ise 247 ton olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yıla göre %53,6 oranında artmıştır. 2021 yılı ilk dört ay armut 

ihracatı yaş meyve olarak 21,3 bin ton gerçekleşmiş ve en fazla ihracat 8,7 bin ton ile Rusya Federasyonu’na ithalat 

ise 14 tondur ve KKTC’ye yapılmıştır. 2021 yılı kuru meyce ihracatı 86 tondur ve en fazla ihracat yapılan ülke 59 ton ile 

Almanya, ithalatı ise 10,5 tondur ve ithalatın yapıldığı tek ülke Kırgızistan’dır. 
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Türkiye’nin yaş armut ihracatı yaptığı ülkeler (2020, %) 

 

Türkiye’nin kuru armut ihracatı yaptığı ülkeler (2020 ,%) 

 

 
Kaynak: TÜİK (14.06.2021) * Bursa Ticaret Borsası fiyatları alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 
Verilen Destek (TL/kg) 

Toprak Analizi Gübre Mazot Toplam 

2016  - 0,007 0,007 

2017 0,001 0,003 0,006 0,010 

2018 0,001 0,003 0,006 0,010 

2019 0,001 0,003 0,010 0,013 

2020 0,001 0,005 0,009 0,015 
Kaynak: TOB verilerinden TEPGE hesaplamaları. 
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Üretici Fiyatı Tüketici Fiyat Borsa Fiyatı*

TL/kg
TÜİK verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında üretici 

fiyatı 3,21 TL/kg olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki 

aya göre %2,15 oranında, bir önceki yılın aynı ayına 

göre ise %34,20 oranında artmıştır. Tüketici fiyatı 

ise; Aralık ayında 7,70TL/kg gerçekleşmiş ve bir 

önceki aya göre %4,83 oranında, bir önceki yılın aynı 

ayına göre ise %28,76 oranında artmıştır. Borsa fiyatı 

ise Aralık ayında 4,38 TL/kg olarak gerçekleşmiş ve 

bir önceki aya göre %12,31, bir önceki yılın aynı ayına 

göre ise %20,66 oranında artmıştır. Üretici fiyatları 

2020 yılında bir önceki yıla göre %26,34, tüketici 

fiyatları %18,73, borsa fiyatları ise %37,09 oranında 

artmıştır. TÜİK üretici fiyatlarını Temmuz/Kasım 

arası, tüketici fiyatlarını da Mart/Temmuz arası 

dönem için açıklamaktadır. İlk beş ay için düzenli bir 

veriye ulaşılamadığı için 2021 yılı verilerine yer 

verilmemiştir. 

 

Türkiye’de Armut Destekleme Politikaları; Armut üretiminin gelişmesine yönelik sertifikalı ve standart fidan 

kullanarak yeni armut bahçesi tesis eden çiftçilere 2005 yılından itibaren her yıl hazırlanan mevzuatlar çerçevesinde 

dekar başına destek verilmektedir. 2020 yılı destekleri kapsamında standart fidan kullanan üreticiye 100 TL/da, 

sertifikalı fidan kullanan üreticiye ise 280 TL/da destek verilmektedir. 2020 yılında 15 TL/da mazot desteği, gübre 

desteği 8 TL/da, toprak analizi desteği 40 TL/da olarak verilmiştir. Ayrıca organik armut yetiştiren üreticilere 1. 

Kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip olan üreticilere 100 TL/da, grup sertifikasına sahip üreticilere ise 50 

TL/da destekleme verilmiştir. İyi tarım uygulamaları yapan armut üreticilerine 2. Kategori kapsamında bireysel 

sertifikaya sahip olanlara 40 TL/da, grup sertifikasına sahip üreticilere ise 20 TL/da destek verilmiştir. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Ürün Fiyatı (TL/kg) 1,80 1,83 1,75 2,43 3,07 

Destek (TL/kg) 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 

Ürün Fiyatı + Destek 
(TL/kg) 

1,87 1,84 1,76 2,44 3,09 

Gübre Fiyatı (TL/kg)  1,06 1,10 1,59 1,89 2,02 

Mazot Fiyatı (TL/lt) 3,85 4,69 5,78 6,43 6,07 

1 kg armut ile alınabilecek girdi miktarı (kg)   

Ürün/Gübre 1,70 1,66 1,10 1,29 1,52 

Ürün + destek/Gübre  1,76 1,67 1,11 1,29 1,53 

Ürün/Mazot  0,47 0,39 0,30 0,38 0,51 

Ürün + destek/Mazot 0,49 0,39 0,30 0,38 0,51 
Kaynak:  TOB ve TÜİK verilerinden TEPGE hesaplamaları 

 
 

GENEL DEĞERLENDİRME

Dünyada elma kültürünün yayıldığı hemen her yerde armut 

yetiştirilmekte olup elmalara göre, sıcağa ve kuraklığa karşı 

daha az hassasiyet göstermesi nedeniyle Akdeniz’ in sıcak 

iklimli bölgelerinde de ekonomik olarak 

yetiştirilebilmektedir.  

Armut üretimi elma üretimi ile benzer yetiştirme ve 

değerlendirme özelliklerine sahip iken Türkiye’de elma 

üretimi kadar hızlı bir gelişme gösterememiştir. Genellikle 

kapama bahçeler halinde değil, dağınık halde ahlat veya 

yabani armutlara aşılanarak yetiştirilmektedir. Bu 

yetiştirme özelliği özellikle armudun anavatanı olan 

Türkiye’de çeşitlerin korunmasını sağlamaktadır.  

Dünyada 5000’den fazla ve Türkiye’de ise 650 den fazla 

çeşit armut yetiştirilmektedir. Türkiye’de armut çeşitleri 

meyve özellikleri ve değerlendirme durumlarına göre 15 

grup altında toplanmıştır. Yağ Armutları, Yarım Yağ 

Armutları, Bergamotlar, Yarı Bergamotlar, Yeşil Uzun 

Armutlar, Sürahi Armutları, İri Armutlar, Paslı Armutlar, 

Misket Armutları, Erimez Armutlar, Tarçın armutları, Uzun 

Hoşaf Armutları, Yuvarlak Hoşaf Armuttan, Uzun Şıra 

Armutları ve Yuvarlak Şıra Armutları şeklinde 

gruplandırılmışlardır. Bu 15 grup içerisinde toplanan armut 

çeşitlerinden ilk 11 gruba girenler sofralık, son 4 gruba 

girenler ise sanayi armutlarıdır.  

Dünya armut ekiminde 2019 yılı için; Çin (%70,4) en önemli 

ülke olurken, Hindistan (%3,1), İtalya (%2,1), Türkiye (%1,9) 

ve Arjantin (%1,9) ekim alanında paya sahip ülkelerdir. 

Üretimde ise ekim alanlarında lider ülke Çin (%71,2) ilk 

sırada yer alırken verimin en yüksek olduğu ABD (%2,8) 

ikinci sırada yer almaktadır.  Alan ve üretimde lider olan Çin 

2020 yılı ihracatında en fazla ihracat yapan ülkedir. 

Hollanda, armut üretiminde ilk sıralarda yer almadığı halde 

farklı ülkelerden ithal ettiği armudu ambalajlayarak katma 

değer kazandırmakta ve ihracatta ikinci sırada yer 

almaktadır. Türkiye ise ihracatta 12. sırada bulunmaktadır. 

Türkiye’de genel olarak yaş armut ihracatı yapılmakta olup 

son yıllarda kuru armut ihracatı da başlamıştır. Dünyada en 

fazla ithalatın yapıldığı ülkeler Rusya Federasyonu, 

Endonezya, Almaya ve Fransa’dır.  

Yaşanan COVID-19 pandemisinde tarım işçilerinin çalışma 

şartlarında ve ulaşımlarında alınan önlemler sayesinde 

herhangi bir problem yaşanmamış olup hasat dönemi 

olabildiğince sorunsuz geçirilmiştir.   

 
 

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (TEPGE) 
 

Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak  ve/veya yaptırarak 

başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel  sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, 

böylece araştırma sonuçlarına dayalı politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen, konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve 

güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir. 
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge 

Bilgi için: Zarife Nihal GÜLAÇ, zarifenihal.gulac@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833/118 

Armut Girdi Pariteleri 

2020 yılında armut üretici fiyatı bir 
önceki yıla kıyasla %26,34 oranında 
artmıştır. Gübre fiyatı %6,88 
oranında artarken, mazot fiyatı %5,6, 
oranında azalmıştır. Pariteye oransal 
olarak bakıldığında; 2020 yılı parite 
rakamları 2019 yılına göre destekler 
hariç gübre paritesi %18,21, mazot 
%33,83 oranında artarken, destekler 
dahil paritelerdeki artış oranları ise 
sırasıyla %18,15, %33,77’dir. 

 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge
mailto:zarifenihal.gulac@tarimorman.gov.tr

