
TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAE BAKIŞ 2003 
 

 

 

 

 

 

 

Alkan DEMİR 

Editör 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şubat-2004 

ANKARA 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın No: 117 

ISBN: 975-407-149-7 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                                     

 i 

 

ÖNSÖZ 

 
Gelişmiş ülkelerin tamamında sanayileşmedeki atılımların tarımla başladığı, tarım ve 

sanayinin birbirini destekleyici ve tamamlayıcı rol oynadığı görülmektedir. Tarım sanayi 

bütünleşmesi ve tarımsal sanayinin güçlenmesiyle kırsal kesimde yaratılan katma değerin 

artırılması, gelir istikrarsızlığının giderilmesi ve KAYNAKLARın rasyonel kullanımını 

beraberinde getirmektedir. Türkiye’de tarım hala ekonomik sektörler arasında güçlü yerini 

korumakta olup önemli bir nüfusu bünyesinde barındırmaktadır.  

Tarımın ekonomideki etkili konumu ve tarımsal nüfusun yoğunluğu, ayrıca tarımın doğal 

şartlara bağlı olmasından kaynaklanan riskler bu sektörde kalıcı ve rasyonel politikalar 

uygulanması gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmalarda temel hedef karar 

alıcılara yeterli düzeyde bilgi temin etmek gelmektedir. Bu ilkeden yola çıkarak kullanıcılara kısa 

ve anlaşılır biçimde bilgi sunmak amacıyla “TEAE BAKIŞ” isimli sürekli yayınlar Ocak 2003 

tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamıştır. 

2003 yılı içerisinde tarıma dayalı imalat sanayi konusunda on, tarımın çeşitli alt 

sektörlerine ait yirmi yedi, Dünya’da ve Türkiye’de tarımla ilgili çeşitli problemleri ve 

politikaları inceleyen on tane çalışma yapılmış, bu kitapta bir araya getirilmiştir. 

 Yayınlayacağımız bu kitabın bütün kullanıcılara ve karar alıcı mekanizmalara faydalı 

olacağını ümit ediyoruz. 

      

 

      

                           Yakup Erdal ERTÜRK 

                                 Enstitü Müdürü 
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1.1. TOHUMCULUK                                                         Dr. İlkay DELLAL, TEAE 
                                                                          Dr. F. Handân GİRAY, GAP BKİB   

1.Giriş 

Her yıl Türkiye nüfusunun üzerinde bir nüfusu daha barındırmak ve beslemek 

zorunda kalan dünyada, gıda güvenliğinin sağlanması en temel gereksinim olarak 

ortaya çıkmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun gıda güvenliğinin sağlanması 

tarımsal üretimin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan tarımda üretim 

miktarının arttırılması için birim alana yüksek oranda girdi kullanımı çevreye ve 

insan sağlığına zarar vermektedir.  Bitkisel üretimin temel girdilerinden olan tohum, 

üretimin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden arttırılmasında önemli rol 

oynarken, sertifikalı tohumluk  kullanımı ile pek çok fayda sağlanmaktadır.  

Sertifikalı tohumluk,  çeşit saflığı tam ürün elde edilmesini ve yüksek çimlenme kabiliyeti sağlayarak, 

birim maliyeti düşürür. Islah edilmiş olması nedeni ile toprak rutubetinden ve bitki besin elementlerinden 

yararlanma kabiliyeti sertifikasız tohumlara oranla daha yüksektir. Ekilen tohumların tamamı aynı 

günlerde çıkış sağladığı için (yeknesak çıkış) tarlada dalgalanma ve boşluklar olmaz, dolayısıyla da ürün 

kaybı görülmez. Bitkilerin tümünün gelişmesi aynı dönemdedir. Böylece; bakım, çapalama, sulama, 

ilaçlama gibi işlemlerin yararı tam olarak kendini gösterir. Bu da üreticiye zaman ve kazanç sağlar. 

Olgunlaşma tüm bitkilerde aynı zamanda olacağından hasat kolaylığı kolaylaşır. Çeşit özellikleri 

bilindiğinden, ekim zamanı tam olarak ayarlanabilir. Ürünün gelişimi sırasında izlenecek olan uygulama 

(bakım, sulama vs.) programı bellidir. Elde edilen ürünler yeknesak ve kaliteli olduğundan, pazar değerleri 

yüksektir. Verim kabiliyeti diğer tohumlara göre daha yüksek olduğundan daha yüksek kazanç sağlar. 

Toprakta mevcut ve tohumla taşınan bazı hastalıklara karşı koruyucu olarak ilaçlandığından kayıplar 

minimum düzeydedir. Ekimde fazla tohum kullanılmasına gerek kalmadığından tasarruf sağlar.   

Yapılan pek çok araştırma ıslah edilmiş çeşitlerin, köy çeşitleri veya yerel 

populasyonlara göre % 50 kadar daha yüksek verim  artışı ortaya çıkardığını, hatta bu 

artış oranının bazı durumlarda  % 100’ün üzerine dahi çıkabildiğini göstermektedir. 

Ayrıca, ıslah faaliyetleri sonucunda her yıl elde edilen çok sayıda yeni bitki çeşidi başta 

verim, kalite, hastalık ve zararlılara dirençlilik veya olgunlaşma müddeti gibi pek çok 

vasıf bakımından daha önce ıslah edilmiş çeşitlere göre üstünlükler sergilemekte ve bu 

sebeple üreticiler tarafından kabul görmektedir (Uyanık 2001). Bugün biyoteknoloji ile, özellikle 

tohumluklarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Hibritasyon ve biyoteknolojik metotlarla yapılan 

değişikliklerle, tohumlarda daha süratli büyüme, yüksek verim, hastalık ve zararlılara karşı direnç, soğuğa 

ve değişik iklim şartlarına dayanıklılık gibi karakterler elde edilmiştir. Ancak, ekolojiye uygun çeşitlerin 

istenilen özelliklere sahip tohumluklarının yeterli miktarlarda sağlanmasında bazı sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bunlar(Geçit 1998);Çeşit yetersizliği ve tescil işlemlerindeki aksamalar,tohumluk 

üretiminde karşılaşılan sorunlar,çeşit tanıtımı ve yayımında karşılaşılan sorunlar, tohumluk dağıtımında 

karşılaşılan sorunlardır. 

2. Dünyada Durum 

Dünyada yılda yaklaşık 30 milyar $ lık tohumun satışı ticari olarak yapılmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri tohum sanayi 6 milyar $ lık satışıyla bunun %20’sini oluşturarak en büyük pazar payına 

sahiptir. ABD’de yaklaşık 60 bin tohum çeşidi üretilmekte ve satışı yapılmaktadır. Dünyada en fazla 

tohum ithalatı yapan ülkeler Meksika, Kanada, Japonya, Hollanda, İtalya, Fransa, Arjantin, İspanya ve 

Çin’dir. İhracatçı ülkeler ise başta ABD olmak üzere Hollanda, Fransa, Danimarka, Almanya, Kanada ve 

Belçika’dır. Dünyada en fazla tohum ticaretinin yapıldığı ürün ise mısırdır (Anonim 2002a, 2002b).  
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3. Türkiye’de Durum 

Bitkisel üretimin artırılmasında genetik 

potansiyeli yüksek ve kaliteli tohumlukların 

yurtiçi üretimle karşılanması ve çiftçilerce 

yaygın olarak kullanımının sağlanması temel 

devlet politikaları arasında yer almaktadır 

(Anonim 1997). Türkiye’de tohumculuk 

sektöründeki üretim, tescil ve sertifikasyon, 

kontrol ve ticaret konusundaki işlemler, 308 

sayılı ve 1963 tarihli Tohumlukların Tescil 

ve Sertifikasyonu Kanunu ve buna göre 
çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde 

yürütülmektedir. 1980’li yıllara kadar 

Türkiye’de kamu ağırlıklı olan tohumculuk 

sektörü daha sonra, özel sektöre açılmış ve 

bu sektörde önemli teşvik uygulamaları 

başlatılmıştır. Böylece, dünyanın büyük 

tohumculuk firmaları Türkiye’de yatırım 

yapmaya başlamıştır. Yerli firmalar da 

yabancılarla işbirliği veya kendi öz 

sermayeleri ile yeni yatırımlar yapmışlardır. 

Bu değişimin sonucu olarak Türkiye’de ilk 

yıllarda kırka yakın özel firma kurulmuş ve 

tohumculuk alanında tesislerini 

kurmuşlardır.  Şu anda Türkiye’de 

tohumculuk alanında faaliyet gösteren 

seksenin üzerinde firma bulunmaktadır 

(Anonim 2002c). Bu firmaların bir kısmı 

dünyaca bilinen yabancı firmalar olduğu gibi 

kuruldukları yıllardan beri büyüyüp sektörde 

önemli işlevler yüklenen yerli firmalar da 

vardır. Tohumculuk sektöründeki faaliyetleri 

koordine etmek ve sektörü dünya 

standartlarına taşımak amacıyla 1986 yılında 

kurulan Türkiye Tohumculuk Endüstrisi 

Derneği (TURK-TED)’de sektörün önemli 

bir örgütü olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir(Dinçer 1998). Özel sektörün 

tohumculuk alanında faaliyete başlaması, 

görev dağılımını da beraberinde getirmiştir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Zirai 

Donatım Kurumu, Tariş, Çukobirlik gibi 

kamu kuruluşları, buğday, arpa, pamuk ve 

çeşitli yem bitkileri tohumluklarının 

üretimindeki faaliyetlerini ağırlıklı olarak 

sürdürmektedirler. Buna karşın özel 

kuruluşlar, daha çok hibrit mısır, hibrit 

ayçiçeği, çeşitli hibrit ve standart sebze 

tohumluklarının üretimine yönelmişlerdir 

Tohum Özel 

Sektör 

Kamu 

Sektörü 

Toplam 

Buğday 12 167 179 

Arpa  6 42 48 

Mercimek 0 18 18 

Nohut 0 18 18 

Mısır 89 27 116 

Pamuk 22 33 55 

Yem Bit. 28 38 66 

Ş.pancarı 89 6 95 

Ayçiçeği 44 17 61 

Patates 44 12 56 

Tütün 0 69 69 

Sebze 23 168 191 

Meyve 3 4 7 

Diğer 35 120 155 

Toplam  395 739 1134 

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr 

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr 
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(Anonim 2001). Türkiye’de sebze, patates, hibrit mısır ve hibrit ayçiçeğinde tohum tedarikinin tamamı 

özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Ancak kendine döllenen bitkilerde özel sektör katılımı oldukça 

sınırlı düzeyde kalmaktadır. Nitekim buğday tohumluğu pazarlamasında özel sektörün payı 1997 yılında 

%3.1 ve 2000 yılında da %13.5 oranında gerçekleşirken, arpa tohumluğunda sırasıyla %5.4 ve %13.3’dür. 

Oranlarda yükselme görülmekle birlikte, artışın büyük bir kısmı özel sektörün tohumluk üretimindeki 

payından çok tohum hazırlama ve satış aşamalarındaki paylarından kaynaklanmaktadır.  
 

Bunun en önemli nedenleri ıslahçı 

haklarının yasal güvence altında 

bulunmayışı (Uyanik 2001) ve kendine 

döllenen bitkilerde çiftçilerin sertifikalı 

tohumluk satın alma oranlarının düşük 

göreceli olarak düşük olmasıdır. Kamu 

tarafından gerçekleştirilen tohumluk 

satışları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(TİGEM) tarafından yapılmaktadır. 

TİGEM’in satışları peşin, kredili ve 

8.7.1948 tarih  5254 sayılı  “Muhtaç 

Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi” 

hakkındaki yasa çerçevesindedir. 5254 

sayılı yasa çerçevesindeki uygulama, doğal 

afetlerden zarar gördüğü belirlenen 

çiftçilere yardım mahiyetinde tohumluk 

sağlanması şeklindeydi. TİGEM’in toplan 

tohumluk dağıtımında %40’lara ulaşan bu 

yardımlar, uygulamada adaletsizliğe, 

suiistimale ve tohumluğun gerçek anlamda 

girdi olarak kabulünü engellemesi nedeniyle 

çok eleştirilmiş ve 3 Temmuz 2001 

tarihinde de  yürülükten kaldırılmıştır.   

Türkiye’de 2002 yılı itibariyle 60 bitki 

türünde toplam 1134 çeşit tescil edilmiştir. Tescil edilen çeşitlerin %65’i kamu sektörü ve %35 özel sektör 

kaynaklıdır. Özel sektör kaynaklı olan tescillerin %55’i endüstri bitkileri, %26’sı sıcak iklim tahılları 

(çeltik ve mısır), %7’si çayır-mera bitkileri, %7’si sebze-meyve ve %5’i serin iklim tahıllarıdır(buğday ve 

arpa). Kamu sektörü kaynaklı olarak tescil edilen çeşitlerin ise %32’si serin iklim tahılları, %24’ü endüstri 

bitkileri, %23’ü sebze-meyve, %9’u sıcak iklim tahılları, %7’si baklagiller ve %5’i de yem bitkileridir 

(Giray 2001). 

Türkiye’de sertifikalı tohum kullanım oranı, hibrit mısır ve ayçiçeğinde %100 

seviyesinde olmasına rağmen, kendine döllenen bitkiler olan buğday, arpa, 

baklagillerde çok az orandadır. GAP Bölgesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 

buğday üretiminde sertifikalı tohum kullanım oranı %11’dir (Dellal ve Giray 2001).   

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izniyle, yurt içinde yeterince üretilemeyen 

tohumlar ithal edilebilmektedir. Tohumluk ithalini, bu konuda ihtisaslaşmış 

kurumlar yapabilmektedir. İthal edilen tohumlukların Türkiye’de denemelerinin 

yapılmış olması, üretim izninin alınmış veya tescil edilmiş olması gereklidir. Bu tür 

ithalatlar gümrük vergisi ve toplu konut fonundan muaf tutulmuştur. Türkiye buğday, hibrit mısır, çeltik, 

pamuk, hibrit ayçiçeği, patates, hibrit sebze, iri taneli sebze tohumluğu gereksinimini karşılamak üzere 

2000 yılında 71 milyon dolar ithalat harcaması gerçekleştirmiştir (Anonim 2001).  

Türkiye'nin Tohum İhracatı (Ton) 

Türler 1997 1998 1999 2000 2001 

Buğday 4080 ---- 2025 3715 679 

Arpa 3000 ---- 700 ---- 794 

H. Mısır 3633 3318 4401 2418 4743 

H.Ayçiçeği 1720 2544 1777 2128 1487 

Pamuk 20 94 153 455 267 

Sebze 56 112 63 35 58 

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr 

Türkiye'nin Tohum İthalatı (Ton) 

TÜRLER 1997 1998 1999 2000 2001 

Buğday 1480 1744 944 892 21 

H. Mısır 2459 1897 3316 2694 1162 

Çeltik ---- 30 60 45 ---- 

H.Ayçiçeği 18 98 20 49 17 

Patates 9050 15080 19512 15524 3126 

Sebze 327 369 459 610 887 

Yem Bitkisi 582 300 231 254 606 

Çim ---- 2075 1415 2048 1423 

Pamuk  385 222 607 436 177 

Kaynak: Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr   
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Türkiye, buğday, arpa, hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, pamuk ve sebze tohumluğu ihraç etmektedir. 2001 yılı 

itibariyle en fazla ihraç edilen tohumluk hibrit mısırdır. En fazla tohum ithalatı ise patates tohumluğunda 

yapılmaktadır. 

4. Genel Değerlendirme 

Tarımsal üretimde kaliteli tohum kullanılması, hem tarımsal işletmeler hem 

de bölge ve ülke ekonomileri açısından önemli faydalar sağlamaktadır. 

Türkiye zengin bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen, bazı temel 

bitkisel ürünlerde bile kendi kendine yeterli olma özelliğini korumakta 

zorlanmaktadır. Gelecek yıllarda en azından nüfus veya talep artışına paralel 

ilerlemeler gerçekleştirmesi için verim yönünden olduğu kadar ürün kalitesi 

yönünden de rekabet gücü yüksek bitkilerin yetiştirilmesi zorunlu hale 

gelmektedir. Bu nedenle, Türkiye tarımının yapması gereken atılımları gerçekleştirebilmesi için tohumluk 

ve tohumculuk endüstrisine daha çok önem verilmesi kaçınılmazdır.  

Çağdaş tohumculuk endüstrilerinin ve ihtisaslaşmış tohumculuk kuruluşlarının işlevi, 

tarımda uzmanlaşmaya, pazara dönük üretimi ve verimliliği artırmaya katkıda bulunmak 

ve “çiftçilerin kendi işletmelerinde temin edebileceklerinden daha ucuz ve kaliteli 

tohumlukları piyasaya arz etmek” şeklinde özetlenebilir. Tarımsal bakımdan gelişmiş 

ülkelerde tohumluk üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinin çok önemli bir kısmı 

tamamen özel sektör kuruluşları veya kooperatifler tarafından yürütülmektedir (Uyanık 

2001). Türkiye’de ise özel sektör daha çok hibrit tohumluklarda yoğunlaşmış, hibrit 

olmayan tohumluklarda, sadece ürün pazarlama ve hazırlama faaliyetlerinde bulunmuş, 

araştırma ve çeşit geliştirme alanlarında çok fazla etkinlik gösterememiştir. Bu nedenle, 

üretim artışını sağlamak için, hibrit tohum kullanımına ek olarak diğer ürünlerde de 

kaliteli tohumluk kullanımının arttırılmasına yönelik önlemler alınmalı, tohumculuk 

endüstrisi teşvik edilmeli, kurumsal ve fiziksel altyapı bakımından uygun bir gelişme 

ortamına kavuşturulmalıdır.  

KAYNAKLAR 

Anonim  1997. I.Tarım Şurası Sonuç Raporu, TKB, Ankara. 
Anonim 2001. “Türkiye’yi Tarımda Yeniden Kendine Yeterli Hale Getireceğiz”, TKB, Tarım ve Köy Gazetesi, 

www.tarim.gov.tr 

Anonim 2002a. http://www.amseed.com 

Anonim 2002b. http://www.worldseed.org 

Anonim 2002c. http://www.turkted.org.tr 

Dellal, İ., Giray, F.H. 2001, GAP Bölgesinde Buğday Tohumluğu Tedarik ve Kullanımı, II. GAP Kongresi, 

Şanlıurfa. 

Dinçer, R.  1998. “Tohumculuk Sanayiinin Yeri ve Gelişimi”, 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin 

Gelişimi ve Ziraat  Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 1997, TZYMBV, Ankara. 

Geçit,H.H. 1998. “Ülkemiz Tohumculuğunun Problemleri ve Çözüm Yolları”, 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal 

Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat  Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 1997, 

TZYMBV, Ankara. 

Giray 2001. The Seed Sector and Changing Policies in West Asia and North Africa, Country Report:  Turkey Seed 

Sector for Cereals and Legumes in Southeastern Anatolia Region of Turkey, 2001 (basımda) 

Resmi Gazete 1963. 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun  29.8.1963 tarih 

sayı:11493 

Resmi Gazete 2001. 8.7.1948 tarih  5254 sayılı  “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi” hakkındaki 

yasanın yürürlükten kaldırılmasına dair dördüncü madde 3.7.2001 tarih ve 24451. 

Uyanık, M., 2001. Tohum ve tohumluk, Tigem Dergisi, Sayı:76, http://www.tigem.gov.tr 
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1.2. ALKOLLÜ İÇECEKLER SEKTÖRÜ  

      Celile Özçiçek DÖLEKOĞU / TEAE 

1.Giriş 

Alkollü içecekler iki sınıfa ayrılmaktadır. Bira ve şarap gibi düşük alkollü içecekler ve rakı, votka, cin gibi 

distile alkolü içecekler. Distile alkolü içecekler alkol miktarı +20oC’de hacmi %15’den fazla olan 

içeceklerdir. Sektör kamu sağlığı açısından önem taşıdığı gibi imalat sanayinde de önemli bir  pay 

almaktadır. Ülkeler bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak ve sosyo-ekonomik koşulları da dikkate 

alarak sektörle ilgili düzenlemeler yapmaktadır. İmalat sanayi üretiminde %1,7; imalat sanayi ihracatında 

%0,2 pay almaktadır. Talep yurt içi üretimle karşılanabildiği için ithalatta düşük pay almaktadır (%0,02) 

(DPT, 2001). 

2. Dünyada Durum 

FAO verilerine göre dünya alkollü içecek üretimi artış göstermektedir. Sadece 2000 yılı distile alkol 

üretimi %0,4 azalmıştır.  

Tablo 1. Dünya’da Alkollü İçecek Üretimi (Milyon Litre)  

Kaynak: www.fao.org 

Benzer gelişme talepte de görülmektedir. Üretim ve talep arasındaki fark imalat sanayinin alt sektörlerinde 

ara madde olarak kullanılan miktardır. Ayrıca tüketilmeyen veya herhangi bir şekilde kullanılmayan 

miktar da söz konusudur.  

En yüksek alkollü içecek talebi biradadır. Alkol düzeyinin düşüklüğü, bulunabilirliği ve diğer içeceklere 

göre fiyat avantajı yüksek talepte önemli etkenlerdendir. Dünya’da kişi başına alkollü içecek tüketimi 

azalmaktadır. 1980 yılında 34,9 kişi/kg/yıl olan tüketim 2000 yılında 32,1 kişi/kg/yıl düzeyinde 

gerçekleşmiştir. En yüksek düşüş gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Ülke nüfusunda yaşlı nüfusun 

oranının fazlalığı ve dolayısı ile sağlık kaygısı ve sorunlarının artışı tüketimin azalma nedenlerindendir. 

Ayrıca, gelişmiş ülkelerde yasalar tüketicilerin alkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan risklerini 

gidermeye yönelik olması, üreticileri yüksek  tazminat ödemeye zorunlu bırakmaktadır ki bu da diğer 

önemli bir nedendir. Üreticiler pazar yaratmak için genç nüfusa sahip ve ilgili yasaları henüz yürürlükte 

olmayan gelişmekte olan yeni pazarlara yönelmişlerdir. Çin’de 1980 yılında 5,1 Kg/yıl olan alkollü içecek 

tüketimi 2000 yılında 24,5’e yükselmiştir. Aynı dönemde Brezilya’da 23,7’den 43,8’e; Kıbrıs’ta 38,8’den 

60,0’a; Vietnam’da 2,0’dan 8,2’ye ve Türkiye’de ise 7,1’den 11,8’e yükselmiştir 

Tablo 2. Dünya’da Alkollü İçecek Talebi (Milyon Litre)  

 1998 1999 2000 

Bira  126.355 128.474 129.724 

Şarap  22.918 22.856 23.380 

Distile Alkoller 16.842 17.241 17.066 
Kaynak:www.fao.org 

 

 

 

 1998 1999 2000 

Bira  126.893 129.234 130.073 

Şarap  26.662 28.831 29.467 

Distile  Alkoller  18.368 18.717 18.650 
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2.1. Dünya Alkollü İçecek Ticareti 

Dünya ihracatında şarap ilk sırada yer almaktadır. Bunu viski, konyak ve cin gibi çeşitleri içeren alkollü 

içecekler izlemektedir. Bira miktar olarak önemli bir ihracata sahip olmasına rağmen ihracat değerinde 

payı oldukça düşüktür. Bira ihracatının yaklaşık %61’i Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından 

yapılmaktadır. Hollanda %20,5; Almanya %11,7 pay alan önemli üye ülkelerdir. Son yıllarda Meksika’da 

hızlı artış ile %18 pay almaktadır. 2000 yılında toplam 12,7 milyar $ şarap ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

İhracatının %40’ı Fransa tarafından yapılmaktadır. İspanya (%8,9), ABD (%4,2), İtalya (%1,8) önemli 

pay alan ülkelerdir.Son yıllarda Şili (%4,5) ve Güney Afrika’nın (%1,7) da ihracatı hızla artmaktadır. 

Distile alkol ihracatında İngiltere %45 ile ilk sırayı almaktadır. Fransa %15,7; Meksika %3,8; İtalya %3,2; 

ABD %4,0 pay alan diğer önemli ithalatçı ülkelerdir (www.fao.org). 

Tablo 3. Dünya Alkollü İçecek İhracatı (M:Miktar; 1000 ton, D:Değer; Milyon Dolar)  

Alkollü İçecekler 1998 1999 2000 

M D M D M D 

Bira  6.307 4.461 6.678 4.760 6.208 4.779 

Şarap  6.683 13.821 6.401 14.094 6.016 12.727 

Distile Alkollü İçecekler  2.338 9.994 2.380 10.350 2.999 12.532 
Kaynak:www.fao.org 

Dış ticaretin önemli bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında yapılmaktadır. GÜ, bira ithalatında payı %87; 

şarap ithalatında %94 ve Distile alkolde ise %81,2’dir. Dünyanın en büyük bira ithalatçısı ülkeler ABD 

(%46,5), İngiltere (%8,5), İtalya (%6,0)’dır. Son yıllarda piyasa koşullarındaki değişiklik ile Çin önemli 

artış ile %3,3 pay almaktadır.Şarap ithalatında söz sahibi ülkeler sırası ile  İngiltere (%19,9), ABD 

(%18,3) ve Almanya (%13,1)’dır. Distile alkollü içeceklerde 2000 yılında ABD en yüksek  ithalatı  

(%28,1) gerçekleştiren ülkedir. Japonya’nın payı %7,6; İspanya’nın payı ise  %6,6; Almanya %6,2; 

İngiltere’nin payı ise %5,2’dir (www.fao.org). 

Tablo 4. Dünya Alkollü İçecek İthalatı (M:Miktar; 1000 ton, D:Değer; Milyon Dolar)  

Alkollü İçecekler 1998 1999 2000 

M D M D M D 

Bira  6.014 4.846 6.128 4.936 6.278 5.050 

Şarap  5.946 13.772 5.980 14.279 5.420 12.742 

Distile Alkollü İçecekler  2.056 9.704 2.127 10.340 2.376 10.794 
Kaynak:www.fao.org 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de alkollü içecek üretimi en fazla birada görülmektedir. İkinci sırayı yüksek alkollü içecekler 

sınıfında olan rakı almaktadır. Rakı distile alkollü içeceklerin yaklaşık %86’sını oluşturmaktadır. Sektör, 

1969 yılına kadar devlet tekelinde üretim yapmıştır. 1969 yılında bira üretiminde özel sektörün de faaliyet 

göstermesine izin verilmesi ile birlikte kamu tekeli düşük alkollü içeceklerde kısmen de olsa kalkmıştır. 

Özel teşebbüsün sektöre girmesi ile bira üretimi artış göstermiştir. Günümüzde düşük alkollü içeceklerin 

üretiminde hem özel hem de kamu teşebbüsleri yer almaktadır. Fakat, hala yüksek alkollü içeceklerin 

üretimi kamuya ait fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. 
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Tablo 5. Türkiye Alkollü İçecek Üretimi (Milyon Litre)  

Kaynak:DPT,2002, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler ( *Gerç. Tahmini ** Tahmin) 

 

Üretimin devlet tekelinden kalkması ile alkollü içecek tüketimi de artış göstermiştir. En büyük artış bira 

tüketiminde görülmektedir. Özel teşebbüsün modern teknoloji ile üretime devam etmesi, turizm 

sektöründe yaşanan gelişmeler, ithalat serbestliği, yerli ve yabancı ürünlerin marka imajı, sosyal ve 

ekonomik gelişmeler tüketimi artıran başlıca nedenler olarak sıralanabilir.  

 

Tablo 6. Türkiye Alkollü İçecek Talebi (Milyon Litre)  

 Alkollü İçecekler 1998 1999 2000 2001* 2002** 

Bira 730,0 689,6 758,8 723,0 780,0 

Şarap  40,2 41,7 42,0 42,2 42,8 

Rakı  74,3 74,3 66,7 63,8 66,0 

Votka  9,3 9,3 8,0 7,8 7,5 

Kanyak  0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Likör  2,1 1,8 1,1 1,1 1,2 

Cin  3,1 2,7 2,7 2,8 2,9 

Viski  2,5 2,8 3,1 3,2 3,6 
Kaynak:DPT, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler (* Gerç. Tahmini  ** Tahmin ) 

3.1. Dış Ticaret 

Türkiye alkollü içeceklerde bira, şarap ve rakı ihracatı yapmaktadır. Bira, ihracatta en önemli payı 

almaktadır. 2001 yılında en fazla bira ihracatı 2,96 milyon $ ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne, 1,19 

milyon $ ile KKTC ve 1 milyon $ ile Almanya’ya olmuştur. İngiltere, Lübnan, Azerbaycan ve Arnavutluk 

da yine en çok bira ihracatı yapılan ülkeler olmuştur. 2001 yılında 5,2 milyon $ olan şarap ihracatında ilk 

sırayı Almanya (1,7 milyon $) almıştır. Bunu Belçika-Lüksembourg (1,1 milyon $) ve Fransa (0,65 

milyon $) izlemiştir. Rakı ihracatında son yıllarda önemli artış görülmektedir. İhracatın daha çok 

Türklerin yoğun yaşadığı AB ülkelerine yapıldığı dikkat çekicidir (İGEME-EBIM Kayıtları).  

Tablo 7. Türkiye’nin Alkollü İçecek İhracatı (Miktar: 1.000 lt Değer: 1.000 Dolar)  

Alkollü İçecekler 1999 2000 2001 

M D M D M D 

Bira  25.447 12.452 25.734 12.494 27.505 12.496 

Şarap  4.334 7.381 5.868 6.132 4.833 5.230 

Rakı  1.586 3.174 2.609 4.543 3.057 5.714 
Kaynak:DPT, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler 

Alkollü içecekler ithalatında en önemli payı viski almaktadır. Yurt içi üretim oldukça düşüktür. 2001 

yılında 5,2 milyon $’lık viski ithalatı yapılmıştır. Viskiyi likör, şarap, ve bira izlemektedir. Likör başta 

olmak üzere bira, konyak ve cin ithalatında önemli azalma meydana gelmiştir. Bu ürünlerde yurt içi 

talebin yerli üretimle karşılanabilir düzeyde olması ithalatı azaltmıştır. 

 

Alkollü İçkiler 1998  1999  2000  2001*  2002**  

Bira 660,0  715,0  763,3  750,0  810,0  

Şarap  45,0  46,0  46,5  47,0  48,5  

Rakı  78,2  78,9  68,6  67,6  69,5  

Votka  9,6  10,5  6,9  7,4  7,5  

Kanyak  0,8  0,8  0,8  0,9  0,9  

Likör  2,1  1,8  0,9  1,0  1,1  

Cin  3,0  2,5  2,8  2,6  2,8  

Viski  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1  
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Tablo 8. Türkiye’nin Alkollü İçecek İthalatı (Miktar:1.000 litre, Değer: 1.000 Dolar)  
Alkollü İçkiler 

 

1999 2000 2001 

M D M D M D 

Bira 743 681 576 501 154 138 

Şarap  169 494 216 342 160 152 

Konyak  11 144 3 12 3 30 

Viski  2.670 6.988 2.960 6.572 2.701 5.167 

Cin  74 389 46 203 35 129 

Votka  7 37 13 52 31 79 

Likör  197 1.175 110 598 56 220 
Kaynak: DTM-EBIM Kayıtları 

3.2. Kapasite Kullanımı 

Sektörde kapasite kullanım oranı ortalama %50’nin üzerindedir.1998 yılı verilerine göre en yüksek 

kapasite bira sanayindedir. Fakat, KKO %54,3 oranında düşük seviyededir. Kapasite kullanım oranlarına 

göre votka ilk sırada yer almaktadır. Bunu, milli alkollü içeceğimiz rakı ve likör takip etmektedir. En 

düşük kapasite kullanım oranı şarap sanayindedir. Buna rağmen şarap işletmelerinde kapasite artırımına 

yönelik proje çalışmaları yapılmaktadır. Şarap üretimi en fazla Marmara-Trakya- ve Ege Bölgelerinde 

yapılmaktadır. Son yıllarda iç Anadolu Bölgesi de önemli pay almaya başlamıştır. Şarapçılıkta KKO’nını 

düşüren en önemli etken yeterli kalitede ve çeşitte ürünün bulunamaması, uluslar arası pazarlarda rekabet 

avantajının olmaması olarak sıralanabilir.  

Tablo 9. Kurulu Kapasite ( 1000 lt) ve Kullanım Oranları (%) 

   Bira Şarap  Rakı  Votka  Kanyak  Likör  Cin  Viski  

 Kurulu Kapasite 12.145 78.600 81.920 9.000 1.400 2.000 4.800 450 

KKO  54,3 52,6 95,0 108,0 61,0 95,0 58,0 89,0 

Kaynak:DPT, 2000, Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

4. Genel Değerlendirme 

Alkollü içecekler kamu sağlığı açısından öneme sahip bir sektördür. Gerek geleneksel gerekse de 

ekonomik ve sosyal nedenlerle uzun yıllar üretimi devlet eliyle yapılmıştır. Bazı dönemlerde tüketimi 

sınırlandırmaya yönelik uygulamalar da gündeme gelmiş (1983-1986) fakat liberal ekonomi sürecinde 

serbest bırakılmıştır. Günümüzde hala reklam araçları alkollü içecekler de kullanılmamakla birlikte 

perakendeciliğin gelişmesi ile promosyonlu satışlar oldukça önemli tutundurma çabaları olarak 

girişimciler tarafından kullanılmaktadır. Reklam kısıtları kamu yararının düşünülmesi ile birlikte oligopol 

olan piyasada rekabet eşitliği sağlamak için de gerekli görülmüştür.Son yıllarda dış ticaret olanaklarının 

değişmesi işletmelerin modernizasyona yönelmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda Türk Gıda Kodeksi’nde 

alkollü içecekler tebliğinin yer alması ile kodekse uygun üretim yapılmaya başlanmıştır. Sektörde klasik 

üretim tesislerini yanı sıra modern teknolojiye sahip işletmeler de bulunmaktadır. Klasik yöntemlerle 

üretim yapan tesislerin modernizasyonunun sağlanması kaliteli üretimin artışı ve dolayısı ile de sektörde 

toplam kaliteyi  yaratacaktır. 

Sektördeki teknik gelişmelere rağmen dış pazarda yeterli rekabet olanakları sağlanamamıştır. Kalite 

kriterlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, marka imajının yaratılması, fiyat politikalarının istikrarı,  

ulusal tanıtımlarda kullanılması dünya pazarında pay almaya fırsatlar yaratacaktır. 

KAYNAKLAR 

DPT, 2000, İçki Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

DPT, 2001, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Ankara. 

DPT, 2002, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Ankara. 
FAOSTAT, (http://www.fao.org/) 

İGEME/DTM- EBIM Kayıtları 
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1.3. TÜRKİYE’DE FINDIK                                           Türker DÖLEKOĞLU,TEAE         

1.Giriş 

Fındık ülkemizin geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutar. Yıllık 

ortalama üretim 500 bin ton civarındadır. Bu üretim, dünya toplam fındık 

üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturur. İç tüketim yaklaşık 60 bin ton 

civarındadır. İhracatımızın %80’i AB ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye 

2000/2001 sezonunda 710 Milyon ABD Doları ve 2001/2002 sezonunda ise 

612 Milyon ABD Doları ihracat geliri elde etmiştir.  

 2. Dünya’da Durum 

 

Dünya’da bademden sonra en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyve fındıktır. En yaygın 

yetiştirildiği ülkeler Türkiye, İtalya, İspanya, ABD, Çin, İran, Yunanistan, Fransa, Rusya, Kırgızistan, 

Portekiz, Moldova Cumhuriyeti, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Macaristan, Kıbrıs ve 

Kamerun’dur. Dünya üretimi yıllık ortalama 675 bin ton civarındadır. Türkiye’den sonra en büyük 

üreticiler sırasıyla İtalya, ABD ve İspanya’dır. Dünyada yıllık ortalama 190 bin ton civarında fındık 

uluslararası ticarete konu olmaktadır. Türkiye’nin bu ticaretteki payı yıllara göre değişmekle beraber %80 

civarındadır. İtalya yaklaşık %10, ABD %3 ve İspanya %2 oranında bu ticaretten pay almaktadırlar. 

Ayrıca fındığı işleyerek satan Almanya, Hollanda ve Belçika-Lüksemburg da toplam %5 oranında fındık 

ihracatından pay almaktadır.   

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de 550-600 bin hektarlık alanda fındık 

üretimi yapılmaktadır. Verim düzeyi İtalya ve 

ABD gibi üretici ülkelerden düşüktür. 1993-1999 

dönemi ortalaması 93.9 kg/da buna karşın FAO 

verilerine göre ABD’de verim 249 kg/da. 

Fransa’da 194 kg/da’dır (DPT. Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu). Türkiye’de fındık yetiştiren 

işletme sayısı yaklaşık 395 bin’dir. Bunların ancak 

%55’i Fındık Tarım Satış Kooperatiflerine üye 

durumdadır. Üretilen fındığın  yaklaşık %95’i 

Türkiye'de Fındık Üretimi (Ton)
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Tablo 1. Dünya Fındık Üretimi (1000 Ton 

  1999 2000 2001 

Türkiye 530.000 470.000 630.000 

İtalya 138.713 119.077 120.000 

ABD 36.290 20.410 43.540 

İspanya 27.800 17.800 26.200 

İran 11.386 11.507 11.000 

Çin 12.000 9.000 11.000 

Azerbaycan 12.635 13.334 15.000 

Yunanistan 2.500 2.500 2.500 

Fransa 4.870 5.002 5.000 

Diğer 25.869 22.624 11.135 

Dünya 802.063 691.254 875.375 

Kaynak: FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Dünya Fındık İhracatı (1000 Ton) 

  1998 1999 2000 

Türkiye 136.558 120.629 112.129 

İtalya 16.014 18.331 14.691 

Almanya 5.272 4.059 3.257 

ABD 2.695 1.617 2.033 

İspanya 3.268 4.422 5.326 

Hollanda 1.224 920 984 

Fransa 575 851 1.147 

Çin 250 10 185 

Belçika-Lüks 1.597 581 0 

Diğer 4639 7979 12.860 

Toplam 172.092 159.399 152.614 

Kaynak: FAO 
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pazara sunulmaktadır. Yurt içi tüketimin yaklaşık 60 bin ton kabuklu fındık tüketimi olduğu tahmin 

edilmektedir. Fındık stokları üretimin. iç tüketim ve ihracattan fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Kampanya sonu itibariyle Fiskobirlik’in elinde 1995 yılından bu yana 60 bin ile 250 bin ton arasında 

değişen kabuklu fındık kalmaktadır. Besin özellikleri bozulmadan üç yıl süre ile depolanabilmekte bu 

sürenin sonunda ancak yağlık olarak değerlendirilebilmektedir. Yağ olarak değerlendirildiği taktirde 

değerinin yaklaşık %20’si fiyatla piyasada satılabilmektedir. Aşırı üretim stok problemleri yaratmaktadır.  
 

Tablo 3. Türkiye Bölgesel Fındık Dikim Alanlarındaki Gelişmeler(Hektar)          

  Akçakoca Bölgesi Ordu Bölgesi Giresun Bölgesi Trabzon Bölgesi  

YILLAR Hektar Endeks Hektar Endeks Hektar Endeks Hektar Endeks TOPLAM 

1974-89 

Ort. 
100.281 125.42 144.781 136.795 99.625 125.37 48.812 112.41 393.500 

1990 125.000 128.74 160.000 136.78 97.500 122.41 52.500 112.07 435.000 

1991 130.000 129.18 165.000 137.04 97.500 121.89 53.000 111.90 445.500 

1992 133.000 129.56 166.000 136.89 97.500 121.67 53.500 111.89 450.000 

1993 139.000 129.57 176.000 137.45 99.000 121.06 56.000 111.91 470.000 

1994 147.000 129.40 196.000 139.20 100.000 120.00 57.000 111.40 500.000 

1995 147.000 129.40 196.000 139.20 100.000 120.00 57.000 111.40 500.000 

1996 149.000 128.38 219.000 141.71 100.000 119.05 57.000 110.86 525.000 

1997 149.000 128.38 219.000 141.71 100.000 119.05 57.000 110.86 525.000 

1998 159.000 129.44 224.000 141.48 100.000 118.52 57.000 110.56 540.000 

1999 159.000 129.44 224.000 141.48 100.000 118.52 57.000 110.56 540.000 

2000 161.000 129.60 226.000 141.54 100.000 118.38 57.000 110.48 544.000 

2001 164.000 129.93 227.000 141.42 100.000 118.25 57.000 110.40 548.000 

Kaynak: Fiskobirlik 

Türkiye’nin fındık ihracatının genel olarak kabuklu fındık. kabuksuz fındık. fındık ezmesi. fındık unu. 

fındık püresi. fındık yağı fındık krokan ve işlenmiş fındık olmak üzere sekiz ana grupta gerçekleştiği 

görülmektedir. 

2001 yılı fındık ihracatımızın % 69.1’i  kabuksuz fındık. % 23.9’u işlenmiş fındık %0.1’i kabuklu fındık. 

%1.2’si fındık unu. %5.2’si  fındık püresi ve ezmesi % 0.5’i de  fındık yağı şeklinde gerçekleşmiştir.  

Türk fındığının dış piyasalardaki fiyat düşüşünün önüne geçilebilmesi için ve gelir sağlanması amacıyla 

09.08.1983 tarihinden bu yana serbest ihracat kapsamında bulunmakta. fındık ihracatından Destekleme 

Fiyat İstikrar Fonu Kesintisi (DFİF) yapılmaktadır. Her türlü natürel iç fındık ihracatında 8Cent/kg 

Türkiye’nin İhraç Sezonu İtibariyle Ortalama 

İhraç Fiyatları  ($/Kental-Fob)
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karşılığı TL.Her türlü kabuklu fındık ihracatında 4 Cent/kg karşılığı TL. DFIF ‘e kesinti uygulanmaktadır. 

Fındık ihracatından DFİF’in yanında FOB ihraç bedelinin %0.4’ü oranında Fındık Tanıtım Fonu Kesintisi 

uygulanmaktadır.   

Fındık ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri en önemli yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı ihracatımızdaki 

artışa paralel olarak artış göstermektedir. AB ülkelerinin toplam fındık ihracatımızdaki payı yıllar 

itibariyle değişmekle beraber %80-85 düzeyindedir. Fındık ihracatımız ülkeler itibariyle incelendiğinde 80 

civarında ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiği ve özellikle  Uzakdoğu ülkeleri ve İskandinav ülkeleri 

ülkemiz fındığı için potansiyel arz eden  pazarlar olarak dikkat çekmektedir. Sarımeşeli ve Aydoğmuş’un 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü için 2000 yılında yaptığı “Dünya Fındık Piyasasının Ekonomik 

Analizi ve Türkiye için Optimum Politikaların Saptanması” başlıklı çalışmada net ithalatçı konumundaki 

ülkelerin talepleri ile fındık ve badem fiyatı arasında çok belirgin bir ilişki bulunmadığı belirtilmektedir. 

4. Genel Değerlendirme 

Bilindiği gibi ülkemizde ARIP projesi kapsamındaki “Alternatif Ürün Projesi” ile özellikle arz fazlası olan 

fındık ve tütünde üreticilerin faaliyet alanlarının, arz açığı olan ürünlere kaydırmaları planlanmaktadır. 

Özellikle fındık ürününde ortalama 550.000 ton üretimin yaklaşık 1/5’i arz fazlasını oluşturmaktadır. 

Piyasa fiyatının düzenlenmesi amacıyla piyasada alıcı bulamayan arz fazlası ürün Fiskobirlik tarafından 

satın alınmakta, bu ise kamunun yüksek maliyetle sağladığı KAYNAKLARın bir bölümünü maliyetin çok 

altında birliğe kredi olarak aktarmasını gerektirmektedir. Birlik tarafından satın alınan arz fazlası ürün 

birliğin elinde kalmakta bu nedenle kullandırılan kredinin geri dönüşü de mümkün olmamaktadır. 

Uygulanacak olan alternatif ürün projesi ile fındık üreticilerine, söküm bedeli, girdi desteği ve bakım ve 

hasat masraflarının karşılanması nedeniyle uğradıkları gelir kaybı ödenecektir.  Alternatif ürün olarak 

öngörülen bitkiler, ılıman iklim meyve türleri arasında yer alan şeftali, kiraz, vişne, ceviz ve Trabzon 

hurması, üzümsü meyveler gurubunda bulunan kivi, ahududu, böğürtlen ve kuşburnu ile yağlı tohumlu 

bitkiler arasında bulunan mısır, soya ve ayçiçeği ile yem bitkilerinden oluşmaktadır.  

Ülkemizde iç fındık tüketimi yetersiz düzeydedir. Fındığın zorunlu ihtiyaç maddesi olmaması, fiyatının 

yüksek olması ve halkın satın alma gücünün düşük olması kişi başına düşen iç fındık tüketiminin düşük 

düzeylerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle iç tüketimin kısa zamanda artırılması mümkün 

görülmemektedir. Diğer yandan ülke içinde tüketilemeyen fındığın ihracatının da son 10 yılda bir sıçrama 

yapamadığı görülmektedir. Bu gün fındığın en önemli sorunlarından biri, bu stoklar, yani arz fazlası olan 

ve değerlendirebildiğimizden fazla miktarlarda fındık üretilmesidir. Bu nedenle alternatif ürün projesi bu 

anlamda fındık üreticisi çiftçilerimizin önümüzdeki yıllardaki mağduriyetlerini önleyebilecek bir yaklaşım 

olarak değerlendirilmektedir.  
 

Tablo 10. Türkiye’nin Uzun Dönem Fındık Üretim-Tüketim Projeksiyonu (Ton. Kabuklu) 

Yıllar 
Üretim 

(1) 
Endeks 

İç Tüketim 
(2) 

Endeks İhracat (3) Endeks 
Toplam 
(2+3) 

Endeks 

Üretim 

Tüketim 

Farkı 

End
eks 

2000 554534 100 62931 100 449238 100 512169 100 42365 100 

2001 569284 103 63834 101 461576 103 525410 103 43874 104 

2002 584034 105 64737 103 473914 105 538651 105 45383 107 

2003 598784 108 65640 104 486252 108 551892 108 46892 111 

2004 613534 111 66543 106 498590 111 565133 110 48401 114 

2005 628283 113 67446 107 510298 114 577744 113 50539 118 

2010 702033 127 71961 114 572618 127 644579 126 57454 136 

2015 775782 140 76476 122 634308 141 710784 139 64998 153 

2020 849532 153 80991 129 695998 155 776989 152 72543 171 

2023 893782 161 83700 133 733012 163 816712 159 77070 182 

Kaynak: DPT. Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
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KAYNAKLAR: 
 DPT. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu Fındık İşleme 

Sanayi Alt Komisyon Raporu 

 FAOSTAT http://apps.fao.org/ 

 FİSKOBİRLİK http://www.fiskobirlik.org.tr/istatis.htm 

 M. Sarımeşeli. O. Aydoğuş. 2000. Dünya Fındık Piyasasının  Ekonomik Analizi ve Türkiye için Optimum 

Politikaların Saptanması. Proje Raporu 2000-6. Yayın No: 45. Temmuz. Ankara. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM). http://www.tim.org.tr/ihracatkayit.asp 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

 İGEME / DTM-EBIM Kayıtları 
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1.4. ZEYTİNYAĞI                                                Dr. Renan TUNALIOĞLU, TEAE         

1.Giriş 

 Zeytin  ağacı  binlerce yıldan beri varolan, Akdeniz  ülkelerinin  ve  uygarlığının  

simgesi,  tüm  kutsal  kitapların  ağacıdır. Medeniyetler  boyu  insanlara öncülük  etmiş 

onlara  emek  ve  sabrı  öğretmiştir. Zeytin ağacı insanların  bakış  açılarını  etkileyerek  

yaşam  biçimlerine yön  vermiştir.  Zeytin  meyvelerinden  çıkarılan  yağ farklı  dünya  

uygarlıklarında (Girit, Mısır, Semit, Hitit,Yunan, Roma) ve Yunan mitolojilerinde yer 

alarak, insanların  onu  inanılmaz ölçülerde  kullanmasına neden olmuştur. Zeytin  

ağacının  yabanisi  olan  delicenin  ilk  nerede  ve  kimler tarafından  kültüre  alındığı  konusunda  çok  

değişik savlar  olmakla birlikte  tarihi bilgiler  anayurdunun  Anadolu olduğunu  destekleyici  niteliktedir. 

Yakın  zamanlarda  yapılan  kazılarda  ortaya  çıkan  zeytin  çekirdekleri,  kültüre  alınmaya  6  bin  yıl  

önce  Doğu  Akdeniz  Ülkelerinde   başlanıldığını, Girit’de  bulunan amforalar üzerindeki  

hiyerogliflerden  de  Mısır’a  4  bin  500  yıl önce  zeytinyağı  ihraç  edildiğini, dolayısı  ile sanayisine de  

bu  yıllarda  başlanıldığını  göstermektedir. Zeytin  herdemyeşil,  genetik  olarak periyodisite  eğilimi  

gösteren, uzun  yıllık bir  meyve  ağacıdır. Meyvesi  doğasından  gelen  acılık  maddesi  nedeniyle  

doğrudan  değil    mutlaka  işlenerek  tüketilmektedir. Bu  nedenle de  zeytin 

meyvesi  yağlık  ve  sofralık  olarak ayrılır. Yağlık  zeytinin  işlenmesi  ile  elde  

edilen  bitkisel   yağa Zeytinyağı  denir  ve zeytin  ağacının  meyvesinin ( her  

zeytin  meyvesi  yaklaşık  ağırlığının  %20-30’u  kadar  yağ  içerir )  normal 

iriliğini  aldığı  ve  yağ  teşekkülünün  en  yüksek  seviyeye  ulaştığı  dönemde  

hasat  edilerek çeşitli  fiziksel  metotlarla yağın çıkarılması  ZEYTİNYAĞI 

SEKTÖRÜNÜ oluşturur. Bitkisel  yağlar  içerisinde   fiziksel  metotlarla  

üretilebilen   tek  yağ  olması zeytinyağına  verilen  bir  ayrıcalık  gibidir. 

2. Dünyada Durum 

Dünyada  zeytin alanları  30-40  derece  enlemler  arasında yayılım   göstermekte  ve  toplam  35  ülkede  

tarımı  yapılmaktadır. Ağaç  varlığının %98 ‘i  Akdeniz’e  kıyı  olan  ülkelerde  yer almakta ve  yaklaşık 

13  milyon  ton  olan  dünya  dane  üretiminin  büyük  bir  miktarı yine Akdeniz’e  kıyı  olan ülkelerde  

gerçekleştirilmektedir. Dünya dane zeytin üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan,Türkiye,Tunus  ilk beş  

ülke  olarak yer  alırken zeytinyağı  üretiminde  bu  sıralamada Türkiye, Tunus ile sırasını  

değiştirmektedir. Dünya  zeytinciliğindeki  büyük  üretici  ülkeler   AB  çatısı  altındadır. Avrupa  Birliği 

ülkelerinden sonra diğer zeytinci Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye,Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, 

Ürdün, Suriye; Amerika   kıtasında ise ABD  ve  Arjantin’de zeytin  ağacı  mevcuttur. AB’de ortak  tarım  

politikası  çerçevesinde  1966  yılından  bu  yana  uygulanan  zeytinyağı  piyasa  organizasyonu, İtalya ile  

başlayan  oluşumuna 1981  yılında Yunanistan,1986  yılında  İspanya  ve  Portekiz’in  tam  üyeliğe  

geçmesi  ile  daha da  güçlenmiş  ve  kendi  kendine  yeterli  duruma gelmiştir. 

Çizelge 1 . Dünya  zeytinyağı üretim, ihracat, tüketim ve ithalatı (1000 ton) (1990/91 - 2001/02 Yılları Ort.)  
 ÜRETİM İHRACAT TÜKETİM İTHALAT 

DÜNYA 2143.0 390.7 2158.3 411.4 

İSPANYA 690.0 68.0 465.0 32.3 

İTALYA 504.6 123.0 673.5 89.6 

YUNANİSTAN 339.0 8.4 230.0 0.0 

AB 1232.7 202.2 1548.3 128.3 

TUNUS 150.0 110.0 53.5 0.0 

TÜRKİYE 99.0 36.4 62.2 0.0 

SURİYE 92.0 5.1 69.2 0.0 

FAS 52.0 7.1 45.5 1.4 

Kaynak: Uluslararası  Zeytinyağı  Konseyi 
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AB  ülkeleri  dünya  zeytinyağı  ekonomisinin yaklaşık %60’ına  sahiptirler. Çünkü  büyük  üretici, 

tüketici, ithalatçı   ve  ihracatçı  ülkeler içerisinde   İspanya, İtalya  ve Yunanistan  önemli  bir  yere  

sahiptir. Bu  ülkelerin  en  büyük  özelliği ise AB’nin  koruma  politikalarından yararlanarak  zeytinyağı  

sektörlerini  güçlendirmiş olmalarıdır. 

Son  yıllarda dünya  zeytinyağı  üretimindeki  artış  ile birlikte  talep  de  olumlu  yönde gelişerek  dünya  

tüketiminde artış  görülmektedir. Dünya  zeytinyağı  tüketiminde  %  71’lik  pay  ile yine  AB önemli  bir  

konumdadır. AB  iç  tüketiminde  ilk  sırada  İtalya  olup  onu  İspanya,  Yunanistan  ve  Fransa  

izlemektedir. Geleneksel üretici  ve  tüketicilerin  dışında  son  yıllarda  Uluslararası  Zeytinyağı  

Konseyinin  yoğun  tanıtım  kampanyalarının  etkisiyle  ABD, Japonya, Kanada, Avustralya, Arjantin ve 

Brezilya’da  tüketimin arttığı  görülmektedir. Gelişmekte  olan  ülkelerde  nüfus  ve  alım  gücünün  

yükselmesi  ile  dünya  zeytinyağı  tüketiminin  artması  beklenmektedir (Çizelge 1). 

Zeytin  üretiminin  Akdeniz  havzasında  yer  alan  ülkelerde  ekonomik  olarak  üretiliyor  olması  

ticaretinde  de  sınır  sayıda  ülkenin  söz  sahibi  olmasına  neden  olmuştur. AB,  dünya zeytinyağı  

ihracatının %52’sini ithalatının  ise  %31’ini oluşturmaktadır. AB’nden  sonra  dünya ihracatında  sırayı 

%28  ile  Tunus  %9  ile  Türkiye   alırken, ithalatta  ise  ABD, Brezilya, Avustralya, Kanada  ve Japonya 

önemli  ülkeler  olarak  sıralanmaktadır. 

Son  yıllarda dünyada  giderek  artan  sağlık  bilinci  ve  doğal  yollarla  üretilmiş  olan  gıdalara talebin  

artması, zeytinyağı  tüketiminde  kaliteye  yönelinmesini ve   zeytinyağının  kaliteli  üretilmesini teşvik  

etmektedir. Böylece ülkeler  gelecekteki  mevcut  pazar  paylarını  korumak  ve  yeni pazarlara  

girebilmek  için  kaliteli  üretim  yapmaya  gayret göstermektedirler. 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de  Ege, Marmara, Akdeniz  ve  Güneydoğu  Anadolu  

Bölgelerinde zeytin  ağacı  yetiştirilmektedir. 2001 yılı verilerine  

göre,  ülkemizde 98  milyon  ağaç  bulunmakta,  bunların % 91’i  

meyve  veren  ağaçlardan  oluşmaktadır. Bu  ağaçların %75’i Ege, 

%9.3’ü  Marmara, % 14’ü  Akdeniz, %1.7’si Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde bulunmaktadır (Çizelge 2). 

Son  yıllarda  zeytin  yetiştiriciliği büyük  plantasyonlarda  tüm   

kültürel  işlemlerin  uygulanmasıyla yapılmaktaysa da; ülkemiz  zeytinlikleri genellikle eğimi yüksek 

alanlarda ve doğal  florada  bulunan  yabani  zeytin (delice)  üzerine aşılanarak  kültüre  alınmış  

zeytinliklerden  oluşmaktadır.  
Çizelge 2 . Türkiye’de  Zeytin  Ağac  Sayısı ,  Zeytin  ve  Zeytinyağı  Üretimi (1989/90 - 2000/2001) 

 

Yıllar 

 

Meyve  

veren ağaç  

sayısı 

Meyve  

vermeyen 

ağaç  sayısı 

(Bin  Adet) 

Zeytin  

Üretimi 

( Ton) 

Yemekliğe 

Ayrılan 

(Ton) 

Yağlığa  

Ayrılan 

(Ton) 

Zeytinyağı  

Üretimi 

(Ton) 

1989-90 79.460 6.250 500.000 162. 000 338. 000 35.000 

1990-91 79 600 5.960 1.100.000 337. 000 763. 000 80.000 

1991-92 81.520 6.185 640.000 181. 000 459. 000 60.000 

1992-93 81.260 5.828 750.000 231. 000 519. 000 56.000 

1993-94 81.703 5.460 550.000 200. 000 350. 000 48.000 

1994-95 82.192 5.955 1.400.000 350. 000 1.050.000 160.000 

1995-96 81.437 6.144 515.000 206. 000 309. 000 40.000 

1996-97 83.200 6.540 1.800.000 435..000 1.365.000 200.000 

1997-98 85.700 10.000 510.000 200. 000 310. 000 40.000 

1998-99 85.850 7.600 1.650.000 430. 000 1.220.000  170.000 

1999-00 87.130 8.370 600.000 240. 000 360. 000 70.000 

2000-01 89.200 8.570 1.800.000 490. 000 1.310 000 190.000 

Kaynak: DİE  Tarım   İstatistikleri  Özeti,  Uluslararası  Zeytinyağı   Konseyi 
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Ortalama 99  bin  ton  zeytinyağı  üretimi  ile dünya  üretiminin  % 

4.6 sını, % 36.4 bin ton  ihracatla dünya ihracatının %10’unu 

karşılayan  Türkiye, %2.8 tüketim oranı  ile   dünya  tüketiminin de  

üretici  ülkeler arasında  en  son  sıralarda  yer  almaktadır. Bu  

durum kişi  başına düşen  tüketimde  de  göze  çarpmaktadır. Kişi  

başına  tüketim zeytin  üreticisi  ülkelerden  Yunanistan’da  21, 

İspanya’da 12, İtalya  ve  Tunus’da 9  kg  iken   Türkiye’de yıllık 

0.9  kg  tüketilmektedir. Bunun  nedenleri  arasında diğer  bitkisel  yağlara  göre 

zeytinyağında  fiyatın  yüksekliği  ve özellikle zeytin  üretimi  yapılan  bölgeler  dışındaki 

halkın  bu  yağı  tüketmeye  alışkanlığının olmaması gelmektedir. 

Zeytinyağının  çiğ  olarak  yenilebilen  bir  yağdır ve herhangi bir  işleme  tabi  

tutulmadan  naturel  olarak  tüketilmeye  elverişli  olarak  elde  edilmesi  gerekmektedir. 

Bu  nedenle  Zeytinyağı  Sanayi  kaliteli zeytinyağı  üretiminde büyük  rol  

oynamaktadır. Türkiye’de 1984  yılından  sonra  zeytinyağı  sanayi modern  kontinü  

santrifüj  sistemlerinin ilavesiyle  kendini  yüzde  yetmiş  beş  oranında 

yenilemiştir.Sanayinin  ülkemizde büyük  oranda yenilenmiş  olması  üretilen  

zeytinyağının  kantite  ve  kalitesine  olumlu  etkide  bulunmuştur. Uluslararası  

Zeytinyağı  Konseyi’nce  tespit  edilen  zeytinyağı  kampanyası,  hasadın  başladığı  1  

Kasım  tarihinde  başlamakta  ve  bir  yıl  sonra  31  Ekim  tarihinde  tamamlanmaktadır. 

Ülkemiz de  bu  kampanya   tarihlerine uyum  göstermektedir. 

4. Genel Değerlendirme 

Türkiye’de diğer  tarım  ürünlerinde  olduğu  gibi   zeytincilikte de  üretimden  tüketime  kadar  bazı  

sorunlar  vardır. Sorunların  tespit  edilmiş  olması kuşkusuz  çözüm  önerilerini de  beraberinde  

getirmektedir.  

Sektörde sorunların  temelini zeytinyağı üretiminin  arttırılamaması  oluşturmaktadır. Zeytinyağı  

üretimini  arttırmanın  tek  yolu  zeytin  üretimini  arttırmaktır. Zeytin  üretimini arttırmanın da iki  yolu  

vardır. Birincisi zeytin  ağaç  adedinin  çoğaltılmasıdır ki; zeytin  üretimine  uygun arazi  tespiti  sonunda 

resmi  ve  özel  sektörün  yetiştireceği  aşılı  fidan yada  çelikle dikimlere   başlanılmasıdır. Zeytinin  bu  

konuda  önemli bir avantajı; dağlarda  orman ve  hazineye ait  alanların, zeytinin  yabani  formu  delice  ile  

dolu olmasıdır. Tarım  ve  Orman  Bakanlıkları  tarafından  yapılacak  uygun  bir  planlama  ile  bu  

deliceler  zeytinciliklere  dönüştürülebilir. Bu  konuda  en  önemli  konu  zeytinin  verim  sınırları  dışına  

çıkarılmamasıdır. 

İkinci  yolu  da mevcut  meyve  veren   ağaçların  verimlerinin  arttırılmasıdır. Ülkemizde  ağaç  başına  

verim   düşüktür. Zeytin  ağacının bir meyve  ağacı olduğu ve   kültürel  işlemlerle veriminin  arttırılacağı  

artık  bilinen bir  gerçektir. Onun  da  diğerleri  gibi  sulama, gübreleme, budama, toprak  işleme, hastalık  

ve  zararlılarla  mücadele  ile verimi  arttırılmaktadır. Ağaçların birçoğunun eğimli  arazide  ve   büyük  

olması, meyvelerin  küçük  olması  nedeniyle hasatta  sırık  kullanılması gelecek  yılın ürün verimini  

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle  ağaçların  budanarak  küçük taç  yapması ve  bu  amaca  uygun  

fidan  kullanılması  gerekmektedir. 

Diğer bir  sorun ise sektörün politik  ve  ekonomik  sorunlarıdır. Türkiye’de ciddi bir  yağ  politikasının  

olmayışı  nedeniyle üretimden tüketime  dek  her  aşamada sıkıntılar  yaşanmaktadır. Üretici  her  yıl  her  

nasıl  olursa  olsun Devletin  ürününü  destekleyip  desteklemeyeceğinden emin  olamamaktadır. Diğer  

yandan ihracatın dış  piyasaya,  özellikle de AB  tarafından  uygulanan  politikalara bağımlı  olması 

nedeniyle, AB ile olan  ilişkilerde  kontenjan  hakları  ve Gümrük  indirimlerinden  

yararlanılamamaktadır. Ayrıca  üretimde  olduğu  gibi özellikle  ambalajlı  zeytinyağı ihracatında  

uygulanan teşviklerin kesintili  ve  değişken olması, tanıtıma yeterince pay  ayrılamaması üretilen kaliteli 

zeytinyağlarının  pazar  payını  düşürmektedir. Nitelikli bir kurumsal  organizasyonun içerisinde  yer  
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alması gereken  Türkiye  yağ  kurumunun bulunmaması da sektör  için  diğer  önemli  bir  sorundur. 

Oysa böylesi bir  kurumsal  yapı ile Ulusal  Zeytinyağı  stoklama politikaları  yönlendirilebilecektir. 
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TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                                 

17 

1.5. MERCİMEK                                                       Pervin KARAHOCAGİL,TEAE 

1.Giriş 

Ülkemizde üretilen yemeklik tane baklagiller içerisinde çok önemli bir yere sahip olan 

mercimek; bileşiminde yüksek oranda  protein  bulundurması ve vitamin bakımından 

zengin olması  nedeniyle insan beslenmesinde de son derece önemlidir. 

Islah edilen en eski baklagil çeşidi olan mercimeğin ana vatanı Yakın Doğudur. Daha 

sonra Akdeniz, Hindistan, Çin ve Amerika’ya kadar yayılmıştır. Dünyada baklagiller 

tarımının tarihi 7000 yıl kadar öncesinden başlanmıştır.Türkiye tahıllarda olduğu gibi 

baklagillerin de ilk kültüre alındığı yerdir (Bayaner ve Uzunlu 1999). 

Gelişmekte olan ülkelerde protein kaynağı olan hayvansal gıdaların pahalı olması, 

gelişmiş ülkelerde de hayvansal gıdaların  kolesterol içeriklerinin fazla olması ve vejetaryenliğe olan 

eğilimin artması nedeniyle mercimeğin alternatif bir gıda olarak tüketimi artmaktadır. Aynı şekilde 

ülkemizde de kırsal kesimde ve toplu yemek yenilen hastane, askeri tesisler gibi yerlerde ucuz ve kolay 

temin edilebilen bir gıda olduğu için tercih edilmektedir. Gelir seviyesi arttıkça aile içi tüketimi azalsa da 

içerdiği protein onu vazgeçilmez yapmaktadır. 

Baklagiller ayrıca tahıl üretiminde önemli bir münavebe bitkisidirler ve genellikle gıda olarak kullanılırlar, 

ancak yeşil gübre olarak da kullanılmaktadırlar. 

2. Dünyada Durum 

2001 yılında dünya mercimek ekim alanının % 38’ini Hindistan, % 19’unu 

Kanada, % 13’ünü Türkiye oluşturmuştur .  Bu üç ülkenin toplam oranı % 70’e 

ulaşmaktadır.  

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı sonucu artan 

gıda maddesi ihtiyacı, nispeten ucuz olan baklagil ürünlerine  talebi giderek 

artırmaktadır. Artan bu talebin karşılanabilmesi için dünya baklagil ekim 

alanları  son  20 yılda sürekli artmıştır.  

Tablo 1. Dünya Mercimek Ekim Alanı(Ha) 

Kaynak: FAOSTAT 

1997’de dünya baklagil üretiminin %19’unu sağlayan Türkiye’nin 2001 yılında dünya üretimindeki payı 

%17’ ye düşmüştür. Aynı dönemde Kanada’ya baktığımızda dünya baklagil üretimindeki payını %14’den 

% 18’e  kadar yükselttiğini görüyoruz.Üretim miktarlarını incelediğimizde en büyük gelişimi sağlayan 

ülkenin Avustralya olduğu görülür.Son beş yılda mercimek üretimi 5 kat artmıştır. Dünya lideri 

durumundaki Hindistan’ın son yıllarda üretim miktarında önemli değişiklikler olmamaktadır. 

 1997 1998 1999 2000 2001 

ABD 69.610 64.140 70.620 86.600 85.794 

Avusturalya 57.000 82.000 75.000 96.000 125.000 

Bangladeş 206.347 205.775 205.582 205.582 166.732 

Çin 88.000 94.000 100.000 90.000 85.000 

Hindistan 1.200.000 1.050.000 1.100.000 1.100.000 1.400.000 

İran 189.802 204.797 198.562 198.562 202.000 

Kanada 329.000 371.500 496.600 687.900 688.000 

Nepal 158.270 162.390 174.594 175.000 178.706 

Suriye 120.300 142.649 147.641 150.000 122.774 

Türkiye 560.000 549.000 517.000 472.000 470.000 

Dünya 3.266.692 3.226.741 3.211.011 3.375.326 3.685.361 
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Tablo 2. Dünya Mercimek Üretimi  (Ton)      
 1997 1998 1999 2000 2001 

ABD 108.450 87.900 108.270 137.390 131.450 

Avustralya 36.000 46.000 103.000 110.000 180.000 

Bangladeş 171.505 162.700 165.315 165.315 126.000 

Çin 107.000 128.000 120.000 116.000 120.000 

Etyopya 33.456 36.137 28.380 27.000 55.291 

Hindistan 882.700 850.000 900.000 870.000 863.700 

İran 82.857 95.026 62.691 62.691 104.399 

İspanya 16.899 15.900 8.900 23.100 17.300 

Kanada 378.700 479.700 723.800 914.100 566.300 

Suriye 87.529 154.120 43.470 75.677 77.467 

Türkiye 515.000 540.000 380.000 353.000 520.000 

Dünya 2.678.331 2.851.476 2.918.926 3.130.695 3.016.327 

Kaynak:FAOSTAT,DİE 

3.Türkiye’de Durum 

2001 yılında toplam baklagil ekim alanının yaklaşık % 30’unu mercimek oluşturmaktadır. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında 351 bin hektar olan toplam baklagil ekim alanı nüfus artışı ile beraber sürekli artmış, 1982 

yılında başlayan Nadas Alanlarının Daraltılması (NAD) projesi çalışmaları ile özellikle mercimek ve 

nohut üretiminde büyük artışlar meydana gelmiştir. 

NAD projesi kapsamında girdi sübvansiyonu yapılmıştır. Ziraat bankası tarafından üreticilere bir kaç ay 

öncesinden düşük faizli kredi verilmiştir.1990 yılından sonra TMO baklagil alımını azaltmış, 4 Nisan 

1994’te hükümet destekleme programına sadece 3 ürün almış, baklagilleri dışarıda bırakmıştır (Bayaner 

ve Uzunlu 1999).Tüm bu olumsuz gelişmelerin doğal bir sonucu olarak üreticiler baklagil üretiminden 

daha fazla getirisi olan ürünlere yönelmişlerdir. Bu dönemde ekim alanı ve üretim sürekli olarak azalmaya 

başlamıştır.Yine bu yıllarda en büyük ihracatçı konumunda olan Türkiye iç talebin artması ve üretimdeki 

azalmaya paralel olarak pazarlarını kaybetmiştir. Özellikle 1991-92 yıllarında toplam mercimek 

üretiminin hemen hemen tamamı GAP bölgesinden sağlanmıştır (Koç 2001). Ancak GAP bölgesinde 

sulama çalışmalarının sonucu olarak mercimek ekim alanlarında  düşme meydana gelmektedir. Bu düşüş 

sulu alanlarda üreticilerin daha fazla gelir getirecek ürüne yönelmelerinden kaynaklanmıştır. 

Tablo 4. Türkiye’de Baklagil Ekim Alanları (1000ha) 

Kaynak:DİE 

1999 yılında GAP bölgesindeki toplam mercimek ekim alanının %30,8’ini Şanlıurfa, %35,7’sini 

Diyarbakır, %11,4’ünü Mardin, %7,6’sını Gaziantep oluşturmaktadır. Bölgede en fazla ekim alanına sahip 

 K.Fasulye Mercimek Nohut Diğer  Baklagiller Toplam 

1925/34 69 28 50 204 351 

1935/44 77 34 78 207 397 

1945/54 86 53 79 191 409 

1955/62 114 90 85 256 545 

1963/67 108 102 84 263 557 

1968/72 105 104 114 230 552 

1973/79 101 163 164 206 633 

1980/84 111 468 273 227 1079 

1985/89 167 849 639 300 1955 

1990/94 168 760 841 316 2086 

        1995 170 640 745 315 1870 

        1996 173 620 780 303 1875 

       1997 175 560 721 294 1750 

       1998 172 549 665 272 1658 

      1999 174 517 625 332 1583 

      2000 176 472 636 258 1542 

2001 175 470 645 271 1561 
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il Şanlıurfa’dır. Diyarbakır’da da son yıllarda ekim alanlarında artış olmuştur. Türkiye kırmızı mercimek 

üretiminin önemli bir bölümü bu bölgeden elde edilmektedir.  

80’li yıllarda altın çağını yaşayan bakliyat üretimi uygulanan politikalarla 

özellikle 94 yılından sonra hızla düşmeye başlamıştır.Üretimdeki düşüşle 

beraber ihracatta doğal olarak azalırken, ithalatta da artış başlamıştır. Dünya 

pazarlarında fiyat oluşumuna etki eden bir ülke durumundan ithal eder 

duruma gelinmiştir.  

Türkiye 90’ın  üzerinde ülkeye mercimek ihracatı yapmaktadır. İhracatımızda 

en önemli yere sahip ülkeler; Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, 

Srilanka ve İsrail’dir. 

Tablo 5.Türkiye’nin Mercimek İthalat ve ihracatı 

Kaynak: FAOSTAT 

4. Genel Değerlendirme 

Baklagiller kökleri sayesinde havadaki serbest azotu faydalanılabilir azot haline dönüştürdükleri için 

münavebe için son derece uygundurlar. Nadas alanlarının 5 milyon hektar olduğu ülkemizde baklagillerin 

tahıllarla münavebeli olarak ekilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz son yıllarda önemli miktarlarda mercimek ithal eder duruma gelmiştir. 1994’te 3.820 ton olan 

ithalat 2001 yılında 98.662 ton’a çıkmıştır. Bu hızla yükseliş baklagil sektörü ile ilgili uygulanan 

politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Üretimdeki artış yalnızca ekim alanlarının artması olarak algılanmamalıdır. Bu konuda verim  çok önemli 

bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretimde kullanacağımız KAYNAKLARın kıt olduğu 

düşünülürse bu kıt KAYNAKLARı en etkin biçimde kullanmak hedeflenmelidir. Üretimi ve özellikle 

verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı bu konuda üreticilere yol gösterilmelidir. Uygun bitki 

yetiştirme teknikleri geliştirilmelidir. Üreticilere yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı, kalite özellikleri 

iyi tohumluk sağlanmalıdır.Ayrıca, maliyetin düşürülmesi için mekanizasyona önem verilmelidir. Bu 

amaçla mekanizasyona uygun çeşitlerin ıslahı yapılmalıdır. 

Önemli ihraç ülkelerindeki pazar talepleri incelenerek bu ülkelerdeki tüketici eğilimlerine önem verilmeli 

ve rekabette başarılı olabilmek için yapılan anlaşmalar zamanında ve istenen özellikte 

gerçekleştirilmelidir. İthalatçı ülke istediği çeşit ve kalitede, istediği miktarda ürünü sürekli olarak temin 

edebileceğine inandırılmalıdır. 

Bugün için bakliyat üretiminin bulunduğu nokta, acil fakat uzun vadeli önlemler alınmasını ve ileriye 

dönük bir takım projeksiyonların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

KAYNAKLAR 
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 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

İhracat 

Miktar (ton) 293.218 140.423 246.142 127.150 154.010 105.223 99.730 158.642 

Değer (Dolar) 96.721 71.601 112.166 78.593 88.219 56.839 57.526 85.282 

İthalat 

Miktar (ton) 3.820 13.596 6.902 81.324 78.833 64.826 140.914 98.662 

Değer (Dolar) 1.620 6.515 5.147 38.753 36.386 28.815 59.143 37.887 
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1.6. MISIR NİŞASTA SANAYİ                                                  Hüsnü EGE, TEAE  

1.Giriş 

Nişasta sanayi dalının ana hammaddesi olarak kullanılan mısır, 

dünyanın en önemli tahıllarından biri olup insan gıdası ve hayvan yemi 

olarak tüketiminin yanı sıra sanayide un, nişasta, nişasta bazlı şekerler 

(NBŞ), yağ, endüstriyel alkol ve alkollu içkiler üretiminde 

kullanılmaktadır.  

Mısır nişastası ve nişasta bazlı şekerler şu anda Türkiye’de mısırın 

işlenmesinden elde edilen iki önemli “sanayi ara maddesi” olarak 

kullanılmaktadır. Mısır nişastası; oluklu mukavva, kağıt, tekstil, gıda (çorba, lokum, unlu mamuller) tutkal 

ve yapıştırıcı,  nişasta bazlı şekerler ise ; şekerlemeler ve şekerli maddeler, unlu mamuller, baklava, helva, 

dondurma, reçel, alkollü ve alkolsüz içecekler, sakız sanayilerinde kullanılmaktadır. Nişasta bazlı şekerler 

sağladığı katma değer ve kullanım avantajlarından dolayı pancar 

şekerinin eşdeğeri olmayıp kendi kullanım alanına sahiptir (DPT, 2001).  

Mısırın işlenmesi neticesinde protein, nişasta sütü, öz ve kepek gibi ana 

ürünler ortaya çıkmaktadır. Daha sonra nişasta sütü birtakım kimyasallar 

kullanımı ve modifiye işlemlerinin sonucunda doğal ve modifiye nişasta 

olarak şekillenmektedir. Nişasta bazlı şekerler ise nişasta sütünün ayrıca 

işlenmesinden sonra glikoz ve fruktoz şurupları olarak üretilmektedir 

(DPT, 2001).  

2.Dünya’da Durum 

Yaklaşık 600 milyon ton olan Dünya mısır üretiminin 

yaklaşık % 10’u yani 60 milyon tonu nişasta ve nişasta bazlı 

şekerlere dönüştürülmektedir. Bu da yaklaşık  40 milyon 

tonluk bir nişasta ve nişasta bazlı şeker üretimine tekabül 

etmektedir. Dünyadaki başlıca mısır üreten ve ihraç eden 

ülkelerden üretimleri Tablo 1’de verilmektedir. 

 

 
Tablo 1. Dünya Mısır Üretimi (Milyon ton) : 2000-2002 

Ülkeler 
2000 2001 2002 /1 

ABD 251 250 225 

Arjantin 15,4 14,4 12,5 

Güney Afrika 7,5 9,1 9,5 

Meksika 18 20 19 

Çin 106 114 125 

Dünya 585 593 585 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı   1/Öngörü 

ABD en büyük mısır üreticisi olup, nişasta ve nişasta bazlı şekerler üretimi ve ihracatında önemli rol 

oynamaktadır. ABD tek başına dünya mısır üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılamaktadır. Çin dünya 

mısır üretiminde yaklaşık yüzde 20’lik bir pay alırken onu yüzde 4’le Meksika izlemektedir. 

3.Türkiye’de Durum 

Türkiye’de Mısır nişastası ve nişasta bazlı şekerler üretimi yıllara göre Tablo 2 de verilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’de Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) Üretimi (Bin ton) : 1995-2002 

Ürünler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1/ 2002  2/ 

Nişasta 43 49 63,5 73 58 64 62 68 

NBŞ 66 79,5 108 151 162 175 195 225 

Kaynak: DPT, Gıda Sanayii ( Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler) Özel İhtisas Komisyonu  Raporu, 2001 

DPT, 2002, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler- 1/Tahmin-2/Öngörü 

Türkiye’de nişasta üretimi yıllara göre 

dalgalı bir seyir izlerken, nişasta bazlı 

şekerler üretimi yıllara göre devamlı bir artış 

göstermektedir. Bu durum nişasta bazlı 

şekerlerin diğer sanayi kolları tarafından 

talebinin artışı ile açıklanabilir.  

1995 yılında 43 bin ton olan nişasta 

üretiminin 2002 yılında 68 bin tona 

yükseleceği öngörülmektedir. Yine 1995 

yılında 66 bin ton olan nişasta bazlı şekerler 

üretiminin 2002 yılında 225 bin tona 

yükselmesi beklenmektedir.  

Tablo 3 te Türkiye’de Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerlerin yıllar itibariyle ithalat miktarları verilmektedir. 

 Tablo 3. Türkiye Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şekerler İthalatı(BinTon):1995-2002 

Ürünler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1/ 2002 /2 

Nişasta 34,5 28,2 33 38 6,9 7,5 6 5 

NBŞ 3,8 3,9 2,5 3,8 3 3,5 12,5 14 

Kaynak: DPT, Gıda Sanayii ( Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler) özel İhtisas Komisyonu   Raporu, 2001 

 DPT, 2002, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler 

      1/Tahmin   2/Öngörü  

Son yıllarda nişasta sektörünün gelişmesiyle birlikte nişasta ithalatı düşerken, nişasta bazlı şekerler 

üretiminin artan talebi karşılayamaması sonucu ithalatta artış gözlenmektedir. 1995 yılında 34 bin 500 ton 

olan nişasta ithalatının 2002 yılında 5 bin tona kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Diğer yandan 1995 

yılında 3 bin 800 ton olan Nişasta bazlı şekerler ithalatının 2002 yılında 14 bin tona yükselmesi 

beklenmektedir. 

Tablo 4 te Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şekerlerin İhracat Miktarları verilmektedir. 

Tablo 4. Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şekerleri İhracatı( Ton):1995-2002  

Kaynak: DPT, Gıda Sanayii ( Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler) Özel İhtisas Komisyonu  Raporu, 2001 

 DPT, 2002, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler 

1/Tahmin 

2/Öngörü  

Sektörün hizmet alanının tamamına yakını iç piyasa olmasına rağmen nişasta bazlı şekerler ihracatı yıllara 

göre miktar olarak devamlı bir artış göstermektedir. 1995 yılında sadece 380 ton olan Nişasta İhracatının 

2002 yılında 10 bin ton olacağı beklenmektedir.  Aynı şekilde 1995 yılında 710 ton olan nişasta bazlı 

şekerler ihracatı 2002 yılında 26 bin tona yükselmesi öngörülmektedir. 

Ürünler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1/ 2002 2/ 

Nişasta 380 1.430 2500 5.480 6.800 10.900 6.000 10.000 

NBŞ 710 1.900 9.000 10.500 14.800 12.500 17.000 26.000 

Türkiye'de Mısır Nişastası ve NBŞ Üretimi 

(Bin Ton)
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4.Genel Değerlendirme 

Sektörde  5 şirket faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan ikisi yabancı sermayeli, diğer ikisi yerli 

sermayeli ve beşinci firmada yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla faaliyette bulunmaktadır. Sektörün 

işleyebileceği mısır kapasitesi 800 000 ton dur. 1998 ve 1999 kriz dönemlerinde kapasite kullanım oranı 

% 50-65 aralığına düşmüştür. 2005 yılında kapasite kullanım oranı % 90 olarak hedeflenmektedir (DPT, 

2001). Diğer yandan yürürlüğe giren yeni Şeker Kanunu doğrultusunda, şeker pancarı kökenli şeker için 

belirlenen kotanın en fazla % 10’u kadar nişasta bazlı şeker üretimine izin verilmesi bu kapasiteye 

erişmenin zor olduğunu ortaya koymaktadır. 2002 yılı için 210 bin tonluk nişasta bazlı şekerler üretim 

kotası belirlenmiştir.Bu durumdan yatırımcı olumsuz etkilenecektir. Diğer yandan nişasta bazlı şekerler  

devamlı artış gösteren bir talebi barındırdığı için arzın yetersiz kalması tüketiciye fiyatların olumsuz 

yansımasına neden olacaktır. Yurtiçi mısır fiyatlarının maliyeti ve  gümrük vergisinden dolayı yüksekliği 

sektörün rekabet gücünü ve gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Nişasta ve nişasta bazlı şekerler 

temel gıda kategorisinde yer almadıkları için % 17 KDV’ne tabidir. Bu da maliyeti artırmaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

ABD Tarım Bakanlığı, Arz ve Talep Tahminleri, WASDE 387-6 

DPT, Gıda Ganayi (Nişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler) Özel İhtisas komisyonu Raporu, 2001, 

DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergelerdeki Gelişmeler, 2002 
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1.7. PAMUK İPLİĞİ                                                        Tijen ÖZÜDOĞRU, TEAE  

1. Giriş                                                    

Tekstil sektörüne yönelik faaliyetler, ekonomi tarihinde rol oynayan ana etkenlerden ve en eski insan 

faaliyetlerinden biridir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, gerek sağladığı istihdam imkanları, üretim 

sürecinde yarattığı katma değeri gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı ile ekonomik kalkınma 

sürecinde önemli rolü olan bir sektördür. Genel anlamda iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ana 

unsurunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı; iplik üretiminde, kalite ve kantitesinde, fiyat ve satış şartlarında 

oluşan olumlu veya olumsuz değişiklikler bir bütün olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü 

etkilemektedir. 

Cumhuriyetten sonraki dönemde, pamuk üreten, ihraç eden ve iplik, kumaş, giysi ithal eden Türkiye, 

1950’den sonra tekstil ürünleri, 1970’lerin başından itibaren ise hazır giyim ürünleri ihraç eden ve bugün 

dünya’da önemli tekstil ve konfeksiyon üreticileri arasında yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. 

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sanayinin gelişimi iplik sanayinin gelişimini de beraberinde getirmiş ve 

iplik sanayi iç piyasanın ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ihracatta da önemli gelişmeler kaydetmiştir.  

Pamuk ipliği üretim süreci teknolojik olarak balyalanmış pamuğun açılması, 

hazırlanması, daha sonra eğilerek ipliğin bobinleşmesidir. Pamuk ipliği 

sektöründe ring(bilezik) ve open-end(açık uç) olmak üzere iki sistem 

bulunmaktadır. Ring sistem de kendi içinde kısa elyaf ve uzun elyaf sistemi 

olarak ikiye ayrılır. Kısa elyaf sistemi pamuklu için, uzun elyaf sistemi ise yünlü 

için kullanılır. Ring iplik makinelerine göre işgücü ve enerji tüketimleri az olan, 

dolayısıyla makine verimi daha yüksek olan open-end iplik makineleri yatırımına 

son yıllarda Türkiye’de başta Kahramanmaraş olmak üzere Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde ağırlık verilmiştir. 

2. Dünyada Durum 

 

 

 

Tablo1. Dünya İplik İhracatı (Değer: 1000Dolar) 

                          1998 1999 2000 

Çin 2.046.722 2.158.055 2.684.667 

İtalya 2.570.416 2.434.822 2.540.957 

ABD 1.859.710 1.817.032 2.058.066 

Almanya 2.352.423 2.077.504 2.013.441 

Hindistan 1.447.472 1.627.466 - 

Güney Kore 1.549.133 1.437.787 1.577.309 

Endonezya 889.535 1.178.117 1.326.849 

Fransa 1.320.259 1.243.353 1.200.450 

Pakistan 1.118.660 1.097.814 1.188.501 

Japonya 985.523 1.075.317 1.129.833 

Belçika - 981.650 898.045 

İngiltere 1.470.047 820.179 785.631 

Türkiye 701.216 732.654 750.586 

İspanya 807.166 715.905 715.543 

Kanada 577.824 585.721 600.882 

Malezya 483.368 503.947 570.193 

Tayland 435.845 447.756 503.891 

TOPLAM 25.886.240 25.767.973 25.886.240 

Kaynak: http://www.igeme.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo2. Dünya İplik İthalatı (Değer: 1000Dolar) 

                         1998 1999 2000  

Hong 

Kong 
3.419.530 3.104.083 3.661.558 

Çin 2.560.193 2.206.845 2.840.394 

İtalya 2.617.574 2.257.003 2.467.584 

ABD 1.951.600 2.090.349 2.309.029 

Almanya 2.414.898 2.087.835 1.918.878 

Fransa 1.993.191 1.717.264 1.681.388 

Belçika-

Lüx 
1.594.955 - - 

Güney 

Kore 
994.744 1.454.420 1.537.754 

İngiltere 1.694.890 1.418.131 1.346.258 

Japonya 1.046.046 1.027.050 1.034.786 

İspanya 1.031.415 934.022 945.113 

Kanada 756.951 781.331 803.045 

Türkiye 769.833 630.973 777.923 

Hollanda 848.429 781.387 766.769 

Meksika 410.010 539.495 691.240 

Portekiz 707.012 615.639 603.980 

Brezilya 420.363 393.105 515.148 

Bangladeş 411.048 - - 

Tayland 226.797 267.635 369.015 

Toplam 32.488.510 30.038.792 32.027.891 

Kaynak: http://www.igeme.gov.tr 
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Dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinde son yıllarda üretimden daha fazla artış olduğu görülmektedir. 

Ticaretin gelişmesi karşısında gelişmiş ülkeler, ülke içinde sektörlerini korumak amacıyla çeşitli 

anlaşmalar yapmak yoluna gitmişlerdir. Antlaşmalarla uyguladıkları miktar kısıtlamaları, gümrük vergileri 

gibi önlemlerle ülkelerine, diğer ülkelerden ürün Girişini sınırlandırmışlardır.  

Dünya iplik ihracatında son yıllarda önemli bir değişiklik olmamıştır. 2000 yılında ihracat 26 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. İhracatı gerçekleştiren başlıca ülkeler; Çin, İtalya, ABD, Almanya, Hindistan ve 

Güney Kore’dir. Dünya iplik ihracatında Türkiye %2,8 payı ile onüçüncü sırada yer almaktadır. Dünya 

iplik ithalatını gerçekleştiren başlıca ülkeler ise; Hong Kong, Çin, İtalya, ABD, Almanya ve 

Fransa’dır.Türkiye dünya iplik ithalatında, %2,4 payı ile onüçüncü sırada yer almaktadır.  

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de pamuk ipliği sektöründe 2000 yılı sonu itibariyle 278 firma bulunmaktadır. 2000 yılı itibariyle 

pamuk ipliği sektöründe faaliyette bulunan en büyük 15 firma, toplam iplik kapasitesinin 14’ünü 

oluşturmaktadır. 2000 yılı itibariyle Türkiye’de iplik üretimi en fazla GAP yöresinde gerçekleştirilmiştir. 

GAP yöresi, toplam iplik üretiminin %40,6’sına sahiptir. Open-end ipliğin %55’i, ring ipliğin %29,9’u 

GAP yöresinde üretilmiştir. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri diğer önemli iplik bölgeleridir.  

Tablo 3. Türkiye’de İplik Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı 1999/2000 

BÖLGELER 

Ton Dağılım (%) 

 

Ring Open-end 

 

Toplam Ring Open-end Toplam 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

GAP 157.406 172.253 212.923 236.060 370.330 408.313 29,6 30,1 55,0 54,6 40,6 40,6 

Marmara 133.153 149.995 65.946 69.288 199.099 219.283 25,3 26,2 17,0 16,0 21,8 21,8 

İç Anadolu 89.763 99.133 36.438 43.866 126.201 142.999 17,1 17,3 9,4 10,1 13,8 14,2 

Akdeniz 88.256 85.579 25.745 30.604 114.001 116.183 16,8 14,9 6,7 7,1 12,5 11,6 

Ege 51.484 59.983 28.792 37.135 80.276 97.118 9,8 10,5 7,4 8,6 8,8 9,7 

Diğer 3.259 3.588 17.204 15.411 20.462 18.999 0,6 0,6 4,4 3,6 2,2 1,9 

Bilinmeyen 2.451 1.953 0 0 2.451 1.953 0,5 0,3 0 0 0,3 0,2 

Toplam 525.773 572.485 387.048 432.364 912.821 1.004.849 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: http://www.yarnline.com 

1990-2000 yılları arasındaki dönemde pamuk ipliği üretiminde %6,6 oranında artış olmuştur. Söz konusu 

dönemde kapasite kullanım oranı değerlerinde düzenli bir seyir izlememekle birlikte 1999 yılına kadar 

genel bir azalma olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni olarak yatırımların üretimin çok üzerinde 

artması gösterilebilir. 

1995-1998 döneminde yapılan büyük yatırımlar sonucu 1997 yılından itibaren 

artan oranda doğrudan iplik ihracatına ağırlık verilmesine rağmen, rekabet gücü 

yüksek yeni makinelerin de tam kapasite kullanılması mümkün olmamıştır. 

Böylece 1993-1998 döneminde üretim yaklaşık %70 oranında artmış ancak 

kapasite kullanım oranı %65 civarında dalgalanmıştır.  

Sektörde kapasitede ortaya çıkan gelişmeler genelde üretimdeki gelişme hızının 

üzerinde seyretmiştir. 1999 yılından itibaren yatırımların yavaşlaması ve rekabet 

gücünü kaybeden eski makinelerin kapasiteden çıkarılması ile kapasite artışı durmuştur. 2000 yılında 

üretimdeki artış ithalattaki yükselme ve doğrudan iplik ihracatındaki azalmaya rağmen devam etmiş, 

böylece 1998 yılında %62,4 olan kapasite kullanım oranı değeri, dikkate değer oranda artarak 2000 

yılında %70,6’ya yükselmiştir. 2000 yılında ring ipliği üretimi bir önceki yıla oranla %8,9 artarak 573.000 

ton’a, open-end iplik üretimi %11,7 oranında artarak 432.000 ton’a yükselmiştir.  

Türkiye’de firmaların 1990-2000 yılları arasında gerçekleştirmiş oldukları pamuk ipliği üretim miktarları 

ile kapasite kullanım oranlarının gelişimi Tablo4’de verilmiştir. 
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Tablo 4.Türkiye’de Pamuk İpliği Üretim,Kapasite ve Kapasite  

Kullanım Oranları: 1990-2000 

Türkiye iplik sanayi’de ihraç edilen 

iplikler içinde en önemli paya sahip 

olan iplikler; pamuk ipliği, sentetik 

filament iplikleri ve sentetik devamsız 

liflerden ipliklerdir. Pamuk ipliği 

ihracatı 2001 yılında yaklaşık 279 

milyon  dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin 2001 yılında 

gerçekleştirdiği pamuk ipliği ithalat 

miktarı ise yaklaşık 86 milyon 

dolar’dır. 

                                     
Kaynak: Koşar, D. Pamuklu Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü Analizi, 2002 

Tablo 5.Türkiye’nin İplik İhracatı (Değer: US Dolar) 

 1998  1999  2000  2001  

Pamuk İpliği 294.061.925 314.604.835 255.765.844 278.640.532 

Yün İpliği 7.600.593 13.392.622 14.648.714 39.441.252 

Suni, Sentetik, İpek İplik 375.555.366 381.357.012 454.391.496 477.310.017 

Keten, Kenevir, Jüt İpliği  649.610 188.645 160.384 153.362 

Halat, İp, Sicim, Ağ 12.460.431 14.473.979 19.287.716 36.483.219 

Toplam 690327925 724.017.093 744254154 832.028.382 
Kaynak: http://www.igeme.gov.tr 

 

Tablo 6.Türkiye’nin İplik İthalatı (Değer: US Dolar) 

 1998  1999  2000  2001  

Pamuk İpliği 115.840.837 84.498.038 110.996.300 85.619.916 

Yün İpliği 46.559.400 37.872.315 42.903.166 33.721.565 

Suni, Sentetik, İpek İplik 551.286.501 460.562.602 565.184.385 484.040.974 

Keten, Kenevir, Jüt İpliği  41.257.244 30.610.335 35.261.415 27.772.498 

Halat, İp, Sicim, Ağ 18.885.729 11.966.723 15.567.521 13.386.075 

Toplam 773.829.711 625.510.013 769.912.787 644.541.028 
Kaynak: http://www.igeme.gov.tr 

2002 yılında tahmin edilen pamuk ipliği üretim miktarı 990 bin ton, iç talebi 908 bin ton, ihracatı 117 bin 

ton, ithalatı ise 35 bin ton’dur. İplik sanayi’de pamuk ipliği üretim ve ticareti diğer iplik çeşitlerine göre en 

büyük payı almaktadır. 2002 yılında pamuk ipliği ithalatının bir önceki yıla oranla %12 artacağı 

beklenmektedir (Tablo 7).  

Tablo 7. Türkiye  İplik Sanayii 2002 yılı Üretim, İç Talep, İhracat, İthalat Tahmini  

 2002 (Tahmin) 2001/2002 Değişimi  

Üretim İç Talep İhracat İthalat Üretim İç Talep İhracat İthalat 

Bin Ton (%) 

Pamuk İpliği 989,8 907,7 117,1 35,0 1,7 1,5 5,6 12,0 

Yün İpliği 128,4 129,3 2,8 3,6 11 11,4 1,9 20,0 

Suni,Sentetik,İpek İplik  572,3 569,9 58,6 56,3 3,6 4,1 4,1 10,0 

Keten,Kenevir,Jüt İpliği 4,2 41,5 0,1 37,4 4,5 9,4 7,7 10,0 

Halat,İp,Sicim,Ağ 1,7 2,6 0,8 1,8 1,2 4,3 5,5 8,0 

Toplam 1.696 1.651 179,4 134,1 
Kaynak: http://www.kotonline.com 

 

 

YILLAR ÜRETİM(ton) KAPASİTE(ton) K.K.O (%) 

1990 530.000 665.000 79,7 

1991 484.000 727.000 66,6 

1992 528.000 878.000 67,1 

1993 530.000 867.000 61,1 

1994 600.000 915.000 65,6 

1995 630.000 1.010.000 62,4 

1996 764.000 1.195.000 63,9 

1997 870.000 1.350.000 64,4 

1998 898.000 1.438.000 62,4 

1999 913.000 1.396.000 65,4 

2000 1.005.000 1.422.000 70,6 
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4. Genel Değerlendirme 

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün temelini oluşturan iplik sektörünün 21. yüzyılda dünya 

pazarlarında daha rekabet edebilir duruma gelmesi şarttır. Bu konuda sektörün birtakım sorunları vardır. 

Türkiye’de kurulu bulunan iplik tesislerinin büyük bir kısmı ekonomik kriz nedeniyle üretime ara 

vermiştir. Gerek dış ve gerekse iç piyasada fiyat ve satış şartları bakımından istikrarlı bir rekabet şansı 

elde etmek için: iplik tesislerinin üretime tekrar başlamaları için gerekli çalışmalar yapılmalı, enerji ve 

işçilik maliyetleri üzerindeki vergi ve sosyal sigorta yükleri azaltılmalı, iplik, ham mamul ve kumaşın 

kayıtsız, dampingli ve süspansiyonlu olarak yurda getirilmesi engellenmelidir.   

 

SEKTÖRÜN PROFİLİ 

TOPLAM FİRMA SAYISI 2000 yılı sonu itibariyle pamuk ipliği sektöründe 278 firma faaliyet 

gösteriyor. 

ÜRÜNLER Pamuk ipliği, sentetik, yün ipliği, keten ipliği, akrilik 

PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİ 2002 tahmini 990 bin ton 

PAMUK İPLİĞİNDE 

KAPASİTE 

2000 verilerine göre 1,4 milyon ton 

PAMUK İPLİĞİ İTHALATI 2002 tahmini 35 bin ton 

PAMUK İPLİĞİ İHRACATI 2002 tahmini 117 bin ton 

ÖNEMLİ İHRAÇ PAZARLARI AB, ABD 

SEKTÖRÜN ÖRGÜTLERİ Suni Sentetik İplik Üreticileri Birliği(SUSEB), İstanbul Tekstil ve 

Hammaddeleri  

İhracatçıları Birliği (İTHİB) 

 

KAYNAKLAR 

Anonim 2001. Tekstil ve Giyim Sanayii, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT 

2001 Ankara   

Anonim 2002a. http://www.igeme.gov.tr  

Anonim 2002b. http://kotonline.com 

Anonim 2002c  http://yarnline.com 

Dünya Gazetesi 2001, Dünya Dosyaları , İplik, Sayı No:54, 16 Temmuz 2001 

Koşar, D. 2002, Pamuklu Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü Analizi, Uzmanlık 

Etüdü,  

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mart 2002, Ankara 
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1.8. DONDURULMUŞ GIDA                                      Dr. Gülşen KESKİN,TEAE 

1.Giriş 

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanların beslenme ve tüketim alışkanlıkları 

da zamanla değişmektedir. Günümüzde kolay ve değişik şekillerde hazırlanabilen, 

mevsim dışı olmasına karşın doğal özelliklerini tazesine en yakın şekilde koruyan 

dondurulmuş gıdaların tüketimi artmaktadır.Dondurulmuş gıdalara talebin artmasında 

kadınların çalışma hayatına katılımı ve buna bağlı olarak yaşam tarzında ortaya çıkan 

değişiklikler de önemlidir.  

Dondurulmuş gıdalar ; düşük sıcaklıklarda gıdalarda bulunan mikroorganizmaların çoğalma ve 

faaliyetlerinin kesin olarak durdurulması, biyokimyasal reaksiyonların olabildiğince azaltılması ilkesine 

dayanarak dondurulan , meyve – sebze , et ve et ürünleri  , su ürünleri ve unlu mamullere kadar geniş bir 

alanda  dağılım gösteren bir ürün grubudur. Gıda maddeleri dondurma yöntemi ile işlendiğinde, raf ömrü 

uzun her mevsim tüketilme imkanı olan, belli bir standartta ve kolay hazırlanabilen  ürünlere 

dönüşmektedir.  

Dondurulmuş gıdalar dünyada ilk kez ABD ‘de 1930 ‘lu yıllarda, Avrupada ise ilk kez İngiltere ‘de 1948 

yılında perakende olarak piyasaya sürülmüştür. Türkiye ‘de 25 yıl önce başlayan dondurulmuş gıda 

üretimi ise   günümüzde hızlı bir artış göstermekte olup, mevcut sanayi tesislerinin önemli bir bölümü 

teknolojik bakımdan batı ülkelerinin standardına sahiptir.Tesislerde ürünler soğuk hava ile hızlı dondurma 

“ sharp freezing” metodu yada bireysel hızlı dondurma (IQF) metodu ile dondurulmaktadır (Güneş ve 

Keskin 1999). Dondurma işleminin en önemli amacı, gıdaların doğal yapısının mümkün olduğu oranda 

korunmasıdır.  Bu nedenle dondurma işlemi için kullanılan hammaddelerin gerekli tazelik özelliklerine 

sahip olması ve ürünün doğal yapısını bozabilecek kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik aktivitenin 

önlenebilmesi için de gerekli teknik ekipmanın kullanımı önemlidir ( Babadoğan 1999). Dondurulmuş 

gıda sektörü, dondurulmaya uygun hammaddenin temini ile başlayan ve 

hammaddenin uygun koşullarda taşınması, seçme , yıkama, boyutlama , ürüne özel 

tekniklerle işleme, derin dondurma , ürünün uygun şekillerde paketlenerek 

tekniğine uygun depolanması , yükleme   , taşıma , dağıtım ve  tüketici taleplerinin 

izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi dalıdır ( Anonim , 2001). 

Sektörün Türkiye’deki üretimi büyük ölçüde dış pazara yönelik olmakla birlikte iç 

pazarda da son yıllarda tüketimde artış görülmektedir.  

Sektördeki en önemli sorunlar ise yüksek hammadde maliyetleri ile standart kalitede ve sürekli hammadde 

temininde yaşanan zorluklardır. Ayrıca ürün miktar ve fiyatları da her yıl değişkenlik gösterdiğinden 

firmalar maliyetlerini önceden belirleyememekte ve üretim planlaması yapmaları da güçleşmektedir.  

2. Dünyada Durum 

Dünya’da dondurulmuş meyve üretimi Kuzey Amerika ve Avrupa’da, dondurulmuş sebze üretimi ise daha 

çok Amerika’da yaygındır. Dünya’da dondurulmuş sebze üretimi dondurulmuş meyve üretiminin yaklaşık 

7 katıdır. Üretilen sebzelerin % 8, 3 ‘ü, meyvelerin ise yaklaşık % 6,3 ‘ü dondurulmaktadır. AB 

ülkelerinde ise üretilen sebzelerin % 4,4 ‘ü , meyvelerin ise % 1,4 ‘ ü dondurulmuş gıda sanayinde 

işlenmektedir. Almanya , Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere AB ‘deki önemli dondurulmuş gıda üreticisi 

ülkelerdir ( Güneş ve Keskin, 1999). Kişi başına yıllık dondurulmuş gıda tüketimi, ABD ‘de 50 kg . ‘ın 

üzerinde ve Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yaklaşık 23 kg civarındadır (  Anonim 2001 ;Paksoy 

veTan 1998) . 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye ‘de dondurulmuş gıdalar içinde meyve sebzeler önemli bir yer tutmakla birlikte son yıllarda gerek 

dondurulmuş et ve gerekse dondurulmuş su ürünleri üretim miktarlarında da önemli artışlar olduğu 

görülmektedir. Üretim miktarlarındaki artışlar  işyeri sayısındaki artışlardan kaynaklanmakta, kapasite 

kullanım oranlarının (KKO) ise özellikle dondurulmuş meyve – sebze üretiminde önemli oranda arttığı 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                   

 

28 

görülmektedir. Meyve – sebzede kapasite kullanım oranındaki bu artış,  1998 yılında 19 olan işyeri 

sayısının azalmasından kaynaklanmaktadır (Çizelge 3.1). Dondurulmuş gıda sanayindeki tüm firmalar 

üretici/ihracatçı niteliğinde olup, dondurulmuş meyve –sebze  üretimi yapan firmalar bu üretimleri 

yanında dondurulmuş su ürünleri, konserve meyve-sebze, meyve suyu , reçel, marmelat ve kurutulmuş 

sebze üretimi de yapmaktadırlar. Dondurulmuş meyve –sebze sektöründe son yıllarda dondurulmuş unlu 

mamuller de üretilmekte ve bu ürünler içinde dondurulmuş pizza üretiminin ağırlık kazandığı 

görülmektedir ( Anonim 2001; Babadoğan 1999). 

Çizelge 3.1. Dondurulmuş Gıda Sanayi  Kapasite Kullanım Oranları ( Anonim 2002a) 

 

Dondurulmuş meyve-sebze üretiminin %70-80 ‘ini ihraç eden sektör, son yıllarda kısmen sözleşmeli tarım 

uygulamasına da başlamıştır. Günümüzde hammaddenin yaklaşık %30-40‘ı sözleşmeli tarım ile 

karşılanmaktadır. Sözleşmeli tarım daha çok Marmara Bölgesi’nde , bezelye, patates, domates, biber, 

brokoli ve Brüksel lahanası üretiminde uygulanmaktadır( Anonim 2001). Türkiye' de dondurulmuş meyve 

–sebze pazarında büyük ölçekli firmalar sektördeki üretimin önemli bir bölümünü ( % 97) oluşturmakta , 

bu alanda faaliyet gösteren bazı firmalar 

ise yabancı ortaklık şeklinde faaliyetlerine 

devam etmektedirler( Güneş 2002; Güneş 

ve Keskin1999). 

Türkiye‘de dondurulmuş meyve-sebze 

tüketimi ABD ve AB ülkelerindeki tüketim 

miktarlarından çok düşük bir düzeyde 

olup, yıllık ortalama kişi başına tüketim 

0,5 kg. civarındadır. Ancak, üretim 

miktarlarında son 10 yılda yaklaşık %60 

oranında bir artış meydana gelmesi dış 

pazarlar yanında yurt içi pazarlarda da bir 

artış olduğunu göstermektedir. Nitekim 

aynı yıllarda ihracat % 30 artış göstermiş , 

ithalatta ise 1998 yılından itibaren önemli 

düşüşler olmuştur. Türkiye’nin başlıca 

ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkeleridir. 

Doğu Avrupa Ülkelerine, Balkanlara, Tür 

ki Cumhuriyetlere de son yıllarda ihracat 

yapılmaya başlanmıştır ancak, henüz bu 

pazarlarda  bir süreklilik 

görülmemektedir. Dondurulmuş meyve - 

sebze sektöründe ithalat üretimin yetersiz 

Grafik 3.1:Türkiye'nin Dondurulmuş 
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 Güneş ,E., Keskin G., 1999.A.g.e 

Ürünler 1990 2000 

İşyeri 

Sayısı 

Kurulu 

Kapasite 

(Ton/yıl) 

Üretim 

Miktarı ( 

Ton) 

KKO 

(%) 

İşyeri 

Sayısı 

Kurulu 

Kapasite 

(Ton/yıl) 

Üretim 

Miktarı ( 

Ton) 

KKO 

(%) 

Dondurulmuş Et 
2 -   1.253 - 13 66.259 23.438 35,37 

Dondurulmuş 

Meyve-Sebze 
3 22.000 10.324 46,9 13 134.928 256.278 189,93 

Dondurulmuş Su 

Ürünleri 
7 27.442   1.064   3,9 27 157.358  39.739  25,25 

Dondurulmuş Unlu 

Ürünler 
- - - - 2     2.550     1.299 50,94 

Toplam 
12 49.442 12.641 25,56 55 361.095 320.754 88,83 
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kaldığı durumlarda başvurulan bir yöntem olup ithal edilen ürün çeşit  ve miktarı yıllar itibariyle farklılık 

gösterebilmektedir ( Anonim 2002). Dondurulmuş meyve –sebze ithalatındaki başlıca önemli ürünler tatlı 

mısır,bezelye ve vişnedir. En fazla dondurulmuş meyve-sebze ithalatı 1998 yılında üretimdeki azalmayı 

karşılamak üzere  7.694 ton olarak gerçekleşmiştir.1998 yılından itibaren üretimdeki artışlara paralel 

olarak ithalat da azalmıştır. Son 10 yıldaki en yüksek üretim miktarlarına son 3 yılda ulaşılmış, bu 

yıllardaki  ithalat miktarları ise sürekli azalış göstermiş ve  2001 yılında son on yılın en az ithalat miktarı 

135 ton olarak gerçekleşmiştir   ( Grafik 3.1.) 

Türkiye’nin sebze-meyve ihracatındaki en önemli ürünler ; patates , tatlı biber , domates , pırasa , çilek , 

vişne-kiraz , erik ve kayısıdır. Son on yılda dondurulmuş tatlı biber üretim miktarında ve ihracat 

değerlerinde önemli oranlarda artış görülürken, dondurulmuş patates ihracatında üretimden kaynaklanan 

sorunlar nedeniyle  büyük düşüşler olmuştur    (Çizelge3.2 ). Tatlı biber ihracatında son beş yılda miktar 

olarak %135 , değer olarak %75‘lik bir artış olmuştur. Son 5 yılda üretim miktar ve ihracat değerlerinde 

en fazla düşüş ise dondurulmuş patateste gerçekleşmiştir. Dondurulmuş toplam sebze ihracat miktarında 

1996 yılında 1991 yılına göre %12,9 , 2001 yılında %41,6 oranında artış olmuş, aynı yıllarda ihracat 

değerlerinde %14,8 ve %2,2 oranında azalma olmuştur. Toplam meyve ihracat miktarları ise ,1996 yılında 

%50,5 ve 2001’de %6,8 artmış; ihracat değerleri 1996 ‘da %60,4 artmış 2001 yılında ise %10,3 azalmıştır. 

Türkiye’nin dondurulmuş 

meyve–sebze ihracatında 

önemli ülkeler, Almanya, 

Belçika - Lüksemburg, 

Danimarka, Fransa, 

Hollanda, İngiltere  ve 

Yunanistan’dır. 

Dondurulmuş sebzede 

Fransa, Belçika-

Lüksemburg, Almanya ve 

İngiltere toplam 

ihracatımızın % 70 ‘inden 

fazlasını oluşturmaktadır. 

Dondurulmuş meyvede ise 

sadece Almanya ihracatın 

üçte birinden fazlasını 

oluşturmaktadır. 

Dondurulmuş meyve–

sebze ithalatında  ise son 

yıllarda AB ülkeleri 

yanında Doğu Avrupa 

ülkeleri de önem 

kazanmaya başlamıştır.  

4.Genel Değerlendirme 

Dondurulmuş gıda üretimi tüm dünya’da olduğu gibi Türkiye ‘de de   hem yurtdışı talep hem de iç  talebin 

artmasına paralel olarak artış göstermektedir . Türkiye’de dondurulmuş gıda sanayi ABD ve AB 

ülkelerine kıyasla çok yeni bir sanayi dalı olmasına karşın;Türkiye, özellikle meyve –sebze üretiminde 

sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler ve dinamik genç nüfus yapısı nedeniyle önemli  bir potansiyele 

sahiptir. Türkiye’nin dondurulmuş gıda sanayinde dondurulmuş meyve-sebze önemli olmakla birlikte 

ülkenin sahip olduğu zengin su ürünleri KAYNAKLARı ve son yıllarda bu alanda sanayiye yapılan 

yatırımlar dikkate alındığında gelecekte dondurulmuş su ürünleri üretiminde de önemli  artışlar olacağı 

anlaşılmaktadır. 

Çizelge 3.2: Dondurulmuş Meyve-Sebze İhracat Değerleri 

Ürünler 1991 1996 2001 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

(Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) (Ton) (1000 $) 

SEBZE       

Tatlı biber  1.063 8.796 12.214 8.738 28.667 15.290 

Mantar 341 3.237 856 3.844 653 2.575 

Domates 3.401 1.249 5.667 2.465 4.525 1.369 

Pırasa 4.233 1.962 3.781 1.876 2.678 1.038 

Patates 10.088 6.728 12.569 3.267 35 13 

Diğer 6.739 5.935 4.909 3.582 13.590 7.016 

Toplam Sebzeler 35.405 27.907 39.996 23.772 50.148 27.301 

Artış( %)   100,0        100,0       112,9          85,2         141,6         97,8     

MEYVELER       

Çilek 5.769 7.512 9.863 13.076 9.944 9.268 

Vişne-Kiraz 6.110 8.289 3.839 5.076 5.142 5.519 

Erik 5.384 3.831 4.587 2.930 390 221 

Kayısı 403 421 874 1.140 2.227 1.963 

Diğer 992 1.188 8.910 11.856 2.232 2.092 

Toplam 

Meyveler 

18.658 21.241 28.073 34.078 19.935 19.063 

Artış( %)   100,0        100,0       150,5        160,4         106,8         89,7     

Kaynak: Anonim 2002.. http://www.igeme.org.tr 

Güneş ,E., Keskin G., 1999.A.g.e 
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Dondurulmuş gıda sanayindeki en önemli sorun, hammaddenin yeterli kalitede ve yeterli miktarda temin 

edilememesidir. Tesisler, meyve ve sebze üretim dönemlerinde tam kapasiteye yakın çalışmakta ,  

hasattan sonra ise herhangi bir üretim yapılmamaktadır. Ancak,son iki yılda dondurulmuş meyve sebze 

işyeri sayısında meydana gelen azalma ve geri kalan mevcut tesislerin kapasite üstü çalışmaları sonucu 

kapasite kullanım oranları yükselmiştir. Hammadde temininde yaşanan sorunlar ise ancak, sanayici ve 

üreticinin sözleşmeli tarımsal üretim anlaşması ile giderilebilir. Son yıllarda sözleşmeli tarım uygulaması 

yapılmakla birlikte, bu uygulamanın daha fazla yaygınlaştırılması uygun olacaktır. Sözleşmeli tarım ile 

hem sanayici üretim planlamasını ve maliyetlerini önceden daha sağlıklı tespit edebilecek hem de üretici 

istenen kalitede ve miktarda ürün üretecektir. Tarımsal ürünlerin dondurulmuş gıda sanayinde işlenmesi 

ile ürünler, sadece üretildikleri mevsimlerde değil yılın her döneminde tüketime sunulabilecek, böylece 

daha geniş bir zaman diliminde ticaret olanağı sağlanabilecektir. Ayrıca, hedef pazarlar ve tüketici 

talebindeki değişmeler de dikkate alınarak ürün çeşitliliğinin artırılması  pazarda rekabet  şansını da 

artıracaktır. 
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1.9. ARICILIK                                                               S. Ahmet ÇELİKER,TEAE         

1.Giriş 

Arı, bitkilerden polen ve nektar toplayıp, bunları yavrularının ve kendilerinin 

beslenmesinde kullanan böceklerin genel adıdır. İnsanların bal üretmek için 

yetiştirdiği bal arıları (apis mellifera) da bu grubun bir üyesidir. 

Arılardan elde edilen başlıca ürün baldır. Bal, elde edildiği kaynağa göre çiçek 

balı ve salgı (çam) balı olarak ikiye ayrılır. Arıların çiçeklerden topladığı nektarı 

enzimlerle birleştirerek ürettikleri bala çiçek balı denir. Salgı balının kaynağı, 

özellikle kızıl çamların üzerinde yaşayan çam pamuklu koşnili (Marchalina 

hellenica) adlı böceğin salgısıdır. Bu salgı arılar tarafından toplanıp 

olgunlaştırılarak petek gözlerinde depolanır.  

Arı sütü, bal mumu, propolis (arı reçinesi) ve polen diğer arı ürünleridir. Bu ürünler de, bal kadar olmasa 

da, ticari öneme sahiptir.  

Arılar nektar ve polen toplamak için çiçekleri dolaşırken bitkilerin döllenmesini sağlarlar. Çiçeklerin 

döllenmesinin başlıca iki yöntemi vardır.:Rüzgarla döllenme ve böceklerle döllenme. Pek çok meyve ve 

sebze böceklerle döllenir. Bu nedenle başta turunçgil meyveler  olmak üzere pek çok meyve bahçesinde 

yeterli döllenmeyi sağlamak için arı kovanları bulundurulur. Benzer şekilde sebze bahçelerinde ve 

seralarda da arı kovanları bulundurulması önerilmektedir. Sebze bahçelerinde arıların tozlayıcı olarak 

kullanılması ile ilgili deneylerde baklanın dane veriminin %20-70, kabakta bitki başına meyve ağırlığının 

%25 arttığı bildirilmiştir (Anonim 1997b).  Arıcılığın döllenme yoluyla ekonomiye sağladığı katkının en 

az arı ürünleri yoluyla sağlanan kadar olduğu düşünülmektedir. 

Arıcılığın önemli bir özelliği fazla aile işgücünü değerlendirmesidir. Gün içinde belli saatlerde yapılan 

kontroller ile yürütülen arıcılık faaliyetleri sadece ilkbahar ve kış hazırlıkları ile hasat döneminde 

yoğunluk gösterir. Bu işler de kısa sürede tamamlanan türdendir. Ayrıca arıcı, boş zamanına ve maddi 

imkanlarına uygun sayıda kovan ile arıcılık yapabilir.  

Arıcılık boş zamanları değerlendirecek, yan gelir elde edecek ve geçim sağlayacak düzeyde yapılabilir.  

Geçimini arıcılıktan sağlayanlar genelde gezginci arıcılık yaparlar. 

Gezginci arıcılar kışı Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında geçirdikten sonra kovanlarını 

kamyonlarla iç bölgelere ve yükseklere doğru taşırlar. Gezginci arıcılar yılda 4-5 defa yer değiştirip, 2-3 

bal hasadı yapabilirler. Bu yolla üretilen bal miktarı ülke üretimimizin yaklaşık %80’ini oluşturur. 

Hem gezginci hem de yerleşik arıcıların en fazla rağbet ettikleri bölge Doğu Anadolu’dur. Ekilmeyen 

geniş alanları ve zengin bitki örtüsü ile Doğu Anadolu Bölgesi arıcılığa çok uygundur.  

2. Dünyada Durum  

2001 yılı Dünya bal üretimi 1.264.758 tondur. En büyük üretici Çin’dir. Çin, Dünya üretiminin %20’sini 

tek başına gerçekleştirmektedir. Diğer önemli üreticiler ise ABD, Arjantin ve Türkiye’dir.  Bu dört 

ülkenin bal üretimi Dünya üretiminin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır.  

2001 yılı Dünya balmumu üretimi 56.515 tondur. En önemli balmumu üreticisi 19.600 ton ile 

Hindistan’dır. Modern arıcılıkta arıların balmumu üreterek zaman ve enerji kaybetmesini önlemek için 

arılara temel petekler hazır olarak verilir. Bu peteklerde, en fazla balmumuna ihtiyaç duyulan taban kısmı 

hazır olduğu için arılar sadece petek duvarlarını örmek için az miktarda balmumu üretirler. Bal hasadından 

sonra, elde edilen bütün balmumları temizlenip yeniden şekillendirilerek ertesi yıl temel petek üretiminde 

kullanılabilir. Eğer pazarlama olanağı yoksa üreticiler yeni balmumu üretmez ve önceki yıldan hazır kalan 

balmumunu kullanırlar. Bu nedenle bal üretimi ile balmumu üretimi arasında doğrusal bir ilişki yoktur.  
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Tablo 1. 2001 Yılı Dünya Bal Üretimi (Ton)                  Tablo 2. 2001 Yılı Dünya Balmumu Üretimi (Ton) 

Kaynak: www.fao.org                                                                                  Kaynak: www.fao.org 

Tablo 3. 2001 Yılı Dünya Bal Dış Ticareti (Ton)  Tablo 4. 2001 Yılı Dünya Balmumu Dış Ticareti (Ton)    

Kaynak: www.fao.org                                                                   Kaynak: www.fao.org  

2001 yılı Dünya bal dış ticareti yaklaşık 360 bin tondur. En önemli ihracatçı Çin, ithalatçı ise Almanya ve 

ABD’dir. ABD en  çok bal üreten ikinci ülke olmasına rağmen iç tüketiminin yüksekliği nedeniyle önemli 

miktarda ithalat yapmaktadır. ABD’de sadece ekmeklerin geç bayatlaması için kullanılan bal miktarı 

yaklaşık 23 bin tondur.   

2001 yılı Dünya balmumu dış ticareti yaklaşık 11 bin tondur. En önemli ihracatçı Çin, ithalatçı ise 

Almanya’dır. Balmumu başta eczacılık ve kozmetik olmak üzere yaygın kullanım alanları olan bir 

endüstri hammaddesidir. Önemli ithalatçılar çoğunlukla gelişmiş ülkelerdir. 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’nin 1992-2001 yılları arası bal ve balmumu üretimi Tablo 5’de görülmektedir. 2001 yılı bal 

üretimi 60.190 tondur. Bal üretimimizin büyük bölümü iç  tüketimde kullanılmaktadır. Yine de Türkiye 

Ülkeler Üretim  Ülkeler Üretim 

Çin 254.758 Hindistan 19.600 

ABD 100.243 Türkiye 3.174 

Türkiye 60.190 Etiyopya 3.480 

Arjantin 90.000 Arjantin 5.000 

Hindistan 52.000 Kenya 2.490 

Meksika 59.069 Kore 2.600 

Rusya Fed. 54.000 İspanya 1850 

Ülkeler İhracat İthalat Net İhr. Net İth.  Ülkeler İhracat İthalat Net 

İhr. 

Net 

İth. 
Arjantin 73.032 61 72.971  Çin 2.488 213 2.275  

Çin 106.868 1.599 105.249  ABD 1.242 2.003  761 

Almanya 20.273 92.200  71.927 Almanya 915 2.466  155

1 
Meksika 22.923 1.349 21.574  Tanzanya 454  454  

Türkiye 4.328 325 4.003  Kanada 346 395  49 

Kanada 12.862 5.210 7.652  Belçika 382 215 167  

Macaristan 17.725 690 17.035  Etiyopya 295  295  

Uruguay 9.646 13 9.633  Fransa 561 909  348 

Belçika 6.017 10.475  4.458 Türkiye 1 248  247 

Fransa 2.997 15.547  12.550 Yunanistan 34 759  721 

İtalya 3.710 11.961  8.251 İtalya 40 411  371 

Japonya 36 40.188  40.152 İngiltere 141 410  269 

İngiltere 547 26.151  25.604 İspanya 120 277  157 

ABD 3.409 65.749  62.340 Japonya 132 856  724 
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bir bal ihracatçısıdır(Tablo 6). Ancak yıllık bal ihracatımız yüksek değildir. Ayrıca ihracat miktarımız 

üretime bağlı olarak dalgalanma göstermektedir.  

En çok bal ihraç ettiğimiz ülke Almanya’dır. Almanya, Türkiye’den genellikle çam balı almaktadır. Suudi 

Arabistan ve Fransa’da önemli miktarda bal ihraç ettiğimiz ülkelerdendir. Türkiye bal ihracatının önemli 

bölümünü AB ülkelerine yapmaktadır.  

Türkiye balmumu üretimi yıllık 3500-4000 ton civarındadır. Bunun tamamına yakını iç tüketimde 

kullanılmakta, bir miktar da ithalat yapılmaktadır. Türkiye yalnızca 2001 yılında balmumu ihracatçısı 

konumundadır.  

Tablo 5. Türkiye’nin Yıllara Göre Bal ve Balmumu Üretimi (Ton) 

 
Tablo 6. Türkiye’nin Yıllara Göre Bal ve Balmumu Dış Ticareti (Ton) 

 
Yurdumuzda yaklaşık 120.000 aile kovan bulundurmaktadır. Bunların 12.000’i geçimini arıcıktan 

sağlamakta, 28.000’ ise arıcılıktan yan gelir sağlamaktadır. Arıcıların elinde  yaklaşık 4 milyon kovan 

vardır. Bu kovanlar içinde ilkel kovanların (kara kovan) oranı gittikçe düşmektedir. Ancak halk arasında 

kara kovan balının daha kaliteli olduğu yönündeki inanç nedeniyle bir miktar kara kovan hala üretimde 

kalmaktadır. Kovan başına ortalama verim 16-20 kg kadardır. Ancak gezginci arıcılıkta kovan başına 

verim bu rakamın çok üzerindedir. Yinede kovan sayısı ve kovan başına verimin yüksek olduğu 

söylenemez. Alınacak önlemlerle üretimin en az iki katına çıkabileceği düşünülmektedir.  

4. Genel Değerlendirme 

Türkiye arıcılık için çok uygun şartlara sahip olsa da henüz bu kaynaktan tam 

olarak yararlanamamaktadır. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat rakamlarına 

ulaşılabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu açıktır.  

Arıcılıkta en önemli sorunlardan birisi ıslahtır. Bu sorunun çözümü yetiştiricilerin 

ıslah edilmiş ana arı kullanma alışkanlığını kazanmaları ve onların ihtiyacı olan ana 

arıları yetiştirecek kuruluşların çoğalması ile mümkündür.  

Hayvancılık ve diğer tarımsal üretimlerde teknik bilgi ve eğitimin üretim maliyeti 

içindeki payı  %8-10 civarında iken,  bu pay arıcılıkta %70-80 olarak 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla arıcılara yönelik sürekli yayım ve eğitim hizmeti verilmesini amaçlayan 

örgütlenmeler desteklenmelidir(Anonim 1997a). 

Arıcılıkta mesleki örgütlenme özendirilmeli dernekler, meslek odaları, üretim ve satış kooperatifleri vb. 

şekillerde örgütlenmeler sağlanmalıdır.  

Erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman bakımı gibi çalışmalarda arıcılık da göz önüne alınmalı, bal üretimi 

için önemli bitkilerin bu çalışmalarda kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

Arıcıların yanlış uygulamaları  ve kötü niyetle kullanılan kimyasal maddeler bal içinde kalıntılar 

bırakmaktadır. Balmumuna naftalin katılması, mazottan ilaç yapılması, yanlış zaman ve miktarda ilaç 

Yıllar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bal 60.318 59.207 54.908 68.620 62.950 63.319 67.490 67.259 61.091 60.190 

Balmumu 2.916 3.110 3.320 3.735 3.235 3.753 3.324 4.073 4.527 3.174 

 Yıllar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bal İhracat 3.307 3.012 2.735 2.934 5.423 8.457 5.570 5.306 3515  

İthalat 303 604 485 464 281 376 462 290 483  

Balmumu İhracat 1        1 85 

İthalat 469 244 1237 160 211 293 238 449 248 54 
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kullanımı gibi uygulamalar hem insan sağlığını tehlikeye düşürmekte, hem de 

ihraç sorunları doğurmaktadır. Genel olarak tüm çiftçilerimizde olduğu gibi 

arıcılarımızda da fazla ilaç kullanma eğilimi vardır. Bu uygulama AB’nin 1999 

yılında ülkemizden bal ürünleri ithalatını durdurmayı düşünmesi gibi negatif 

sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle, arıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

denetlenmesi için yapılan çalışmalara önem verilmelidir. 
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Anonim 1997a, Teknik Arıcılık, TKV, Sayı:56, Ankara. 

Anonim 1997b, Teknik Arıcılık, TKV, Sayı:58, Ankara. 
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1.10. ÇAY                                                                              Alkan DEMİR, TEAE 

1.Giriş 

Çay, ülkemizde en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında gelen ve hatta 

bazılarının tiryakisi olduğu bir bitkidir. Çaygiller (Theaceae) familyasına 

mensup olan çay bitkisi (Camellia sinensis veya Thea sinensis) genellikle 

çalı formunda olan bir ağaçtır. Çayın anavatanı Çin olarak bilinmektedir 

ve ilk kültüre alındığı ülkedir. 

Türkiye’de çay bitkisi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Gürcistan 

hududundan başlayan ve batıda Fatsa’ya kadar uzanan alan içerisinde 

yetiştirilmektedir. Sahilden yer yer 30 km içerilere kadar giren, ortalama 

8 km derinliğinde olan Araklı-Karadere sınırına kadar uzanan alan, çay 

yetiştiriciliği için en elverişli bölge olması nedeniyle birinci sınıf çay 

bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bahsedilen bölge içerisinde çaycılık, sahilden 400-500 m yüksekliğe 

kadar birbirine eklenerek yer yer bir çay denizi oluşturmakta ve kimi yerlerde 1000 metre yükseklikte çay 

bahçelerinin kurulduğu görülmektedir. Araklı-Karadere’den başlayan Fatsa ilçesine kadar uzanan, çay 

yetiştiriciliğin yönünden göreceli olarak daha az ekonomik bulunan bölge , ikinci sınıf çay bölgesi olarak 

tanımlanmaktadır (Kacar 1992).  

Çay bahçelerimiz tohumla tesis edilmiştir. Kaliteli kuru çay üretimine uygun yaş çay ürünü elde edilmesi 

için; bakım, budama, gübreleme ve hasat gibi faaliyetler bilimsel tekniğe uygun bir şekilde yapılmaktadır. 

Ülkemiz dünyada çay yetiştiriciliğinde zirai mücadele ilacı kullanmayan ender ülkelerden biridir. 

Çay yapraklarının içeriğinde % 1-4  oranında  kafein,   % 10-24  oranında tanen, 

az miktarda uçucu yağ bulunur. Çayın uyarıcı, midevi, idrar arttırıcı ve kabızlık 

yapıcı yan etkileri vardır. İçine başka maddelerin karıştırılmadığı şartlarda bir 

fincan çayda dört kalori ve B  vitamini kompleksleri ihtiva eder. Çayın uyarıcı 

etkisini kafein, buruk tadını ve rengini tanen, kokusunu ise uçucu yağlar verir. 

Dünyada genellikle sıcak veya soğuk içecek olarak tüketilen çay, Birmanya ve 

Tayland gibi bazı Asya ülkelerinde salamura şeklinde, sebze niyetine de 

kullanılmaktadır. Sadece üst körpe yaprakların kullanıldığı çay imalatında tam 

yetişkin bir bitkiden 70 gram kadar kuru çay elde edilebilir. İyi bakım şartlarında bir çay bitkisinin 

üretkenliği 40 yıl kadar sürebilir (Anonim 2002a). 

Pek çok çay üreticisi ülkeler bu türün verim ve kalitesini arttırmak amacı ile araştırmalara başlamış ve bu 

amaçla istasyonlar kurmuşlardır. Günümüzde ulaşılan boyutlarda, uluslararası çay ticaretinin % 98 ‘i siyah 

çay (mayalanmış) ve % 2’si yeşil çay (mayalanmamış) olup, ülkemizde sadece karaçay üretilmektedir. 

Yeşilçay daha çok uzak doğu ülkelerinin (Japonya, Çin ve Tayvan) geleneksel çay törenlerinde 

kullanılmaktadır. 

Şu anda dünyanın en önemli çay üreticisi ülkeler arasında Hindistan, Çin,  Sri Lanka (eski adı Seylan) 

Kenya  ve Türkiye bulunmaktadır.                                                                   
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2. Dünyada Durum  

Dünyada,  ülkemizin de içinde 

bulunduğu 40 kadar ülkede çay 

tarımı yapılmaktadır. Dünya çay 

üretimi (siyah ve yeşil) yaklaşık 

2.800.000 ton’dur. Dünya çay 

üretiminde, % 28.3 ile Hindistan 

birinci, % 23.6 ile Çin ikinci, % 

9.6 ile Kenya üçüncü, % 9.1 ile 

Sri Lanka dördüncü, % 6 ile 

TÜRKİYE beşinci ve % 23.4 ile 

diğer ülkeler yer almaktadır.   

Ülkeler bazında ise kişi başına 

yıllık çay tüketimi, sırası ile 

İrlanda Cumhuriyeti 3230 gramla 

birinci, İngiltere 2620 gramla 

ikinci, Kuveyt 2550 gramla 

üçüncü, Türkiye 2300 gramla 

dördüncü     ve Katar 2080 gramla 

beşinci sırada yer almaktadırlar. 

Son sıralarda ise 110 gramla 

Tanzanya ve 90   gramla İtalya 

gözükmektedir (Anonim 2002b).                                

Dünya Çay Üretim, İç Tüketim ve İthalat Değerleri (Bin Ton) 

 Değerler / Yıllar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Üretim 2538 2581 2438 2553 2520 2525 2649 2736 2990 2903 2923 3021 

 İç Tüketim 1405 1504 1424 1400 1487 1432 1524 1534 1687 1643 1593 1631 

 İthalat 1100 1093 1040 1133 1051 1082 1147 1198 1236 1228 1256 1292 

 Toplam Tüketim 2505 2597 2464 2533 2538 2514 2671 2732 2923 2871 2849 2923 

 Fark 33 -16 -34 * -18 11 -22 4 67 32 74 98 

Kaynak : (Anonim 2002b) 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye çay üretiminde başlangıçta ithal ikameci bir strateji benimsemiş, çay ihracatı ile ilgili bir politika 

oluşturmamıştır. Ne var ki 1984 yılında özel sektör işletmelerin de devreye girmesi, çay tarım alanlarının 

genişlemesi ile birlikte üretim miktarının yükselmesi, ihracata yönelik çalışmaların yapılması, strateji ve 

politikaların belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Ancak Türkiye, Dünya’nın en büyük çay üreticisi ülkeler arasında yer almasına 

rağmen bu güne kadar bazı istisna yıllar hariç, Dünya çay ihracatından yeterli 

payı alamamıştır. Bilindiği gibi, Dünya çay ticaretinde önemli olan iki temel 

faktör fiyat ve kalitedir. Çay ihracatı yapan üretici ülkelerin üretim maliyeti, 

ülkemiz kuru çay üretim maliyetinin altındadır. Bunun temel sebebi işçilik ve 

hammadde fiyatlarının düşüklüğüdür. İhracatta fiyat engelinin yanı sıra kalite 

konusunda da sorunlar yaşamaktadır. Sektörün hammadde kaynağı 

durumundaki çay bahçelerinin ıslahı, tarımsal teknik yöntemlerinin 

uygulanması, hasatta kalite standardına özen gösterilmesi ve üretim teknolojinin 

2001 Dünya Çay Üretimi (%)
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    Kaynak:  http://www.caykur.gov.tr/ 
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geliştirilmesi ile kalite engelinin çözülmesi sağlanabilecektir.  

Ülkemizde iç tüketimin karşılanması için sürdürülen çabaların uzun yıllar devam etmesi ve tüketim 

ihtiyacının yıllar itibari ile artış göstermesi, ihracata yönelik ciddi üretim çalışmalarının yapılmasını 

önemli ölçüde engellemiştir. Kaldı ki 1970 yılına kadar net ithalatçı ülke konumunda olan Türkiye, daha 

sonraki yıllarda, artan üretim ile miktar bakımından ihracat yapabilecek düzeye ulaşmıştır (Anonim 

1997).  

Ekonomik ve sosyal yönden daha etkin bir hale getirilmesi amacıyla çay tarımı ve çay sanayi 1971 yılında 

yeniden düzenlendi. 6 Aralık 1971 tarihinde çıkarılan 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu ile Tekel 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla sürdürülen çay tekeli; el değiştirerek, tüzel kişiliğe sahip, 

faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu, sermayesi ile sınırlı bir Devlet teşekkülü olan ÇAYKUR kurularak 

çay endüstrisi ve tarımı Çay Kurumu adı ile oluşturulan bu organizasyon aracılığıyla sürdürülmeye 

başlanmıştır. 

Çaydaki gelişmelerin dünü ve bugünü dikkate alındığında, çayda en büyük 

değişikliğin 4 Aralık 1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu kanunla çayın tarımı, üretimi, işlenmesi ve satışı serbest 

bırakılmıştır. Böylece gerçek ve tüzel kişilere üreticilerden yaş çay yaprağı satın 

alabilmelerine, çay işleme ve çay paketleme fabrikalarını kurup işletmelerine 

imkan tanınmıştır. Kanun çayda devlet tekelini kaldırmış, devlet sektörü ile özel 

sektörün yan yana çalışması sağlanmıştır. Ancak çay tarım alanlarının 

belirlenmesi Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. Bakanlar kurulunun 

belirlediği alanlar dışında çay tarımı yasaklanmış, çay tarım alanlarına giren 

yörelerde çay bahçesi kuracakların önceden ruhsat almaları zorunlu kılınmıştır.  

Şu anda; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 45’i kamuya ve 312’si özel sektöre ait olmak üzere, toplam 357 

üretim fabrikasında 17.689 ton/gün kapasite ile faaliyet gösterilmektedir ( Demet 2002). 

Türkiye'de Çay Üretim, İç Tüketim İhracat ve İthalat Değerleri (Bin Ton) 

 Değerler / Yılllar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Üretim (2) 134 137 164 174 162 166 141 149 150 200 145 160 

 İç Tüketim (5) 136 138 140 143 145 146 148 151 154 157 163 166 

 İhracat (3) 28 2 9 35 4 1 5 16 17 4 7 5 

 İthalat (4) 2 2 2 2 3 15 31 34 29 25 20 17 

 Fark - 28 -1 17 -2 16 34 19 16 8 64 -5 6 

Kaynak: (Anonim 2002b) 

Yukarıdaki tabloda, üretimle tüketimin birbirine yakın olduğu, bazı istisnai durumların bunu etkilemediği 

görülmektedir. Üretimle tüketimin birbirine yakın olması ihracatın da az olmasına neden olmaktadır. 

Bunun yanında son yıllara baktığımızda, ithal çayların tüketici isteğine göre şekillendiğini görüyoruz. Bu 

verilere göre, Türkiye’nin büyük bir üretici ve aynı zamanda büyük bir tüketici olduğunu söyleye biliriz. 

4. Genel Değerlendirme 

Ülkemizde çay tarımında temel sorun, yaş çay yaprağı kalitesi ile ilgilidir. Ürün 

kalitesinin yükseltilmesi, büyük ölçüde, tarımsal teknik tedbirlerin zamanında ve doğru 

şekilde alınmasına bağlıdır. 1993 yılında başlatılan ve halen sürdürülen budama 

çalışmasının kaliteli yaş yaprak üretiminde sektöre önemli katkıları olmuştur. Budama 

ile birlikte gübreleme ve hasat işlemleri de tekniğine göre yapılmalıdır. Çay makasının 

tekniğine uygun kullanılmaması ve gübrenin bilinçsizce kullanılması, ürün kalitesinin 

azalmasına ve  toprak yapısının bozulmasına neden olmaktadır.  

Çay bahçelerimizin ikinci sorunu; verim yaşını tamamlamış çay bahçeleridir. 767 bin 
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dekar çay tarım alanının %30’u 50 yaşın üzerinde, ekonomik verim yaşını tamamlamış çaylıklardan 

oluşmaktadır.  

Kaliteli yaş yaprak üretimi için, yaşlanmış çay bahçelerinin kaliteli çay tipleri ile belirli bir plan dahilinde 

yenilenmesi gerekmektedir.  

Çay tarımı ile ilgili üçüncü temel sorun ise, yaş yaprak alım standardı 

konusudur. Kaliteli kuru çay kaliteli yaş çay yaprağından üretilmektedir. Kamu ve 

özel sektör işletmeleri arasında alım standardı konusunda uygulama farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu farklılık, çay üreticilerinin daha dikkatsizce ve standart dışı 

hasat yapmalarına neden olmaktadır. Makasın tekniğine uygun kullanılmaması ve 

standart dışı toplanan ürünün satın alınması, kalitesiz kuru çay üretimini 

artırmaktadır. Alım standardı konusunda, sektörde birlikte hareket etme anlayışı 

hakim olmalıdır.  

Çay tarımının dördüncü temel sorunu; tarım alanlarının giderek genişlemesidir. Çay tarımı, ruhsatlı 

bir tarımdır ve tarım alanları bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiştir. 1994 yılında tüm çay plantasyonları 

ölçülerek 767 bin dekar çaylık olduğu tespit edilmiştir.  93/5096 sayılı Kararname ile yeni çaylık tesisi 

yasaklanmış olmasına rağmen, çay tarım alanları ekolojik sınırlar dışına doğru giderek genişlemektedir. 

Bu durum sektörde kalitesiz yaprak üretimine ve üretim fazlalığına yol açmaktadır. Çay kur, çay tarım 

alanlarının genişlemesini önleyebilmek ve kaliteli yaş çay yaprağı satın almak amacıyla, 2000 yılından 

itibaren yaş çay alımlarında alım planı uygulamasına geçmiştir. Alım planı, 767 bin dekar alanda üretilen 

yaş çay yaprağı üretim potansiyeli dikkate alınarak yapılmıştır. Ruhsatsız çay bahçelerinde üretilen ürün 

alım programına dahil edilmemektedir. Bu uygulama sonucunda bölgede yeni çaylık tesis edilmesi büyük 

ölçüde önlenmekte, Ruhsatlı üreticilerin üreticilik hakları korunmaktadır. Yaş çay ürünü kalite değerini 

muhafaza ettiği süre içinde hasat edilip, işleme imkanı sağlanmaktadır. Ancak alım planı uygulaması 

sektör deki tüm işletmeler tarafından yapılmalıdır (Ural 2002). 
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1.11. PEYNİR                                                                       Dr. Sibel TAN, TEAE 
                                                                                        Y. Erdal ERTÜRK, TEAE 

1.Giriş 

Hayvancılık alt sektörü içerisinde önemli bir yeri olan süt hayvancılığı son otuz 

yılda büyük bir değişim göstermiş 1965’li yıllardan bu yana hayvan başına süt 

verimi yaklaşık olarak %150 oranında artmış ve bu yıllarda 4.4 milyon ton olan 

süt üretim miktarı bugün yaklaşık olarak 11 milyon ton civarına yükselmiştir.  

Ülkemizde süt sektöründe işleme ve pazarlama açısından önemli problemler 

mevcut olup, küçük aile işletmelerinden Avrupa standartlarında modern 

işletmelere kadar değişen ölçek ve niteliklere sahip üretim birimleri bir arada 

faaliyet göstermektedir. Üretilen sütün %40’ı herhangi bir işleme tabi tutulmadan 

çiğ süt olarak tüketiciye ulaşırken, %50’si mandıralarda, %10’u ise modern  işletmelerde işlenmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ise üretilen sütün %0.5-0.6’sı işlem görmeden tüketiciye ulaşırken, %99.5’i modern 

işletmelerde işlenmektedir (Gönç vd., 1993). 

Türkiye’de üretilen çiğ süt, içme sütü, tereyağı, peynir, yoğurt, dondurma süt tozu gibi çeşitli süt 

ürünlerine dönüştürülmektedir. Bu süt ürünleri içerisinde toplam çiğ sütün yaklaşık %40’ı olmak üzere en 

önemli payı peynir almaktadır. Yani toplam 4-5 milyon ton civarında bir çiğ süt peynir üretimi için 

ayrılmaktadır. Peynir, tüketim alışkanlıkları açısından vazgeçilmez bir ürün olduğu gibi, karbonhidrat, 

protein ve kalsiyum gibi içerdiği besin öğeleri açısından son derece önemli bir gıdadır. 

Ülkemizde üretilen peynirin büyük kısmı mandıralarda üretilirken, %10 gibi bir miktar modern 

işletmelerde üretilmektedir. Mandıralarda çiğ sütten elde edilen bu peynirler taşıdıkları mikroorganizmalar 

açısından halk sağlığı yönünden büyük riskler oluşturmaktadır. Kaliteli ve standart peynir üretiminde, 

kaliteli çiğ süt kullanılması, üretimde hijyenik koşullara dikkat edilmesi, süte etkin ısı işleminin 

uygulanması ve etkin bir paketlemenin yapılması gerekmektedir.  

Ayrıca kırsal kesimde işletmelerin ürettikleri sütü kendi imkanları dahilinde peynir, yoğurt ve tereyağı 

gibi çeşitli süt ürünlerine dönüştürdükleri bilinmektedir. Ülkemizde değişik yörelerde mahalli olarak  

yaklaşık 50 çeşit peynir yapıldığı tahmin edilmektedir. Geleneksel olarak evde üretilen bu peynirlerden 

bazıları fabrikasyon şartlarında da üretilirken, bir çok mahalli peynir çeşidimiz halen fabrikasyonla 

üretilmemekte ve bu yüzden istenen kalite ve standart elde edilmemektedir. Bu peynirlerin yapım 

tekniklerinin belirlenmesinden sonra fabrikada üretilmesi, tüketicinin severek 

tükettiği bu peynirlerin yurt içinde ve hatta dış ülkelerde tanınmasını  sağlayacaktır. 

Dolayısıyla ülkemiz gerek yöresel peynirler, gerekse sanayi tipi peynirler açısından 

zengin çeşitlere sahiptir. Mevcut olan bu potansiyelin geliştirilmesi ve peynir 

üretiminde AB kalite ve standartlarının uygulanması bu üründe ülkemize dış ticaret 

imkanları getirebilecektir. 

2. Dünyada Durum 

Dünya ülkelerinde 2000 yılı rakamlarıyla toplam peynir üretimi 18-19 milyon ton civarındadır. Dünya 

peynir üretiminin yarısından fazlası AB ülkeleri ve AB’de üretilirken, Hollanda, Brezilya, Arjantin, 

Avustralya, Mısır, Y.Zelanda ve Kanada gibi ülkeler de dünya peynir üretiminde adı geçen ülkelerdir. 

Dünya peynir üretimi yıllar itibariyle incelendiğinde 1995’li yıllardan 2000’li yıllara gelindiğinde AB 

ülkelerinde toplam peynir üretiminin yaklaşık olarak %30 oranında azaldığı görülmektedir. Bunun en 

önemli sebebi AB’de özellikle süt ürünlerinde ortaya çıkan aşırı stoklar karşısında uygulanan üretimi 

azaltma politikalarıdır.  Dünya peynir ithalatında ilk üç sırayı Japonya, ABD ve AB alırken ihracatta ilk üç 

ülke AB, Y. Zelanda ve Avustralya’dır. Dünya ülkeleri arasında toplam tüketimi en yüksek olan ülkeler 

AB, ABD ve Brezilya olup, Bu ülkelerde kişi başına yıllık peynir tüketimi AB’de 15,5 kg, ABD’de 14,2 

kg, Brezilya’da ise 10,9 kg. dır. Japonya, Rusya, Meksika ve Ukrayna gibi ülkeler kişi başına yıllık peynir 

tüketiminin düşük olduğu ülkelerdir. 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                   

 

40 

3. Türkiye’de Durum 

3.1. Arz 

Türkiye’de toplam 11 milyon 

ton civarında olan toplam çiğ 

sütün yaklaşık olarak %40’ı 

yani 4-5 milyon tonu peynir 

üretimi için ayrılmaktadır . Bu 

rakam peynirin süt eşdeğeri 

cinsinden ifadesi olup toplam 

peynir üretimi 700-800 bin 

ton civarında 

gerçekleşmektedir. Çeşitli 

KAYNAKLARda beyaz 

peynir için süt eşdeğeri 6,5 

kg, kaşar peynir için 11 kg 

olarak belirlenmiştir (DPT, 

2001). Devlet Planlama 

teşkilatı, Temel Ekonomik Göstergelerinden gıda imalat sanayi rakamları incelendiğinde, toplam gıda 

sanayi üretiminin (değer olarak) %9’unu, talebinin ise %10’unu süt ve süt mamulleri oluşturmaktadır. 

Yine imalat sanayi 

rakamlarına göre imalat 

sanayine konu olan süt ve süt 

ürünleri üretim miktarı 

incelendiğinde ilk sırayı 

%51ile yoğurt alırken, 

işlenmiş içme sütü (%22), 

beyaz peynir (%13), tereyağı 

(%8), kaşar peynir (%3), diğer 

peynirler (%3) ve çok düşük 

miktarda (%0,4) süttozu 

üretimi de süt ve süt 

mamulleri imalat sanayinde 

pay alan ürünlerdir. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Gıda 

Envanter Çalışmalarına göre 

Türkiye’de toplam 1 milyon 200 bin civarında beyaz peynir ve kaşar peynir üretim birimi olduğu 

bilinmektedir. Bu değer sadece 1000 ton/yıl üzerinde kapasiteye sahip olan işletmeler olup daha düşük 

kapasiteli mandıraların sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca peynir üretimi aile işletmelerinde de 

yapılmaktadır. Dolayısıyla bu durum gerek üretim miktarının gerekse tüketim miktarının net olarak 

hesaplanmasında bazı güçlükler oluşturmaktadır. Türkiye’de modern işletmelerde üretilen geleneksel 

peynirler; Çerkez peyniri, mihaliç peyniri, tulum peyniri, Erzurum civil peyniri, Van otlu peyniri, Urfa 

peyniri ve şavak peynirleridir. Yine bu işletmelerde üretilen yabancı kökenli peynir çeşitleri ise tilsit, 

edam, gouda, cheddar, emmental ve hellim gibi peynirlerdir. 

3.2.Talep 

Tablo 1’den görüldüğü gibi Türkiye’de peynir talebinin %87’si yurt içi tüketime sunulurken, %12’si bitiş 

stoku olarak bir sonraki yıla devreder, %1’i ise ihraç edilir. Peynir geleneksel bir gıda maddesi olup farklı 

çeşitleri ile hemen hemen  bütün tüketim gruplarına hitap etmektedir. DPT, temel ekonomik 

göstergelerine göre süt ve süt ürünleri imalat sanayi talebi incelendiğinde peynir talebinin toplam süt 

Tablo 1. Türkiye Peynir Arz, Talep ve Dış Ticareti 

 1999 2000 2001 2002 

     1000 Ton (süt eşdeğeri) 

Başlangıç Stokları 782 751 782 734 

Üretim 3.920 4.310 4.085 4.075 

İthalat 25 11 22 30 

TOPLAM ARZ 4.727 5.072 4.889 4.839 

     

Bitiş Stokları 756 792 734 576 

Toplam Yurt içi Tüketim 3.936 4.231 4.119 4.225 

İhracat 35 49 36 38 

TOPLAM TALEP 4.727 5.072 4.889 4.839 
Kaynak: TEAE, Süt ve Süt Mamulleri Durum ve Tahmin Raporu, 2002, Ankara 
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ürünleri talebi içerisindeki payı miktar olarak %19 değer olarak ise %34 civarındadır. Türkiye’de kişi 

başına yıllık peynir tüketimi ise bölgeler itibariyle değişiklik göstermesine rağmen 7 kg ile 10 kg arasında 

değişmektedir (Tan, 2001). Bu değer gelişmiş ülkelerin peynir tüketim seviyesine yakın bir seviyedir. Bu 

tüketim miktarı yüksek görülse dahi yapılan bazı çalışmalarda diğer hayvansal ürünlerde olduğu gibi 

peynirinde gelir esnekliğinin yüksek olduğu, yani gelir seviyesi yükseldikçe peynir tüketiminin artacağı 

tespit edilmiştir (Tan, vd., 1999). 

3.3. Dış Ticaret 

Türkiye’nin peynir ithalatı 2002 yılı itibariyle süt eşdeğeri cinsinden 30 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. Bu peynirler genelde Türkiye’de üretimi yapılmayan lüks 

peynirlerdir. 2002 yılı itibariyle gerçekleşen peynir ihracatı miktarı ise süt 

eşdeğeri cinsinden 38 bin ton civarındadır. İhracata konu olan peynir çeşitlerimiz 

başta klasik beyaz peynir ve kaşar peynir gelmektedir. Eritme peynir, çedar 

peynir, tulum peynir ve emmanteler peynir de az miktarda ihraç edilen peynir 

çeşitleridir. Peynir ihracatı yaptığımız ülkeler  S.Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan, K.K.T.C gibi 

ülkelerdir. İthalat yaptığımız ülkeler ise Genellikle Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi 

AB ülkeleridir. 

3.4. Fiyatlar 

Türkiye’de SEK’in özelleştirilmesi sonrası piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasında etkin olabilecek 

bir kurum yada kuruluş bulunmamaktadır. DİE, fiyat istatistiklerine göre peynir fiyatlarındaki değişme 

Dolar cinsinden incelendiğinde beyaz peynir fiyatlarının kaşar peynir fiyatlarına göre daha istikrarlı 

olduğu görülmektedir. Ayrıca özellikle kriz dönemlerinde peynir fiyatlarında dolar bazındaki düşüşler 

karşısında girdi 

maliyetlerinin sürekli 

artışı, sektörü oluşturan 

üretici ve sanayici 

kesimleri zor durumda 

bırakmıştır. 1995 yılında 

yapılan damızlık süt sığırı 

ithalatı, başta çiğ süt 

fiyatları olmak üzere süt 

ürünlerinin de fiyatlarını 

düşürmüştür. Daha sonra 

ithalatın kapatılmasını 

izleyen yıllarda ise çiğ süt 

ve süt ürünleri fiyatlarında 

artışlar görülmüştür 

(Güneş, vd., 2002).  

4. Genel Değerlendirme 

Türkiye’de süt hayvancılığı sektöründe son 30 yılda çok önemli gelişmeler 

olmasına rağmen, sektörün yapısal özelliklerinden kaynaklanan bir çok problem 

mevcuttur. Bu sektörde karşılaşılan en yaygın problemler sütün işlenmesi ve 

pazarlanması ile ilgili problemlerdir. Türkiye’de üretilen çiğ sütün yarıya yakın 

bir kısmı işlenmeden çiğ süt olarak tüketiciye sunulurken, geriye kalan sütün 

önemli bir kısmı düşük kalite ve standartlardaki mandıralarda işlenmekte, çok az 

bir kısmı ise modern teknolojiye sahip birimlerde işlenmektedir. Dolayısıyla diğer 

süt ürünlerinde olduğu gibi peynir’de modern işletmelerin yanı sıra küçük 
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mandıralarda ve hatta evlerde üretilmekte olup ülkemizde çok değişik kalite ve çeşitlerde peynirler 

bulunmaktadır. Bu üretim şekli bir taraftan tüketici sağlığı açısından bazı riskler oluştururken, diğer 

taraftan değişik zevk ve tercihlere hitap edebilecek geleneksel ürün çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır.  

Türkiye’de yüksek teknolojiye sahip süt işleme tesislerinde yabancı kökenli bir 

çok peynir üretilmektedir. Sahip olunan geleneksel peynir çeşitlerinin özellikleri 

bozulmadan sanayiye kaydırılması iç pazarda tüketicilerin hizmetine 

sunulabileceği gibi, dış piyasalarda yeni ihracat imkanları oluşturmak açısından 

son derece önemlidir. Ayrıca son günlerde peynir konusunda dikkat çekilen bir 

husus ise keçi peyniri üretim ve tüketimi ile ilgili çalışmaların hızlanmasıdır. Bu 

konuda yapılan araştırmaların artırılması ve yatırımların hızlanması gün geçtikçe 

zayıflayan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi açısından da olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirilebilir. 
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1.12. MAKARNA SANAYİ                                 Hakan ANAÇ, TEAE                                                  

1. Giriş 

Makarna tahıl ürünleri içerisinde çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de yaygın olarak tüketilen 

gıdalardan birisidir. Makarna, hammadde olarak sert makarnalık buğday olarak tabir edilen ve çeşit olarak 

Tiriticum Durum (Ülkemizde bu çeşidin kullanılması zorunludur) ve Tiriticum Aestivum buğdayının sert 

çeşitlerinden elde edilen irmiğin su ve bazı ilave maddelerle karıştırılıp uygun yöntemlerle kurutulmasıyla 

elde edilir.  Tarihçesi birçok uygarlıkta antik dönemlere kadar uzanan makarnanın M.Ö. 1700’lü yıllarda 

Çin’de kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, Roma ve Etrüsk uygarlıklarına ait kalıntılarda ev yapımı 

makarna yapmaya yarayan aletlere rastlanmıştır. Ülkemizde makarna yapımı ise, bir sanayi kolu olarak 

1922 yılında girmesinden önce erişte adıyla   tamamıyla ev 

yapımı olarak üretilmekte idi (Anonim, 2002a). 

Gıda sanayinin buğdaya dayalı en önemli mamullerinden biri 

olan makarna, besleyici olması, ucuzluğu, kolay 

bulunabilmesi, uzun süre depolanabilmesi, katkılı makarna 

gibi ilave besin maddeleriyle besin değerinin artırılabilmesi 

gibi özellikleriyle de artan nüfusun dengeli ve yeterli 

beslenmesinde giderek daha ön plana çıkmaktadır. Ekmeklik 

buğdaya göre daha koyu renkli ve protein açısından daha 

zengin bir buğday çeşidi olan durum buğdayından üretilen ve 

vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan makarna 

A, B1, B2 vitaminleri, kalsiyum potasyum, fosfor ve demir 

yönünden de çok zengindir. Ayrıca sanılanın aksine kalori 

oranı oldukça düşük olan makarnanın şişmanlatma riski de 

yoktur. Bütün bu özelliklerinden dolayı beslenmede önemli 

bir yeri olan makarna, 1991 yılında A.B.D. Tarım 

Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu bir raporda yer alan sağlıklı 

beslenme piramidinde de görüldüğü üzere günlük 

beslenmede en çok alınması gereken besinler arasında yer 

almaktadır. Piramitte görülen besin gruplarının piramit 

içerisinde şekil olarak kapladığı alan günlük beslenmede o gruptan alınması gerekli besin miktarını temsil 

etmektedir (Anonim,  2002a). 

2. Dünyada Durum 

Dünyada makarnaya olan genel talep miktarı, makarnanın daha önce sözü edilen özellikle beslenme ve 

fiyat avantajları, artan dünya nüfusu ve gelişmekte olan ülkelerdeki artan kişisel gelir gibi nedenlerle 

artmaktadır. 2001 yılı verilerine göre dünya makarna üretimi 9,5 milyon tondur. İtalya 3 milyon ton 

üretimi ile en önemli üretici ülke konumundadır. İtalya’yı ABD, Brezilya, Rusya Federasyonu, Mısır ve 

Türkiye izlemiştir. Dünya makarna ihracatı ise 2001 yılı itibari ile 2.115.441 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Makarna ihracatında İtalya yaklaşık 1,4 milyon tonluk ihracat miktarı ile ilk sırada yer almakta İtalya’yı 

sırası ile ABD, Belçika, Tayland ve Kanada izlemektedir. Dünya Makarna ithalatı 1.981.046 ton olarak 

gerçekleşmiş ve bu rakam içinde ABD ilk sırayı alırken onu sırası ile Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve 

Japonya izlemektedir (Anonim 2002b). 
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Dünya Makarna İhracatında Önemli 

Ülkeler (2001) 

Dünya Makarna İthalatında Önemli 

Ülkeler (2001) 
Ülkeler Miktar (Ton) Ülkeler Miktar (Ton) 

Toplam İhracat 2.115.441 Toplam İthalat 1.981.046 

İtalya 1.409.327 ABD    283.895 

ABD      73.504 Almanya    252.536 

Belçika      47.019 Fransa    222.958 

Tayland      43.957 Birleşik Krallık    121.373 

Kanada      40.789 Japonya    113,544 
Kaynak : http://www.fao.org   

 

3. Türkiye’de Durum 

3.1. Üretim, tüketim 

 

Ülkemizde makarna üretimi daha çok orta ve küçük ölçekteki işletmelerden kurulu bir sanayi içerisinde 

gerçekleştirilmektedir. Bölgeler itibariyle makarna üretimi ise durum buğdayının yoğun olarak 

yetiştirildiği başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere, Orta Anadolu ve Batı Anadolu’da şekillenmiştir. 

Kurulu kapasite miktarlarına bakıldığında 1963 yılında 33.000 ton olan makarna üretim kapasitesi 1970 

yılında 100.000 ton, 1980 yılında 250.000 ton, 1993 yılında 530.000 ton, 1997 yılında 700.000 ton, 2000 

yılında 900.000 ton ve 2002 yılında 1.000.000 tona çıkmıştır (Anonim 2002c). Üretime bakıldığında, 

Türkiye’de makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte özellikle son yıllarda iç ve dış 

talepte görülen dalgalanmalar sonucu inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Üretimi belirleyici unsurların 

başında sert durum buğdayının rekoltesi gelmekte ve rekoltenin düşük olduğu yıllarda üretim artışı 

yavaşlamaktadır (Anonim 2002d) . 1998 yılı sonuna kadar yüksek ihracat rakamlarına bağlı olarak 400 bin 

tonun üzerinde olan makarna üretimi 1999 yılında 360 bin ton civarına düşmüş, 

Yıllar İtibariyle Makarna Üretimi 

 

YILLAR  

MİKTAR                                                                                                     

(ton) 

ARTIŞ 

MİK. (ton) 

ARTIŞ  

ORANI (%) 

  1995   383.200   

  1996   406.400    23.200      6,1 

  1997   453.392    46.992    11,6 

  1998   419.166 - 34.226    - 7,5 

  1999   359.700 - 59.466  - 14,2 

  2000   370.529   10.829      3,0 

  2001   384.047   13.518      3,6 

Kaynak: Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Kayıtları 

Yıllara Göre Makarna Sanayinde  

Kurulu  Kapasite 
YIL KURULU 

KAPASİTE         

(Ton) 

1963      33.000 

1970    100.000 

1980    250.000 

1993    530.000 

1997    700.000 

2000    900.000 

2002 1.000.000 
Kaynak : Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 

Kayıtları 
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izleyen yıllarda bir miktar artarak 2001 yılında 384.047 tona 

ulaşmıştır. Tablolardan kapasite kullanım oranının üretim ve 

kurulu kapasite miktarına göre oldukça düşük düzeyde olduğu ve 

genelde %50’nin altında seyrettiği görülmektedir. İç tüketimin 

ve ihracat olanaklarının artırılması; bir sanayi sektörü için düşük 

bir kurulu kapasiteyi ifade eden bu oranın yükseltilmesi ve 

kapasitenin optimum kullanımı için gereklidir. 

Türkiye’de makarna tüketimi ise iç talebe bağlı olarak istikrarlı 

ve yavaş bir şekilde artmaktadır. 1998 yılından itibaren 2001 

yılına kadar %2-2,5 civarında iç talep artış oranı ve yaklaşık 

348.000 ton’luk iç tüketim (talep) söz konusudur. Bu artan 

tüketim miktarına karşın kişi başına makarna tüketimi sektörde 

söz sahibi diğer ülkelerin değerlerinden geri kalmış ve 2001 

yılında kişi başına yaklaşık 5 kg civarında gerçekleşmiştir. Kişi 

başına tüketimin bölgesel dağılımı incelendiğinde ise; Marmara Bölgesinde kişi başına yıllık ortalama 

makarna tüketiminin 6.4 kg olduğu onu Ege ve İç Anadolu Bölgesinin izlediği, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde ise 3.6 kg olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, doğuda makarnaya ikame ürünler 

olan ev yapımı erişte ve bulgurun tüketiminin yoğunluğudur. Bölgesel bazda son üç yılık tüketim 

eğilimini incelediğimizde İç Anadolu Bölgesinde tüketimin hızla artış gösterdiği, Akdeniz Bölgesinde ise 

turizmin etkisiyle Catering sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde arttığı görülmektedir (Usta 

2001). 

3.2. İhracat - İthalat 
Makarna ihracatımızda ilk makarna 

ihracatımızın olduğu 1970 yılından sonra 

uzun dönemli önemli artışlar kaydedilmiştir. 

Ülkemiz 1994-1997 yılları arasında miktar 

bazında makarna ihraç eden 3. ülke 

konumuna gelmiş, ihracatta en önemli yeri 

alan pişirilmemiş makarna ürünleri 

ihracatında 1996 ve 1997 yılları itibariyle 

İtalya ve Çin’den sonra 3. ve 1998 yılı 

içerisinde de İtalya’dan sonra dünyanın 2. 

büyük ihracatçısı olmuştur (Anonim 2002d). 

1997 yılından sonra ise ihracatta büyük 

düşüşler yaşanmıştır. Bu düşüşün nedenleri 

ise; makarna ihracatında önemli pazarlardan 

biri olan ABD’nin antidamping vergileri 

uygulaması, AB pazarının uyguladığı ton 

başına yüksek oranlı vergileme, 1998 yılı ve 

sonrasında   Rusya ve çevre ülkelere olan 

önemli miktardaki ihracatımızın o yıllarda meydana gelen ve uzun süredir etkisini sürdüren ekonomik kriz 

olarak sıralanabilir. Toplam makarna ihracatımız 1999 yılından sonra ise istikrarlı bir şekilde artmış ve 

yaklaşık 36.000 ton olmuştur. Makarna ithalatımız ise sektörün yurtiçi talebi yeterince karşılaması 

nedeniyle oldukça düşüktür. 2001 yılı itibariyle makarna ihracatımız yaklaşık 375 ton olarak 

gerçekleşmiştir (Dellal, Tunalıoğlu 2002) Bu düşük miktarda yapılan ithal makarna pahalı olduğu için 

genelde lüks otel ve lokantalardan talep görmektedir. Özet olarak, Türk makarnası dünyanın en kaliteli 

makarnaları arasında yer almasına rağmen, özellikle tanıtım-imaj sorunları ve  dış pazarlarda sağlam bir 

yer edinememe nedenleriyle ihracatta istenilen düzeye erişilememiştir.  

 

Makarna İç Tüketimi 
                      

YIL 

            

MİKTAR 

        ARTIŞ 

    

Miktar 

Oran 

(%) 

1995    272.000   

1996    297.500 25.500 9,4 

1997    317.392 19.892 6,7 

1998    325.166 7.774 2,4 

1999    332.000 6.834 2,1 

2000    340.070 8.070 2,4 

2001    348.098 8.028 2,4 
Kaynak:T.M.S. Der. Kayıtları 

Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Ülkelere                          

Göre  Makarna  İhracatı  (Ton) 
YIL Rusya A.B. 

Ülkeleri 

Diğer 

Ülkeler 

Miktar 

1995  54.000 5.700 51.500 111.200 

1996  78.100 2.300 28.500 108.900 

1997 122.400 5.100   8.500 136.000 

1998  75.800 3.500 14.700   94.000 

1999   6.434 4.118 17.148   27.700 

2000   1.674 4.436 24.349   30.459 

2001   3.106 3.862 24.373   35.949 

Kaynak: Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Kayıtları 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                   

 

46 

4. Genel Değerlendirme 

Günümüzde toplumsal yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında hayat 

pahalılığı ve geçim sıkıntısı gelmektedir. Bu faktörler doğrudan ve dolaylı olarak toplumun 

günlük yeterli ve dengeli beslenmesini de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sorunun 

aşılmasında iktisadi önlemlerin yanı sıra  dengeli ve yeterli beslenme için daha ekonomik 

ve yurtiçi KAYNAKLARdan daha kolay elde edilebilir beslenme bileşimlerine yönelmek 

gereklidir. Makarna besleyici olması, ucuzluğu, kolay bulunabilmesi, uzun süre 

depolanabilmesi gibi üstünlükleriyle bu amaçlara ulaşmada çok önemli bir gıda türüdür. 

Ülkemizin mevcut makarna üretim kapasitesi ve tüketim rakamları göz önüne alınırsa kişi başına tüketim 

rakamlarının sektörde lider olan ülkelerin gerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ihracat rakamlarının da 

istenilen düzeyde olmaması kapasite kullanım oranının bu sektörde oldukça düşük olduğunu 

göstermektedir. Bu oranı yükseltebilmek için iç tüketimi ve özellikle ihracat olanaklarını artırmak 

gereklidir. İhracat miktarının yükseltilebilmesi için ilk etapta tanıtım ve imaj sorunlarının aşılması, Türk 

makarnasının kalitesinin tanıtılması ve sonucunda markalaşmanın sağlanması gereklidir. Ayrıca dış 

pazarlardaki hedef kitlenin iyi belirlenerek ürün farklılaştırması yapılması ve bunun uygun fiyat 

politikaları ve promosyon faaliyetleriyle desteklenmesi ihracatın artırılmasını sağlayacaktır. Pazar 

analizleri yapılması ve bunların güncellenmesi belirli pazarlara bağımlı olma durumu ortadan 

kaldırılabilir. Bunun için uygun pazar analizleri yapılmalıdır. Sektörün en önemli girdisi olan makarnalık 

buğdayın zamanında, yeterli, ucuz ve kaliteli sağlanması da çok önemlidir. Hammaddenin kalitesinin 

artırılması için yeterli tohumluk üretimi ve ıslahı çalışmalarının yapılması, tohumluğun çiftçilere cazip 

şekillerde dağıtımı gereklidir. Bu gibi olumsuzluklar giderildiği takdirde ülke ekonomisi ve 

toplumumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli kazanımlar sağlanabilir.  

 

 

KAYNAKLAR 

 

Anonim 2002a,  http://www.makarna.org 

Anonim 2002b, http://www.fao.org 

Anonim 2002c,  Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Kayıtları, Ankara. 

Anonim 2002d, http://www.igeme.org.tr 

Usta H., 2001. Endüstriyel Mutfak Sektör Profil Araştırması, İ.T.O. Yayını, İstanbul. 

Dellal İ, Tunalıoğlu R., 2002, Buğday Durum ve Tahmin, TEAE Yayınları No:84, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                                      

47 

2.1. AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI   
Dr. Sibel TAN, TEAE 

                                                                      Dr. İlkay DELLAL, TEAE 
1.Giriş 

Dünyada artan nüfus baskısı ve doğal KAYNAKLARın sınırlı kullanımı 

zorunluluğu, dünya ülkelerini daha sıkı bir şekilde ekonomik işbirliği ve 

yardımlaşmaya zorlamaktadır. Bunun ötesinde 20. yüzyılda politik ve ideolojik 

gelişmeler ülkeleri bir taraftan bloklara ayırmış, diğer taraftan ekonomik alanda 

birbirlerine yaklaşmayı zorunlu kılmıştır. Bu oluşumlardan en önemlilerinden bir 

tanesi de 1958 yılında Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’dur (AET) (Ayyıldız vd., 1997). 

Topluluk kurulduktan sonra Ortak Tarım Politikası (OTP) en önemli politika olarak gündeme gelmiştir. 

Tarımsal kesimde gelir dalgalanmalarını önlemek ve bu kesimde çalışanların refah seviyelerini 

yükseltmek amacıyla, ortak bir tarım politikasının gerekliliği 30 Haziran 1960’da Avrupa Komisyonu’nda 

görüşülerek bu konuda müzakereler başlamıştır. Hukuki temelleri Roma Antlaşması’nın 3/d maddesinde 

yatan OTP’nın ilk ciddi adımları 1960-1964 yılları arasında atılmıştır. OTP, üye devletlerin milli 

mevzuatlarında uyumla gerçekleştirilen bir tarımsal üretim ve yapı politikasını, bir tarımsal pazar ve fiyat 

politikasını ve aynı zamanda üyelerin az gelişmiş bölgelerine ek yardım sistemini de kapsayan bir ortak 

finansman politikasını birlikte uygulamayı öngörmüştür (Gürkan ve Somunkıran, 1993). 

2. Ortak Tarım Politikasının Amaçları 

Avrupa Birliği’ni kuran Roma Antlaşmasının 39. maddesinde OTP’nın amaçları 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Günuğur, 1988). 

a. Teknik ilerlemelerin tarıma tatbiki, üretim faktörlerinin, özellikle de 

işgücünün en rasyonel şekilde kullanılarak tarımda verimliliğin yükseltilmesi, 

b. Özellikle tarımda çalışanların fert başına gelirlerinin artırılması ile tarımsal 

nüfusu uygun bir yaşam düzeyine ulaştırmak, 

c. Pazarların dengeli hale getirilmesi, 

d. İhtiyaçların garantili olarak karşılanabilecek duruma getirilmesi, 

e. Tüketicilerin uygun fiyatlarla tarımsal ürünleri satın alabilmelerinin mümkün kılınması ve üreticilerin 

üretim faktörlerini temin etmesini garanti altına almak. 

Roma Antlaşması’nın 39. maddesinde sıralanan bu hedeflere kısa sürede ulaşılmış fakat bu kez OTP’da 

aşağıda sıralanan sorunlarla karşılaşılmıştır (Tan ve Dellal, 2003). 

 Yüksek koruma oranları tarımsal üretimde fazlalıklara yol açmış, 

 Bu fazlalar piyasa fiyatlarında baskılar oluşturmuş, 

 İhracat sübvansiyonları dünya piyasalarında dış ticaret dengelerini bozmuş, 

 Yoğun üretim çevre üzerinde olumsuz etkiler yapmış, 

 Bu artışlar artan maliyetleri beraberinde getirmiş, OTP’nın bütçe üzerindeki yükünü artırmıştır. 

3. Ortak Tarım Politikası’nda Üç Altın Kural   

1. Ortak bir pazarın kurulması (piyasa bütünlüğünün sağlanması): Bu prensibin amacı Avrupa 

Birliğinde tarımsal alanda bir ortak pazarın tesisi ve tarımsal ürünlerin üye ülkeler arasında serbestçe 

dolaşabilmesinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu prensip Birlik içi ticarette gümrük vergilerinin, ticaretteki 

diğer engellerin ve rekabeti bozabilecek sübvansiyonların kaldırılmasını ifade etmektedir. 

2. Topluluk Tercihleri (Topluluk ürünlerine öncelik verilmesi): Bu prensiple Birlik ürünlerinin satışına 

öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Birlik fiyatlarının dünya fiyatlarının üstünde olması nedeniyle, iç 

piyasanın ucuz ithalattan ve dünya piyasalarındaki aşırı dalgalanmalardan korunması OTP amaçları 

arasındadır. 
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3. Ortak Mali Sorumluluk (Mali dayanışma veya müşterek finans sorumluluğu): Avrupa Birliği içinde 

özellikle ortak fiyat politikasının uygulanması tarım sektörünün ortaklaşa finansmanını gerektiren ve 

böylece ortak bir mali sorumlulukla üye devletler arasında paylaştırmayı hedefleyen bir prensiptir 

(Ayyıldız vd., 1997).  

4. Ortak Piyasa Düzenleri 

Ortak Tarım Politikası’nın en karmaşık, en masraflı ama  içerdiği önlemlerle 

amaca ulaşmada en çabuk sonucu alınan müdahale alanı pazar ve fiyat 

politikasıdır. Tarım pazarlarının düzenlenmesi tarımın diğer sektörlerdeki 

serbest piyasa düzeninden farklı bir yaklaşım gerektirmiş ve tarım pazarlarının 

yönlendirilmesi için çabalar pazar ve fiyat politikalarında yoğunlaştırılmıştır 

(Eraktan, 1988). 

OTP’nın amaçlarına ulaşılabilmesi için, 1962 yılından itibaren Avrupa 

Toplulukları içinde “Ortak Piyasa Düzenleri” gerçekleştirilmiştir. Ortak Piyasa 

Düzenleri’nin amacı; üye ülkelerdeki değişik biçimlerde yapılan piyasa düzenlemeleri yerine, ortak bir 

tarım politikası geliştirmek, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek şartları temin etmek ve bu 

sayede mal alış-verişinin 

serbestçe yapılmasını sağlamak 

ve Avrupa Birliği içinde ortak 

bir tarımsal pazar oluşturarak iç 

pazar ve Birlik üretimini üçüncü 

ülkelere karşı korumaktır .     

Ortak Piyasa Düzenleri, destek fiyat, dışa karşı koruma sağlayan düzenlemeler, ek yardımlar ve götürü 

yardımları şeklinde dört temel kategoriye ayrılmakta olup, bu çeşitli piyasa destekleme mekanizmaları ile 

tarımsal ürünlerin tamamını koruma altına almaktadır (Anonim, 1992 ) .   

5. Yapısal Fonlar 

AB’nin kuruluşundan itibaren, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklarını azaltmaya 

yönelik olarak tedbirler almaya ve harcamalar  yapılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nde 

yapısal fonların kuruluş sebepleri, Birlik içinde dengeli kalkınma ve böylece bölgeler arasındaki ekonomik 

ve sosyal farklılıkların giderilmesidir. Bu amaçla 1958’de Avrupa Sosyal Fonu, 1962’de Avrupa Tarımsal 

Yönverme ve Garanti Fonu - EAGGF (The European Agriculture Guidance and Guarantee Fund) veya 

Fransızca adıyla, FEOGA (Fonds European d’Orientation et de Garanti Agricoles), 1975 yılında  Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu, 1993 yılında ise çevre koruma ve Trans-Avrupa ulaştırma ağına ilişkin projelere 

mali destek sağlamak amacıyla Uyum Fonu kurulmuştur (Tan ve Dellal 2003). 

OTP prensiplerinin uygulanabilmesi için ortak bir finansman kaynağına ihtiyaç duyulması sonucunda  

Roma Antlaşması’nın 40. ve 43. Maddeleri dikkate alınarak kurulan,  Avrupa Tarımsal Yönverme ve 

Garanti Fonu, tek başına bir Fon olmayıp, Avrupa Birliği bütçesinin en önemli bölümü olarak genel bütçe 

harcamaları içerisinde yaklaşık % 60 paya sahip olan bir fondur (Tan vd,.1999). 

Dolayısı ile FEOGA’nın kuruluş amacı, Roma Antlaşması ışığında tarım politikası amaçları arasında yer 

alan arzın esnekliğinin sağlanması,  üreticilerin belirli bir gelir seviyesine ulaşmasının sağlanması, fiyat 

politikalarını ve tarımsal altyapıyı düzenlemek için bir finansman kaynağı oluşturmaktır. 4 Nisan 1962 

tarihinde kurulan Avrupa Tarımsal Yönverme ve Garanti Fonu, 5 Nisan 1964 yılında Garanti Bölümü ve 

Yönverme Bölümü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tarımsal Yönverme ve Garanti Fonunun Garanti 

Bölümü 1964 yılından beri Avrupa Birliği OTP’nın önemli bir uygulama aracı olmuştur. Fon, Avrupa 

Birliği’nin belirlediği kurallar çerçevesinde, temel tarımsal ürünlerdeki piyasaların düzenlenmesinde 

katkılarda bulunmaktadır.Yönverme  bölümü ise Roma Antlaşması'nın 39. Maddesinde sayılan ve 

OTP’nın  hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ortak eylemleri finanse etmek için oluşturulmuştur 

(Tan vd., 1999). 

 Destek Fiyat  (%71.9) 

 Dışa Karşı Koruma Sağlayan Düzenlemeler (%25.0) 

 Ek Yardımlar ( %2.5) 

 Götürü yardımlar (%0.6) 
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6. Ortak Tarım Politikası’nda Reform Arayışları 

Başlangıçta tarımsal gelirlerin artırılması ve arzın sürekliliğini sağlamak amacıyla bir araç gibi görülen 

müdahale alımları zamanla üretimi körükler hale gelmiştir. Birlik çiftçisinin gelir seviyesinin korunması, 

bütçeye gün geçtikçe yük olmaya başlamıştır (Karluk, 1999). 

Yüksek fiyat, sınırsız destekleme ve etkin koruma ilkelerine dayanan OTP, iki temel sorunla 

karşılaşmıştır. Bunlardan ilki “üretim fazlaları”dır. Tarımsal üretimin yıllık %2 oranında gelişirken, iç 

tüketim yıllık olarak ancak %0.5 artması tarımda önemli üretim artışlarına yol açmıştır. Böylece ortaya 

çıkan fazlalıkların stoklanması sorun yaratmıştır. İkinci temel sorun “bütçe maliyeti”dir. Topluluk 

çiftçisinin gelir seviyesinin korunması amacıyla yapılan desteklemeler gün geçtikçe artmış ve bütçe 

üzerine daha fazla yük getirmeye başlamış ve destekleme alımları, bütçe giderlerinin %60-70’ini 

oluşturmuştur.  

Bu sorunları çözümü için değişik dönemlerde çeşitli önlem paketleri alınmıştır. Örneğin AB komisyonu 

bu sorunlar karşısında reforma gidilmesi yönündeki niyetini önce 1985 yılı programında vurgulamış, daha 

sonra bu politikanın perspektiflerini kapsayan ve “Yeşil Kitap” diye anılan Raporunu, Konsey’e 

sunmuştur. Bu raporda piyasa taleplerini yansıtan bir fiyat politikası aracılığıyla fazlalık veren sektördeki 

üretimin zamanla azaltılması önerilmiştir. Yeşil Kitap’tan sonra 1987 yılında Tek Avrupa Senedi, 1988 

yılında Stabilizerler ve Gündem 2000 raporlarında Avrupa Birliği OTP uygulamalarında çeşitli reform 

arayışları devam etmiş, üretim girdilerini azaltarak verimliliği düşürme,  ekim alanlarının boş bırakılması, 

erken emeklilik gibi bir takım önlemlerle AB tarımında ortaya çıkan ürün fazlalıkları sorunlarına çözüm 

getirilmeye çalışılmıştır (Tan ve Dellal, 2003). 

7. Gündem 2000 ve Sonrası 

Avrupa Birliği’nin üreticilerini sürekli korumak amacıyla bir taraftan üreticilerine yüksek sübvansiyonlar  

vermesi diğer taraftan Dünya ticaretinde kendi ürünlerinin önünü açmak amacıyla yüksek ihracat teşviki 

uygulamaları, Dünya ticaretinde haksız rekabete yol açmıştır. DTÖ’nün bu iç destekleri azaltmasına 

yönelik kararları ve AB Ortak tarım Politikası’ndaki diğer reformlardaki başarısızlıklar,  Birliği yeni 

arayışlara yöneltmiştir. Bu sebepler neticesinde Aralık 1995 Madrid Zirvesi'nde Konsey'in isteği üzerine 

Komisyon tarafından hazırlanan ve 21. yüzyılda AB'nin karşılaşacağı sorunları saptayarak, çözüm 

önerileri içeren Gündem 2000 metninde, OTP reformlarının devamı niteliğinde hazırlanan bir dizi reforma 

yer verilmiştir (Anonim, 2001). Bu kapsamda 21. yüzyılda OTP'nin işleyişine yön verecek yeni amaçlar 

aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 

1. Birlik üreticilerinin iç ve dış alanda rekabet gücünün artırılması, 

2. Ürün güvenliğinin sağlanması, 

3. Tarım toplumunun yaşam kalitesi ve gelir düzeyinin artırılması,  

4. Çevre korumanın OTP ile bütünleştirilmesi, 

5. Tarım üreticilerine alternatif iş imkanları yaratılması, 

6. Tarım alanındaki AB mevzuatının sadeleştirilmesidir.  

8. Genel Değerlendirme 

Avrupa’da petrol krizini izleyen dönemlerde yaşanan ekonomik durgunluk 

tarımsal üretimde düşüşe sebep olmuştur. Bu dönemde tarım ürünlerinin yetersizliği ve fiyatlardaki aşırı 

yükselme üretimi artırıcı önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’nin ilk 

kuruluş yıllarında ortak bir tarım politikası’nın gerekliliği hissedilerek, yüksek ve yeni teknolojilerin 

tarımda uygulanması ile o günün şartlarına uygun olarak üretimi artırmaya yönelik politikalar 

benimsenmiştir. Bu politikalar uygulanırken etkili bir fiyat politikası ile bir taraftan Birlik içi üreticiler 

yüksek oranlarda desteklenmiş diğer taraftan dünya ticaretinde söz sahibi olabilmek amacıyla yüksek 

ihracat teşvikleri verilmiştir.  

Başlangıçta nüfusun gıda tüketimini garanti altına almak ve tarımla uğraşan kesimin refah seviyesini 

artırmaya yönelik olarak uygulanan OTP hedeflerine kısa sürede ulaşılmış ve 1980’li yıllardan sonra başta 
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süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok üründe fazlalıklar ortaya çıkmış ve tarımsal destekler AB bütçesine 

daha fazla yük getirmeye başlamıştır. Dolayısıyla AB’nin bu yıllardan sonra uyguladıkları politikalar 

OTP’nın reformu şeklinde gündeme gelmiştir. 

OTP’nı yönlendiren bir başka uluslararası gelişme de Dünya Ticaret Örgütü kararlarıdır. Birliğin 

üreticisini korumak amaçlı yürüttüğü politikalar Dünya ülkeleri arasında haksız rekabete yol açmıştır. 

Dolayısıyla bütün iç desteklerin kaldırılmasına yönelik olan DTÖ kararları en fazla AB ülkelerini 

etkilemiştir. 

Gerek ortaya çıkan üretim fazlalıkları sorunu gerekse uluslararası gelişmeler OTP’nın bugünkü hedeflerini 

tamamen değiştirmiştir. OTP’nın günümüzdeki hedefleri sürdürülebilir tarım, gıda kalite ve güvencesi, 

hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve kırsal kalkınma başlıkları altında toplanmaktadır. 
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Türkiye ekonomisi açısından tarım yurt 

içi ve yurt dışı ticarete olan katkısı ile 

önemini sürdürmektedir. 2002 yılında 

Türkiye’nin toplam ihracatı  35 milyar 

dolar, toplam ithalatı 50,8 milyar dolar, 

dış ticaret açığı ise 15,8 milyar dolar 

olmuştur. 2002 yılında işlenmemiş tarım 

ürünlerinin toplam ihracattaki payı %4 

civarındadır. İşlenmiş tarım ürünlerinin 

payı ise %40 dolaylarındadır. Son 20 

yılda tarımsal ithalatın yapısında önemli 

bir değişiklik olmamıştır   Tarımın 

toplam ihracatındaki payı azalmakla 

birlikte, Türkiye tarımda net ihracatçı 

konumunu korumaktadır.      

 

2.2. TÜRKİYE’NİN TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 
                Türker DÖLEKOĞLU,TEAE         

1.Giriş 

Tarım ürünleri piyasası dünyada en çok müdahaleye 

maruz kalan piyasalardan biridir. Bu nedenle tarım 

ürünleri ticareti Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinde 

üzerinde en yoğun tartışmaların yaşandığı konulardan 

biridir. Son yıllarda ülkeler arasındaki ticaretin 

yaygınlaştırılması için engellerin kaldırılması çalışmaları 

giderek ön plana çıkmış, tarım ticaretini de kapsamı içine 

almıştır. Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından 

gelişme yolundaki ülke ekonomilerinde  çok önemli bir 

konuma sahip olan tarım sektörü, gelişmiş ülkeler için de 

ekonomik öneminin yanında, gıda güvenliği, kırsal 

yaşamın sürdürülebilirliği gibi sosyal bazı nedenlerle 

önem arz etmektedir  

 Tarım ürünleri, soyadan çikolataya çok geniş bir ürün 

grubunu içine alır. Her ülkenin farklı tanımları ve ürün 

listeleri bulunur. Dolayısı ile genel olarak tarım ürünleri 

ticareti denildiğinde üzerinde tam olarak anlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Benzer problem işlenmiş 

ve işlenmemiş tarım ürünleri için de geçerlidir. Türkiye’de son yıllarda genel olarak tarım ürünleri ihracatı 

ve ithalatı Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonlarına göre 1-24 arasındaki ürünler tarım ürünleri 

kapsamında ele alınmaktadır. Bazı KAYNAKLARda tarıma dayalı ihracat kapsamına mensucattan giyim 

eşyaları da dahil edilmektedir.   

2. Dünya’da Durum 

FAO kayıtlarına göre son yıllarda tarımsal ürün ticareti değer olarak yaklaşık 420 Milyar ABD Doları 

civarındadır. Doksanlı yılların ortalarına kadar artış eğilimi gösteren dünya tarım ticaretinde bu yıllardan 

sonra özellikle tarıma verilen desteklerin azalması ve yaşanan küresel krizler nedeniyle bir azalma ve 

durgunlaşma görülmektedir. Dünya tarımsal ürün ihracatının tarımsal hammaddelerden gıda maddelerine 

doğru kayma söz konusudur. Gıda maddelerinin payı 1980 yılında yaklaşık %75 dolaylarındayken 2001 

yılında yaklaşık %85’e çıkmıştır. Aynı dönem içinde tarımsal hammaddelerin payı ise %25'den %15'e 

gerilemiştir. 

Dünyada tarım ürünleri  ihraç  pazarında  rekabet artıyor.  Avrupa Birliği ülkeleri DTÖ 2001 yılı 

verileriyle 213 milyar  dolar ihracat ve 235 milyar dolar  ithalat ile pazarın en büyük belirleyicisi. ABD ve 

Kanada  ise yaklaşık  103 milyar  dolar  ihracat ve 86  milyar dolar ithalatla ikinci sırayı alıyor. Brezilya  

son 10  yılda toplam  ihracatını  ikiye katlayarak 18 milyar dolara ulaştırdı.  Çin ihracat ve ithalatını hızla 

artırarak pazarda söz sahibi oluyor. Yaklaşık 17 milyar dolar ihracat ve 20 milyar dolar ithalat 

gerçekleştiriyor. Japonya yaklaşık 57 milyar dolarlık ithalatı ile tek başına dünya tarımsal ithalatının 

%12’sinialıyor.

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’nin sahip olduğu ekolojik koşullar çok sayıda tarımsal ürünün yetiştirilmesine olanak 
vermektedir. Çok sayıda ürünün yetiştirilmesi için uygun koşullara sahip olmamıza rağmen tarım ürünleri 

ihracatımızın bazı ürün gruplarında yoğunlaştığı görülür. Ayrıca toplam tarım ürünleri ihracatımız son 

yirmi yılda değer olarak incelendiğinde ağır bir gelişim izlemiştir. Kasnakoğlu ve Çakmak “Etkin Tarım 

Politikaları” başlıklı eserlerinde tarımda dış ticaret yapısının  üç temel nedenle değiştiğini belirtmişlerdir. 

Bunlardan ilki dış ticarete konu olan ürünlerin işlenmişlik düzeylerindeki değişimler, ikincisi dış ticarete 
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konu olan malların 

bileşimlerindeki değişmeler 

ve üçüncüsü ise dış ticaretin 

yapıldığı ülkelerin 

değişmesidir. 

Tarıma dayalı ihracat, 

özellikle 1980’li yıllardan 

sonra işlenmemiş tarımsal 

ürünlerden tarıma dayalı 

sanayi ürünlerine doğru 

kaymıştır.  1980’li yıllarda 

tarımsal ihracatta önemli paya 

sahip olan hayvancılık 

sektörü payı uluslararası 

alanda yaşanan BSE krizi gibi nedenlerle 2000’li yıllara gelindiğinde sıfıra düşmüştür. Aynı şekilde 1990 

yılından önce hiç ithalatı yapılmayan  pamuk 2000’li yıllarda tarımsal ithalat içinde önemli bir kalem 

haline gelmiştir. Toplam tarımsal ihracatımız içinde AB’nin payı %60 civarındadır. AB ülkeleri toplam 

tarımsal ithalatımızda da yaklaşık %50 civarında bir pay almaktadır.    

Not: 2002 verileri Ocak-Eylül dönemini kapsar.                     Kaynak: DİE 

4. Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Genel Bir Bakış 

 İşlenmemiş tarım ürünleri 

ihracatının toplam ihracat içindeki 

payının azalması beklenti ile tutarlıdır. 

Bu durum işlenmiş tarım ürünleri 

ihracatındaki başarıyı gösterdiği kadar 

geleneksel ihraç ürünlerinin 

karşılaştıkları ihraç güçlüklerine de 

işaret etmektedir. 

 Tarımsal ürünler dış ticaretinde 

çok büyük oranda ülke yoğunlaşması 

yaşanmaktadır. Bu durum Türkiye’nin 

ihracat pazarının genişletilmesinde sorun 

olduğuna işaret etmektedir. 

 Aynı şekilde Türkiye tarım 

ürünleri ihracatından ve ithalatında ürün 

grupları açısından da yoğunlaşma 
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görülmektedir. İlk sekiz maddenin toplam ihracattaki ve ithalattaki payları %40 civarında 

seyretmektedir. Türkiye ihraç ürünleri yelpazesini genişletmiyor.  

 Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri çerçevesinde kaldırılan üretim ve ihracat sübvansiyonları orta 

vadede tarım ürünleri dünya fiyatlarında bir artışa neden olabilir. Bu durum tarımsal ithalat açısından 

ödediğimiz döviz miktarını arttırabilir. Diğer yandan yükselen fiyatlar ihracatı özendirici olacaktır. 

 Yağlı tohumlar en çok ithal edilen tarım ürünleri arasında çok büyük bir ağırlığa sahiptir. Türkiye 

yağlı tohum üretim alanları artmıyor. Koç ve arkadaşları yağlı tohumlarla ilgili yaptıkları çalışmada 

2008 yılında ayçiçeği, soya ve pamuk çekirdeği ithalatının ortalama 828 bin tonlara çıkacağını, soya, 

ayçiçeği ve pamuk çekirdeği yağından oluşan ham yağ ithalatının da 798 bin tona ulaşacağını tahmin 

etmektedirler.  
 

En Çok İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Toplam Tarımsal İhracattaki Payları            (Toplam Değer Olarak) 

MADDE ADI 
1996 

(%) 
1997 

(%) 
1998 

(%) 
1999 

(%) 
2000 

(%) 
2001 

(%) 

Ortalama        
(%) 

Ortalama 
Değer (Milyon 

Dolar) 

Yaprak Tütün 11,7 10,8 10,9 11,4 10,3 8,7 10,7 470,5 

Fındık 10,1 12,7 12,7 11,1 10,1 12,8 11,6 512,5 

Kuru Baklagiller 5,8 4,9 4,1 3,2 2,9 4,8 4,3 191,4 

Bisküvi, Pasta, Kek vb. 5,1 4,2 3,0 2,1 2,3 2,4 3,2 144,5 

İlk 4 Maddenin İhracattaki  
Payı 32,7 32,6 30,7 27,8 25,6 28,6 29,7 1319,0 

Üzüm(Taze ve Kurutulmuş) 4,5 4,3 4,9 5,5 6,2 4,8 5,0 217,9 

Şekerlemeler 4,2 3,6 2,8 2,2 2,5 2,4 3,0 132,7 

Sert Kabuklu Meyve Ürünleri 3,8 4,8 5,0 5,2 5,5 5,4 4,9 215,6 

Buğday Unu 3,6 4,9 1,9 1,0 1,8 0,8 2,3 107,3 

İlk 8 Maddenin İhracattaki Payı 48,7 50,1 45,4 41,7 41,6 42,0 44,9 1992,7 

Turunçgiller 3,4 2,2 3,3 6,0 4,9 5,2 4,2 177,2 

Konserve Domates 2,9 2,6 3,0 3,2 2,8 2,0 2,7 120,4 

Margarin 2,7 2,5 2,4 1,9 1,6 1,3 2,1 93,6 

Kurutulmuş Meyveler 2,4 2,3 2,7 3,2 3,2 2,3 2,7 116,4 

İlk 12 Maddenin İhracat Payı 60,2 59,6 56,7 56,0 54,1 52,9 56,6 2500,4 

Kaynak: DTM Kayıtlarından hesaplanmıştır (işlenmiş ve işlenmemiş ürünler) 

 Çakmak ve Kasnakoğlu “Tarım Sektöründe Türkiye ve AB Etkileşimi: Türkiye’nin AB’ye 

Üyeliğinin Analizi” başlıklı çalışmalarında AB dışında kalınması durumunda tarımın net ihracatının 

azalacağını, net ithalatın ise artacağını belirtmektedir. AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumundaysa 

bitkisel ürünlerde AB dışına yapılan ihracatın artacağını, hayvancılık ithalatının tümünün AB’den 

yapılacağını ancak dış ticaretin kaynağı ve adresinin büyük oranda AB olacağını tahmin etmektedirler.   

 Türkiye işlenmemiş tarımsal ürünlerde net ihracatçı olmaktan çıkmış net ithalatçı konumuna 

girmiştir. Ancak işlenmiş tarım ürünlerinde ve toplam tarımda net ihracatçı konumunu sürdürmektedir.  

 Geleneksel ihraç ürünlerimiz üzüm, incir ve fındık önemini koruyor. 

 Tütün yaprağı en çok ithal ettiğimiz tarımsal ürünler arasına girdi ve toplam tarımsal ithalata %15 

gibi bir paya sahip oldu.  

 Türkiye son yıllarda tüm dünyada düşen tarımsal ürün fiyatlarının etkisini daha fazla miktarda 

ürün ihraç ederek gidermektedir.   
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En Çok İthal Edilen Tarımsal Ürünlerin Toplam Tarımsal İthalattaki Payları                     (Toplam Değer 

Olarak) 

MADDE ADI 

1996 
(%) 

1997 
(%) 

1998 
(%) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

 
 

2001  
(%) 

Ortalama 
(%) 

Ortalama 
Değer 
(Milyon 
Dolar) 

Ekmeklik buğday 15,69 15,74 9,43 8,57 5,66 3,14 9,71 245,1 

Tütün yaprağı   7,98 12,31 10,43 11,45 14,11 15,69 12,00 269,3 

Ayçiçeği tohumu 6,28 5,18 7,40 5,63 4,40 2,75 5,27 127,0 

Palm yağı ve fraksiyonları 3,58 4,82 4,53 3,84 3,36 5,19 4,22 96,8 

İlk 4 maddenin İthalat Payı 33,53 38,04 31,80 29,50 27,53 26,78 31,19 738,3 
Ayçiçeği, aspir toh. Ham 
yağı 3,87 4,67 4,28 3,44 1,77 4,05 3,68 86,4 

Mısır (diğer) 5,94 4,57 3,74 4,31 6,46 3,97 4,83 113,9 

Soya küspesi 3,45 4,37 3,65 4,48 5,08 5,43 4,41 99,8 

İşlenmemiş soya yağı 2,08 3,44 4,19 4,04 2,75 3,62 3,35 76,3 

İlk 8 maddenin İthalat Payı 48,87 55,09 47,66 45,76 43,59 43,85 47,47 376,4 
Pirinç-tamamen/yarı 
değ.geç. 2,58 3,09 3,58 2,51 2,17 2,14 2,68 63,4 

Soya fasulyesi 1,58 2,96 3,25 3,51 3,56 4,34 3,20 70,9 

Sığır, koyun, keçi yağları 2,78 2,72 2,98 2,37 2,27 2,07 2,53 59,9 

Mısır yağı (ham) ve frak. 2,02 2,07 1,96 2,55 2,22 2,62 2,24 51,0 

İlk 12 Maddenin İthalat Payı 57,84 65,93 59,44 56,70 53,81 55,03 58,12 245,2 

Kaynak: DTM Kayıtlarından hesaplanmıştır. (işlenmiş ve işlenmemiş ürünler) 

 

 

KAYNAKLAR: 
FAO web sayfası: www.fao.org 

DİE çeşitli yıllar dış ticaret istatistikleri. 

DTM web sayfası. www.dtm.gov.tr 

Çakmak, E., Kasnakoğlu, H., 2001, Tarım Sektöründe Türkiye ve Avrupa Birliği Etkileşimi,  Proje Raporu 2001-18 , 

Yayın No:68, Nisan, Ankara. 

Kasnakoğlu, H., Çakmak, E. 2001 “Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler Işığında Etken Tarım Politikaları” TİM 

Yayınları, Ankara 

Koç, A., Beghin, J., Fuller, F., Aksoy, Ş., Dölekoğlu, T., Şener, A., 1999,  Türkiye'de Yağlı Tohumlar Pazarı: 

Uluslararası Fiyatlar ve Alternatif Politikaların Arz, Talep ve İkame Ürünler Üzerine Etkileri,  Proje Raporu 

1999-8, Yayın No: 31, Eylül, Ankara. 
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2.3. GÜBRE SANAYİ                                 Dr. Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, TEAE         
                                                                         L. Necla ÇAKARYILDIRIM, TEAE   

1.Giriş 

Gübre Sanayi, Uluslararası Sanayi Sınıflandırmasına (ISIC) göre imalat sanayi 

içerisinde yer almaktadır. 

Gübre, tarımda birim alanda ürün verimini artıran girdiler arasında ön sıralardadır. 

Yapılan araştırmalar, bitki beslenmesinde kullanılan kimyasal gübrelerin, yerinde, 

zamanında ve uygun yöntemlerle kullanılması halinde, bitki cinsine ve bölgelere 

bağlı olarak ürün verimini % 50-80 oranında artırdığını ortaya koymaktadır (Anonim, 

2002a). 1950-1999 yılları arasında Çin’de çeltik veriminde %225; TİGEM’e bağlı 

işletmelerde 1970-1988 yılları arasında buğdayda %102 ve arpada %74 verim artışı 

sağlanmıştır (Smill,1999; Harmanşah ve Kaman, 1989; aktaran:Eyüpoğlu, 2002). 

Toprak her üretim döneminde bazı besin maddelerince zayıflamaktadır. Bu da verim ve kalite düşüklüğü 

yaratmaktadır. Çeşitli besin maddelerinin bileşiminden oluşan gübre toprağa veya bitkiye verilerek verim 

ve kalite artırılmaktadır. Önemli nokta doğru, zamanında ve gerekli ölçülerde verilmesidir ki bu toprağı, 

bitkiyi ve aynı zamanda çevreyi koruyacaktır. 

2. Dünyada Durum 

2.1.Üretim ve Tüketim 

Dünyada gübre üretimi 2000 yılına kadar artış göstermiştir. En büyük gübre üreticisi ülkeler sırası ile Çin 

(%20,6), ABD (%11,6), Hindistan (%10,3), Kanada (%9,2), Rusya (%8,1)’dır (www.fao.org).  

Dünyada artan gübre talebinin önemli oranı gelişmekte olan ülkelerden (GOÜ) kaynaklanmaktadır ve 

talebin %63,5’i bu ülkeler tarafından yapılmaktadır. 1960/2001 yılları arasında GOÜ’lerde gübre kullanım 

2,5; Gelişmiş ülkelerde ise 0,9 kat artış göstermiştir. Dünya gübre talebinde yüksek pay alan ülkeler Çin 

(%25,4), ABD (%13,6), Hindistan (%12,3), Brezilya (%5,5), Fransa (%3,0), Pakistan (%2,2)’dır 

(www.fao.org). 1920 yılında 14 milyon ton olan dünya gübre tüketiminin 1970’li yıllarda düzenli artmaya 

başlamıştır. 1989 yılında yıllık ortalama %6 artış ile 143 milyon tona yükselmiştir. 1989/94 yıllarında 23 

milyon ton gerileme yaşanmıştır. Bu gerilemede Orta Avrupa, Sovyetler Birliği gibi ülkelerde tüketimin 

azalması neden olmuştur. 

2001 yılında ise tüketim 138 milyon tona yükselmiştir. Sosyalist ve Güney Asya ülkeleri ile Latin 

Amerika ülkelerinde artış gözlenirken Batı Avrupa ülkelerinde tüketim sabit kalmıştır. 

FAO’nun yaptığı çalışmaya göre, 1995/97’den 2030 yılına kadar dünya tahıl üretimi %57 artış 

gösterecektir. Bu artış daha çok gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak ve GOÜ’lerin dünya tahıl 

üretimden aldıkları payları %72’ye 

çıkabilecektir. En fazla gübre kullanımı tahıl 

ürünlerindedir. Bu tahminler doğrultusunda 

yıllık artışı %0,7-1,3 ile gübre kullanımı yıllık 

167-199 milyon ton düzeyine çıkacaktır ve bu 

talep artışında Güney ve Doğu Asya ülkeleri 

ile Kuzey ve Güney Afrika ülkeleri önemli pay 

alacaklardır (www.fertilizer.org). Gelişmiş 

ülkelerde, çevre kaygısı, gübre verimliliğini 

artıran teknolojilerin geliştirilmesi gübre 

talebini etkilemiştir ve son yılda talebin 

azalması sektörde kar marjlarını ve fiyatları 

düşürmüştür (DPT, 2002).  

 

Dünya Gübre Tüketimi
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2.2.Dünya Dış Ticaret 

2000 yılında dünyada 63,7 milyon ton gübre ithalatı yapılmıştır. İthalatta içinde Türkiye’nin de bulunduğu 

16 ülke %74 pay almaktadır. Önemli ithalatçı ülkeler ABD (%22), Çin (%11), Brezilya (%8), Fransa 

(%5), Hindistan (%4)’dır. Türkiye’nin ithalatta payı %2 olup dünya sıralamasında 9. sıradadır.  

60,2 milyon ton olan dünya ihracatında Kanada %17, Rusya %16, ABD %12, Almanya %5, Beyaz Rusya 

%5, İsrail %3, Ukrayna %3, Belçika %3 ve Ürdün %3 pay almaktadır (www.fao.org). Bu ülkelerde gübre 

yapımında kullanılan doğal KAYNAKLARın bulunması rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  

         

 

3. Türkiye’de Durum 

3.1. Üretim ve Talep 

Ana faaliyet konusu gübre üretimi olan 2’si 

kamu 6 kuruluş vardır. Bu kuruluşlar, 10 tesis ile 

gübre üretimi yapmaktadır. Bu tesislerin dışında 

yan ürün olarak gübre üreten 1’i özel teşebbüse 

ait 6 kuruluş 7 fabrika ile gübre sanayine 

hammadde veya ara madde üretmektedir (DPT, 

2000). Bitki besin maddesi olarak gübre üretimi 

80’li yıllarda artış göstermiştir. Sanayinin 

hammaddede dışa bağımlı olması ekonomik 

istikrarsızlık görülen yıllarda döviz fiyatındaki 

artışlarla maliyet yükselmesine neden olmuş ve 

bu yıllarda gübre üretimi gerilemiştir. 

Hızlı nüfus artışının söz konusu olduğu 

ülkelerde artan gıda ihtiyacını karşılamak için 

verimlilik artışı sağlayan tekniklerin kullanımı 

önemlidir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde 

gübre kullanımı artmaktadır. Ülkemizde bitki 

besin maddesine göre gübre tüketimi (83 kg/ha) 

dünya (95 kg/ha) ortalamasının altındadır. Son 

10 yılda gübre tüketimi 1,7 ve 2,2 milyon ton 

arasında değişmektedir (Çizelge 3). 

Çizelge 1. Bitki Besin Maddesi Toplamına  Göre 

 Gübre Üretimi ve Tüketimi (bin ton) 

Yıllar Üretim Talep 

1970 72.935 69.308 

1980 124.752 116.720 

1990 148.286 137.829 

1995 142.691 129.681 

1996 146.989 134.579 

1997 146.482 137.224 

1998 146.396 138.159 

1999 145.228 140.537 

2000 141.861 136.435 

Kaynak:www.fao.org 

Çizelge 2. Dünya Gübre Dış Ticaret (bin ton) 

 

Yıllar İthalat İhracat 

1970 18.515 19.141 

1980 35.904 37,378 

1990 48.828 49,911 

1995 57.193 57.745 

1996 56.125 56.383 

1997 57.852 58.307 

1998 59.737 57.820 

1999 62.655 59.288 

2000 63.747 60.217 

Kaynak:www.fao.org   

Çizelge 3. Türkiye’de Bitki Besin Maddesine  

Göre Gübre Üretim ve Talebi (bin ton) 

Yıllar İthalat İhracat 

1970 142 431 

1980 1.236 1.456 

1990 1.564 1.888 

1995 1.399 1.717 

1996 1.423 1.814 

1997 1.472 1.839 

1998 1.474 2.179 

1999 1.225 2.207 

2000 1.156 2.093 

2001* 941 1.689 

2002* 1.295 1.896 

Kaynak:www.fao.org; DPT, 1997; 2002. 

*gerç.tahmini; ** tahmin 
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Eyüpoğlu’nun 2002’de yapmış olduğu çalışmanın verilerinden yararlanılarak 79/89 ve 90/2000 yıllarında  

tarım  bölgelerine  göre ortalama gübre tüketimi hesaplanmıştır (çizelge 4). Marmara bölgesinde fosforlu 

ve potaslı gübre kullanımı dışında tüm bölgelerde artış gözlenmiştir. Topraklarımızın azot bakımından 

eksikliği olması azotlu gübrelere olan ihtiyacı artırmaktadır ve son 10 yılda en önemli artış azotlu 

gübrelerin kullanımında gerçekleşmiştir. En fazla artış Ortagüney ve Akdeniz bölgelerinde gözlenmiştir. 

Gübre en fazla tahıl (%55-60) ve meyve-sebze (%17) üretiminde kullanılmaktadır (Anonim, 2002b). 

Akdeniz ve Ortagüney bölgelerinin üretim deseni bölgelerdeki tüketim artışını açıklamaktadır.  

Çizelge 4. Tarım Bölgelerinde Tüketilen Gübre Miktarları (bin ton) 

Tarım Bölgeleri Azotlu Fosforlu Potaslı 

79/89 90/00 79/89 90/00 79/89 90/00 

Ortakuzey 136,5 181,6 114,0 126,2 3,2 4,6 

Ege 137,9 168,7 64,6 73,2 9,2 18,4 

Marmara 157,9 174,5 94,1 69,2 10,7 9,3 

Akdeniz 176,2 236,7 76,3 83,1 7,7 18,7 

Kuzeydoğu 14,2 20,6 9,2 16,5 0,6 1,8 

Güneydoğu 56,2 93,3 35,8 56,4 0,2 0,6 

Karadeniz 89,3 95,5 33,0 36,6 2,4 5,4 

Ortadoğu 48,3 63,2 34,7 47,3 2,5 2,7 

Ortagüney 109,8 187,9 87,4 112,2 3,2 8,7 

Toplam 926,7 1225,4 544,8 622,6 39,8 70,4 
Kaynak: Eyüpoğlu, 2002. 

Üreticilerin beceri geliştirme çabalarının yetersizliği ve gerekli yayım faaliyetlerinin zaman zaman 

yapılamaması kullanımda bir çok problemi de yanında getirmektedir. Aşırı ve yanlış kullanım toprak ve 

bitki kalitesini azalttığı gibi hayvan ve insan sağlığını da tehlike altına almaktadır. Bu konuda en önemli 

görev sayıları 2500’ü aşan gübre bayilerine düşmektedir. 

Üreticinin tarımsal girdi kullanımında en önemli göstergelerden biri de ürün/girdi paritesidir. Çizelge 6’da 

bazı ürünlerin yıllara göre gübre paritesi verilmiştir. Ekonomik istikrarsızlık yıllarında önemli farklılıklar 

gözlenmektedir.  

Çizelge 6. Bazı Ürünlerde Gübre Paritesi 

   Kaynak:www.tarim.gov.tr 

  *Nisan   

 Buğday/ dap Şekerpancarı Ayçiçeği 

Soya/ 

a.nitrat 

Tütün/ 

a.nitrat Pamuk 

Mısır/ dap 

1980 0,513 0,404 4,412 3,382 23,529 7,353 - 

1985 0,579 0,391 4,375 4,125 54,219 7,25 0,561 

1990 0,975 0,563 3,829 3,604 67,568 9,685 0,897 

1991 1,0 0,337 2,5 2,167 58,5 5,933 0,883 

1992 1,043 0,545 4,132 4,298 76,033 9,256 0,991 

1993 0,781 0,391 3,125 3,125 55,469 6,836 0,72 

1994 0,281 0,21 1,782 1,782 29,769 3,774 0,225 

1995 0,635 0,436 3,136 2,613 43,554 6,969 0,571 

1996 1,161 0,577 4,59 3,869 65,574 9,18 1,103 

1997 1,065 0,917 5,417 4,833 75,0 11,667 0,958 

1998 0,93 0,702 4,681 3,83 59,574 9,447 0,837 

1999* 0,851 0,9 4,333 3,667 58,333 10,067 0,739 

2000* 0,785 - 2,75 2,25 - - 0,798 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                                         

 

 58 

Türkiye’de en fazla gübre kullanan ilk 10 il çizelge 5’de sıralanmıştır. En fazla kullanım Adana ilindedir. 

Bu ilde yılda iki ürün alınması toprağın daha fazla besin maddesi kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

yetiştirilen ürünler bakımından da daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyulmaktadır. En düşük gübre 

kullanımı ise Hakkari ilinde 7,8 kg/ha’dır. 

3.2.Gübre Desteklemeleri ve Sübvansiyon 

1963 yılından 2001 yılına kadar gübre sübvansiyonu devam etmiştir. 1980 yılına kadar gübre fiyatları 

sabit tutulmuş ve fiyat artışları sübvansiyon olarak kamu tarafından karşılanmıştır. Gübre sübvansiyonuna 

1974 yılında başlamıştır. 1974 yılına kadar sabit fiyat uygulaması sürdürülmüş fakat 1974 yılında son 

verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak yaşanan petrol krizinin neden olduğu hammadde maliyeti fiyatları 

hızla artırmıştır. III.Planda ithalat ve yerli üretimin TZDK, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği veya Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılması 

tek fiyat sistemi uygulamasının devam etmesi belirlenmiş ve 1979 yılına kadar sabit tutulmuştur. Talebin 

yurt içi üretim ile karşılanamaması  yüksek fiyatlı gübrenin ithal edilmesine neden olmuş ve fiyat farkı da 

devlet tarafından sübvanse edilmiştir. Bazı yılarda ithalatın yüksekliği sübvansiyon miktarını da 

artırmıştır. 1986 yılına kadar desteklemeler dağıtıcı kuruluşlara görev zararı olarak verilirken bu yıldan 

sonra gübre çeşidine göre kilogram başına destekleme ödemesi yapılmaya başlanmıştır. 1994 yılında 

destekleme sistemi yeniden değişikliğe uğrayarak destekleme ödemeleri doğrudan üreticiye gübre fiyatı 

üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 1997 yılında tekrar yeniden desteklemeler gübre cinslerine göre kg 

başına ödenmeye başlanmıştır (TZOB, 2000). Ekim 2001 tarihi itibari ile de destekleme ödemeleri 

tamamen kaldırılmış ve fiyat oluşumu serbest piyasa koşullarına bırakılmıştır. 

3.3. Kapasite Kullanımı 

Gerek kamu gerekse de özel teşebbüse ait işletmelerde kapasite kullanım oranı 

son 4 yılda gerilemiştir.  

Gübre üretiminin %39,7’sini karşılayan kamuda gerileme daha hızlı yaşanmıştır 

(Çizelge 7). 2001 yılında genel fiziki toplam da %47 kapasite ile çalışan sektör 

bitki besin maddesine göre bir önceki yıla göre %20 azalarak %44 kapasite ile 

üretim yapmıştır. Kapasite kullanımındaki azalmanın temel nedenlerinin başında 

döviz dalgalanmaları gelmektedir ki bu dalgalanmalar ithal hammaddenin yeterli 

ve zamanında alımını engellemiştir. 

Çizelge 7. Fabrikalarının Kapasite Kullanım Oranları 

 

Mülkiyet 

Kurulu Kapasite 

ton/yıl 

Kapasite Kullanım Oranı (%) 

1998 1999 2000 2001 

Kamu 2.223.700 76,93 55,32 51,83 44,51 

Özel 3.373.200 63,22 61,67 59,88 48,67 

Toplam 5.596.900 68,67 59,15 56,68 47,02 
Kaynak: Anonim, 2002b   

İller 
Toplam Gübre Kullanımı 

(ton) 

Toplam Tarım Alanı 

(ha) 

Gübre Kullanımı 

(kg/ha) 

Adana 728.448 571.531 1274,6 

Tekirdağ 337.548 386.860 872,5 

Samsun 252.645 383.984 658,0 

Edirne 240.742 367.090 655,8 

Balıkesir 245.300 428.312 572,7 

Konya 791.620 1.609.066 492,0 

Yozgat 281.513 574.482 490,0 

Ankara 448.284 966.518 463,8 

Şanlıurfa 432.111 1.097.373 393,8 

Diyarbakır 256.106 682.964 375,0 
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3.4. Dış Ticaret 

  Çizelge 8. Türkiye Gübre Dış Ticareti (bin ton) 

Yıllar İthalat İhracat 

1970 239 0 

1980 770 0 

1990 624 0 

1995 909 68 

1996 958 24 

1997 791 30 

1998 1.117 27 

1999 1.141 25 

2000 1.419 16 

2001* 1.023 37 

2002** 836 21 
Kaynak: www.fao.org; DPT, 1997;2002. 

*gerç.tahmini; ** tahmin 

Fiyat avantajları ve yurt içi üretimin rekabet gücünün zayıflığı gübre ithalatının giderek artmasına neden 

olmuştur. İthalat ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda gerileme olsa da 1970/02 yıllarında ortalama %125 

artış göstermiştir (Çizelge 8). Gübre ithalatı, Beyaz Rusya gibi önemli üretici ülkelerden yapılmaktadır. 

1990’lı yıllara kadar ihracatta önemli bir gelişme olmamıştır. İhracatımızın yaklaşık %95’ini azotlu ve 

fosfatlı gübreler oluşturmaktadır. 2000 yılında doğal gaz kesintisi ve deprem hasarlarının onarımı nedeni 

ile Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. tesislerindeki amonyak ve gübre üretiminde önemli miktarda azalma olmuş 

ve bu da ithalat ile karşılanmıştır. 2001 yılında İGSAŞ tesislerinin üretime geçmesi üretim artışı buna 

bağlı olarak da ithalatın gerilemesine neden olmuştur (DPT, 2002).  

4. Genel Değerlendirme 

Üretimin ithalata bağımlı olması ve döviz fiyatlarına bağlı olarak dalgalanması ve tüketim miktarının 

altında gerçekleşmesi ülke gübre sektörünün başlıca sorunudur. Sektörde, özellikle 

kamu işletmelerinde yatırımların yetersiz kalması, tarım politikalarında gübreye 

yapılan müdahalelerin zaman zaman değişmesi de piyasayı etkileyen diğer 

önemli sorunlardandır.Hammadde avantajı olan ülkelerin oldukça ucuza gübre 

üretmesi gübre üreticilerinin dünya fiyatları ile rekabet etmesini 

engellemektedir ve bu da ithal ikamesine yol açtığı için kapasite kullanımlarının 

daha da düşmesine neden olmaktadır. Türkiye’de gübre üretimi gereksinimin oldukça altındadır ve 

işletmeler düşük kapasite ile çalışmaktadır, oysa gübre talebi giderek artmaktadır. GAP projesinin bitimi 

ile sulamaya açılacak alanların artması önemli bir ek talep yaratacaktır. Talebin yurt içi üretim ile 

karşılanması hammadde temini ile mümkündür. Hammaddelerin ülkemizde bulunmaması nedeni ile 

sektörün rekabet edebileceği koşullarda hammadde temini için politikaların belirlenmesi sektör ve üretici 

için faydalı olacaktır.  
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2.4. DERİ SANAYİ                                                          Dr. İlkay DELLAL, TEAE 
                                                                                       Tijen ÖZÜDOĞRU, TEAE 

1.Giriş 

Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk malzemelerden biridir. İlkel çağlarda 

örtünme amaçlı kullanılırken, daha sonra savaşlarda kın, üzengi ve sadak olarak stratejik önemi olan bir 

malzeme olmuştur(Anonim 2002b). Deri sektörü üretimi için gerekli hammaddesini hayvancılık 

sektöründen tedarik etmektedir.  

Deri işleme sanayinin ana maddesini ham deri oluşturmakta, mezbahalardan ve diğer kesim hanelerden 

elde edilen derilerin kullanma şekillerine ve mahalli koruma geleneklerine göre, yağ ve diğer yabancı 

maddelerden temizlenmekte, sınıflandırmaları yapılmakta, muhafaza edilebilir hale getirmektedir. Ham 

deri, et üretiminin yan ürünleri arasında, değer bakımından birinci derecede önemli olan yan üründür. 

15. yüzyıldan bu yana Türkler tarafından yapılan dericilik, 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin 

önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Deri sanayimiz çok eski ve köklü bir yapıya sahip olmasına 

rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarında babadan oğla geçen ve lonca karakterini muhafaza eden bir işkolu 

olarak kalmış, ancak kalkınma programlarında belirlenen çeşitli özendirici ve destekleyici tedbirler 

sayesinde kabuk değiştirmeye başlamıştır. Devletin deri sektöründeki etkinliği, Sümerbank’ın kurulması 

ile başlamış, tabaklama çalışmaları ve ayakkabı üretimi, uzun yıllar boyunca deri sektörünün önde gelen 

etkinliklerinden biri olmuştur. Türkiye’de 1950 yılından başlayarak daha liberal ve özel sektör odaklı bir 

kalkınma ve ticaret politikası uygulaması sektörde özel Girişimlerin payını artırmış ve günümüzde yüzde 

yüze ulaşmıştır (Anonim 2002b).  

2. Dünyada Durum 

Gelişmiş ülkeler, 1970’li yıllardan itibaren deri 

sanayinde ortaya çıkan çevre kirliliği, sanayide 

suyun fazla kullanımı, artan üretim ve işçilik 

maliyetleri nedeniyle deri işleme sanayini 

bırakmaya başlamışlardır. Bu ülkelerin düşük 

maliyetli deri ithalatını artırmaları ve giderek 

artan çevre koruma önlemleri, bunun 

sonucunda ortaya çıkan yüksek maliyetler   

nedeniyle bu alanı terk etmeye başlamışlar, 

ham deri                      

işletmeciliği az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere doğru kaymaya başlamıştır. 

1980’li yılların ikinci yarısından sonra, 

Sovyetler  Birliği’nin  ve  Doğu  Bloku’nun        Kaynak: http://www.fao.org 

dağılması serbest piyasa ekonomisinin giderek önem kazanması ve yaygınlaşması, deri ticareti ve 

sanayinde dengelerin değişmesine neden olmuştur. Deri üretim merkezi, Avrupa’dan doğuya doğru 

kaymaya başlamıştır. 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de deri ve deri mamulleri sektörü, imalat sanayi üretimindeki % 2,3’lük ve toplam sanayi 

istihdamındaki % 1,5’lik pay ile onuncu büyük sanayidir. Türkiye deri konfeksiyon sektöründe yaklaşık 

1000 firma 9.840.000 adet ürün üretmekte, üretiminin yaklaşık % 95’ini ihraç etmektedir. Bu firmaların 

büyük bölümü küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) niteliğindedir. Türkiye deri işleme kapasitesi 

bakımından dünyada İtalya’dan sonra ikinci sırada olup, küçükbaş derinin % 75’ini işleme kapasitesine 

sahiptir. Deri ve deri mamulleri ihracatı ülkeler itibariyle incelendiğinde, Avrupa Birliği’nin % 56 gibi 

belirgin bir paya sahip olduğu, Rusya’nın % 14’lük payla ikinci en önemli ihraç pazarı olduğu 
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anlaşılmaktadır. Üçüncü önemli ihraç pazarı ise % 10’luk pay ile ABD’dir. Avrupa Birliği ülkeleri 

arasında ise, Almanya % 25, Fransa % 9, İspanya % 6 ve İngiltere % 4 paya sahip bulunmaktadır (Anonim 

2002d). 

Yıllardan beri ihracat endeksli bir strateji izleyen Türk Deri Sektörü ülke 

ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca modern makineler, ileri teknoloji ve 

kurulu kapasitesiyle dünyada deri sanayinde önde gelen ülkeler arasında yer 

almaktadır. Hızlı bir büyüme ve genişleme evresi yaşayan sektör, kapasitesini ve 

üretim gücünü artırmış, Türk deri ürünleri, kalite ve üretim çeşitliliği ve sağlam 

altyapısı bakımından dünya pazarlarında önemli bir yere gelmiştir. Dolayısıyla 

kalitesinin artması üretimi ve ihracatını olumlu etkilemiştir. Dünyada işlenen 

küçükbaş derinin önemli bir bölümü, Türkiye’de işlenmektedir(Anonim2002b).  

Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 yılı verilerine göre; ham deri üretimi yaklaşık 10 milyon adettir. Ancak 

kaçak kesim vb sorunlar nedeniyle ham deri üretimi kesin olarak bilinmemektedir. DPT Sekizinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu raporunda, DİE verileri 

Türkiye ham deri üretiminin 1/3’ünü oluşturduğu belirtilerek, kasaplık güç üzerinden yeni bir hesaplama 

yapmıştır (Anonim 2002c).  

1998-1999 yıllarında yaşanan gerek ekonomik 

gerekse uluslararası krizler sonrasında 

kapasitesinin altında üretim yapan, ihracat 

hacmi gerileyen Türk deri sektörü 2000 yılında 

üretim ve ihracattaki tecrübesinden 

faydalanarak toparlanma sürecine girmiş 2001, 

2002 yıllarında hem üretim, hem ihracat 

açısından Türkiye ekonomisindeki yerini tekrar 

almıştır. 

 

 

2002 yılında 748,2 milyon 

dolar değerinde deri ve deri 

mamulleri ihracatı yapılmış 

ve bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %15,2 

oranında artış gözlenmiştir. 

Deri ve deri mamulleri 

ihracatı 2002 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının  %2,1’ini oluşturmuştur. 

Deri sanayi, 2000 yılından itibaren başta Rusya olmak üzere ihraç pazarlarına yönelik stratejilerinde 

değişiklikler yapmıştır, aynı zamanda pazarlardaki talep değişikliği sektörü buna zorlamıştır. Sektörün 

öncelikli hedefi kaliteli ürünlerle ülke ve firma imajının yaratılmasıdır. Türk deri sektörünün,  

hammaddesinin %70’ini ithal etmesi sektörün en büyük dezavantajı durumundadır. Bu nedenle başta ithal 

hammadde olmak üzere, pahalı enerji, finansman zorlukları maliyeti artıran, rekabeti zorlaştıran 

unsurlardır.  

Çizelge 1. Türkiye’de Deri Üretimleri (1990-2000) (Adet) 

Yıllar Koyun Keçi Sığır Toplam 

1990 10.311.150 1.579.090 3.132.330 15.022.570 
1995 5.996.500 906.490 2.036.640 8.939.630 
1996 6.055.330 793.830 2.013.100 8.862.260 
1997 7.089.830 997.940 2.648.000 10.735.770 
1998 8.584.518 1.433.072 2.425.308 12.442.898 
1999 7.665.346 1.384.533 2.209.191 11.259.070 
2000 6.602.950 1.232.024 2.298.104 10.133.078 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 

Çizelge 2. Türkiye’de Deri ve Deri Mamulleri İhracatının Payı (000 $) 

  
2001 

Ocak-Aralık 

2002 

Ocak- Aralık 

2002/2001 

Değişim(%) 

Türkiye Genel İhracatı 31.049.213 36.205.090 16,6 

Deri ve Deri Mamulleri İhracatı 649.688 748.224 15,2 

Deri ve Deri Mamulleri Payı (%) 2 2,1   

Kaynak:http://www.itkib.org    
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Deri ve deri mamulleri ihracatının ürünler itibariyle dağılımı incelendiğinde, deri konfeksiyon, deri ve 

deri mamulleri içerisinde en fazla ihracı 

gerçekleştirilen üründür. 2002 yılında deri 

konfeksiyon ihracatı, toplam deri mamulleri 

ihracatının %69’unu oluşturmakla birlikte bu 

oran 2001 yılında %67 olarak gerçekleşmiştir. 

2002 yılında deri giyimden sonra ikinci sırada 

yer alan ayakkabı ihracatının deri ürünleri 

ihracatı içerisindeki payı %18’dir.2002 yılında 

saraciye ürünleri ihracatının payı %8 bir 

önceki yıla göre artış oranı ise %13,3 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 
Çizelge 4’den anlaşıldığı üzere; Eski S.S.C.B ülke 

grubuna yönelik deri ve deri mamulleri ihracatımız 

%56,4 oranında artmıştır. Türkiye’nin geleneksel 

pazarları arasında en iyi performansın Rusya 

Federasyonu pazarında gösterildiği gözlenmektedir. 

Rusya Federasyonuna yönelik ihracatımız 2002 yılında 

%69,8 oranında artış göstermiştir. Rusya’nın toplam 

deri ve mamullerinden aldığı pay 2000 yılında %16,1 

iken, 2001 yılında %20,8’e yükselmiş, 2002 yılında ise 

%30,8’e ulaşmıştır.  

Kuzey Afrika ülke grubunda yer alan ülkelere olan deri 

ve deri mamulleri ihracatımızda 2002 yılında bir 

önceki yıla oranla %52,1 oranında artış gerçekleşmiştir (Çizelge 4). Bu ülke grubunda yer alan Libya’ya 

yönelik deri ve deri mamulleri ihracatı 2002 yılında %139,9 oranında artmıştır.                                     

 

Çizelge 3. Türkiye Deri ve Deri Mamulleri İhracatı 

 Ürün grupları 2001 2002 01/02 

000$ 000$ Değ.(%) 

Giyim 425.608 508.049 19,3 

Ayakkabı 121.727 132.761 9,06 

Saraciye 54.971 62.311 13,3 

Diğer (ham deri,kürk 

vs.) 

33.865 35.975 6,2 

Toplam 636.170 739.096 16,1 

Kaynak:http//www.itkib.org.tr 

 

Çizelge 4. Başlıca Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Deri ve Deri Mamülleri İhracatı  

Ülke Grupları 

2001 
Toplam 

Deri’de 
2002 

Toplam 

Deri’de 
02/01 

Ocak-

Aralık 
Pay % 

Ocak-

Aralık 
Pay % Değişim 

000 $   000 $     

AB Ülkeleri Toplamı 303.803 46,76 308.864 41,28 1,67 

Eski S.S.C.B Ülkeleri Toplamı 155.944 24,00 243.993 32,61 56,46 

Diğer OECD Ülkeleri Toplamı 62.451 9,61 52.523 7,02 -15,9 

Ortadoğu Ülkeleri Toplamı 34.481 5,31 41,016 5,48 18,95 

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı 25.860 3,98 25.945 3,47 0,33 

Kuzey Afrika Ülkeleri Toplamı 5.731 0,88 8.721 1,17 52,17 

Diğer Ülkeler Toplamı 61.418 9,45 67.161 8,97 9,35 

Toplam Deri ve Deri Mamülleri 

İhracatı  

649.688 100 748.224 100 15,17 

Kaynak: http//www.itkib.org.tr 
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4.Genel Değerlendirme 

Türkiye’de deri sanayi ülke ekonomisi açısından önemli yere sahiptir. Deri sanayi 

içinde, üretim ve ihracat açısından ürünler itibariyle incelendiğinde deri konfeksiyon 

ilk sırada gelmektedir. Türkiye deri işleme kapasitesi, üretim ve ihracat açısından ise 

dünyada önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de deri sanayinin 

hammaddesi büyükbaş, ve özellikle küçükbaş hayvan derisidir. Bu nedenle, 

Türkiye’de hayvan sayısındaki azalışlar deri sektörünü de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Deri sektöründe ham deri, birinci derecede önemli girdi unsuru olduğu 

için, sektörde kaliteli ham deri talebinin önemli bir kısmının yurt içinden karşılanması 

ancak kaçak kesimlerin önlenmesi, kombina ve mezbahaya çekilmesi ile sağlanabilir.  

Ham deri üretiminin yetersiz ve sektörün ithalata bağımlı olması dikkate alındığında, ham deri ihracatçısı 

ülkelerin ihracatlarını kısıtlamaya yönelmeleri gelecekte sektörün hammadde sıkıntısının artmasına neden 

olabilecektir. Türkiye’de deri ve deri mamulleri ihracatçısı firmaların büyük bir kısmının KOBİ 

niteliğinde olması ve öz sermayelerinin rakiplerine göre yetersiz kalması yeni teknolojileri uygulamaya 

koymalarını zorlaştırmaktadır. İşletme sermayelerinin yetersiz olması ise, yeterli ve kaliteli şekilde üretimi 

sürdürmede ve dış pazarlara açılmada önlerindeki önemli engellerden birini oluşturmaktadır. Ayrıca enerji 

fiyatlarının rakip ülkelerin üstünde olması temel girdilerden biri olan enerji alanında firmaların rakiplerine 

göre dezavantajlı konuma gelmesine sebep olmaktadır. İşçilik maliyetleri özellikle Çin ve diğer Asya 

ülkelerine göre oldukça yüksek olması ihracattaki rekabet şansını olumsuz etkilenmektedir. Sektörde 

kalifiye işgücü bulmak oldukça zor olup, sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim 

verecek kurumların sayısı da yetersiz kalmaktadır (Uysal 2002). İhracatta kaydedilen pek çok aşamaya 

rağmen halen dış pazarlarda yeterli dağıtım ve pazarlama kanallarına sahip olunmaması mevcut pazarlara 

hakimiyeti ve yeni pazarlara Girişi zorlaştırmaktadır. 
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2.5. ANTEPFISTIĞI                                             Dr. Renan TUNALIOĞLU, TEAE 
                                                                        Berrin TAŞKAYA, TEAE 

1.Giriş 

Antepfıstığı Pistacia vera L.,(Pistacia) cinsi içerisinde yer alan ve 10 veya daha 

fazla türü kapsayan, ticari değere sahip olan, kuruyemiş olarak alınıp - satılan ve 

meyveleri yenen tek türdür. Antepfıstığının iki anavatanı vardır. Birisi; Anadolu, 

Kafkasya, İran  ve Türkmenistan’ın yüksek kısımlarını içine alan Yakın Doğu 

gen merkezi, diğeri ise Orta Asya gen merkezidir. Antepfıstığının kültür 

formlarının gen merkezi ise Anadolu, İran, Suriye Afganistan ve Filistin olduğu 

bildirilmektedir. Antepfıstığı günümüzde, 30-45 güney-kuzey paralelleri 

arasında ve genellikle kuzey yarım kürede, mikro klima olarak ifade edilebilen 

alanlarda yetiştirilmektedir.Türkiye’de Pistacia khinjuk, Pistacia terebinthus, Pistacia atlantica, Pistacia 

palestina ve Pistacia vera melezleri yaygın olarak bulunmaktadır.(4,5) Antepfıstığı periyodisite (ağacın bir 

yıl ürün vermesi bir yıl daha az vermesi yada hiç vermemesi) eğilimi olan bir türdür. Antepfıstığı lezzetli 

ve besin elementlerince oldukça zengin bir meyvedir.100 gram antepfıstığı 594 kalori, 20,8 g protein, 51,6 

g yağ ve 16,4 g karbonhidrat ve 0 kolestrol içermektedir. Ayrıca 100 gramında, 500 mg fosfor, 1020 mg 

potasyum, 136 mg kalsiyum, 158 mg magnezyum, 7,3 mg demir, 5,2 mg vitamin E, 7 mg vitamin C, 0,62 

mg vitamin B1, 0,20 mg B2 ve 1,45 mg nikotinamide bulunmaktadır. Antepfıstığı 

meyvesi fındık, badem ve yerfıstığı gibi yağlı meyvelerle karşılaştırıldığında 

protein, karbonhidrat ve kalori değeri olarak birinci, yağ oranı açısından ise 

fındıktan sonra ikinci sırayı almaktadır. Besleyici özelliğinin yanı sıra sadece çerez 

olarak değil şeker ve şekerli ürünler sanayinde de (dondurma ve baklava) 

hammadde olarak kullanılmaktadır. Antepfıstığının kandaki kolestrol düzeyini 

düşürerek, kroner kalp hastalığı riskini azaltıcı, kan şekerinin yükselmesini 

önleyici, insan vücuduna olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmektedir(2). 

2.Dünyada Durum  

Antepfıstığı dünyada yaklaşık 15 ülkede tarımı yapılmasına karşın bu ülkeler 

içerisinde sadece İran, Türkiye, ABD, Suriye, Çin, Yunanistan,Afganistan ve 

İtalya’da ekonomik olarak üretilmektedir. 1997/2002 yılları ortalamasına göre dünya 

üretiminde sırasıyla İran, ABD, Türkiye, Suriye, Çin , Yunanistan ve İtalya önemli 

üretici ülkeler arasında yer alırken, hektar başına verimde  2.436,7 kg ile ABD ilk 

sırayı almakta bunu 1.868,6 kg/ha ile Suriye, 1.747,3 kg/ha ile Çin izlemektedir. 

Türkiye ise 1.566,0 kg/ha ile dünya ortalamasının üstünde kalmakta ve dünyanın 

birinci büyük üreticisi olmasına rağmen verimi 792,2 kg/ha olan İran’dan önce 

gelmektedir (Dünya ortalaması: 1.119,8 kg/ha’dır)(1). Çin, geleneksel antepfıstığı 

üreticisi olmamasına karşın son yıllarda özellikle verimliliği arttırmadaki başarısı ile dünya üretiminde 

beşinci sırada yer almayı başarmıştır. Avrupa 

Birliği’ne üye ülkelerin antepfıstığı üretimleri 

ise çok düşük düzeylerdedir. Üye ülkeler 

içerisinde antepfıstığı üretimi, Yunanistan ve 

İtalya’da yapılmakta, Birliğe yeni üye olan ve 

adaylıkları kabul edilen ülkelerde ise ekonomik 

anlamda üretim yapılmamaktadır.(Çizelge1) (7). 

Dünya’da antepfıstığı üretimi ile tüketimi 

arasında genelde bir denge olduğu ve üretici 

ülkelerin aynı zamanda tüketici olduğu 

görülmektedir. İran, Türkiye, ABD ve Suriye 

antepfıstığı tüketiminin en fazla olduğu ülkeler 

iken, AB ülkeleri içinde en fazla tüketim 

Çizelge 1.Dünyada Antepfıstığı Alan,Üretim ve Verim Durumu (97/02 Ort) 

ÜLKELER 
Dikili Alan  Üretim  Verim  

Ha % Ton % kg/ha 

İRAN 266.374 65,49 212.238 42,78 792,2 

ABD 31.595 7,77 88.872 17,91 2436,7 

TÜRKİYE 37.408 9,20 48.333 9,74 1566,0 

SURİYE 18.750 4,61 35.302 7,12 1868,6 

YUNANİSTAN 5.099 1,25 7.618 1,54 1494,8 

ÇİN 15.250 3,75 26.500 5,34 1747,3 

İTALYA 3.674 0,90 2.655 0,54 945,5 

DÜNYA  406.709 100,00 496.148 100,00 1119,8 

Kaynak: www.fao.org     
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İtalya’da gerçekleşmektedir. Bunun yanında antepfıstığının pahalı olması ve genelde çerezlik olarak yada  

şekerli ürünler sanayinde kullanılması nedeniyle tüketim, daha çok ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş 

ülkelerde tüketilmekte ve son yıllarda Arap Ülkelerinde de tüketimin arttığı görülmektedir.Dünyada 

üretilen antepfıstığının genelde, % 60-70’i tuzlu kavrulmuş-kuruyemiş olarak, % 30-40’ı tatlı ve pasta 

sanayinde tüketilirken, ABD ve Avrupa’da ise %90’ı çerez olarak tüketilmektedir (Çizelge 2). 

Üretimde kendine yeterli olmayan ya da antepfıstığı üretmeyen ülkeler tüketimlerini ithalat ile 

karşılamaktadırlar. Antepfıstığı üretiminde görülen periyodisite özelliği nedeniyle bazı ülkelerde ürün yılı 

aynı yıllara denk gelmediği için ihracat ve ithalat yıllar itibariyle farklılık göstermektedir. Genelde İran, 

ABD ve Türkiye gibi büyük üretici ülkelerin (Çin dışında) ithalat yapmadıkları ve büyük ihracatçı ülkeler 

içerisinde yer aldıkları görülmektedir. AB üyeleri arasında ise Almanya dünyanın en önemli ithalatçısıdır 

ve aynı zamanda ihracatçı ülkeler içerisinde de ikinci sırada yer alarak önemli bir ihracatçı ülkedir. 

Almanya’nın antepfıstığı üretimi olmadığı düşünülürse dahil de işleme yaparak dünyanın hem ithalatta 

hem de ihracatta söz sahibi ülkeleri arasında olduğu ifade edilebilir. Dünya ihracatında İran %60,37 ile ilk 

sırada yer alırken, Türkiye % 1,12 ile ancak onuncu sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithalatı %0,20 ile 

önemsiz görülmektedir. ABD uzun yıllar büyük ithalatçı konumunda iken son yıllarda artan üretimi ile 

birlikte ihracatını geliştirerek, net ihracatçı olmayı başarmıştır. Dünyada antepfıstığı ithalatçısı önemli 

ülkelerin aldıkları ürünü tamamen tükettikleri ve stoklarının önemli olmadığı belirtilmektedir. En fazla 

stok, üretici ülke olan ABD, İran, Türkiye, Suriye ve İtalya’da bulunmaktadır(Çizelge3-4)(1,6). 

3.Türkiye’de Durum 

Antepfıstığı Türkiye’de 56 ilde yetiştirilmekle birlikte, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geleneksel ürünü 

olup, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt ve Kahramanmaraş, Mardin ve Diyarbakır illerinde ekonomik 

olarak üretilmektedir. Nitekim antepfıstığı ağaçlarının %90’ı da bu illerde bulunmaktadır. Son yıllarda 

Ege Bölgesinin özellikle Aydın ve İzmir illerinde de üretime başlanıldığı görülmektedir. Fakat bu bölge 

üretiminin toplam içerisindeki oranı ekonomik ölçülerde olamamaktadır. Türkiye antepfıstığının gen 

merkezi içerisinde yer alması, yabani ağaç miktarı yönünden zengin bir potansiyele sahip oluşu, 

toprak ve iklim istekleri bakımından diğer meyve türlerine göre fazla seçici olmayışı nedeniyle özel 

bir konumdadır. 2003 yılı tahmini verilerine göre Türkiye’de toplam 43,5 milyon adet antepfıstığı ağacı 

vardır ve bunların %64’ü meyve vermektedir. Bunların dışında doğal florada 70 milyon adet aşılanmaya 

 Çizelge 2.Ülkelerin Tüketim-
Stok Mik. 

 (1000 ton) (1996/2001 Ort) 

ÜLKELER 
 

Tüketim 
Stok 

İRAN 26 37,50 

ABD 26 10,93 

TÜRKİYE 27 13,83 

SURİYE 17 3,10 

İTALYA 9 0,86 

YUNANİSTAN 5 1,28 

Kaynak : Güneydoğu 
Birlik   

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.Dünya'da Antepfıstığı İhracatı 

                  (1996/2001 Ort)  

ÜLKELER 

İhracat 

Miktar 
(Ton) % 

İRAN 106.764 60,37 

ALMANYA 16.368 9,26 

ABD 14.841 8,39 

ÇİN, HONG KONG 12.483 7,06 

SURİYE 6.683 3,78 

BELÇİKA-
LÜKSEMBURG 5.963 3,37 

ÇİN 2.522 1,43 

İNGİLTERE 2.100 1,19 

TÜRKİYE 1.987 1,12 

İTALYA 900 0,51 

DÜNYA 170.610 100,00 

Kaynak : www.fao.org   

 

Çizelge 4.Dünya'da Antepfıstığı 
İthalatı 

                  (1996/2001 Ort)  

ÜLKELER 
İthalat 

Miktar 
(Ton) % 

ALMANYA 31.740 18,89 

ÇİN, HONG KONG 15.412 9,17 

ÇİN 12.176 7,25 

İTALYA 11.658 6,94 

FRANSA 10.056 5,98 

İSPANYA 10.030 5,97 

LÜBNAN 9.353 5,57 

MEKSİKA 7.003 4,17 
RUSYA 
FEDERASYONU 5.744 3,42 

İNGİLTERE 4.699 2,80 

TÜRKİYE 344 0,20 

DÜNYA 118.216 100,00 

Kaynak : www.fao.org  
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uygun yabani ağaç olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de yaygın çeşitler Siirt, Kırmızı, Uzun, Halebi ve 

Ohadi’dir. Uzun, Kırmızı ve Halebi çeşitleri koyu yeşil olması, tat ve aromasından dolayı şekerleme 

sanayinde; Siirt ve Ohadi çeşitleri ise çıtlaklık oranı yüksek ve yuvarlak olması nedeniyle çerezlik olarak 

tercih edilmektedir. Genelde Türkiye’de antepfıstığı tarımı diğer kültür bitkileri üretimi için elverişli 

olmayan kıraç, taşlık, eğimli ve susuz arazilerde yapılmaktadır. Bu da doğal olarak verimi ve kaliteyi 

olumsuz etkilemektedir. Ancak son yıllarda aşılanabilir çok sayıda değişik anaçların eldesi ve GAP ile 

sulanabilir koşullarda üretime başlanılmasıyla verim ve kalitede artış beklenmektedir. Kültür teknik 

koşullarının elverişsizliğinin periyodisite eğilimini arttırması ve çeşit farklılıkları nedeniyle, üretimimiz 

ortalama 40 bin ton olabilmektedir. Üretimdeki istikrarsızlık ihracatı doğrudan etkilemekte, özellikle son 

yıllarda pazardaki yerimizin İran’dan sonra ABD, Çin ve Suriye’ye terk edildiği görülmektedir. Bu, gen 

merkezi Türkiye olan bir tarım ürünü için üzücü bir durumdur. Türkiye antepfıstığında ürettiğini 

tüketen, kendi içine dönük bir pazar politikası sergilemektedir.Türkiye’de ortalama tüketim 40 bin ton, 

kişi başına tüketim ise 600 gramdır. Antepfıstığı lüks bir tüketim maddesi olarak nitelendirildiği için 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi alım gücü yüksek illerde daha çok çerez olarak, Gaziantep ve 

Şanlıurfa gibi üretici illerde de yaş olarak ve şekerli ürünler sanayinde tüketilmektedir (Çizelge 5)(3,9). 

Çizelge 5. Türkiye'de    Antepfıstığının    Ağaç Sayısı,    Üretim,    İthalat ,   İhracat,   Tüketim   ve   Stok    Durumu   

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2003 

(tahmin) 
Ortalama 

Meyve Veren Ağaç Say.(1000 Adet) 25.340 26.050 27.000 27.500 27.500 28.000 28.000 --- 

Meyve Vermeye Ağaç Say.1000 Adet) 19.200 17.500 17.000 16.500 16.500 16.000 15.500 --- 

Toplam Ağaç Say.(1000 Adet)  44.540 43.550 44.000 44.000 44.000 44.000 43.500 --- 

Üretim (ton) 40.000 35.000 30.000 60.000 30.000 40.000 40.000 39.286 

İthalat (ton) 500 2.000 5.000 1.000 200 1.000 1.000 1.529 

İhracat (ton) 5.000 2.000 2.000 5.000 10.000 5.000 3.000 4.571 

Tüketim (ton) 35.500 36.000 41.000 48.000 40.200 40.000 40.000 40.100 

Stok (ton) 21.000 20.000 12.000 20.000 9.000 5.000 3.000 12.857 

Kaynak : www.fas.usda.gov, .         
 

Türkiye’de ihracatta ise ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye gerek istikrasız üretimi gerekse kalite 

imajının olmayışı ve istikrarsız  fiyat politikaları nedeniyle, sadece ABD, Almanya, İspanya, İsviçre ve 

İtalya’ya ihracat yapabilmekte, bu da miktar ve değer olarak çok önemli bulunmamaktadır. Ayrıca son iki 

yılda (2002-2003) kötü iklim koşulları nedeniyle üretimin düşmesi, buna bağlı olarak iç piyasada 

fiyatların yükselmesi, fazla ihracat şansı olmayan antepfıstığına ikinci darbe olmuştur.Bunun yanında dış 

pazarda alıcı bulamayan aflatoksinli İran fıstıklarının daha çok sınır ticareti yoluyla Türkiye’ye ithal 

edilmesi, Türk antepfıstığı imajını tekrar zedelenmiştir. 

Türkiye’de devletin antepfıstığı sektörüne uyguladığı politikalar; fiyat desteklemesi, girdi sübvansiyonu 

ve ülke genelinde uygulanmaya başlayan doğrudan gelir desteğinden oluşmaktadır. Stok ve fiyat 

politikaları ise Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Güneydoğu Birlik)tarafından 

yönlendirilmektedir. Güneydoğu Birlik destekleme uygulamasının başladığı yıllardan bu yana bazı 

yıllar devlet adına, bazı yıllar kendi adına alım yapmış, bazı yıllar ise alım yapmamış, fiyatlar 

serbest piyasa koşullarında oluşmuştur(8). 

. Güneydoğu Birlik alımının üretim içerisindeki payı %0,1 ile %15,5 arasında değişmiştir.Antepfıstığı 

pazar politikalarında en etkili kurum olarak görülen Güneydoğu Birliğin gerek alım miktarının az olması 

gerekse devletin yıldan yıla değişen uygulamaları nedeniyle tam anlamıyla etkin olduğunu ifade etmek 

güç olacaktır (Çizelge 6). 

Çizelge 6.Türkiye'de Antepfıstığının Yıllara Göre Desteklenme Durumu     

Yıllar 1968-80 1981-84 1985 1986 1987 1988-89 1990 1991-92 1993-96 1997-01 

Destekleme 
Durumu 

+ - + - + * - + - + 

( + )  Destekleme yapılmıştır.   
( - )   Destekleme kapsamı dışına çıkarılmış ve fiyatlar serbest piyasada 
oluşmuştur. 

( * )  Güneydoğu Birlik kendi nam ve hesabına alımlarda bulunmuştur.  

Kaynak: Tuğ Y, 2002 , “Antepfıstığı  Raporu” Basılmamış Rapor, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı –APKK-Ankara 

http://www.fas.usda.gov/
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4. Genel Değerlendirme 

Türkiye’de birçok tarım ürününde olduğu gibi antepfıstığının da üretimden tüketime kadar bazı sorunları 

vardır. Sorunların tespiti kuşkusuz çözümüne yönelik önerileri de beraberinde getirmektedir. Türkiye’de 

antepfıstığı üretiminde periyodisitenin olumsuz etkileri ile arz-talep dengesi oluşamamaktadır. Oysa bazı 

kültürel işlemlerin özellikle de sulama ile hem periyodisite eğiliminin azaltılması hem de verimin 

arttırılması mümkün olabilecektir. Antepfıstığı kıraç ve susuz alanlarda yetiştirilir düşüncesinden 

kurtulmak gerekmektedir. Ayrıca artık dış pazarda alıcı bulabilecek kalitede çeşitlerin üretilmesi 

gerekmektedir. Sulanabilen arazilerde yapılan üretimle- Güneydoğu Anadolu Projesi büyük bir 

fırsattır- hem arz-talep dengesi kurulabilecek hem de dış pazarda istikrarının korunması mümkün 

olabilecektir.Ne yazık ki Türkiye kendi ürettiğini tüketen bir ülke olarak adeta kapalı bir pazar 

görünümündedir. Antepfıstığı ihracatında öncelikle çeşit seçimi, üretim ve fiyatta istikrar önem 

taşımaktadır. Dünya pazarlarında aranılan çerezlik çeşitler midir yoksa şekerleme sanayinde kullanılanlar 

mıdır? Başka bir ifade ile ülkelerin bu konuda kıstasları nedir? Bunun tespitinin doğru yapılması 

gerekmektedir. Diğer yandan son yıllarda İran’da depolamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle ihracatta 

sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Türkiye’de antepfıstığının en fazla üretildiği Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi,i kuru ve sıcak hava ile depolama koşullarının uygunluğu nedeniyle kanserojen madde olan 

aflatoksin içermemektedir. Yasal olmayan yollarla Türkiye’ye giren İran fıstıklarının Türk antepfıstığı 

gibi algılanarak hem Türkiye iç piyasasında hem de Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerde olumsuzluklara 

neden olmaktadır. Türkiye bir yandan dünya piyasalarına kaliteli TÜRK ANTEPFISTIĞI imajını 

yerleştirmeli bir yandan da yasal olmayan yollarla ülkemize giren İran fıstığının Girişini önlemelidir. 

Diğer önemli bir sorun da fiyat politikasındaki istikrarsızlıklardır. Her yıl farklı uygulamalar ile oluşan 

fiyatlar iç pazarı olduğu kadar dış pazarı da olumsuz etkilemektedir. Gen merkezi Türkiye olan bir 

tarım ürünü için ---- varolan sorunların ciddi ve süreli politikaların uygulanması ile 

çözümlenebilmesi mümkün  iken---dünya pazarlarında söz sahibi olamamak son derece kaygı verici 

bir durumdur. 
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2.6. SOYA FASULYESİ                                                 Hakan ANAÇ, TEAE 

                                                                    Y.Erdal ERTÜRK, TEAE 
1. Giriş 

Soya Fasulyesi son derece besleyici olması, çok çeşitli 

kullanım alanı ve özelliklerinin bulunması gibi avantajları 

ile günümüz tarımında giderek önemi artan bir bitkidir. 

Soya fasulyesi, boyu 1-1,5 metre, kısmen sarılıcı, 

dallanmış,  genellikle sulak yerlerde yetişen tek yıllık bir 

bitkidir (Anonim, 2003a). Bitkinin bu genel özelliklerinin 

yanı sıra yetiştiricilik açısından kendine özgü çok avantajlı 

özellikleri de vardır. Örneğin nerdeyse hiç yada çok az 

gübre isteği olan soya fasulyesinin ekim ve hasadı da çok 

kolay yapılır ayrıca böcek ve zararlılara karşı da çok 

dirençlidir. Aynı zamanda yapısı gereği yetiştirildiği 

toprak üzerine bitki beslemesi için çok önemli olan 

havadaki serbest azotu bağlayarak kendinden sonraki bitkiye besin sağlar. 

Nüfusun çok yoğun olduğu Asya ülkelerinde binlerce yıldır et yerine kullanılan, kutsal özellik taşıyan ve 
uzun süre yabancılardan gizlenen soya fasulyesi ve soya fasulyesine dayalı ürünler dünyada özellikle 
ABD başta olmak üzere tüm batılı ülkeler ve Uzakdoğu ülkelerinde en fazla tüketilen başlıca gıda 
türlerinden birisidir. Bünyesinde %38-40 gibi yüksek oranda protein ihtiva etmesi nedeniyle protein 
ihtiyacının karşılanması açısından önemli olmakla birlikte yine %18 oranında yağ miktarı ile de önemli bir 
yağlık bitkidir. 

Soya fasulyesi ve soya fasulyesine dayalı ürünler insan beslenmesi ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. 
Özellikle soya fasulyesi üretiminde dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkelerde 
soya fasulyesinden elde edilen süt, yoğurt, peynir, kemiksiz et, dondurma, dondurma külahı, pasta, kahve, 
salça, yağ, margarin, âlkol, soya unu, ekmek, makarna, çocuk maması, hayvan yemi, yeşil gübre, plastik 
maddeler vb. ürünler bu bitkinin ne kadar önemli ve ne kadar çeşitli alanlarda kullanılabildiğinin en açık 
göstergesidir. Ayrıca, ihtiva ettiği yüksek protein oranı nedeniyle ete benzer ve ikame ürünlerin yapımında 
kullanılan soya fasulyesinden elde edilen 453 gramlık soya ununda 31 yumurtanın, 6 büyük şişe sütün ve 
900 gramlık kemiksiz etin ihtiva ettiği kadar protein bulunduğu laboratuar deneyleriyle ispat edilmiştir 
(Anonim, 2003a). Bununla birlikte soya fasulyesi ve türev ürünlerin kolesterolü düşürdüğü, meme ve 
prostat kanserine karşı koruyucu etkisinin olduğu, kemik sağlığına iyi geldiği, hafızaya olumlu etkide 
bulunduğu, kadınlarda menopoz sırasında hormonâl denge açısından olumlu etki yaptığı, şeker hastalığı 
ve  böbrek rahatsızlığına da iyi geldiği bilinmektedir (Anonim, 2003b). 

İnsan beslenmesindeki öneminin yanı sıra hayvan 
beslemesinde de yüksek yağ ve protein içeriği ve kolay 
sindirilebilirliği nedeniyle büyükbaş, kanatlı ve su 
ürünlerinde rasyonlarda en çok tercih edilen yem 
hammaddesidir. Tam yağlı soya, dengeli amino asit 
yapısı, enerji, temel yağ asitleri, vitamin ve mineral 
içeriği ile hayvan beslemede devrim sayılabilecek 
ölçüde en iyi besi kombinasyonlarını beraberinde 
getirmektedir. Ülkemiz gibi hayvansal ürünler 
üretiminde kendine yeterlilik anlamında sıkıntılar 
yaşayan ülkeler için tüm besi türlerinde vazgeçilmez 
olan soya fasulyesi bu sorunun çözümünde çok etkili 
bir alternatif olabilir. 

 



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                          

 69 

 

2. Dünyada Durum 

Soya fasulyesi bugün 

dünyada en çok ekimi ve 

üretimi yapılan 6-7 

üründen birisidir. 

2001/2002 üretim 

döneminde Dünya soya 

fasulyesi ekim alanı 

79,41 milyon hektar 

olurken üretim miktarı 

184,30 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

Bu rakamın yaklaşık 

%43’ünü soyada söz 

sahibi ülke olan 

Amerika Birleşik 

Devletleri tek başına 

gerçekleştirirken onu 

Brezilya, Arjantin, Çin 

ve Hindistan izlemiştir. 

Soya unu ve soya yağı 

üretiminde ise yine 

Amerika Birleşik 

Devletleri  toplam 

üretimin yaklaşık 

%30’unu tek başına 

gerçekleştirirken onu  

aynı sıra ile Brezilya, 

Arjantin, Çin izlemiştir. 

Ayrıca, A.B. ülkeleri 

yaklaşık 1 milyon tonluk 

soya fasulyesi üretimine 

karşın soya unu ve 

yağında en önemli 

üreticiler arasında yer 

almıştır (Çizelge 1-2). 

Soya fasulyesi, soya unu 

ve soya yağı ihracat 

rakamlarına 

baktığımızda soya 

fasulyesi ihracatında 

üretimde söz sahibi olan 

Amerika Birleşik 

Devletleri’nin lider 

olduğu, soya unu 

ihracatında ise 

Arjantin’in lider olduğu 

ve onu Brezilya ve 
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A.B.D. ve A.B ülkeleri ve Hindistan’ın takip ettiği, soya yağı için ise yine Arjantin’in liderliği ve ardından 

A.B. ülkelerinin geldiği görülmektedir. (Çizelge 3) İthalat rakamlarında ise soya fasulyesinde ve soya 

ununda A.B. ülkeleri en çok ithalat yapan ülkeler olup onları Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkeleri 

izlemekte soya yağında ise Asya ülkelerini Latin Amerika ve A.B. ülkeleri izlemektedir. Çizelge 3’te 

görüldüğü üzere AB ülkeleri soya fasulyesi üretiminde söz sahibi ülkelerden biri olmadıkları halde soya 

unu ve soya yağında başlıca ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadırlar. İthal ettikleri soya fasulyesine 

katma değer kazandırarak un, küspe ve yağ olarak ihraç etmektedirler. Dünya soya fasulyesi ve soya 

fasulyesine dayalı ürünlerin tüketiminde; üretimde söz sahibi ülkelerin yine ön sıralarda olduğu 

görülmektedir. Örneğin soya yağı tüketiminde ABD 7.58, Çin 3.9, Brezilya 3.16, Hindistan 2.16, ve AB 

ülkeleri 2.1 milyon ton tüketime sahiptir (Anonim, 2003c). 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’ye Girişi 1. Dünya Savaşı sonrasına 
rastlayan soya fasulyesi ilk olarak Karadeniz 
Bölgesi’nde 1. ürün olarak yetiştirilmeye 
başlanmış, 10-12 bin tonluk üretim seviyelerine 
kadar ulaşılmış fakat üretim miktarı 1970’li 
yılların sonuna doğru 2.000 tona kadar 
düşmüştür. Sözü edilen yıllarda meydana gelen 
bitkisel yağ darboğazı nedeniyle Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca 1981 yılında uygulamaya 
konan 2. Ürün Araştırma Projesi kapsamında 
yürürlüğe giren projeler ve sağlanan teşviklerle 
soya üretiminde 5-6 yıl içerisinde önemli artışlar 
kaydedilmiştir. 2. Ürün Projesi ile, Ege ve 
Akdeniz bölgelerinin sulanır alanlarında 
yetiştirilmeye başlanılan soyanın tarımı bugün 
için ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesinde 
yapılmaktadır. Soya üretiminin yaklaşık %90’ı 
Adana iline aittir (Nazlıcan 1998). 

Soya fasulyesi verim ve üretim 

miktarının ülkemizdeki seyrine 

bakıldığında;  verimin soya 

fasulyesinde daha çok 2. ürün olarak 

ekimin yaygın olmasına rağmen 

dünya ve birçok  ülkenin ilerisindedir. 

Üretimin ise, 1981 yılından 1987 

yılına kadar istikrarlı bir şekilde  

arttığı, fakat takip eden yıllarda 

önemli azalışlar kaydedildiği ve son 

yıllarda 50-60 bin ton arasında 

dalgalandığı görülmektedir (Çizelge 

5). Bu azalışta alım yapan 

kuruluşların depolama ve finansman 

gibi sorunlarının oluşu, uygulanan 

fiyat politikaları, üreticilerin mısır vb. 

diğer ürünlere yönelmeleri gibi 

sebepler etkili olmuştur (Yosmaoğlu, 

2002). Bu yönelimde soyanın fiyat olarak mısıra göre paritesi etkili olmuştur. ABD’de bu parite 2,5 ve 

üzerinde gerçekleşirken Türkiye’de 2 ve altında gerçekleşmektedir. Soya yağı üretimimiz ise 1995’te 

12.600 ton üretim seviyesinden 2001 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %40 azalarak 7.500 tona kadar 

Yıllar İtibariyle Soya Ekim Alanı ve Üretim Miktarı
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gerilemiştir. GAP projesi kapsamında projenin devreye girmesiyle gerek ana ürün ve gerekse 2. ürün 

olarak değerlendirilerek soya fasulyesi üretim alanları ve üretim miktarı artırılabilir. Soya fasulyesi 

tüketiminde ise daha çok sıvı yağ olarak tüketim mevcut olup 2001/2002 döneminde 150.000 tonluk soya 

yağı tüketilmiştir. Soya fasulyesi ve soya yağı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin 

yıllar itibariyle önemli miktarda bir ihracatının olmadığı, ithalatının ise soya fasulyesi, soya yağı ve 

küspesi olarak yıllar itibariyle 110-170 milyon dolar arasında gerçekleştiği görülmektedir. Tohumluk soya 

ithalatımız ise, 1996-2002 yıllarında 2-5 bin ton ve değer olarak 2-6 bin dolar arasında değişmiştir 

(Yosmaoğlu, 2002). Bunun nedeni ise, üreticinin genelde tohumluk ihtiyacını kendi ürününden 

karşılamasıdır.  Bu durum düşük kaliteli tohum kullanımını da beraberinde getirmektedir.  

1980 yılında başlayan ve pazar fiyatı müdahalesiyle desteklenen soya 1988-91 yılları arasında destekleme 

kapsamından çıkarılmıştır. Dönem dönem destekleme alımları kapsamında yer almaması üretimde de 

istikrarsızlığa neden olmuştur. Önemli bir yağlık bitki olduğu 

için 1999 yılında prim sistemi ile yeniden desteklenen 

ürünler arasında yer almıştır. Soya fasulyesi taban fiyatları 

çizelgede yıllar itibariyle verilmiştir. 2001 yılında geçen yıla 

göre %148 oranında artan soya fasulyesi fiyatı 335.000 TL 

olurken 2002 yılında ancak %10.45 artarak 370.000 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Fakat fiyatlar özellikle son yıllarda 

hasat devresinde açıklanmaktadır. Bu durum üreticilerin 

ikinci ürün tercihinde kendisinden daha önce fiyatları belli 

olan diğer ürünlere kaymasına neden olmaktadır. Ayrıca son 

yıllarda uygulanmaya başlayan prim sistemi ile 2002 yılında 

2001 yılı ürünü için üreticiye kilo başına 90.000 TL prim 

ödemesi yapılmıştır. Bu rakam 2002 yılı ürünü için 100.000 

TL’dir. Fakat ödemelerin gecikmeli olarak yapılması sistemin amacına ulaşmasını engellemektedir.  

4. Genel Değerlendirme 

Dünyada ekimi ve üretimi en fazla yapılan birkaç üründen birisi olan 

soya fasulyesi birçok açıdan kendine özgü üstün özellikleriyle ülkemiz 

tarımında hak ettiği yeri bulamamakta, bu durum doğrudan ve dolaylı 

olarak ülke ekonomisi için önemli kayıpları da beraberinde 

getirmektedir. En basit hesapla Türkiye’deki günlük olarak arz edilen 

ekmeğe %5 oranında katılacak soya unu ile hem protein ihtiyacı 

karşılanacak hem de soyanın kendine has özelliği olan geç bayatlama 

sayesinde ekmek israfı önlenerek yıllık olarak milyarlarca dolar tasarruf 

sağlanabilecektir. Soyanın diğer getirileri de hesaba katıldığında bu 

rakamın on milyarlarca dolara çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bunun için 

soya tarımının uygun alanlarda yaygınlaştırılıp desteklenmesi gereklidir. 

Çizelge 6: Yıllar İtibariyle Soya Fasulyesi ve Soya Yağı İhracat ve İthalatı

Yıllar       Soya Fasulyesi ( Miktar(ton), Değer ($) ) Soya Yağı

İhracat Değer İthalat Değer İhracat Değer İthalat Değer

1996 394 - 149.254 46.266 59 - 105.766 61.362

1997 80 51 241.805 80.761 364 277 150.817 85.464

1998 177 105 285.193 78.466 656 592 138.132 91.090

1999 187 73 353.267 74.464 1.862 1.157 166.241 86.101

2000 101 53 386.706 82.937 1.469 700 159.717 61.244

2001 - - 321.252 67.386 1.220 607 154.580 56.213

2002* 166 40 280.408 54.960 3.313 1.918 106.112 42.029

Kaynak: Yosmaoğlu M., 2002

* Ocak-Temmuz
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Bu amaca ulaşmada üretim planlamalarının ülke çapında çok iyi belirlenip üretim öngörülerinin ithalat ve 

ihracat kalemlerine uygun olarak yapılması önemlidir. Soya fasulyesinde giderek artan talep ve yıllar 

itibariyle daha fazla miktarda dövizin dışarıya aktarılması bu öngörülerde soyanın yerinin ne kadar önemli 

olduğunun en açık göstergesidir. 

Soya fasulyesi için bir diğer önemli sorun, üreticilerin Çukobirlik dışında güvenilir bir pazar imkanının 

bulunmaması, birliğin sadece kendi üyelerinden alım zorunluluğu, alım ve finansman imkanlarının da 

sınırlı olmasıdır. Uygun ve düzenli pazar imkanlarının bulunmaması üretici tercihini soya fasulyesinden 

başka ürünlere kaydırmaktadır. Bu konuda özel sektör de kendi payına düşen sorumluluğu yerine 

getirmeli hammadde temininde tercihini yerli üretimden yana kullanmalıdır. Bunun için sanayiciye dünya 

fiyatları ile yerli fiyatlar arasındaki fark prim olarak verilebilir, ithalatı sınırlayıcı önlemler ve ithalat 

zamanlamasına ilişkin düzenlemeler getirilebilir (Nazlıcan  2003). Yetiştiricilik açısından kaliteli 

tohumluk ve bakteri kullanımı soya tarımında kalite, verim ve kendisinden sonraki bitki için yeterli azotu 

toprağa bağlaması bakımından önemlidir. Bu konuda kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi 

gereklidir. Soya tarımının ve tüketiminin artırılabilmesi, tüketicinin soya fasulyesini ve yararlarını 

bilmesiyle de çok ilişkilidir. Bunun için soyanın insan sağlığı üzerine olan çok yönlü faydalarının özellikle 

yazılı ve görsel araçlarla tanıtılması gereklidir.  
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2.7. ŞEKER VE TATLANDIRICILAR                              Dr. Gülşen KESKİN,TEAE         

1.Giriş 

Şeker, yüzyıllardan beri insanların önemli gıda maddelerinden birisi olmuş ve 18.yüzyılın sonuna kadar 

sadece şeker kamışından üretilmiştir. Şeker pancarı tarımı ve şeker pancarından şeker 

üretimi ise 19.yüzyılda başlamıştır. Dünyada üretilen şekerin yaklaşık %70’i şeker 

kamışından, %30’u ise şeker pancarından elde edilmektedir. Şeker kamışı  tropik ve 

suptropik bölgelerde şeker pancarı ise daha ılıman bölgelerde yetişmektedir. Şeker 

pancarından şeker üretimi, şeker kamışından yapılan üretime göre daha pahalı 

olmasına karşın, bir çok ülkede hem şeker sanayine ekonomik katkıları hem de tarımsal ve sosyal 

nedenlerden dolayı, şeker pancarı tarımının devamı için çeşitli önlemlerin alındığı görülmektedir. 

Türkiye’de de geçmişte şeker kamışı tarımı için denemeler yapılmış, ancak ekonomik olmayacağı 

anlaşıldığı için vazgeçilmiştir. 

Türkiye’de şeker üretiminin hammaddesi şeker pancarıdır. Yurtiçi tüketimin %90’ı  şeker pancarından, 

%10’u ise şekere kısmen ikame olabilen ve ithal mısırdan üretilen nişasta bazlı şekerlerden (NBŞ) 

karşılanmaktadır. NBŞ ; şeker pancarı ve şeker kamışından üretilen şekerlerin (sakaroz) dışında, nişasta 

bazlı hammaddelerden (mısır vb.) çeşitli kimyasal yollarla üretilen  glikoz ve türevleri, izoglikoz ve 

fruktoz şurubu gibi tatlandırıcılar ile sakarin ve aspartam gibi sentetik tatlandırıcılardır (Çakır, 2002). 

Nişasta bazlı tatlandırıcılar doğrudan tüketilmemekte, daha çok şekerli ürünler sanayinde girdi olarak 

kullanılmaktadır. Bu tatlandırıcıların başlıca kullanım alanları ; şekerlemeler, şekerli ve unlu ürünler, 

dondurma, helva, reçel, marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklerdir (Günaydın, 2001) . 

Şeker, dünyada 120 ülkede yılda yaklaşık 130 milyon ton civarında üretilmekte 

ve şeker pazarının tarımsal üretimde dünyada en fazla korunan pazarlardan biri 

olduğu görülmektedir.  Türkiye’de ise bugüne kadar, entegre üretim biçiminin 

benimsendiği şeker sanayinin ana politikasını, emniyet şeker stoğu dahil yurtiçi 

şeker talebinin yurtiçi KAYNAKLARdan karşılanması oluşturmaktadır (Kıymaz, 

2000). TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.) sahip olduğu 26 şeker fabrikası 

ile kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) olarak sektöre hizmet veren önemli bir 

kuruluştur. Türkiye’nin mevcut 3 özel şeker fabrikası olan Konya, Amasya ve Kayseri Şeker Fabrikaları 

ise  PANKOBİRLİK’e (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) ait olarak faliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretim usul ve esasları ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini 

düzenleyen 4634 sayılı yeni şeker yasası, yeni düzenlemeleri kapsayan ve üzerinde tartışılan önemli 

değişiklikler getiren bir yasadır. Bunun yanı sıra, kamu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve 

tatlandırıcılar konusundaki tartışmalar da sektördeki önemli konuların başında gelmektedir. 

2. Dünyada Durum 

Dünya’da şeker üreten önemli ülkeler ; Hindistan, Brezilya, AB, Çin, ABD, Tayland, Meksika, Avustralya 

ve Küba’dır.Yıllık şeker üretimi yaklaşık 130 milyon ton, tüketim ise yaklaşık 125 milyon ton’dur 

(Anonim,2002b).  

Brezilya, AB, Tayland, Avustralya, Küba, G.Afrika, Guetamala, Kolombiya ve Meksika dünyadaki en 

önemli ihracatçı ülkelerdir. 2001/2002 döneminde bu ülkelerin toplam ihracatları dünya ihracatının 

(33.663 milyon ton) %80’ini oluşturmaktadır. İthalattaki önemli ülkeler ise, Rusya, USA, AB, Japonya, 

Endonezya, G.Kore, Malezya, Kanada, İran ve Cezayir’dir. Bu ülkelerin 2000/2001 yılındaki ithalat 

miktarı toplamı dünya ithalatının ( 35.388 milyon ton ) %44’ünü oluşturmaktadır (Anonim 2002a). 

Dünya’da şeker tüketimi en fazla olan ülkeler ; Hindistan, AB, Brezilya, ABD, Çin, Rusya ve 

Meksika’dır. AB ülkelerinde ise en fazla tüketim Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’dadır. AB’nin 2000 
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yılında kişi başına şeker tüketimi en fazla İrlanda’da 43 kg, en az  İtalya’da 26 kg ve AB ülkelerinde 

ortalama 35 kg olmuştur (Anonim 2002, 2002c) .  

Özellikle şeker pancarından şeker üreten ülkelerde, şeker maliyetlerinin daha yüksek olması ve sağlıkla 

ilgili kaygılar ile daha az enerji sağlayan ürünlere yöneliş, şekere alternatif ürünlerin kullanımını da 

gündeme getirmiştir. Ancak AB, uygulanan üretim kotaları ve ithalat kısıtlamaları ile tatlandırıcıların 

kullanımı sınırlayarak,  pazar payının % 2’de kalmasını sağlamıştır (Kıymaz, 2000) . 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de şeker üretiminin tek hammaddesi olan şeker pancarı; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, 

Doğu ve Batı Karadeniz dışında tüm bölgelerde tarımı yapılabilen ve her yıl yaklaşık 400 bin çiftçi 

ailesine kazanç sağlayan önemli bir sanayii bitkisidir (Çizelge 3.1 ; Grafik 3.1). Türkiye’de şeker pancarı 

tarımı şeker sanayi ile birlikte gelişmiş, bu gelişmede kamu şeker 

fabrikalarının önemli payı olmuştur. Türkiye’nin ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak’ta kurulmuş ve 

bugün sayıları 29’a ulaşmıştır. Bu fabrikalardan 26’sı TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ) bünyesinde 

faaliyet göstermekte olup, 2 tanesi TŞFAŞ’ne bağlı ortaklık konumundadır.  

Kamuya ait bu şeker 

fabrikalarının işlediği pancar, 

toplam işlenen pancarın 

%83,3’ünü oluşturmaktadır. 

Kamu ve özel şeker 

fabrikalarının işlediği pancar 

1998 yılında yaklaşık 18 milyon 

ton olmuştur. Kamu ve özel 

şeker fabrikalarının kampanya 

süreleri ise ortalama 141  gündür 

(Çizelge 3.2). 

Türkiye’de yıllık şeker üretim ve 

tüketiminin son yıllarda artış göstermesine karşın 2 milyon ton civarında olduğu görülmektedir. Yıllık 

üretim, tüketimin tamamını karşılamakta ve bir miktar da stok yaratılmaktadır. Bu stoklarla birlikte 

Türkiye’nin 2001/2002 yılındaki toplam şeker arzının 3 milyon tondan biraz fazla olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin şeker ihracatının 400-500 bin ton seviyesinde olduğu ve son iki yılda hiç şeker ithalatı 

olmadığı görülmektedir (Çizelge 3.3). Kişi başına şeker tüketiminde ise son 40 yıl içinde çok önemli 

gelişmeler olmuş, 1962 yılında 12,5 kg olan tüketim, 2000 yılında AB ülkelerindeki şeker tüketiminin 

biraz altında 30,3 kg olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2002b).  

 
*TŞFAŞ’ye ait 27 şeker fabrikasından bir tanesi faaliyetine devam etmemektedir. 

Çizelge 3.1 :Türkiye Şeker Pancarı Ekim Alanları 
 

Yıl 

Pancar Eken 

Çiftçi Sayısı 

Ekilen 

Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(ton/ha) 

1990 393.639 377.543 13.986 37,044 

1995 290.017 251.849 8.820 35,021 

2000 337.327 328.498 14.678 44,681 

Kaynak:www.turkseker.gov.tr 

 

Grafik 3.1:Pancar Ekim Alanı 
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Çizelge 3.2: Şeker Fabrikalarının Üretim Kapasiteleri                                                                                                                                                                                                       
Fabrikalar Kapasite İşlenen Pancar Kampanya 

Süresi 
1000kg/gün % (milyon 

ton/ yıl) 

% 

Türkseker(27*)      108.400     85,0 15 83,3 136-145 

Özel 

Fabrikalar(3) 

       19.200     15,0 3 16,7 156 

Toplam      127.600     100,0 18 100,0 141 

Kaynak: Yücel,F.2000. 
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Türkiye’de  nişasta ve 

nişasta bazlı şekerler 

sektöründe faaliyet 

gösteren 5 şirketin 

tamamı iç piyasaya 

yönelik faaliyette 

bulunmakta ve sektör 

üretiminin %30’unu 

nişastalar, %70’ini 

nişasta bazlı şekerler 

oluşturmaktadır 

(Günaydın 2001). 

4634 sayılı yeni şeker 

kanununda, şeker üretimi ve arzında istikrar sağlamak için pazarlanacak şeker miktarının, sakaroz kökenli 

ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile 

belirleneceği ifade edilmiştir.  Buna göre ; A kotası şeker, yurt içi talebe göre üretilen ve iç pazarda 

satılabilen şeker miktarını, B kotası, güvenlik payı olarak bulundurulmak üzere üretilen şekeri ve C kotası, 

yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç amacıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri 

ifade etmektedir. Ayrıca, tatlandırıcılara A kotasının 

%10’u oranında kota hakkı tanınmış, bu oranın en 

fazla %50 artışla %15 olabileceği belirtilmiştir.Yeni 

yasanın getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de 

pancar teslim fiyatı ile şeker fiyatının tespitinde 

olmuştur. Bu yasa ile pancar fiyatları her yıl şeker 

fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler 

veya temsilcileri arasındaki anlaşmaya göre ve şeker 

fiyatları da yine şeker fabrikası işleten gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenecektir. 

Sektöre önemli yenilikler getiren bu yasaya 

dayanarak ilk kez 2002 yılı pancar alım fiyatı üretici 

temsilcileri (PANKOBİRLİK) ile fabrika işletenler 

(henüz özelleştirilmesi gerçekleşmediği için kamu 

fabrikalarını temsil eden TŞFAŞ yetkilileri) arasında 

yapılan anlaşmaya göre belirlenmiştir (Anonim, 

2002c).  

Şeker, uluslararası ticareti yapılan ürünler içinde en 

değişken fiyat seyri gösteren ürünlerden biridir. 

Şeker fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında ekim 

alanları, rekolte,hava koşulları, rakip ürünlerin 

fiyatları gelmekle   birlikte şeker piyasası her yıl 

farklı faktörlerin etkisi ile     farklı bir trend 

göstermektedir (Anonim, 2002c).  

4.Genel Değerlendirme 

Türkiye’de şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarı, ülke tarımına ve ekonomisine çok yönlü 

katkıları olan stratejik ürünlerin başında gelmektedir. Türk tarımında modern tarım tekniklerinin 

kullanılmasına, istihdama ve yan ürünleri ile hayvancılığa ve alkol sanayine katkıları nedeniyle tarım 

ürünlerimiz içinde önemli yeri olan şeker pancarı, bu katkılarının yanı sıra geçimini çiftçilik yaparak 

sağlayan ve en düşük gelir düzeyindeki insanların yaşadığı kırsal kesimin daha iyi bir refah seviyesine 

Çizelge 3.3:Türkiye Şeker Üretimi 
 

Başlangıç  İç Kapanış   

stokları 

Üretim İthalat Toplam İhracat 

Tüketim stokları 

1995/1996 221    1.375    736    2.332    4    1.900    428    

1996/1997 428    2.025    153    2.606    113    1.960    533    

1997/1998 533    2.372    10    2.915    236    2.020    659    

1998/1999 659    2.947    5    3.611    433    2.080    1.098    

1999/2000 1.098    2.348    1    3.447    612    2.110    725    

2000/2001 725    2.756    0    3.481    500    2.140    841    

2001/2002 841    2.300    0    3.141    400    2.170    571    

Kaynak USDA        

 

Grafik 3.2: Ortalama Pancar ve Şeker 
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kavuşmasına da büyük katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de şeker pancarından elde edilen yıllık şeker 

üretimi yurtiçi tüketimi karşılamakta, ancak ülkenin genç nüfus yapısı ve yüksek nüfus artış hızı dikkate 

alındığında, yıllık tüketimin her geçen yıl artarak devam edeceği görülmektedir. Bu artışta nüfus etkili 

olmakla birlikte, şekerli ürünlerin kullanım alanlarının ve ürün çeşitliliğinin artışı, refah seviyesindeki 

olumlu gelişmeler ve reklamlar da etkilidir.  

Şeker pancarından elde edilen şekerin pahalı olması ve sağlıkla ilgili kaygılar son yıllarda tatlandırıcıların 

artarak kullanımını  gündeme getirmektedir. Ancak, tatlandırıcıların üretim kotasının yeni yasaya 

dayanarak A kotası şeker üretiminin %15’ine çıkarılması, şeker pancarı ve buna bağlı şeker üretiminin 

azaltılması sonucunu doğurmaktadır. Üretimdeki bu azalma ise, hem geçimini şeker pancarı tarımından 

sağlayan çiftçiler için olumsuz bir gelişme olmakta, hem de AB’de bu kotanın (%2) oldukça düşük olduğu 

dikkate alındığında olumsuz bir gelişme olarak dikkati çekmektedir. Yine gündemde olan şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesi de çok dikkatli yapılmalı ve bu esnada tüm şeker fabrikaları aynı kapsamda 

değerlendirilmemelidir. 
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2.8. PATATES                                                                            Umut GÜL, TEAE 

 Dr. Sibel TAN, TEAE  
1.Giriş 

Patates, Dünyada en fazla tüketilen temel besin maddelerinden birisidir. Bu 

bitkinin kökeninin Güney Amerika (Şili’den Meksika’ya kadar uzanan alan, Peru 

sahilleri ve And Dağları) olduğu kabul edilmekte olup, patates tarımına 18.yy’da 

başlandığı bilinmektedir.                                                                             

Patates, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en büyük rolü oynar. 

Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin yüksek oluşu, 

sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde 

yetişmesi açısından, hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve 

tüketilmektedir. Düşük oranda protein ve yüksek oranda nişasta içeren patates, yemeklik ve sanayilik 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sanayilik patateslerin renkleri beyaz yani nişastası yüksek, yemeklik 

patateslerin rengi ise sarı ve protein oranı yüksektir. Patates nişasta ve ispirto endüstrisinin önemli 

hammaddesidir. Patates yumrusunda bulunan %10-22 oranındaki nişastadan glikoz ve dekstrin 

yapılır,(Elçi, 1994). 

Türkiye’de farklı çeşitlerde patates üretimi yapılmakta olup, en çok üretilen  çeşitler; Marfana, Resy, 

Ausania, Concorde, Russent, Bur Bank, Granda, Cosmos, Agria ve Fianna’dır. Türkiye’de tohumluk 

patateslerin en iyi yetiştiği yerler; Kars, Erzurum, Uludağ ve Bolu yaylalarıdır. Patates üretiminde önde 

gelen iller ise;  Nevşehir, Çorum, Erzurum, Trabzon, Kayseri, Sivas, Niğde, Konya, Kütahya, Adapazarı, 

Afyon’dur. Ülkemizde 2002 yılında 205 bin hektar alanda 5,3 milyon ton patates üretilmiştir, (Anonim, 

2002).  

Bugün Türkiye genelinde yuvarlak veya oval yumruları olan sarı etli 

çeşitler yaygın olup, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin bazı 

kesimlerinde ise beyaz etli çeşitler tercih edilmektedir. Vitamin ve mineral 

bakımından zengin bir besin olan patates günlük alınması önerilen C 

vitamini miktarının 1/3’ünü karşılarken, vitamince zengin olduğu bilinen 

turunçgillerden sonra ilk sırayı almaktadır. Bileşiminin  %20’si 

karbonhidrat olan patates kolesterol içermez ve kalori değeri oldukça 

düşüktür (Anonim, 2003c ). 

2. Dünyada Durum 

Dünyada toplam 19 milyon hektar alanda patates ekimi yapılmaktadır. Toplam dünya üretimi 308 milyon 

ton, ortalama hektara verim ise 16 tondur. Patates üretiminde Dünyada önde gelen ülkeler sırasıyla Çin, 

Rusya, Hindistan, Polonya, ABD ve Almanya olurken, hektara verimin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 

ABD, Almanya, Türkiye, Hindistan, Polonya, Çin ve Rusya’dır. Türkiye’nin hektara verimde Dünya’da 

ön sıralarda yer aldığı görülmektedir (Çizelge 1).   

 

 

 

 

 

Çizelge 1. Çeşitli Ülkelere Göre Dünyada Patates  

Ekim Alanları, Üretim ve Verim (2002) 

Ülkeler 

Ekim 

Alanı 

(1000 ha) 

Üretim 

(1000 

ton) 

Verim  

( ton/ha 

) 

Çin 4.402 66.602 15 

Rusya 3.229 31.900 10 

Hindistan 1.211 22.143 18 

Polonya 1.190 20.400 17 

ABD 514 20.853 41 

Almanya 284 10.975 39 

Türkiye 205 5.300 26 

Dünya 19.256 307.886 16 
Kaynak: FAO, 2002 

Çizelge 2. Çeşitli Ülkelere Göre Dünyada 

Patates Dış Ticaret Değerleri  (2002) 

Ülkeler 

İhracat 

 ( 1000 $ ) 

İthalat 

 ( 1000 $ ) 

Hollanda 295.853 117.713 

Fransa 207.998 81.939 

Almanya 112.985 125.145 

İtalya 108,263 92.667 

Belçika 98.199 123.525 

ABD 90.495 73.931 

Dünya 1.458.658 1.572.738 
Kaynak: FAO, 2002 
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Dünya patates üretiminin önemli bir bölümü üretici ülkelerde tüketilmekte ancak küçük bir bölümü uluslar 

arası ticarete konu olmaktadır. Dünya patates ihracatı 2002 yılında 8 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 

Bu ihracatın toplam değeri ise yaklaşık 1,4 milyar dolardır. Dünya patates ihracatında önde gelen ülkeler 

sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve ABD’dir. Yine aynı şekilde 2002 rakamlarıyla 

dünya patates ithalatı 8 milyon ton civarında olup değer 1,5 milyar Dolardır. Dünya patates ithalatında 

önde gelen ülkeler sırasıyla Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa ve ABD’dir (Çizelge 2).  

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye’de son yıllarda kaliteli tohumluk kullanımı 

ve üretim tekniklerinin iyileştirilmesi sonucunda 

artan verime bağlı olarak patates üretimi de 

gelişme göstermiştir. Halen yaklaşık 205 bin hektar 

alanda patates tarımı yapılmakta olup, yıllık üretim 

miktarı 5 milyon tonun üzerinde bulunmaktadır. 

Bir hektardan elde edilen yumru verimi ise 

ortalama 25-26 ton civarındadır. Verim bazı 

bölgelerde 60-80 tona kadar ulaşabilmekte, bazı 

illerde de 2-5 ton’a kadar düşmektedir (Çizelge 3). 

Patates ülkemizde piyasa dalgalanmalarından en 

fazla etkilenen ürünlerden biridir. Dolayısıyla 

piyasa fiyatlarındaki artışlar bir sonraki yıl için 

patates ekiminin yoğunlaşmasına, fiyatlardaki 

düşme ise bir sonraki yılda patates ekim alanlarının daralmasına kolaylıkla sebep olabilir. Bu yüzden 

öncelikle etkili bir üretim ve fiyat planlaması yapılması gerekmektedir. Ekonomik bakımdan oldukça 

önemli olan patateste daha fazla ve kalitede ürün elde etmek için hastalık, 

zararlı ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir. İhracatımızda 

önemli bir yere sahip bulunan patateste münferit olarak veya birlikte zarar 

yapan pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bu 

çerçevede sertifikalı tohumluk üretimi çalışmalarına başlanmış halen üretimde 

kullanılan patates tohumunun %20’si sertifikalıdır. Patates tohum ve 

zararlılarla  mücadele çerçevesinde, 1995 yılında Patates Entegre Mücadele 

Araştırma,Uygulama ve Eğitim Projesi uygulamaya konulmuş ve 1999 

yılından itibaren bu  mücadele konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından yoğun önlemler alınmıştır.  

Türkiye’de başlıca patates üretim bölgeleri 

Orta Anadolu, Karadeniz, Ege ve Kuzey 

Doğu Anadolu bölgeleridir. En fazla üretim 

yapılan iller ise sırasıyla Niğde, Nevşehir, 

İzmir, Bolu, Afyon, Trabzon, Konya, 

Erzurum ve Ordu’dur. Bu illerin ekim alanı 

bakımından toplamı Türkiye’nin toplam 

patates ekim alanının %59,5’inin 

oluştururken, bu illerin toplam üretimi ise 

Türkiye’nin toplam patates üretiminin 

%68,8’ini oluşturur.  

Çeşitli illere göre hektara patates verim 

miktarları incelendiğinde, verimi en yüksek 

olan illerin Nevşehir, Niğde ve İzmir 

Çizelge 3. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Ekim Alanı,  

Üretim ve Verim (1980-2002)  

Yıllar 

Ekim 

Alanı 

(1000 ha) 

Üretim  

(1000 ton) 

Verim 

 (ton /ha) 

 1980 183 3.000 16 

1985 207 4.100 20 

1990 192 4.300 22 

1995 200 4.750 24 

2000 205 5.370 26 

2001 211 5.200 25 

2002 211 5.200 25 

Kaynak: FAO, 2002 

Çizelge 4. Çeşitli İllere Göre Türkiye’de  

Patates Ekim Alanları, Üretim ve Verim (2000) 

İller 

Ekim alanı 

( ha ) 

Üretim  

( ton) 

verim 

(ton/ha) 

Niğde 35.241 1.296.020 37 

Nevşehir 25.611 979.323 38 

İzmir 11.980 388.261 32 

Bolu 10.130 282.601 28 

Afyon 8.944 255.699 29 

Trabzon 7.958 139.795 18 

Konya 6.148 126.838 21 

Erzurum 6.855 114.218 17 

Ordu 9.204 114.059 12 

TOPLAM 122.071 3.696.814   

TÜRKİYE  205.000 5.370.000 26 

% 59,5 68,8   

Kaynak: DİE, 2000 
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olduğu, Türkiye ortalamasının ise hektara 26 ton olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Hakkari, İçel, 

Adıyaman, Siirt, Hatay, Diyarbakır ve Bingöl  patates veriminin en düşük olduğu iller olup, bu illerde 

hektara verim 2 ile 9 ton arasında değişmektedir. Verimin en düşük olduğu ilimiz hektara 2 ton ile  

Siirt’tir.   

Türkiye’nin 1994 ile 2001 yılları arasında patates ihracatını incelediğimizde 1994 yılında 36 milyon dolar 

olan ihracatımız 1997 yılında 47 milyon dolara yükseldiği, 1998-99 yıllarında da 14 milyon dolar civarına 

düştüğü görülmektedir. Bu iniş çıkışlara rağmen Türkiye’nin son on yılda en fazla ihraç ettiği ürünler 

incelendiğinde patatesin ilk 10 ürün arasında yer aldığı görülmektedir (Anonim, 2002).  Diğer taraftan 

yıllara göre patates ithalat miktarları incelendiğinde patates ithalatının genelde 4-5 milyon dolar civarında 

gerçekleşirken 1999 yılında 11 milyon dolar’a yükseldiği görülmektedir. Bu yıllarda kontrolsüz bir şekilde 

ülkemize giren tohumluk patatesler genetik yapının bozularak düşük kaliteli patates üretiminin 

gerçekleşmesine sebep olmuştur. 2001 yılında tohum ithalatında patates ilk sırayı almıştır.  Daha sonraki 

yıllarda menşei belli olmayan tohumlukların ülkeye Girişinin sınırlanması patates ithalatını önemli ölçüde 

düşürmüş 2001 yılında yalnızca 821 bin dolar civarında  patates ithalatı gerçekleşmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Çeşitli Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Patates İhracat ve İthalatı  

Yıllar 

İhracat İthalat  

Miktar  

( ton ) 

Değer 

 ( 1000 $ ) 

Miktar  

( ton ) 

Değer 

 ( 1000 $ ) 

1994 229,095 36,865 7,245 3,294 

1995 103,532 23,871 5,893 3,598 

1996 240,702 29,857 10,339 7,305 

1997 222,288 47,360 9,743 4,808 

1998 55,166 14,693 13,137 5,976 

1999 64,607 14,510 24,298 11,381 

2000 140,353 24,956 10,730 4,727 

2001 105,886 12,952 2,107 821 

Kaynak: FAO, 2001 

4. Genel Değerlendirme 

Patates üretiminde önde gelen ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye’de patates veriminin bu 

ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Ancak üretim ve verimdeki bu başarılı artışın pazarlamada 

görülmediği ve özellikle körfez krizinden sonra dış pazardaki payımızın giderek azaldığı bilinen bir 

gerçektir. Bugün ülkemizde patates yetiştiriciliğinde en önemli sorun tohumluktur. Patates tohumluk 

ihtiyacının %99’u ithalatla karşılanmakta olup, Hollanda, Almanya, Fransa, ABD, Kanada ve Çin 

tohumluk ithal ettiğimiz başlıca ülkelerdir (Gök, 2003). Bu durum bir taraftan üretimde dışa bağımlılığa 

sebep olurken diğer taraftan kendi patates genlerimizin ve dolayısıyla toprak yapımızın giderek 

bozulmasına sebep olmaktadır.  

Patates tarımı ile ilgili diğer bir sorun ise üretimin dalgalı olmasıdır. Patates 

fiyatlarının her yıl değişiklik göstermesi üretimi doğrudan etkilemektedir. 

Fiyatların yüksek olması çiftçileri ertesi yıl daha fazla üretim yapmaya 

zorlarken, ortaya çıkan üretim artışı tekrar fiyatları düşürmekte ve dalgalı bir 

piyasa yapısı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu üründe üretim planlamasına 

gidilerek fiyat istikrarı sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Geçmiş 

yıllarda patates ihracatını artırmak için  her yıl Destekleme Fiyat ve İstikrar 

Fonundan (DFİF) ihracatçıya ton başına 20 dolarlık ihracat iadesi ödenmesine 

rağmen son yıllarda ortaya çıkan ekonomik krizi takiben bu destekleme 

politikası aksamıştır. Ayrıca DFİF ihracat teşvikine yönelik patates üretim ve 

dış ticaretinde ülkemizde önemli gelişmelere sebep olabilecektir (Yıldırım, 

2003).  
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Dış pazarlardaki belirsizliğin giderilmesi, depolama imkanlarının iyileştirilmesi, üretimde mutlaka 

planlamaya gidilerek istikrarın sağlanması, ihracata verilen tek başına 20 $ (DFİF) ihracat iadesine işlerlik 

kazandırılması ve miktarının artırılması, tohumlukta yerli üretim çalışmalarına ağırlık verilmesi ve etkin 

bir pazarlama organizasyonun kurulması gibi sorunların çözülmesi durumunda ülkemizde patates tarımı 

daha iyi bir yere gelecektir.  
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2.9. İPEK BÖCEKÇİLİĞİ                                      Dr. Gülşen KESKİN,TEAE 
                                                                                     S.Ahmet  ÇELİKER, TEAE   

1.Giriş 

   Türkiye’de yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak yapılan, aile fertlerinin 

emeklerinin değerlendirilmesinde ve kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesinde 

önemli olan, ancak son yıllarda üretimde düşüş yaşayan ipek böceği yetiştiriciliği, 

yaklaşık 1500 yıldan beri yapılmaktadır. İpek, ilk kez 4000 yıl önce Çinliler 

tarafından üretilmiş, uzun yıllar nasıl üretildiği gizli tutulduktan sonra, önce 

Anadolu’da daha sonra da Avrupa’da üretilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde genellikle küçük ölçekte yapılan ipek böceği yetiştiriciliği ; çok fazla 

yatırım gerektirmeyen, ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağının 

sağlanmasıyla başlayan ve ipek elde edilinceye kadar süren  bir faaliyettir. 

Üretimle ilgili aşamalar ; dut fidanı yetiştirilmesi, ipek böceği tohumu üretimi, 

ipekböceği bakımı ve beslenmesi, koza üretimi, kozadan iplik çekilmesidir (Anonim, 2001a).  

İpek, ipek böceği larvalarının koza örmek için salgıladıkları, parlak ve çok ince bir teldir. Bu teller bir 

araya getirilerek ipek iplikler elde edilir. İpek, kolay boyanabilen, yumuşak ve dayanıklı bir ip olması 

nedeniyle tarih boyunca çok kıymetli bir dokuma hammaddesi olmuştur. Türkiye’de  üretilen ham ipeğin 

tamamına yakını ise, ipek halı dokumacılığında kullanılmakta ve  ihraç edilmektedir. Ayrıca ; giyim-

kuşam, ev eşyaları, nakış - dikiş ve ameliyat iplikleri gibi birçok üründe ipek kullanılmaktadır. 

Türkiye’de ilkbahar beslemesi olarak senede bir kez yapılan ipek böceği yetiştiriciliği ; bitkisel üretimde 

aşırı ve bilinçsiz kullanılan zirai mücadele ilaçları, sanayileşme, kentleşme ve göç olaylarından olumsuz 

etkilenerek özellikle son yıllarda önemli oranda düşmüştür (Anonim, 2001a).  

2. Dünyada Durum 

Bugün, dünyada yaklaşık 60 ülkede ipek üretilmekle 

birlikte  bunlardan 20 kadarında üretim ekonomik 

bakımdan önem taşımaktadır (Anonim, 2003a). 

Dünya’da ipek böceği yetiştiren önemli ülkeler Çin, 

Hindistan,Türkmenistan, Brezilya, Özbekistan, 

Tayland ve İran ‘dır. Dünya ham ipek üretiminde Çin 

%70 ile ilk sırada yer almaktadır. 2002 yılı üretiminde 

Çin’i %17 ile Hindistan, %5 ile Türkmenistan takip 

etmektedir. İhracatta Çin %65 ile  Türkmenistan  ise 

%23 ile önemli ülkelerdir. İthalatta ise  Hindistan 

önemli üretici ülkelerden biri olmasının yanı sıra aynı 

zamanda %39 ile önemli ithalatçı ülkelerin başında 

gelmektedir.  Önemli düzeyde ithalat yapan diğer ülkeler ise İtalya, Japonya ve 

Kore’dir (Anonim, 2002). 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye, iklim bakımından dut ağacı ve ipek böceği yetiştiriciliğine uygun ülkelerden biridir (Anonim, 

2003). Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Bursa, ipek üretiminin ilk başladığı yıllardan beri, önemli 

miktarda üretimin yapıldığı illerin başında gelmektedir. Yüzyıllardır ipekçiliği ile tanınan Bursa, bu 

özelliğini yörede yetişen dut ağaçlarından almıştır (Anonim, 2003f) . Ancak, son 20 yıl içinde ipek böceği 

yetiştiriciliğinde gerek Bursa’da gerekse ülke çapında önemli bir azalma olmuştur. 1982 yılında 1 781 

köyde 44 960 aile tarafından yapılan ipek böceği yetiştiriciliği, 1990’lı yıllardan itibaren sürekli bir 

Çizelge 2.1 : 
Dünya Ham  İpek 

Üretimi (Ton) 
Yıllar Üretim 

1993 108.582 
1994 115.639 

1995 112.525 
1996 82.768 

1997 79.758 
1998 95.946 

1999 97.517 
2000 83.726 

2001 89.148 
2002 88.578 

Kaynak : FAO 
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azalma göstererek, 2001 yılında 213 köyde 1555 aile tarafından yapılan bir faaliyet olmuştur. Aynı 

yıllarda yaş koza üretimi, 1 998 tondan 47 tona düşmüştür . İpek böceği yetiştiren illerin sayısı ise 1985’de 

40 iken, 2000 yılında 13’e düşmüştür. İpek böceği 

yetiştiriciliği yapılan illere bakıldığında, Bilecik’in 21 

ton ipek kozası ile toplam üretimin %35’ini 

oluşturduğu, Antalya’nın 16 ton (%27) ile ikinci sırada geldiği 

görülmektedir. İpek kozası fiyatları ise illere göre değişmekle 

birlikte en düşük 1.335.000 TL/kg ile Hatay ve Antalya’da , en 

yüksek 2.500.000 TL/kg ile İzmir ve Eskişehir’ de olmuş, 

Türkiye ortalama fiyatı ise 2.000.000 TL/kg olarak 

gerçekleşmiştir (Çizelge 3.2). Fiyatlardaki bu farklılık, kalite 

farklılığının yanı sıra koza alımı yapacak merkezlerin her yerde 

olmamasından kaynaklanmaktadır.  

“Yaş İpek Böceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve 

Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman İle Bursa 

Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından 

Yaş İpek Böceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere 

İthal Edilen İpek Böceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı Uygulama Tebliği” ne göre, 2003 yılı ürünü yaş ipek böceği kozasının kooperatiflere veya 

Kozabirlik’e satışında  üreticiye verilecek doğrudan destek, damızlık yaş koza için 10 milyon, 1.sınıf yaş 

koza için 7 milyon, 2. sınıf yaş koza için 6,25 milyon, 3. sınıf yaş koza için 5,5 milyon olarak 

belirlenmiştir. Son yıllarda üretilen koza miktarının azalmasına paralel olarak, ham ipek üretimi 20 ton 

Çizelge  3.1 :İpek Böcekçiliği Yapan Köy Sayısı ve Yaş Koza 
Üretimi 

Yıl İpek 

böcekçiliği 

yapan köy 
sayısı (Adet) 

İpek 

böcekçiliği 

yapan aile 
sayısı 

(Adet) 

Açılan 
tohum   

kutusu 
sayısı 

(Adet) 

Yaş 
ipek 

kozası 

 (Ton) 

1982  1 781  44 960  78 080  1 998 

1983  2 022  48 984  75 829  1 991 

1984  2 252  48 378  81 882  2 163 

1985  2 281  45 964  69 618  1 781 

1986  1 974  44 269  71 794  1 920 

1987  1 904  43 438  65 482  1 730 

1988  1 850  42 826  74 012  2 009 

1989  1 815  42 295  80 440  1 841 

1990  1 916  44 541  80 544  2 171 

1991  1 635  29 689  50 623  1 353 

1992  1 009  17 703  27 732   782 

1993   951  14 544  25 884   724 

1994   647  12 151  17 953   452 

1995   532  7 493  9 702   271 

1996   398  5 756  7 529   215 

1997   325  3 863  5 741   161 

1998   255  3 115  4 543   136 

1999   260  3 019  4 964   133 

2000   230  2 210  3 147   60 

2001   213  1 555  2 445   47 

Kaynak :Anonim 2001   

Çizelge 3.2 . 2000 Yılında İllere Göre İpek Böceği Yetiştiriciliği 

 

İller Açılan 

İpekbö
ceği 

Kutusu 
(Adet) 

İpek 

Kozası 

Miktarı ( 
ton) 

İpek 

Kozası 

Fiyatı         
( TL/kg) 

Değer 

(milyon         
TL ) 

Pazarlanan
ın 

Değeri 

(milyon 
TL) 

Ankara 299 9 2.000.000 18.000 18.000 

Antaly
a 

812 16 1.335.000 21.360 21.360 

Balıke
sir 

10 - - - - 

Bilecik 1.367 21 2.400.000 50.400 50.400 

Bolu 50 1 2.380.556 2.381 2.381 

Bursa 131 2 2.380.556 4.761 4.761 

Eskişe
hir 

167 3 2.500.000 7.500 7.500 

Hatay 56 1 1.335.000 1.335 1.335 

Isparta 60 - - - - 

İzmir 0 2 2.500.000 5.000 5.000 

Kocael
i 

3 - - - - 

Muğla 22 1 2.380.556 2.381 2.381 

Sakary
a 

170 4 2.361.111 9.444 9.444 

Topla
m 

3.147 60 Ortalama 
2.042.694 

122.562 122.562 

Kaynak : Anonim 2000. 

Çizelge 3.3:Türkiye Ham İpek Üretimi 
ve Dış Ticareti ( Ton) 

Yıllar Üretim  İhracat İthalat 

1993 100 - 72 

1994 60 3 58 

1995 40 - 76 

1996 40 11 152 

1997 27 - 188 

1998 21 - 137 

1999 22 - 154 

2000 20 - 204 

2001 20 - 256 

Kaynak : FAO.  
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Grafik 3.2: Türkiye Ham İpek Dış 
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seviyesine düşmüştür (Çizelge 3.3). Üretimdeki bu azalmada, Çin’in %70’lik bir payla ipek üretiminde ve 

ticaretinde tekel durumunda bulunması ve fiyatlara tek başına müdahale edebilmesi önemli rol 

oynamaktadır. Ayrıca, sanayinin gelişmesi, zirai mücadele ilaçlarının aşırı ve bilinçsiz kullanılması, 

kentleşme, göç olayları ve genç kuşakların ipek böcekçiliğine olan ilgisinin azalması da önemli olmuştur 

(Anonim, 2003c). Ham ipek üretimindeki düşüş ithalatı arttırmış, yurt içi ipek ihtiyacının önemli bir 

bölümü ithalat ile karşılanmaya başlanmıştır. 1993-2001 yılları arasında ham ipek arzı, %60 artışla 172 

tondan 276 tona yükselmiştir (Çizelge 3.3 ; Grafik 3.2) .  

Ham ipeğin tamamına yakınını kullanan ipek halı 

dokumacılığında, ihracata bağlı olarak ev tipi 

tezgahlarda, yılda yaklaşık 40-50 000 m² ipek halı  

üretilmektedir. İpek halı ihracatında en önemli 

pazarlar ise Almanya, İsviçre, Japonya ve 

ABD’dir (Anonim, 2001a; Anonim, 2001b) . 

İpek böceği yetiştiriciliğinde, 35 - 40 günlük çok 

kısa bir üretim döneminden sonra, kutu başına 26-

30 kg arasında yaş koza elde edilebilmektedir. 

Ülkemizde ipek böceği yetiştiriciliği yapan bir çok 

aile, yılda 4-5 kutu ipek böceği yetiştirerek 

geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Üretim, dut 

yaprağının teminine bağlı olarak yılda iki kez 

(ilkbahar ve sonbahar beslemesi) yapılabilecek 

olmasına karşın, ikinci besleme 

yaygınlaştırılamamıştır (Anonim, 2003a ; Anonim 

,2001a) .  

Koza üretimini artırmak ve üreticiyi korumak amacıyla ilk Koza Tarım Satış Kooperatifleri Bursa , 

Bilecik ve Adapazarı’nda kurulmuş , bu kooperatifler 1940 yılında Bursa’da Koza Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği’ni (Kozabirlik) kurmuşlardır. Bugün  Kozabirlik , 10 300 üreticinin ortağı olduğu  

Bursa , Bilecik , Adapazarı , Mihalgazi ve Alanya ‘da bulunan 5 kooperatif ile hizmet vermektedir 

(Anonim, 2003d) . Birlik , bir yandan kozacılığın potansiyel olarak mevcut olduğu bölgelerde koza 

üretimini teşvik ederken , diğer yandan da koza üretiminin düştüğü bölgelerde bazı tedbirler almaktadır 

(Anonim, 2003e) . Ayrıca Kozabirlik, yaş ipek böceği  yetiştiriciliği yapan köylerde doğrudan destek 

ödemeleri ve ücretsiz ipek böceği tohumu 

dağıtımının uygulama esaslarını önceden 

tüm üreticilere duyurmak ve 2003 yılı 

ürünü olması şartıyla kendisine getirilen 

yaş ipek böceği kozasının tamamını satın 

almakla yükümlü kılınmıştır (Anonim, 

2003c). 

İpek böceği ile ilgili tek kamu kuruluşu 

olan İpek Böcekçiliği Enstitüsü ise , 1888 

yılında Bursa’da bu konuda eğitim veren 

bir kurum oluşturmak amacı ile 

kurulmuştur. Kozabirlik ve İpek 

Böcekçiliği Enstitüsü dışında Türkiye İpek 

Böcekçiliği ve İpekçilik Milli Komitesi de 

ipek böcekçiliği konusunda  çalışmaktadır . 

 

 

Grafik 3.1: Yaş İpek Kozası Üretimi
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 4.Genel Değerlendirme 

Türkiye ham ipek üretimi 1984 yılındaki 290 tonluk rekor üretimin ardından 2000 

yılında 20 tona kadar düşmüştür. Üretimdeki bu büyük düşüşün en önemli nedeni Çin’in 

tekelleşme çabaları ile üretimini Dünya talebinin üzerinde artırmasıdır. Bu durum ham 

ipek fiyatlarının yarı yarıya düşmesine neden olmuştur. Kişi başına milli geliri 620 $ 

olan Çin üreticisi bu fiyat seviyesinde de üretimini sürdürebilmiş, ancak Japonya ve Güney Kore gibi 

ülkelerde bu fiyat seviyesinde üretim yapılamamış ve sonuçta üretim hızla düşmüştür. Piyasa şartları Türk 

üreticisini de olumsuz etkilemiş, üstüne körfez krizi ile ipek halı ihracatının düşmesi ve Türk 

cumhuriyetlerinin de piyasalara ucuz ham ipek sürmesi de eklenince üretim iyice düşmüştür.  

Üreticimizin bu şartlarda desteksiz ayakta kalması mümkün değildir. AB, birlik için hiçbir ekonomik 

önemi olmamasına rağmen ipekböcekçiliğine destek vermektedir. Oysa ülkemizde ipekböcekçiliğine  

yeterli desteğin verildiği söylenemez . Şu anda verilen destekler , ücretsiz tohum dağıtımı ve ipek 

böcekçiliğinin doğrudan gelir desteği kapsamına alınması şeklindedir.   

İpek üretiminin her aşamasında kaliteyi belirleyici ve yükseltici önlemler 

alınmalıdır. Özellikle ipek halı üretim ve ihracatında kaliteye dikkat edilmelidir. 

Geçmişte yün el halısı pazarının kalitesiz hammadde kullanımı nedeniyle İran’a 

kaptırıldığı unutulmamalıdır.  

Üretimde önemli bir sorun da maliyet yüksekliğidir. Birim işgücü ve alandan daha 

fazla ve kaliteli ürün almayı sağlayacak yetiştiricilik yöntemleri (tabla beslemesi, 

kaliteli askı kullanımı, sonbahar beslemesi yapılması vb) çiftçiler arasında yaygınlaştırılmalıdır. Bu 

amaçla ipekböcekçiliğinin mevcut sorunlarını göz önüne alan bir kredilendirme politikası izlenerek üretim 

araçlarının modernleşmesi sağlanmalıdır. 
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2.10. KİVİ                                                                             Alkan DEMİR, TEAE         
             Hüsnü EGE, TEAE 

1.Giriş 

Kivi son yıllarda adı en fazla duyulan ve üretimi hızla artan meyve 

türlerinden birisidir. Kivi meyvesinin dışı kahverengi, içi yeşil ve 

kabuğu ince tüylerle kaplıdır. Kivinin vitamin ve diğer mineral 

maddelerce zenginliği ve kalori değerinin düşük olması, aranan 

meyve türü olma özelliğini kazandırmıştır (Anonim 2003a). 

Kivi son 20 yılda birçok ülkede üretimi hızla gelişen bir meyve 

türüdür. Sarılıcı ve tırmanıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden direk ve 

tellerle desteklenerek yetiştirilir. Kivi, adaptasyonu geniş olan bir 

türdür. Bu yüzden farklı ekolojilerde yetiştirilebilir. Yetiştiriciliğini 

düşük kış sıcaklıkları, ilkbahar geç donları ve sürekli rüzgar kısıtlar. 

Vegatasyon dönemi 230-260 gün sürer. Yetiştirileceği topraklar 

derin, süzek, az kireçli olmalıdır. Bakım işlemlerinin en önemlisi 

sulama ve budamadır. Bitkiler orta bünyeli topraklarda bile susuzluğa ancak 7-10 gün dayanabilir. Tam 

çiçeklenmeden 140-160 gün sonra hasat edilen kivi meyvesi, ancak olgunlaştıktan sonra yenebilir. Hasat 

edilen meyve hemen yenemez. Yeme olumuna gelmesi için mutlaka olgunlaştırılması gerekir (Anonim 

2003b). 

Kivi meyvesi üzerinde yapılan değerlendirme analizlerinde genelde dört şekilde yararlanılmaktadır. 

Bunlar dondurulma, konserveleme, suyunu çıkarma (meyve suyu ekstraksiyonu), ve taze olarak tüketilme 

şeklindedir. Bunun yanında gıda sanayiinde de (pasta, tatlı ve içki yapımında) kullanılmaktadır.  

Kivi meyve bileşimimde en önemli unsur C 

vitaminidir. C vitamini kivi meyvesine değer 

katan etmenlerin  başında gelmektedir. Kivi 

meyvesinin 100 gramında ortalama 100 – 

400 mg C vitamini bulunur. Kivi meyvesinin 

besin değeri yanında hekimlikte kullanımı da 

söz konusudur. Çin’de yapılan analizlerde, 

meyve suyunda bulunan bazı maddelerin 

kansere neden olan faktörleri önlediği ortaya 

çıkmıştır. Yine bazı tıbbi içeceklerle birlikte 

kullanıldığında astım,   öksürük ve nefes 

açıcı olarak faydalanılmaktadır (Anonim 

2003a).  

Olgunlaşma oda sıcaklığında 7-15 günde 

tamamlanır. Hasattan sonra meyveler kolaylıkla ve uzun süre depolanabilirler. Nemli ve serin ortamda 2 

aya kadar kolaylıkla saklanabilen meyveler soğuk hava depolarında 6 aya kadar muhafaza edilebilir 

(Anonim 2003b). 

2. Dünyada Durum  

1900’lü yılların başlarına kadar doğal yetişme alanlarının dışında pek bilinmeyen kivi meyvesi, 1905’li 

yıllarda misyonerler tarafından Çin’den alınıp Yeni Zelanda’ya götürülmüş, burada yapılan ıslah 

çalışmaları sonucunda günümüzde kültüre alınarak, yeni çeşitler ortaya çıkmıştır. Kivi meyvesi 

vitaminlerce ve aromatik maddeler bakımından zengin olması ve meyve etinin dekoratif görünüşlü olması 

nedeni ile insanlar tarafından sevilmiş ve kısa sürede dünya kivi üretimi bir milyon ton seviyelerine  

çıkmıştır (Anonim 2003c).   

Tablo 1: Olağan Şartlarda Verim Seyri  

Bitki Yaşı Adet/bitki Kg/bitki Kg/da

1 - - -

2 - - -

3 30 3 168

4 100 10 560

5 160 16 900

6 220 28 1230

7 ve sonrası 280 28 1560

VERİM

  
*Ortalama meyve ağırlığı 100 gr olarak kabul edilmiştir. 

Kaynak: Anonim 2003b 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, Dünya kivi üretiminde İtalya başta gelmektedir. Bu ülkeyi Yeni Zelanda, Şili, 

Fransa, Yunanistan ve Japonya gibi ülkeler izlemektedir. Dünya kivi üretiminde, Türkiye alt sıralarda yer 

almaktadır. 

Tablo 3 ve tablo 4 ‘te ise Dünya’da kivi üretimi, verimi, dikim alanı, ithalat ve ihracat değerleri 

verilmiştir. 

 

3. Türkiye’de Durum 

Türkiye'de kivi üretim çalışmalarına 1988 yılında başlanmıştır. İlk olarak 

Yalova’da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

tarafından sahil bölgeleri ağırlıklı olmak üzere farklı 15 ayrı 

ekolojide adaptasyon ve demonstrasyon bahçeleri 

kurulmuştur. Yapılan bu çalışmalar sonucu Karadeniz, 

Marmara ve Ege sahil bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun 

olduğu saptanmıştır.  

1997 yılına kadar ülkemizde tesis edilmiş bulunan toplam kivi üretim alanı 2000 

dekara yaklaşmıştır. Büyük çoğunluğu Karadeniz sahil kuşağında yer alan kivi 

bahçeleri oldukça küçüktür. Çoğu bir-iki dekar arasıdır. Buna karşılık Yalova, Bursa ve  Kocaeli gibi 

illerde kurulmuş bulunan kivi bahçeleri 10-40 dekar büyüklüğündedir. 

Tablo 2: Ülkeler Bazinda Kivi Üretimi(2002) 

Ülkeler Miktar(Ton) Ülkeler Miktar(Ton)

Dünya 926.008 İtalya 310.000 

Avustralya 3.197 Japonya 46.000 

Kanada 230 Kore 15.000 

Şili 120.000 Yeni Zelanda 253.746 

Kıbrıs 400 Portekiz 8.000 

Fransa 75.000 Ispanya 12.000 

Yunanistan 52.000 İsviçre 400 

İran 800 Tunus 25 

İsrail 1.600 ABD 20.410 

*DİE 2.Tahmin *Türkiye       2.700  
Kaynak: FAO 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: FAO 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: FAO 2002 

Tablo 3: Dünya’da Yıllar İtibariyle Kivi Üretimi, Verimi Ve Dikilen Alanı 

Yıllar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Üretim(ton) 916.535 954.577 867.431 876.084 903.803 1.003.688 1.007.324 926.008

Verim(kg/ha) 15.396 17.123 16.124 16.768 17.138 18.254 17.816 16.103

Dikilen Alan(ha) 59.529 55.749 53.799 52.249 52.735 54.984 56.539 57.506  
Kaynak: FAO 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Dünya Kivi İthalat Ve İhracat Miktarları 

Yıllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

İthalat(ton) 486.607 507.624 635.569 730.526 698.335 654.582 725.596 793.300

İhracat(ton) 675.195 652.274 741.713 795.790 766.105 656.238 772.704 781.199   
Kaynak: FAO 2001 
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Ülkemizde yılda ortalama 4500 tonun üzerinde kivi tüketilmekte, bunun yaklaşık yarısı diğer ülkelerden 

ithal edilmektedir. İthalat daha çok Yunanistan ve İtalya’dan yapılmaktadır. Ayrıca miktarı bilinmeyen 

önemli ölçüdeki kivinin de sınır ticareti yolu ile ülkemize ithal edildiği bilinmektedir(Anonim 2003c).  

Kivi, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de üretimi hızla artan bir meyve türüdür. Tablo 5’e göre 1994-

2002 yılları itibariyle Türkiye’de kivi üretiminin, giderek artan bir seyir izlediği görülmektedir.  

Karadeniz sahili dışında üretim yönünden önemli potansiyele sahip diğer bir bölge de Marmara 

Bölgesi’dir. Büyük tüketim merkezlerinin yakın oluşu, soğuk hava depolarının bulunuşu bu yörede 

üretimin büyük ölçüde artmasını teşvik etmektedir. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde denizden 200-500 metre 

yükseklikte, nemli vadi içlerinde, kivi üretimi yapılabilmektedir. Akdeniz sahil kuşağında ise aşırı sıcaklar 

kivi yetiştiriciliği için uygun olmamakta, her gün sulama yapma zorunluluğu ürün maliyetini 

artırmaktadır. Ayrıca bu bölgede kış soğuklama ihtiyacı tam olarak karşılanamadığından çiçek gözlerinin 

tamamının uyanamaması sonucu verim düşüklüğü olmaktadır(Anonim 2003c). 

Türkiye kivi üretiminde son dönemlerde iyi yönde gelişmeler 

göstermektedir. Doğu Karadeniz’de son yıllarda kivi üretimi artış 

eğilimindedir. Rize ve yöresindeki kivi yetiştiriciliğinde, Çay İşletmelerine 

bağlı Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

öncülük yapmaktadır. Kivi ek bir gelir kaynağı oluşturmakta ve bu nedenle 

kivi yetiştiriciliğine karşı ilginin giderek arttığı gözlenmektedir. Türkiye’de 

üretilen kivinin yaklaşık 1000 tonluk bölümü Rize’den karşılanmaktadır. 

Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde Valilikler ve Tarım İl Müdürlükleri aracılığı ile ücretsiz kivi fidanı 

dağıtılarak kivi yetiştiriciliği teşvik edilmektedir. Böylece üretim miktarının gelecek yıllarda yeni 

bahçelerin devreye girmesiyle artması beklenmektedir (Anonim 2003d ve 2003e). 

4. Genel Değerlendirme 

Kivi üretimi ülkemizde yıllar itibari ile artış göstermektedir. Kivi 

tüketiminde iç talebi karşılayamayan ülkemizde bu durum iyiye 

işarettir. Kivi üretiminin  sürekli artış göstermesi kivi ithalatını 

kısıtlayarak, dışarıya döviz akışını önleyecektir. 

Ülkemizde kivi yetiştiriciliğinin geçmişi çok kısa olduğundan bu 

konuda yeterli bir bilgi birikimi oluşamamıştır. Özellikle bu meyve 

türünün yetiştiriciliği ile ilgili  birtakım sorunları bulunmaktadır. 

Bunların başında yeterli sayıda kaliteli fidanın bulunamaması, kivi 

bahçelerinin uygun biçimde terbiye edilip taçlandırılamaması, yaz ve 

Tablo 6: Türkiye’de Kivinin İthalat Ve İhracat Değerleri 

Yıllar 1996 1997 1998 1999 2000 2001

İthalat (ton) 1.752 1.630 929 696 1.453 2.451

İhracat (ton) 11 26 12 43 18 45  
Kaynak: FAO 2002 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Türkiye’de  Kivi  Üretim Miktarları 

Yıllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ür.Miktarı(ton) 7 72 85 190 700 840 1.400 2.350 *2700

*DİE 2. Tahmin  
Kaynak : DİE 2002 
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kış budamaların genellikle yanlış ve yetersiz yapılması, bahçelerde yeterli oranda  tozlayıcı erkek 

çeşitlerin bulunamaması gelmektedir(Anonim 2003c). Ayrıca, dikilen bitkinin geç meyve vermeye 

başlaması yetiştiriciler açısından bir sorun olarak görülmektedir. 

Doğu Karadeniz bölgesinde ticari anlamda yetiştiriciliğinin yeni yeni yapılıyor olması birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında  tekniğine uygun bir şekilde bahçelerin kurulmamasıdır. Bu 

nedenle  yeni kurulan kivi bahçelerinin mutlaka tekniğine uygun yapılması gerekmektedir. Kivi bahçeleri 

tesis edilirken uzun vadeli düşünmek gerekmektedir. Tesis aşamasında yapılan hataların sonraki yıllarda 

telafi edilmesi oldukça güçleşmektedir. Bunun için kivi üreticilerinin uzman ve bilir kişilerle diyalog 

halinde çalışmaları gerekmektedir. Karadeniz bölgesinde ürün çeşitlendirilmesi ile beraber bölgedeki 

üreticilerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmış olacaktır. Böylelikle hem bölge ekonomisine, hem de 

yurt ekonomisine ek bir gelir kaynağı oluşturulmuş olacaktır(Anonim 2003a).  Yetiştiricilik ve üretime 

teşvik açısından desteklenmeye devam edilmelidir.  

KAYNAKLAR 

Anonim 2001.    http://www.fao.org/ 

Anonim 2002.    http://www.fao.org/ 

Anonim 2002.    DİE 2002  

Anonim 2003a.  http://www.geocities.com/kivi53 
Anonim 2003b.  http://www.tarim.gov.tr 

Anonim 2003c.   http://www.sanalkivi.com 

Anonim 2003d.  Dünya Gazetesi 26/02/2003 
Anonim 2003e.   (http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2003/01/03/marmara/marmara2.html) 
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2.11. TURUNÇGİLLER                    Pervin KARAHOCAGİL,TEAE 

1.Giriş 

Turunçgillerin ekonomik olarak üretimi yapılan çeşitleri portakal, 

mandarin, limon ve greyfurttur. Turunç ise acı tadından dolayı taze 

olarak değil, reçel ve marmelat yapımında ve özellikle turunçgil 

yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılmaktadır. 

Zengin bir C vitamini içeriğine sahip olan turunçgiller insan sağlığı 

için son derece önemlidir. Taze olarak tüketimlerinin yanında meyve 

suyu olarak da tüketilirler. Ayrıca eczacılık ve parfüm sanayinde de 

aromalarından faydalanılmaktadır.  Gelişmiş ülkelerde işlenmiş 

turunçgil ürünlerinin tüketimi taze tüketimden daha büyük bir artış 

göstermektedir.  Gelişmiş ülkelerde modern işleme tesislerinin 

bulunması ve  işlenmiş ürünlerin nakliye ve depolama koşullarına 

uygunluğu bu  ürünlerin tüketimini artırmaktadır. 

Turunçgil meyvelerinin olgunlaşmasının uzun bir döneme yayılması 

ve olgunlaşan meyvelerin ağaç üzerinde bekletilebilmesi pazarlamada 

oldukça kolaylık sağlayabilmektedir. Son üç yılda Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının yarısının 

turunçgillerden karşılanıyor olması turunçgil üretiminin Türkiye açısından önemini de ortaya 

koymaktadır. 

2.Dünyada Durum 

Dünyada turunçgil üretimi 35° Kuzey ve Güney paraleller arasındaki 

bölgelerde yapılmaktadır. Kuzey Yarımküre’de, Kuzey ve Orta 

Amerika ile Akdeniz ülkeleri, Güney Yarımküre’de ise Güney 

Amerika, Güney Afrika ve Okyanusya’da ekonomik olarak 

üretilmektedir.  

Dünyadaki en büyük turunçgil üreticisi ülkeler; Brezilya, ABD ve 

Çin’dir. 2002 yılı itibari ile toplam 103 milyon ton olan dünya 

turunçgil üretiminin %44’ü bu üç ülke tarafından karşılanmaktadır. 

Türkiye ise  2.193 bin tonluk üretim miktarı ile 10. sırada yer almakta 

ve dünya toplam turunçgil üretiminin %2’sini karşılamaktadır. 

Önemli turunçgil üreticisi ülkelerin üretim miktarlarındaki değişim incelendiğinde üretim miktarlarında  

son yıllarda önemli değişiklikler olmadığı sadece en büyük üretici ülke olan Brezilya’nın üretiminde 

azalma olduğu dikkat çekmektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1-Ülkeler İtibari ile Dünya Turunçgil Üretimi (bin ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak:Anonim 2002a 

 1999 2000 2001 2002 

Brezilya 24.216 19.489 18.393 20.251 

Amerika 12.348 15.648 14.702 14.874 

Çin 11.274 9.224 12.017 10.290 

Meksika 5.381 6.062 6.325 6.875 

İspanya 5.628 5.365 5.547 5.734 

Hindistan 4.600 4.870 4.870 4.870 

İtalya 2.798 3.103 3.063 3.084 

İran 3.759 3.671 3.770 3.770 

Nijerya 3.240 3.250 3.250 3.250 

Türkiye 2.263 2.222 2.478 2.193 

Pakistan 1.943 1.897 1.897 1.897 

Dünya 102.825 101.040 102.648 103.290 
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3.Türkiye’de Durum 

Türkiye’de oldukça eski bir geçmişe sahip olan turunçgil yetiştiriciliği, Cumhuriyetten sonra hızla 

gelişmeye başlamış ve 1930 yılından itibaren üretimde önemli artışlar olmuştur. Türkiye turunçgil 

yetiştiriciliği bakımından ekolojik koşullar açısından son derece uygundur. Turunçgil alanları  Ege 

Bölgesinde marjinal üretim sınırına ulaşılmış olmakla beraber, Akdeniz Bölgesinde turunçgil 

yetiştirilebilecek alanlar turizme açılmıştır. Bunun sonucunda da üreticiler tarla bitkileri yetiştiriciliği 

yaptıkları alanlarda turunçgil yetiştirmeye başlamışlardır (DPT 2001). 

Türkiye’de Turunçgil üretiminin %95’inin sağlandığı Ege ve Akdeniz kıyıları üç ana bölüme ayrılabilir. 

Bu bölümlerin her birisi bir turunçgil çeşidinin yetiştiriciliği bakımından uzmanlaşmıştır. Çukurova 

bölgesinde Türkiye’deki toplam turunçgilin %70’i üretilmektedir. Greyfurt ve limonun %90’ı, portakal ve 

mandarinin %60’ı bu bölgede üretilir. Mersin limon üretiminde ilk sırada iken Adana ve Hatay’da 

portakal en fazla üretilen üründür. Ayrıca Adana greyfurt ve mandarin üretiminde de ilk sırada yer 

almaktadır. 

Antalya, ikinci büyük turunçgil üretim yöresidir. Türkiye’nin toplam turunçgil üretiminin %20’si bu 

yöreden karşılanmaktadır. Antalya yöresinde en fazla üretilen turunçgil çeşidi portakaldır ve portakal 

üretiminin %30’u bu yöre sağlamaktadır.  

Turunçgil üretimi yapılan üçüncü yöre ise İzmir’dir ve diğer iki bölgeden daha küçük bir alanı kapsar. 

Toplam turunçgil üretiminin %5’i buradan karşılanmaktadır. İzmir yöresinde en fazla üretilen turunçgil 

çeşidi mandarindir. Toplam mandarin üretiminin %20’si bu yöreden karşılanmaktadır. Turunçgil üretimi 

yapılan Ege ve Akdeniz kıyılarının iklim özellikleri  hasat zamanının uzamasına yol açmaktadır. İlk hasat 

Mersin’de eylül ayında enterdonat limon ile 

başlayıp, batıya İzmir’e kadar kıyı boyunca 

devam etmektedir (Anonim 2002b). 

Şekil 1- Türkiye’nin 2002 yılı Turunçgil 

Üretiminde Türlerin Oranı              

2002 yılında toplam turunçgil üretiminin 

%57’si portakal, %20’si mandarin, %18’i 

limon   ve %5’i greyfurttan oluşmaktadır 

(Şekil 1). 

Çizelge 2-Türkiye’de Turunçgil Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Tüketimi  

Kaynak:Anonim 2002b  

*Dikim alanı bir dekarda 30 adet portakal ve limon, 26 adet altıntop ve 36 adet mandarin  olduğu kabul edilerek hesaplanmıştır. 

**Tahmini verilerdir. 

 
 

 

Dikim 

Alanı* 

(ha) 

Toplam 

Alana 

Oranı% 

Toplam Ağaç 

Sayısı 

Üretim 

1000 ton 

Verim 

Kg/ağaç 

Toplam 

Üretime 

Oranı% 

Taze 

Tüketim 

1000 ton 

İşleme 

1000 ton 

    2000     

Portakal 41.717 46.08 12.515 1.070 85.5 48.09 847 107 

Mandarin 25.603 28.28 9.217 560 60.8 25.17 346 56 

Limon 19.567 21.61 5.870 460 78.4 20.67 263 46 

Greyfurt 3.654 4.04 950 135 142.1 6.07 36 11 

Toplam 90.540 100.00 28.552 2.225 77.9 100.00 1.492 220 

    2001     

Portakal 42.000 46.05 12.600 1.250 99.2 50.51 964 125 

Mandarin 25.694 28.17 9.250 580 62.7 23.43 295 55 

Limon 19.667 21.56 5.900 510 86.4 20.61 310 50 

Greyfurt 3.846 4.22 1.000 135 135.0 5.45 34 11 

Toplam 91.207 100.00 28.750 2.475 86.1 100.00 1603 241 

    2002**     

Portakal 42.333 45.97 12.700 1.250 98.4 56.31 955 125 

Mandarin 25.972 28.21 9.350 450 48.1 20.27 230 40 

Limon 19.833 21.54 5.950 400 67.2 18.02 240 35 

Greyfurt 3.942 4.28 1.025 120 117.1 5.41 30 11 

Toplam 92.081 100.00 29.025 2.220 76.5 100.00 1.455 211 

 

Portakal

57%
Mandarin

20%

Limon

18%

Greyfurt

5%
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2001 yılı verilerine göre yaklaşık 460 milyon ton olan Dünya yaş meyve 

üretiminin 11 milyon tonu Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Bu 

üretimin de 2,5 milyon tonu turunçgil üretiminden  sağlanmaktadır 

(Anonim 2002a). 

2002 yılında 92 bin hektar olan turunçgil dikim alanının %46’sı portakal, 

%28’i mandarin, %22’si limon ve %4’ü de greyfurttan oluşmaktadır 

(Çizelge 2). 

Türkiye’de 2002 yılındaki toplam turunçgil üretiminin %65’i taze olarak tüketilirken  %25’i ihraç 

edilmekte, %10’u ise işlendikten sonra kullanılmaktadır (Çizelge 2). Ancak özellikle eski Sovyetler Birliği 

ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen turunçgil sularına olan taleple beraber işlenmeye ayrılan kısmın 

artması beklenmektedir. 

Turunçgiller su oranları yüksek ürünler oldukları için uzun süreli depolamaya dayanıklı değillerdir. Bu 

nedenle de ekonomik anlamda stok yapılamamaktadır. Yalnızca toptancılar arzı daha uzun bir döneme 

yayabilmek ve fiyatlardaki düşüşü önlemek amacıyla özellikle limon ve az miktarda da portakal ve 

greyfurdu Orta Anadolu’daki doğal mağaralarda ve Kapadokya yöresindeki peri bacalarında belli bir süre 

muhafaza edebilmektedirler. Buna karşılık konsantre meyve sularında sınırlı oranda stok 

yapılabilmektedir. 

Türkiye yaş meyve ve sebze  ihracatı 2001/2002 sezonunda rekor seviyelere ulaşmış, tüm ürünlerin 

ihracatında büyük artışlar yaşanmış, turunçgillerde bu artıştan payını almıştır. İhracattaki bu artışın nedeni, 

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonucunda  Türk lirasının değerinin düşmesi ve Türk ihracat 

ürünlerinin dış pazarda rekabet gücünün artmasıdır.  

2002 yılında 1.616 bin  ton olan yaş meyve ve sebze ihracatının  %51’i turunçgil ihracatından sağlanmıştır 

(Çizelge 3). Turunçgiller içinde en fazla ihracatı yapılan ürün ise mandarin olmuştur. Toplam turunçgil 

ihracatı 2002 yılında 253 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve ihracatta %33 ile en fazla payı mandarin 

almıştır. 

Çizelge 3-Türkiye’nin Yaş Meyve Sebze ve Turunçgil İhracatı 

 2000 2001 2002 

  Miktar (ton) Değer (bin 

$) 

Miktar 

(ton) 

Değer (bin 

$) 

Miktar 

(ton) 

Değer (bin 

$) 
Portakal 96.495 32.522 153.474 49.218 189.175 55.364 

Mandarin 151.347 52.798 230.177 73.853 273.037 84.648 

Limon 169.210 70.031 220.400 82.411 239.617 85.154 

Altıntop 96.473 25.218 86.856 21.873 118.705 28.222 

Toplam Turunçgil 513.524 180.569 690.906 227.356 820.534 253.388 

Yaş Meyve Sebze 600.069 210.420 867.199 271.526 795.756 293.128 

Genel Toplam 1.113.594 390.989 1.558.105 498.881 1.616.290 546.516 

Toplam İhracat 

İçerisinde 

Turunçgillerin Payı % 

 

içindeki Turunçgil 

Oranı 

46 46 44 46 51 46 

Kaynak: Anonim 2002c 

Türkiye’nin portakal ve limonda en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Rusya, Ukrayna, Romanya ve Suudi 

Arabistan’dır. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir. Mandarinde; Ukrayna, İngiltere, 

Rusya, Suudi Arabistan ve Doğu Avrupa ile Avrupa Birliği ülkeleri, greyfurtta ise Rusya, İngiltere, 

Romanya, Polonya ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla ihracat yapılan ülkelerdir. 
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4.Genel Değerlendirme 

 
Türkiye’de turunçgil üretiminde sürekli artış gözlenmektedir. 2010 yılında toplam 

üretimin 4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir (Anonim 2002c). Üretimdeki 

bu artışın iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

özellikle dış pazarlarda talep edilen çeşitlerin üretimine öncelik verilmeli, istenen 

kalite ve standartta ürün elde edilebilmesi için gerekli çeşit ve yetiştirme teknikleri 

üreticilere tanıtılmalı ve bu konuda üreticilere yol gösterilmelidir. Günümüzde iyi organize olmuş ve 

yüksek düzeyde korunan pazarlara açılmak ve rekabet gücünü artırabilmek ancak üretimde kalitenin 

artırılması ve organize olmuş pazarlama ağının kurulması ile mümkün olabilecektir. Turunçgil üreticisi 

devlet desteğinden yararlanmalı, Ziraat Bankası  düşük faizli kredi uygulamasına devam etmelidir. Üretici 

birliklerinin  pazardaki rolleri giderek arttırılmalı, devletin desteklediği İhracatçılar Birliği’nin faaliyetleri 

de pazar araştırması ve bilgi sağlama ile sınırlı kalmamalıdır. 

 

 

KAYNAKLAR 
 Anonim 2002a http.//www.fao.org 

 Anonim 2002b.http.//www.usda.gov 

 Anonim 2002c. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 

 DPT,2001. Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Ankara 
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3.1.   AB’DE TARIM İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE    
  TÜRKİYE ‘DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

(TARIMSAL MUHASEBE VERİ AĞI – FADN) 

                         Dr. Gülşen KESKİN,TEAE 

1.Giriş 

Genişleme sürecindeki AB, bütünleşmiş bir Avrupa yaratma ve üye ülkelerin tek başlarına sahip oldukları 

ekonomik ve siyasi güçlerini beraberce ortak çıkarları doğrultusunda artırma hedefinde sürekli bir 

yenilenme ve değişim içinde yaşamaktadır. AB’nin temellerinin atıldığı zamandan günümüze kadar 

yaşanan süreç içinde tarım da bu değişim ve bütünleşme politikalarından payına düşeni almıştır. 

Toplulukta üzerinde en çok tartışılan konuların başında ise, tarım ve OTP (Ortak Tarım Politikası) 

tedbirleri gelmekte ve bu nedenle üye ülkelerin ekonomik verilerinin karşılaştırılması önemli olmaktadır. 

AB’ye üye tüm ülkeler kendi tarımsal yapılarına uygun veri sistemlerine sahip olmakla birlikte, 

topluluğun ortak tarım politikasının yönlendirilmesi ve üye ülkelerin işletmelerinin karşılaştırılması için 

aynı baza sahip verilerin oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla uygulanmaya başlanan Tarımsal 

Muhasebe Veri Ağı (ing.FADN, alm. INLB, frans RICA) ilk kez 1965 tarihinde 79/65 sayılı bir 

düzenleme ile gündeme gelmiştir (Anonim 2002). Günümüze kadar bazı değişikliklerle uygulaması 

devam eden FADN’ın kaynağını, topluluktaki belli bir büyüklüğü aşan ve örneklemeye göre seçilmiş 

işletmelerden toplanan mikro ekonomik veriler oluşturmaktadır. Seçilen örnek işletmelere ait veriler 

muhasebe kayıtlarından alınmakta ve verilerin toplanmasında gönüllülük esasına göre çalışılmaktadır. 

FADN sistemi içinde tarım işletmelerinin sınıflandırması ise, işletme tiplerine ve ekonomik büyüklüğe 

göre yapılmaktadır. Türkiye de AB’ye tam üyelik yolunda kararlı ve istekli bir aday ülke olarak, AB’ye 

tam üye olduğunda bu sürece dahil olacağından, aynı terminolojiye göre oluşturulmuş ve karşılaştırılabilir  

bir veri toplama sistemine sahip olmalıdır. Bu nedenle FADN benzeri bir veri toplama ağı oluşturulması 

AB’ye uyum çalışmaları kapsamında önemlidir. 

2. AB’de Tarım İşletmelerinin Yapısı 

1999/2000 Genel Anket sonuçlarına göre, AB’de 6,8 milyon tarım işletmesi bulunmaktadır. Bu 

işletmelerde 6,3 milyon kişi, 127 milyon hektar alanı işlemektedir. İşletme başına ortalama arazi genişliği 

ise 19 hektardır.  

İşletmelerin %12’sinde 2 veya daha fazla  EİB (erkek işgücü birimi) (bu işletmelerin %30’u Lüksemburg, 

%36’sı Hollanda’da bulunmaktadır) bulunurken, %63’ünde 1 EİB’den daha az işgücü bulunmaktadır. 

İşletmelerin %3’ü 100 hektardan daha fazla araziye sahip, %58’i ise 5 hektardan daha küçük araziyi 

işlemektedir. İşletmelerin %17’sini hayvancılık ve bitkisel üretimin bir arada yapıldığı işletmeler, %3’ünü 

bahçe-sebze, %36’sini meyve bahçesi, %22’sini mera (%7’si süt işletmeleri) ve %1’ini ise domuz ve 

kanatlı hayvanlar yetiştiren işletmeler oluşturmaktadır.  İşletmelerin %2’sinde ekolojik tarım ve yine 

%2’sinde seracılık yapılmaktadır. 

Tüm işletmelerin %3’ü tüzel kişiliğe sahip, %1’i grup işletmesi ve 96’si şahıs işletmesidir. İşletmelerin 

%53 ve arazinin %51’i  dağlık bölgelerde dahil olmak üzere uygun olmayan bir arazi yapısına sahiptir. 

%96 paya sahip 6,5 milyon şahıs işletmesinin %24’ü kadınlar tarafından işletilmekte, %52’si 55 yaş üzeri 

, ¾ ‘ü işletmede tam gün çalışmamakta ve %26’si esas iş olarak bir başka gelire sahiptir (Charlier, 2002). 

3. Tarımsal Muhasebe Veri Ağına Göre İşletme Büyüklüğünün Belirlenmesi 

Tarımsal işletmelerin sınıflandırılmasında standart brüt kar baz alınmaktadır. Standart brüt kar (SBK), 

işletme tiplerinin ve ekonomik işletme büyüklüğünün belirlenmesi için kullanılmakta ve ekonomik işletme 

büyüklüğü Avrupa Büyüklük Birimi (ESU-Europa Size Unit, EGE –Europaeische Grösseneinheiten) ile 

ifade edilmektedir (Anonim 2003). İşletme sınıflarına göre elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesi ise; 
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 tarımsal işletme gruplarının karşılaştırılması,  

 üye ülkelerin işletmelerinin karşılaştırılması, 

 bölgelerin karşılaştırılması, 

 zamanla ortaya çıkan değişikliklerin karşılaştırılması ve AB’deki tarımsal işletmelerin 

durumlarının ortaya konması amacı ile yapılmaktadır ( Anonim2000). 

Belirli bir işletme büyüklüğünü ESU olarak aşan işletmeler ana faaliyet işletmeleri olarak tanımlanmakta 

ve bu işletmeler FADN’ın ana populasyonu oluşturmaktadır. Topluluktaki farklı işletme yapıları nedeni ile 

her üye ülke ayrı bir eşik değere sahiptir. Örneğin bu değer, en yüksek Belçika’da 12 ESU iken, en düşük 

değere sahip Portekiz’de 1ESU’dir. 15 üyeli toplulukta yaklaşık 4 milyon tarım işletmesi ana populasyonu 

ve bu işletmelerden örnekleme yolu ile seçilen yaklaşık 65 000 tarım işletmesi ise FADN’ın kapsamını 

oluşturmaktadır. Her örnek işletmeden toplanan veriler yaklaşık 1000 değişkenden oluşmakta ve bu veriler 

ülkelerin irtibat büroları aracılığı ile toplanmaktadır. Anket formlarında yer alan değişkenler ise şunlardır 

(Anonim 2003); 

 fiziki ve yapısal veriler, örneğin; ekim alanları, hayvan mevcudu, işgücü vb, 

 ekonomik veriler, örneğin; bitkisel üretim değeri, stok, alım-satım, üretim masrafları, 

borçlar, üretim kotası ve yardımlar, OTP tedbirlerinin kullanılmasıyla bağlantılı diğer 

benzeri şeyler. 

FADN’ın ana populasyonunu oluşturan tüm işletmeler işletme tiplerine ve ekonomik işletme 

büyüklüklerine göre sınıflandırılmaktadır. İşletme tiplerine göre sınıflandırma, genel sınıflandırma, temel 

sınıflandırma, özel sınıflandırma ve özel işletmelerin alt sınıflandırılması olmak üzere dört aşamada 

yapılmaktadır. Genel işletme sınıflaması, ihtisaslaşmış tarla bitkileri, ihtisaslaşmış bahçe bitkileri, 

ihtisaslaşmış meyve yetiştiren işletmeler, mera hayvancılığı, ihtisaslaşmış hayvancılık işletmeleri, karışık 

bitkisel üretim, karışık hayvan yetiştiren işletmeler, hayvansal ve bitkisel üretimin birlikte yapıldığı 

karışık işletmeler, sınıflandırılamayan işletmeler olmak üzere 9 işletme tipine ayrılmıştır (Anonim 2003). 

Bir tarım işletmesinin işletme tipi, işletmedeki farklı üretim faaliyetlerinin işletmenin toplam SBK’na 

nispi katkısına göre bulunmaktadır (Gündoğmuş 2000). Örneğin bir işletmenin ihtisaslaşmış tahıl işletmesi 

olarak adlandırılabilmesi için işletmenin toplam SBK’nın en az 2/3 ‘ünü tahılın oluşturması gerekmektedir 

(Anonim 2003, Anonim 2003a). 

Avrupa Büyüklük Birimi’ne (EGE,ESU) göre işletme büyüklüklerinin belirlenmesi için ; 

1- Tarımsal işletmede mevcut üretim dallarının tespit edilmesi, 

2- Her bir üretim dalının kapsamının belirlenmesi (hektar veya hayvan sayısı), 

3- İşletmenin standart brüt karını belirleyebilmek için her bir üretim faaliyeti miktarının uygun standart 

brüt karla çarpılması, 

4-Her bir üretim faaliyeti için hesaplanan brüt 

karların toplanması sonucu işletmenin toplam 

standart brüt karının bulunması (tarım işletmesinin 

toplam üretimi için standart brüt kar), 

5-İşletmenin toplam brüt karının ESU’a (1ESU 

=1200 ECU) bölünmesi ile ekonomik işletme 

büyüklüğünün belirlenmesi gerekmektedir 

(Anonim 2003). 

Avrupa büyüklük birimine göre işletme 

büyüklükleri (VO 85/377/CEE) altı ana grupta 

toplanmaktadır Buna göre; 4 ESU’den daha küçük 

işletmeler çok küçük işletmeler, 100 ESU’den daha 

büyük işletmeler ise çok büyük işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Çizelge 1).  

 

 

Çizelge 1: Ekonomik Büyüklük Sınıfları 

Gruplar Büyüklük (ESU) 

Çok küçük       < 4 ESU 

Küçük 4  - <  8 ESU 

Ortalamanın altıda   8 - <  16 ESU 

Ortalamanın üstünde 16 - < 40 ESU 

Büyük   40 - < 100 ESU 

Çok büyük    >= 100 ESU 
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15 üyeli toplulukta 2000 yılı verilerine göre 

en yüksek ortalama ESU’ye sahip ülke 82,5 

ESU ile İngiltere, en düşük ESU’ye sahip 

ülke ise 7,8 ESU ile Portekiz’dir. Çizelge 

2’de Yunanistan ve Hollanda dışındaki tüm 

üye ülkelerin ESU’ya göre büyüklükleri 

görülmektedir. Buna göre, İspanya, İrlanda, 

İtalya, Avusturya ve Portekiz dışında tüm 

ülkeler 40 ve üzeri ESU’ye sahiptir. Buradan 

15 üyeli topluluktaki ülkelerden 8‘inin büyük 

işletmelere, 3 ülkenin ortalamanın üstünde 

işletmelere ve İtalya’nın 13,7 ESU ile 

ortalamanın altında işletmelere sahip olduğu 

ve Portekiz tarım işletmelerinin de küçük 

işletme olduğu görülmektedir. 

FADN sonuçlarına göre, İngiltere ortalama 

136,17 hektar ile en yüksek tarımsal 

kullanılan alana sahipken, bu ülkeyi sırası ile 

İsveç, Lüksemburg, Fransa, Danimarka ve 

Almanya takip etmektedir. İtalya ve Portekiz 

ise en düşük tarımsal kullanılan alana 

sahiptir. Toplam büyükbaş hayvan varlığı 

(TBHV) olarak yine İngiltere ilk sırada yer 

almakta, İngiltere’yi Danimarka ve Belçika izlemektedir. En düşük TBHV’na sahip ülkeler ise, İtalya ve 

Portekiz’dir (Çizelge 3). 

Çizelge 2:FADN'ın Bazı Standart Sonuçlarına Göre 

Ülkelerin Ekonomik Büyüklükleri (2000 yılı) 

           
ÜLKELER                              

Ekonomik 

büyüklük

-ESU- 

Toplam 

işgücü (yıllık 

işgücü birimi-

EİB) 

Ücretlen-

dirilmeyen 

işgücü 

 

Ücretli 

işçi 

Belçika 73,0 1,71 1,49 0,22 

Danimarka 79,5 1,41 0,90 0,51 

Almanya 56,8 2,02 1,49 0,53 

Yunanistan . . . . 

İspanya 16,3 1,38 1,06 0,32 

Fransa 56,8 1,82 1,42 0,40 

Irlanda 21,3 1,23 1,14 0,09 

İtalya 13,7 1,10 0,99 0,11 

Lüksemburg 54,3 1,70 1,47 0,23 

Hollanda . . . . 

Avusturya 23,5 1,83 1,73 0,10 

Portekiz 7,8 1,24 1,09 0,15 

Fillandiya 40,0 1,66 1,49 0,17 

İsveç 45,0 1,46 1,14 0,32 

İngiltere 82,5 2,21 1,29 0,92 

Kaynak:http://forum.europa.eu.int 

 

Çizelge 3:FADN'ın Bazı Standart Sonuçlarına Göre Tarımsal Kullanılan Alanlar ve Büyükbaş 

Hayvan Varlığı ( 2000 yılı) 

 

Ülkeler 

Tarımsa

l 

kullanıl

an 

 alan 

(ha) 

Kiralan

an  

alan 

(ha) 

Hububa

t 

 (ha) 

Bağ  

(ha) 

Mey

ve 

Bah. 

(ha) 

Yemlik  

alan 

(ha) 

Nada

s  

(ha) 

İşlen-

meyen 

alan 

(ha) 

Sebz

e ve 

Çiçe

k 

(ha) 

Toplam 

büyük 

baş 

hayvan 

varlığı 

Hayvan 

yoğ. 

BBHB/

ha 

Süt  

 verimi 

(kg/ine

k) 

Belçika 35,12 26,30 6,90 0,00 0,48 21,42 0,02 0,36 0,90 98,1 2,3 5565 

Danimarka 58,93 14,87 33,63 0,00 0,20 12,77 0,01 4,29 0,30 102,9 2,1 7037 

Almanya 58,39 39,42 24,18 0,30 0,22 22,74 0,22 2,72 0,24 63,6 1,5 6355 

Yunanistan . . . . . . . . . . . . 

İspanya 30,12 9,51 10,85 1,20 4,18 7,94 1,63 1,89 0,30 13,3 0,8 5294 

Fransa 65,19 52,09 22,45 2,17 0,53 28,65 0,20 2,57 0,66 54,8 1,2 5946 

Irlanda 39,82 7,06 2,11 0,00 0,00 37,03 0,01 0,24 0,01 49,2 1,3 4939 

İtalya 11,74 4,28 3,56 0,61 1,43 4,44 0,13 0,20 0,20 6,8 1,3 5687 

Lüksemburg 65,43 30,84 14,15 0,67 0,03 47,30 0,01 0,67 0,00 85,0 1,6 6483 

Hollanda . . . . . . . . . . . . 

Avusturya 25,55 7,81 8,77 0,55 0,31 11,61 0,19 1,09 0,11 25,4 1,2 5456 

Portekiz 12,07 3,56 1,69 0,89 1,28 4,00 3,41 0,15 0,17 5,2 0,6 5489 

Fillandiya 38,17 12,05 17,91 0,00 0,10 13,72 0,38 2,80 0,19 26,4 1,1 7553 

İsveç 72,47 28,34 29,02 0,00 0,04 30,97 0,00 4,95 0,48 46,4 0,9 7852 

İngiltere 136,17 56,22 29,21 0,00 0,33 90,87 0,18 4,12 0,92 116,5 1,0 6276 
Kaynak:http://forum.europa.eu.int 
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Hektara düşen büyük baş hayvan birimi (BBHB) en yüksek Belçika’da 2,3 BBHB, en düşük Portekiz’de 

0,6 BBHB’dir. İnek başına süt verimi ise, 7852 kg ile 4939 kg arasında değişmektedir. En yüksek süt 

verimi İsveç Finlandiya ve Danimarka’da, en düşük verim İrlanda’da görülmektedir (Çizelge 3). 

4. Türkiye’nin FADN’a Uyumu ve Genel Değerlendirme 

Tarım politikalarının sağlıklı olarak belirlenebilmesi, zaman içinde meydana gelen değişiklerin izlenmesi, 

işletmelerin ekonomik yapılarını ortaya koyacak güvenilir ve periyodik verilerin elde edilmesine bağlıdır. 

Türkiye’de tarımla ilgili çeşitli istatistikler olmasına karşın, işletme düzeyinde sermaye yapısı, tarımsal 

üretimde maliyet giderleri gibi işletmelerin ekonomik durumunu ortaya çıkaracak mikro düzeydeki 

verilerde eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunu küçük 

ve parçalı arazi yapısına sahip, hayvansal ve bitkisel üretimin bir arada yapıldığı işletmeler oluşturmakta 

ve bu işletmelerde muhasebe kaydı da tutulmamaktadır. Ancak, tarımda yapısal olarak topuluktaki 

gelişmiş ülkeler ile önemli farklılıklar olmakla birlikte, benzer farklılıkların topluluğa üye Portekiz, 

Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi tarım ağırlıklı diğer bazı ülkeler için de geçerli olduğu bilinmektedir.  

Türkiye’de FADN benzeri bir veri tabanı oluşturma çalışması 1998 yılında başlamış, bu amaçla DİE 

tarafından 1999 yılında tarımsal işletmelerin ekonomik yapılarını belirlemek için Ege bölgesinde pilot bir 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada SBK değerlerine göre tarımsal faaliyetler 5 ana gruba (işletme tipi) 

ayrılmış ve işletme büyüklükleri hesaplanmıştır. DİE’nin 2001 yılında başlattığı bir diğer çalışma ise 

halen devam etmektedir. Türkiye AB üyesi olsun veya olmasın tarımsal faaliyetlerin gelişimini ve 

değişimini takip edebilmesi, bölgesel ve ülkesel bazda tarım politikasına yön verebilmesi bakımından 

tarımsal işletmelerin ekonomik yapılarını ortaya koyacak ve işletmelerin analizini sağlayacak FADN 

benzeri bir veri toplama ağına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmaların devamı, bundan 

sonraki çalışmalara ışık tutması ve eksikliği duyulan ekonomik verilerin karar alıcılara objektif bilgiler 

sunması bakımında büyük önem taşımaktadır.  
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3.2. GIDALARDA KALİTE GÜVENLİK SİSTEMLERİ  

  Dr. Celile Özçiçek DÖLEKOĞU / TEAE 

1. Giriş 

İnsanoğlu, tükettiği gıdaların güvenliği ile ilgili  uzun yıllar önce standartlar oluşturma ve bunu uygulama 

çabası içinde olmuştur. Asurlular ağırlık ölçümleri ile ilgili yöntemleri tanımlamış, Mısırlılar bazı 

gıdalarda etiketlemeyi zorunlu kılmış, Romalılar ise alkollü içecekleri temizlik ve hijyen bakımından 

denetlemiştir. Orta çağda ise Avrupa’da yumurta, bira, şarap, peynir, ekmek ve sosis kalitesi için yasalar 

çıkarılmıştır (www.fao.org). Gelişen teknoloji ile birlikte gıda ve tarım ürünlerinde riskler artmaya ve 

aynı zamanda ortaya çıkan tehlikeler bilimsel olarak daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Uluslar arası 

ticaretin gelişmesi, tüketicinin bilinçlenmesi, gıda ürünleri satın almada çeşitlilik ve farklılık taleplerinin 

yanı sıra sağlık ve çevre kaygısının artması üreticilerin ve karar alıcıların konuya daha hassas ve bilinçli 

yaklaşmalarını sağlamıştır. Kamu ve özel teşebbüsün bu konuda çalışmaları yaygınlaşmıştır. Kamu 

gerekli düzenlemeleri ve yasal mevzuatı hazırlarken özel kuruluşlar tarafından gönüllük esası ile 

uygulanan sistemlerin başarısının kanıtlanması standartların kabulünü sağlamış ve belgelendirmeye 

dayandığı için tüketici tarafından da aranan garanti özellikleri olmaya başlamıştır. Son yıllara kadar 

üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte ürünlerin üstün özelliklerinin korunması olan kalite kontrolünün 

yerini, önce toplam kalite, daha sonra HACCP, GAP, GMP, GHP gibi sistemler almıştır. Bu yazıda 

HACCP, GMP güncel uygulamalarına yer verilmiştir. 

1.1. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) 

Hazard Analysis Critical Control Point, ifadesinin baş harflerinden oluşan ve Tehlike Analizi ve Kritik 

Kontrol Noktaları olarak açıklanabilen HACCP, gıda ürünlerinin güvenliğinde garanti sağlayan sistematik 

bir işlemdir. Hammaddeden son ürüne kadar bilimsel kontrollerin uygulanmasıyla gıdaların neden olduğu 

tehlikelerin önlenmesine odaklı bir sistemdir.  

Yaklaşık 40 yıl önce ABD Gıda ve Tarım Dairesi (FDA), ABD uzay programındaki astronotların uzayda 

tüketecekleri gıda maddelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gıda güvenliği programı geliştirmiştir. 

1971 yılında NASA ve Amerikan Ordusu Araştırma Laboratuarları’nda geliştirilerek ABD Milli Gıda 

Konferansında. tanıtılmıştır. 1974 yılında ise detaylarıyla ilk olarak uygulamaya başlamıştır (James, 

1992). Başlangıçta imalat sanayinde uygulanmış olan sistem üretici ve tüketici arasında yer alan tüm 

pazarlama faaliyetlerinde uygulanmaya başlanmıştır (Topal, 1996). HACCP temel 3 ihtiyaçtan 

doğmuştur; gıdalardan kaynaklanan hastalıkların artması ve daha önceki dönemlere göre daha hızlı 

yayılması; gıda endüstrisinde yaşanan hızlı büyüme, ürün çeşitliliği, yurt içi ve ithal işlenmiş ürünlerin 

giderek artması; FDA, eyalet ve yerel yönetimlerin gıda güvenliğini sağlamada sınırlı kaynağa sahip 

olmasıdır. ABD’de başlangıçta konserve ürünleri için yönetmelik çıkmış daha sonra ise su ürünleri ve 

içecekler için yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Uluslar arası ticaretin gelişmesi ve Kodeks Komisyonu’nun 

HACCP’i uluslar arası gıda güvenlik standardı olarak benimsemesi ile daha yaygın olarak yasal  

uygulanmanın başlaması için ürün grupları bazında HACCP planı geliştirilmiştir. FDA, tüm gıda 

ürünlerinde hem yurt içi hem de ithal ürünlerde HACCP basamakları tespit etmektedir ve uygulanabilir 

basamaklar için pilot HACCP programlarını gönüllü işletmelerde yürütmektedir. Pilot uygulamalar halen 

peynir, dondurulmuş hamur, hazır salata, ekmek, un ve diğer bazı ürünlerde devam etmektedir. Yasalar 

ürün bazında çıkarıldığı gibi işletme büyüklüğü de dikkate alınarak hazırlanmaktadır ve 21 Ocak 2003’te 

su ürünleri ve içeceklerde büyük işletmeler için yasa çıkarılmış ve 20 Ocak 2004’te de küçük işletmeler 

için yasanın yürürlüğe gireceği belirlenmiştir (www.fda.gov). Kanada, Yeni Zelanda, Japonya’da da 

uygulama oldukça yaygın ve yasal boyutta yapılmaktadır.  

HACCP sistemi düzenlenerek 7 basamakla tanımlanmıştır (www.kkgm.gov.tr). Bunlar; 

1. Risk Analizi: tüketicinin maruz kalacağı gerçek ve potansiyel tehlikelerin hangi safhada meydana 

gelebileceğinin uzmanlar tarafından belirlenmesi. 
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2. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi: Üretimden tüketim sürecinin herhangi bir noktasında 

kontrolün yapılmaması veya gözden kaçırılması sonucu oluşabilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal 

tehlikelerin belirlenmesi. 

3. Belirlenen her bir kritik kontrol noktasında önlemler için kriterlerin belirlenmesi, kritik sınırların 

saptanması. 

4. Kritik kontrol noktalarıyla belirlenen uyarı ve önlemlerin uygulanabilmesi için yöntemlerin 

saptanması. 

5. Belirlenen sınırlardan (kriterlerden) sapmaların kontrol altına alınarak düzeltilmesi. 

6. Doğrulama prosedürlerinin (yöntemlerinin) tesis edilmesi 

7. Belgeleme ve kayıt tutmanın tesis edilmesi.

HACCP her üretim dalında uygulanabilir bir sistemdir fakat, her ürün için standart bir reçete söz konusu 

değildir. Her ürün için yeniden düzenlenmesi gerekir. Çünkü, her ürünün işleme tekniği, hammadde, 

depolama, ambalajlama ve taşıma aşamasında farklı riskler içermektedir. Ayrıca, ürünün hedef kitlesi için 

risk sınırları da farklıdır. Yetişkinlerin, bebeklere ve yaşlılara göre toleransı ve risk düzeyleri de mutlaka 

farklı olacaktır (Topal, 1996).  

Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem olan HACCP gerek işletmeye, tüketiciye ve de ülkeye 

önemli avantajlar sağlar (Özçiçek, 2002);  

 Gıda endüstrisine eleman yetiştirme, tüketiciyi bilinçlendirme yönünde yaptırımlarıyla iyi bir 

eğitim programı sunar, 

 Tehlike önlemeye dayandığı için ürün kayıplarını azaltarak hatalı ürün riskini elimine eder ve 

maliyetleri düşürür, 

 Ürünün pazarlama gücünü artırır ve müşteri güvenini kazandırarak pazarda rekabet avantajı 

yaratır, 

 Tüketicinin güvenirlik kontrolü yapma çabası ve riskler hakkında endişeleri azalacağından 

tüketici faydasını artırır,  

 Tüketicilerin ve işverenlerin gıdalardan doğan hastalıklar karşısında ekonomik kayıplarını da 

azaltır, 

Ayrıca uluslar arası ticarette engellerin azalması ve dünya pazarlarında işletmelerin daha etkin rekabet 

etmesine yardım ederek ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır (www.fda.gov).  

Gelişmiş ülkelerde hazırlık aşaması tamamlanmış ve bir çok açıdan uygulamaya başlanmışken gelişme 

yolunda olan ülkelerin (GOÜ) çoğunda gıda güvencesizliği gibi önemli bir problem çözüm 

beklemektedir. Buna rağmen bir çok GOÜ’de mevzuatlarda uyumlaştırma çalışmaları başlamıştır. 

Türkiye’de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, uluslar arası 

anlaşmalar ve bu anlaşmaların genel ülke ekonomi politikalarına yansıması ve de rekabetin gereği olarak 

1995 yılında 560 sayılı KHK ile “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine” dair hükümler kabul 

edilmiş ve aynı yıl kanun şeklini almıştır. 1997’de yayınlanan “Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin” 1. 

Bölümü’nde kritik kontrol noktası tanımına, 7. Bölümü’nde de Gıda Hijyeni için hammadde temini, 

işleme ve kontrol işlemlerine yer verilmiş, kritik kontrol noktalarının uygulanışı ve aşamaları ilk kez 

belirtilmiştir. 1998 yılında da “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” ile 

işyeri sorumlulukları belirlenmiş ve bu sorumluluklar arasında HACCP prensipleri yer almış ve 15 Kasım 

2002’de yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Ülkemizde henüz HACCP uygulaması ile ilgili yeterli 

istatistik veri tabanına ulaşılamamaktadır. Ayrıca, uygulamada da sektör profilinin belirlenmemesinden 

doğan aksaklar mevcuttur. Denetim mekanizmasının işleyişindeki gelişmelere rağmen istenilen seviyeye 

ulaşmak zaman alacaktır. AB üyeliği yolunda gıda mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları büyük 

ölçüde tamamlanmış olmakla beraber denetim ve akreditasyon kurumlarının belirlenmesi konusunda 

geçmiş dönemlerde yaşanan belirsizlik ve AB ile uyumsuzluk çözülmüş ve ülkemizde de uygulama 

zorunluluğu 2004 yılı sonu olarak belirlenmiştir.  AB’de bu zorunluluk 1 Ocak 2004’te başlayacaktır. 
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1.2. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 

Güvenli gıda beklentilerinin artması bir çok uygulamayı da beraberinde getirmiştir. Bunları, iyi tarım 

uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, iyi üretim uygulamaları gibi artırmak mümkündür. Bu 

uygulamalardan en eski olanı GMP’dir. Açılımı Good Manufacturing Practice olan bu uygulama, gıda 

ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, 

işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması 

gereken bir teknikler dizisidir (Topal, 1996). Gıdaların güvenliği ve yarayışlılığını garanti altına alan 

uygulama standartları olarak tanımlanabilen GMP ilk kez 1967 yılında FDA (Food and Drug 

Administration) tarafından gıda ürünleri için önerilmiştir (Oraman, 1998). 1969 yılında da gerekli 

değişiklikler yapılarak tüm gıda endüstrisinde uygulanabilir hale getirilmiştir. GMP, imalatta bir kalite 

yaklaşımıdır ve tüm gıda sanayi elemanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili 

ürün üretimini sağlar (www.gmp1st.com). Ayrıca, bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken 

temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet 

ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına 

alır. 

Bir çok kalite uygulamasında olduğu gibi ABD öncüdür ve FDA tarafından denetimler yapılmaktadır. 

Denetimler, Personel; İşletme, zemin ve çevre; Sanitasyon olanakları ve kontrol; Sanitasyon 

uygulamaları; Ekipman ve işleme teknikleri; İşleme ve kalite kontrol basamakları başlıklar altında 

yapılmaktadır (Topal, 1996). 

Bu sistem ile tüketici tehlikeli bir ürün alımından korunmuş olmaktadır. ABD’de yasalarda yer aldığı için 

gerekli düzenlemeleri yerine getirmeyen bir firma uyarı, ürüne el koyma, para cezası ve hapis gibi cezalar 

uygulanmaktadır. GMP’de basamaklar çok genel ve açıktır. Ayrıca esnek olduğu için imalatçıya gerekli 

kontrollerin nasıl yapılacağı seçme şansı da vermektedir. İmalatçı üretim sistemini ve teknolojisini yasa 

gereği güncellemek zorundadır. Bu nedenle cGMP olarak da zaman zaman adlandırılmaktadır. “c” güncel 

anlamına gelmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı hakim olduğu için işletmeler eğitim, güçlendirme, 

içsel ve dışsal denetleme konusunda güncellenen bir döngüyü oluşturmalıdır. 

Ülkemizde GMP uygulamaları sınırlı sayıda yapılmaktadır ancak bu konuda yasal bir zorunluluk yoktur 

fakat ihracat yapan işletmelerin özellikle AB pazarına girebilmesi bu uygulamaları hayata geçirmesi ve 

devam ettirebilmesi ile mümkündür. AB’de 2003 yılında faaliyetlerine tam olarak başlayan Avrupa Gıda 

Otoritesi ile HACCP, GHP, GMP sistemleri de yasal olarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa AB ülkelerini 

sorumluluk altına alırken aday ülkeleri ve ticaret yapan 3. ülkeleri de kapsamaktadır. Bu gelişmeler göz 

önünde bulundurularak önemli pazarlarda rekabet edebilir koşulların hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. 

3. Genel Değerlendirme 

Türk Gıda Mevzuatı bir çok gelişmeyi ve yeniliği uygulamaya geçirmiştir. Ulusal ve uluslar arası rekabet 

gücünü artırarak sanayinin önünün açılmasını sağlayarak haksız rekabeti de önlemeye çalışmaktadır. 

Mevzuatın önemli bir bölümünü Türk Gıda kodeksi oluşturmaktadır ve Kodeks Alimentarius, FDA ve 

AB direktifleri ile uyumlaştırılmıştır. Günümüzde Türk gıda sistemi HACCP ve GMP gibi kalite 

sistemlerinin uygulandığı güvenilirlik yaklaşımına doğru gitmektedir (Karacabey vd., 2000).  

HACCP sistemi çok önemli bir sistem olmakla beraber tek başına yeterli olmayabilir. Gıda Hijyeni-

Kodeks Genel Prensiplerine dayalı sistemlerin uygulanması, sistemi tamamlayabilir (Soydal, 2000). 

Ülke gıda sanayi performansının ortaya konulması uygulama ve denetlemede kolaylık sağlayacaktır. 

%90’ının geri teknoloji uyguladığı yaklaşık 24.000 gıda imalatçısının kalite kriterlerini sağlanması için 

büyüklüklerine göre sistematik olarak uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, diğer gıda 

işletmeleri (restoran, otel, perakendeciler, yemek fabrikaları vb) ile ilgili veri tabanı oluşturularak tüm 

işletmelerin kademeli olarak uyumu teşvik edilmelidir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kalite 

güvenliği ile ilgili eğitim programları yapılmalı sistemlerin zorunluluktan çok gerekliliği bilinci 
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aşılanmalıdır. Gıda güvenliğine ihracatı artırma koşulu olarak şartlanmanın yerine sağlıklı beslenme 

olarak bakılmalıdır ve üretici, tüketici bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

Sektörde önemli bir sorun da kayıt dışı  üretimlerin varlığı ve bu üretimlerin denetlenmesinde yaşanan 

aksaklıklardır. Tüm işletmelerin kayıt altına alınması güvenli ürün arzı için yapılan çalışmaları 

kolaylaştıracaktır. 

Mevcut kurumsallaşmada aksaklıkları temelini oluşturan iş tanımı açık olarak yapılmalı ve sorumlu 

kurumlarda kalifiye personelin artırılması sağlanmalıdır. Kurumsallaşma koordinasyonu aksatmayacak 

boyutta olmalı ve denetim mekanizması için yasal alt yapı düzenlenerek bu konuda çalışanların özlük 

hakları da belirlenmelidir. 
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3.4. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE 

         Türker DÖLEKOĞLU,TEAE 

1.Giriş 

1950’li yıllardan bu yana dünyada uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması ve uluslararası ticaretin 

serbestleştirilmesi gibi temel amaçlarla “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması” (GATT) 

çerçevesinde müzakere turları yapılmaktadır. Türkiye III. GATT Konferansına katılarak bu sözleşmeyi 

imzalamış ve 1953 tarihli yasa ile Parlamento tarafından onaylanmıştır. Uluslararası ticaretin 

serbestleştirilmesini ve düzenli işleyişini amaçlayan bir anlaşma niteliğindeki GATT, kurumsal bir yapıya 

kavuşturularak 01.01.1995 tarihi itibariyle Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştürülmüştür. DTÖ'yü kuran 

Anlaşma ile DTÖ’nün, Uruguay Round sonuçlarını oluşturan bütün metinleri kapsayacak biçimde 

GATT'ın yerine geçmesi kabul edilmiştir.  

Tarım konusu ise DTÖ’nün yürürlüğe girdiği 1995 yılından itibaren ek anlaşmalardan biri olarak ilk kez 

bir kural ve disipline bağlanmıştır. Anlaşma tarım ürünleri ticaretinde adil, öngörülebilir ve serbest piyasa 

mekanizmasına dayalı bir sistem hedeflemektedir. Bu kapsamda tarım ürünlerinde pazara Giriş, iç 

destekler ve ihracat sübvansiyonları ana başlıklarında üye ülkelerin yerine getirmekle mükellef oldukları 

kurallar belirlenmiş ve anlaşma öncesinde büyük ölçüde müdahalelere ve tarife dışı engellere konu olan 

uluslararası tarım ürünleri ticaretinin çok taraflı sisteme entegre edilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu 

süreçte, tarım ürünleri, üzerinde en çok tartışılan ve pazarlık edilen konu haline gelmiş çok sayıda farklı 

çıkar grubunun üzerinde anlaştığı ortak bir çizginin yakalanması henüz mümkün olamamıştır.  

Tarım sektörünün ülkemiz açısından taşıdığı önem ve müzakere süreci içinde alınacak kararların 

ülkemizin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı tarım politikalarının şekillendirilmesi açısından sahip 

olduğu belirleyici rol paralelinde, bu bilgi notunda müzakere sürecinin geldiği noktadan ve Türkiye’nin 

tarım sektörü açısından müzakere masasındaki konumundan toplumun olabildiğince geniş kesiminin 

haberdar edilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgi notunun oluşturulmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Web 

sayfasında bulunan “Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye” başlıklı metinlerden, Çakmak ve Akder’in 1999 

yılında yaptıkları “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının Yeni Görüşme Dönemi ve Türkiye: 

Olanaklar, Kısıtlar ve Stratejiler” başlıklı çalışmasından geniş ölçüde yararlanılmıştır.  

 2. İleri Tarım Müzakereleri 

Tarım Anlaşması ile temelde dünya tarım ürünleri ticaretinde devamlı bir liberalizasyon öngörülmektedir. 

Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından gelişme yolundaki ülke ekonomilerinde halen çok önemli bir 

konuma sahip olan tarım sektörü, gelişmiş ülkeler için de ekonomik öneminin yanı sıra, gıda güvenliği, 

kırsal yaşamın sürdürülebilirliği gibi sosyal bazı nedenlerle çok önemlidir. Uruguay Turu sırasında DTÖ 

üyesi ülkeler, tarım ürünlerinde pazara Giriş, iç destekler ve ihracat sübvansiyonlarına ilişkin çeşitli 

taahhütlerde bulunmuşlardır. DTÖ Tarım Anlaşması, Gelişmiş Ülke (GÜ) Gelişme Yolundaki Ülke 

(GYÜ) ve En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) farklı oran ve sürelerde taahhütte bulunabilme olanağı 

tanımaktadır. Nitekim, DTÖ çerçevesinde GYÜ statüsünde olan ülkemiz, tüm tarımsal taviz ve 

taahhütlerinde, Tarım Anlaşmasının gelişme yolundaki ülkeler için öngördüğü farklı ve lehte muamele 

hükümlerinden yararlanmıştır. 

Anlaşmanın önemli kısımları sırasıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 1. Madde: Önemli tanımlar listelenmiştir. En önemli tanım "Toplu Destek Ölçümü'dür". 

 2. Madde ve Ek 1 tarım ürünlerinin kapsamını tanımlamaktadır ve liste Harmonize Sistem'e (HS) 

göre belirlenmiştir. 

 3. Madde: İndirim taahhütleri içeren eklerin anlaşmanın parçası olduğunu belirtmektedir. 

 4 ve 5. Maddeler ve Ek 5: Pazara Giriş olarak tanımlanan, ithalat konuları üzerinedir. 

 6 ve 7. Maddeler ve Ek 2, 3, 4: Ülke içinde uygulanan ve taahhüt dışı kalıp, indirime tabi 

olmayan tarımsal desteklerle ilgilidir. 
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 8, 9, 10, 11 ve 12. Maddeler: Miktar ve harcama olarak ihracat sübvansiyonlarını, Tarım 

Anlaşması'nın kullandığı deyimle ihracatta rekabeti düzenlemektedir. 

 13. Madde: Tarım Anlaşması sonucu ortaya çıkan yaptırımların önceki GATT anlaşmalarıyla 

tutarlılık ve uyumu sağlamaya çalışmaktadır. Bu madde "sulh hükmü" (peace close) olarak 

bilinmektedir. Özelliği ve önemi, Tarım Anlaşması içinde yer alan istisnaların GATT 

anlaşmasının diğer hükümlerine göre şikayet edilemeyeceğini hükme bağlamış olmasıdır. 

 14. Madde: "Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşmasını" Tarım Anlaşması ile ilişkilendirmektedir 

 15 ve 16. Maddeler GOÜ ve en az gelişmiş ülkelere farklı uygulama yapılacağını karara 

bağlamaktadır. 

 Anlaşma, taahhütlerin izlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü üzerine düzenlemeler ile devam 

etmekte ve reform sürecinin devamlılığın altını çizerek sona ermektedir (Çakmak ve Akder 1999) 

Tablo 1. DTÖ- Tarım Anlaşmasının Yapısı 
 

Yaptırım 

Alanları 

Kurallar Liberalleşme Teminat ve 

Garantiler 

 

İthalat 

Tarife dışı engelleri 

tarife haline dönüştür 

Tarife kotaları oluştur 

Tüm tarifelere üst sınır 

koy 

Üst sınır tarifeleri 

on yıllık süre 

içinde ortalama 

%24 oranında 

indir. 

Her bir tarife 

kalemini en az % 

10 indir 

Tarife 

kotalarıyla 

ihracatçılara 

pazara 

ulaşabilme 

garantisi 

İthalatçılar için 

özel teminat 

 

İhracat 

Mevcut ihracat 

sübvansiyonlarının 

miktar ve 

harcamalarına sınır koy 

Taahhütlerde yer 

almayan mallara 

ihracat sübvansiyonu 

verilmeyecek 

 

Sübvansiyonlu 

ihracat miktarını 

10 yıl içinde %24 

azalt 

 

Gıda yardımı 

kurallarına 

uymak 

İhracat kredileri 

ile ilgili 

müzakerelerin 

ileri alınması 

 

Üretim 

İzin verilen iç destekler 

için tanımlanan “yeşil 

kutu” 

Fiyata doğrudan 

etki yapan ve dış 

ticareti saptıran 

desteklerin on 

yıllık süre içinde 

%13,3 azaltılması 

GOÜ’lere 

sübvansiyon 

istisnaları 

Üretimi 

kısıtlayan 

programların 

istisna tutulması 

Kaynak: Çakmak ve Akder 1999 

DTÖ Tarım Anlaşmasının 20. Maddesi: Tarım sektöründe Uruguay Turu ile başlayan ve pazara Giriş 

imkanlarının artırılması, ihracat sübvansiyonları ve iç destek kullanımının süreç içinde azaltılması 

yönündeki reform programının devamını hükme bağlamaktadır. “İleri Tarım Müzakereleri” olarak 

adlandırılan bu süreç, Anlaşmada belirtildiği üzere, uygulama döneminin bitiminden bir yıl önce, DTÖ 

Genel Konseyi’nin aldığı karar ile 23-24 Mart 2000 tarihlerinde başlatılmış olup halen  devam 

etmektedir. Anlaşmanın 20. maddesi çerçevesinde söz konusu Müzakereler, indirim taahhütlerinin 

uygulanmasından elde edilen deneyim, indirim taahhütlerinin dünya tarım ürünleri ticareti üzerindeki 

etkileri, GYÜ’lere özel ve ayrıcalıklı uygulama ile ticaret dışı mülahazalar gibi hususlar da dikkate 

alınmak suretiyle DTÖ Tarım Komitesinin özel oturumları ile yürütülmektedir. 
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İleri Tarım Müzakerelerinin ilk aşaması: 2000 yılı Mart ayında başlayan müzakere sürecinin ilk aşaması, 

22-23 Mart 2001 tarihlerinde yapılan toplantılar ile tamamlanmıştır. Bu toplantılarda üye ülkeler, pazara 

Giriş, ihracat sübvansiyonları, özel ve lehte muamele, iç destekler ve ticaret dışı mülahazalar konularında 

müzakere önerilerini sunmuşlardır. 

Müzakerelerin ikinci aşaması: Ülkelerin genel yaklaşımlarını görebilmek açısından önem taşıyan ilk 

aşamanın ardından 21-23 Mayıs 2001 tarihlerinde düzenlenen toplantı ile müzakerelerin ikinci aşamasına 

geçilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin görüşmelere, DTÖ Tarım Komitesinin 21 – 23 Mayıs 2001 

tarihlerindeki özel oturum toplantısı ile başlanmıştır. Bu çerçevede tarife kota yönetimi, tarifeler, yasak iç 

destekler, özel ve lehte muamele, ihracat sübvansiyonları, ihracat kredileri, ticari devlet teşekülleri, 

ihracat kısıtlamaları, gıda güvenliği, gıda güvencesi, kırsal kalkınma, coğrafi işaretler, yeşil kutu ve mavi 

kutu destekler, özel korunma önlemleri, çevre, ticari preferanslar, gıda yardımı, tüketicinin 

bilgilendirilmesi ve sektörel inisiyatifler konuları ele alınmıştır.  

İleri Tarım Müzakereleri, 2001 yılı sonunda Doha’da yapılan Bakanlar Konferansında yayınlanan 

deklarasyon ile “Doha Kalkınma Gündemi” olarak adlandırılan çok taraflı ticaret müzakereleri 

kapsamına alınmıştır. Doha Bakanlar Konferansı Deklarasyonuna göre, üye ülkeler, 2003 yılı Eylül 

ayında Cancun  (Meksika)’da yapılacak 5. Bakanlar Konferansına kapsamlı taslak taahhütlerini 

sunacaklar ve genel bir gözden geçirmenin ardından “tek taahhüt” (single undertaking) ilkesi gereğince 

çok taraflı ticaret müzakereleri ile birlikte 1 Ocak 2005 itibariyle müzakerelerin sonuçlandırılması ve 

tarım sektörüne ilişkin yeni bir uygulama dönemine başlanılması öngörülmektedir.  

Doha Deklarasyonunda “ticaret dışı mülahazalar” başlığı altında ihracat sübvansiyonları, iç destekler ve 

tarifeler  gibi temel konuların yanında genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar, coğrafi işaretler, 

hayvan refahı, tüketicinin korunması ve etiketleme gibi konular da müzakerelere eklenmiştir.  

Müzakerelerin üçüncü aşaması: 26 Mart 2002 tarihinde özel oturum toplantısı ile başlayan üçüncü 

aşamada ise modaliteler başka bir deyişle üye ülkelerin yeni taahhütlerini şekillendirecek usul ve esaslar 

tartışılmıştır. Üçüncü aşama 31 Mart 2003 tarihinde sona ermiş ancak toplantılar devam etmektedir.  

2.1 İleri Tarım Müzakerelerine Yön Veren Çıkar Grupları 

Bu müzakerelerin genel olarak dünya tarım ürünleri ticaretinde yüksek payları olan AB, ABD, baş 

aktörleri Kanada, Brezilya, Avustralya, Arjantin, Şili gibi  15 ülkeden oluşan Cairns Grubu ve en büyük 

tarım ürünleri ithalatçısı olarak Japonya gibi ülkeler arasında geçtiği söylenebilir.  Ancak GYÜ’ler de 

ileri tarım müzakerelerine Uruguay Turu ve öncesi görüşmeler ile kıyaslandığında daha aktif katılım 

göstermektedirler. İleri liberalizasyon kanadında yer alan ve önemli tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerden 

oluşan Cairns grubu daha çok tarım ürünü ihraç edebilmek amacıyla bu tavırlarını sürdürmekte ve bu 

doğrultuda öneriler ile masaya oturmaktadırlar. Aralarında Kanada ve Yeni Zelanda gibi GÜ’lerin yanı 

sıra Şili ve Uruguay gibi GYÜ’lerin de bulunduğu farklı ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip Cairns 

grubu ülkeler açısından tarım ürünleri ihracat olanaklarının geliştirilmesi ortak paydayı teşkil etmektedir. 

Liberalizasyon kanadındaki bir diğer ülke ABD’dir. Dünya ticaretinde yüksek paya sahip ülkeler yeni 

müzakere döneminde de ağırlıklarını koyacaklar ve son anlaşmanın şekillenmesinde aralarındaki tavizler 

etkili olacaktır. Bu ülkeler zaten kendi görüşme ortamlarını yaratmışlardır. ABD, AB, Kanada ve Japonya 

“Quad” ismiyle yılda birkaç kez bir araya gelmektedir. Avustralya’nın da katılımıyla dörtlü çete “Quint” 

adını almakta ve beşli çeteye dönüşmektedir.    

Bu tür çok taraflı anlaşmaların yapılanmasında dünya piyasalarında ağırlığa sahip ülkelerin belirleyici 

güçlerinin olması kaçınılmazdır. Ancak, küçük ülkelerin uzun dönem çıkarlarını gözeterek 

kurabilecekleri koalisyonların etkili olabileceği Uruguay Turu görüşmelerinde izlenmiştir. GYÜ’lerin 

ileri tarım müzakerelerinde izlediği temel strateji GÜ’lerin bu güne kadar uyguladıkları tarım politikaları 

nedeniyle bu gün gelinen noktada bir haksız rekabetin oluştuğu gerçeği üzerinedir. Diğer yandan 

GYÜ’lerin de bu müzakerelerde birlikte hareket ettiklerini söylemek mümkün değildir.  

AB ise müzakere sürecinde başta ihracat sübvansiyonları olmak üzere daha korumacı bir tavır 

sergilemekte hem GÜ’lerin hem de GYÜ’lerin tepkilerine maruz kalmaktadır. AB’nin bir diğer amacı da 
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OTP çerçevesinde uygulamakta olduğu tarım politikalarını devam ettirebilmesine olanak tanıyacak 

kararları aldırabilmektir.  

Japonya'nın GÜ'ler arasında en tutucu yaklaşımı sergileyecek ülke olması doğaldır. Japonya pozisyonunu 

ortaya koyarken değişik bir tutum sergilemektedir. Yeni görüşme döneminde ihracatçı ülkelere olduğu 

kadar ithalatçı ülkelere de adil ve eşit bir ticaret ortamı yaratılmasını ve üye ülkelerde değişik tipte 

tarımın yaşamasını savunmaktadır. 

3. Türkiye’nin Yeni Dönem Müzakerelerindeki Pozisyonu  

Türkiye, müzakere sonrası ortaya çıkacak yeni mükellefiyetlerin, uzun dönemde tarımsal politikalarımız 

açısından taşıdığı önemin bilincindedir. Bu kapsamda İleri Tarım Müzakerelerine yönelik hazırlıklar, 

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Hazine Müsteşarlığı ilgili birimleri (İhracat, İthalat ve 

Avrupa Birliği Genel Müdürlükleri) ve diğer ilgili Bakanlık ve kuruluşların (Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Eximbank, A.Ü. Ziraat 

Fakültesi ve Dışişleri Bakanlığı) katılımıyla oluşturulan Ulusal Çalışma Grubu vasıtasıyla müzakerelerin 

başlangıcından beri yakından izlenmektedir.  

3.1 Türkiye’nin Müzakere Pozisyonuna İlişkin İlk Belge 

Ulusal Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde, Tarım Anlaşmasının yürürlüğe Girişinden bu yana geçen 

süre içinde Anlaşmanın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, tarımsal reform programı uyarınca tarımı 

destekleme politikamızda yapılan değişiklikler, Uruguay Turu sonrasında tarımsal üretim ve ihracat 

yapımızda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak tespit edilen müzakere önerimiz, 5 Şubat 2001 

tarih ve G/AG/NG/W/106 simgeli DTÖ belgesi olarak yayımlanmış ve DTÖ Tarım Komitesinin 22-23 

Mart 2001 tarihlerindeki toplantısında sunulmuştur. 

Söz konusu müzakere pozisyonumuzun esasları; 

 Gelişmiş Ülkelerce elverişli bütçe imkanlarına bağlı olarak yüksek oranlarda uygulanan ihracat 

sübvansiyonlarında bu ülkelerce kapsamlı indirimlerde bulunulması,  

 Gelişmiş Ülkelerce “asgari destek” oranı üzerindeki indirime tabi desteklerin kaldırılması,  

 Tarım ürünleri tarifelerinde ise, Gelişmiş Ülkelerin ihracat sübvansiyonları ve iç desteklerde 

verebilecekleri tavizlere göre gözden geçirilmek üzere, Gelişme Yolundaki Ülkelerce ilave tarife 

indiriminde bulunulmaması, buna karşılık Gelişmiş Ülkelerden kapsamlı tarife indiriminde 

bulunmalarının talep edilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, Gümrük Birliği nedeniyle ticaret politikalarımız açısından AB’ye paralel bir tutum 

izlenmekle birlikte, ülkemiz, henüz Gümrük Birliği kapsamında ortak düzenlemelere tabi olmayan tarım 

sektöründe, tam üyelik perspektifini korumak kaydıyla, AB’den bağımsız olarak hareket edebilmektedir. 

Bu doğrultuda, müzakere pozisyonumuz AB’ye olabildiğince paralel olmakla birlikte, tarım 

sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. 

Doha Bakanlar Deklarasyonunda hedeflendiği şekilde müzakere modaliteleri tamamlanamamıştır. Üye 

ülkeler bir uzlaşma sağlama amacıyla görüşmelere devam etmektedirler. 

Türkiye açısından müzakere süreci dünya tarım ürünleri ticaretinin önümüzdeki yıllarda tabi olacağı kural 

ve disiplinleri belirleyecek temel platform olarak görülmekte ve GÜ ve GYÜ’ler arasında daha dengeli 

bir yapının oluşturulması açısından fırsat olarak değerlendirilmektedir.  

Tarım alanında ileri müzakereler Uruguay Raund sırasında kararlaştırıldığı şekilde devam etmekle 

beraber, Bakanlar Konferansında müzakerelere ilişkin görev çerçevesinin açıklığa kavuşturulması ve 

müzakerelerin bir takvime oturtulması amaçlanmıştır. 

Tarım müzakerelerinde, bir yılı aşkın süredir tartışıla geldiği şekilde ihracat sübvansiyonları ile ticaret 

dışı mülahazalar konularının Deklarasyon metninde ve dolayısıyla müzakerelerde ne şekilde ele alınacağı 
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en çekişmeli konulardan birini teşkil etmiştir. Tarım alanında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip Cairns 

Ülkeleri ve hızlı bir liberalleşmeden yana olan ülkeler, ticareti bozucu etkileri nedeniyle ihracat 

sübvansiyonlarının kaldırılmasını savunurken, AB, bu grubun karşısında sübvansiyonların önümüzdeki 

müzakerelerin de sonrasında; daha geniş bir süreç içinde aşamalı olarak kaldırılmasını savunmuştur. 

Tarımda aşamalı bir liberalleşmeyi savunan ülkelerin ticaret dışı mülahazalar konusuna yaklaşımları da 

farklıdır. Ticaret dışı mülahazalar Tarım Anlaşmasının müzakerelere mesnet teşkil eden yirminci 

maddesinde müzakerelerde ele alınacak unsurlar arasında sayılmakla birlikte, bu kavramın 

müzakerelerdeki ağırlığının ne olması gerektiği ve dolayısıyla Deklarasyonda nasıl kaleme alınacağı bir 

diğer tartışma konusunu oluşturmuştur. Özellikle AB, Japonya, Kore, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler bu 

bölümün metinde daha ağırlıklı olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Türkiye, özellikle geniş imkanlara sahip Gelişmiş Ülkeler (GÜ) tarafından verilen ihracat sübvansiyonları 

ile iç desteklerin ticareti bozduğu ve GÜ'lerin bu tür uygulamalarını kaldırmaları gerektiği görüşündedir. 

Nitekim bu görüş İleri Tarım Müzakereleri çerçevesinde bilinmektedir.  

Tarım konusunda çekişmeli tartışmaların sonucunda, AB'nin ısrarları doğrultusunda önceki taslak 

metinlerde yer alan ihracat sübvansiyonlarının tamamen kaldırılması konusunda, "devam eden tarım 

müzakerelerinin sonucu hakkında şimdiden bir hüküm verilmeksizin, kaldırılmalarını teminen 

indirilmeleri" şeklinde bir ara formülasyon benimsenmiştir. 

3.2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İç Destekler Konusundaki Görüşü 

Amber Kutu:  

Gelişmekte olan ülkeler için “de minimis’in” ürün bazında değil tarım desteklerinin toplamına 

uygulanması ve “de minimis” düzeyinin artırılması (%15 düzeyine). Bu mümkün olmaz ise %10 

düzeyinin muhafaza edilmesi. 

Toplam Destek Ölçüsü (TDÖ) indirim taahhüdünde bulunan gelişmiş ülkelerin ürün bazında verdikleri 

%5 “de minimis” ve yine indirim taahhüdünde bulunan gelişmekte olan ülkelerin %10 “de minimis” 

düzeylerinin TDÖ’ye dahil edilerek indirime gidilmesi. Söz konusu indirimlerin ilk yıl %50 oranında 

yapılması ve geri kalan desteklerin 5 yıllık bir sürede tarımsal üretim değerinin %5’ine indirilmesi. 

İndirimlerin uygulanan oran üzerinden değil taahhüt süresinin sona erdiği yıldaki final bound üzerinden 

yapılması. 

İç destek hesaplamalarında esas alınan dış referans fiyatının Uruguay Round’da belirlenen baz döneme 

göre değil son üç yıla göre tespit edilmesi . TDÖ baz oranlarında revizyona gidilmesi.  

Müzakere sürecinde yüksek enflasyonun iç destek taahhütlerinin yerine getirilmesi üzerindeki etkisinin 

dikkate alınması. 

GYÜ’lere tanınan yatırım ve girdi sübvansiyonlarının indirim taahhüdü haricinde tutulması şeklindeki 

uygulamaya devam edilmesi. 

Mavi Kutu: 

Gelecekte bu kutu kapsamındaki önlemlere ülkemizin ihtiyaç duyabileceği göz önüne alınarak temkinli 

davranılması. 

Yeşil Kutu: 

Ticaret ve üretim üzerindeki olası bozucu etkisini ortadan kaldırmak için bu kutu kapsamındaki 

desteklerin tanımlarına açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

4. Genel Değerlendirme 

Doha Deklarasyon Metni ile 2005 yılına kadar sürmesi öngörülen yeni bir müzakere süreci başlamış 

bulunmaktadır. Söz konusu sürecin sonuçları Uruguay Raund'da olduğu gibi tüm ülkeler açısından 
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bağlayıcı olacak ve bir paket olarak aynı anda yürürlük kazanacaktır. Bu anlamda önümüzdeki 1.5 yıllık 

süre hazırlıklar açısından iyi değerlendirilmelidir. 

Türkiye GYÜ statüsünü haiz bir ülke olarak, başından beri sektörler arasındaki dengenin GYÜ'ler lehine 

daha iyi korunacağı inancıyla geniş kapsamlı bir müzakere sürecini desteklemiştir. Doha'da alınan karar 

ile ülkemizin çok taraflı çerçeve anlaşmaları yönünde desteklediği Singapur konuları karara bağlanmak 

üzere V. Bakanlar Konferansına bırakılmıştır. Karar doğrultusunda, Ülkemizin ilgili Çalışma Gruplarında 

yürütülecek çalışmaları yakından izleyerek müzakerelerin usul ve esaslarının belirlenmesinde etkin bir rol 

oynayabileceği ve bu zaman zarfında öncelik ve hassasiyetlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği 

düşünülmektedir. Bu itibarla hazırlıklar açısından önümüzdeki en az iki yıllık dönemin iyi kullanılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Pozisyonumuz itibariyle Türkiye açısından sanayi ürünlerinde tarife indirimlerine yönelik müzakere 

sürecinin başlatılması Deklarasyonun en olumsuz yönünü oluşturmaktadır. Ancak, sanayi ürünlerinde 

tarife indirimleri, geleneksel müzakere konusu olması nedeniyle tüm ülkelerin en kolay uzlaştıkları bir 

husus olmuştur. Bu çerçevede Deklarasyonun belirlediği görev talimatı, esasen GYÜ'leri yükümlülükler 

açısından ayrıcalıklı bir konuma oturtmaktadır. Ancak gümrük birliği nedeniyle GYÜ'lerin özellikle 

pazara Giriş konusunda elde ettikleri her avantaj, yükümlülükler açısından AB ile birlikte hareket 

zorunluluğu nedeniyle ülkemizin aleyhine olmaktadır. Bu noktadan hareketle, müzakere sürecinin 

başından itibaren Toplulukla çok iyi bir işbirliği içinde olunacaktır. 

Diğer taraftan metinde yer aldığı şekliyle müzakerelerde önceden hiçbir sektörün kapsam dışı 

bırakılamayacağı ifadesinin süreç içinde ülkelerin sektörel hassasiyetlerinin dikkate alınmasına engel 

teşkil etmeyeceği düşünülmektedir. 

Müzakerelerde çevre konusunun kamu oyunun ve sivil toplum örgütlerinin yoğun baskıları karşısında 

kapsamlı bir gündem içermek yerine kısmen müzakereye açılmış olması GYÜ'ler adına memnuniyet 

vericidir. Öte yandan, çevre konusu müzakere gündemine girmiş bulunmakta bu çerçevede, ilgili Komite 

gündemine bazı yeni konular eklenirken geleceğe yönelik müzakere arayışlarının sürdüğü de 

görülmektedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, tüm gelişmeler ışığında DTÖ'nün sadece ticareti ön 

plana çıkaran bir örgüt olarak faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olamayacağı ve değişen dünya 

şartlarına göre ticari konuların da çok boyutlu olarak ele alınmasının bir zorunluluk arz ettiğidir. Bu 

düşünceden hareketle, her ne kadar bugün Deklarasyonda bir atıfla yetinilmişse de müteakip ticaret 

müzakerelerinde işgücü standartlarının da gündeme gelebileceği düşünülmektedir. 

Çevre, ülkemizin önem vermesi ve gündemini titizlikle izlemesi gereken bir konudur. 

Deklarasyonun en olumlu unsurlarından birisi de Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 

ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla TRIPs Konseyinin 

görevlendirilmesidir. Bu görüş Türkiye tarafından desteklenmektedir. Diğer taraftan, şarap ve alkollü 

içeceklerde coğrafi işaretlere tanınan korumanın kapsamının genişletilmesi konusunda TRIPs Konseyinin 

incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmesi, her ne kadar Türkiye'nin tercihi müzakere sürecinin 

başlatılması yönünde olduysa da, aksi yöndeki kuvvetli muhalefet dikkate alındığında olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirilmektedir.. 

Tarım ve hizmetlerde devam eden müzakerelerin takvime bağlanması da olumlu değerlendirilmektedir. 

Çünkü Türkiye tarım pozisyonu itibariyle GYÜ'lerle birlikte Cairns Grubuna yakın gözükmektedir. Bu 

itibarla, pazarı bozucu nitelikteki uygulamaların GÜ'ler tarafından bir an önce kaldırılması önem arz 

etmektedir. 

Türkiye'nin en hassas sektörü tekstil, Doha'daki tartışmalarda da uygulama konularının kilit noktasını 

oluşturmuştur. Özellikle Hindistan ve Pakistan'ın katı tutumlarına ve müzakereleri durdurma yönündeki 

tehditlerine rağmen, bu konuda AB esnek davranırken, ABD taviz vermemiş ve erken liberalizasyon ile 

kota artırımına ilişkin öneriler karara bağlanamamış ve Cenevre'de görüşülmek üzere ilgili Mal Ticareti 

Konseyine gönderilmiştir.  



TEAE-BAKIŞ                                                                                                                                       

 107 

Genel olarak, Deklarasyonun GYÜ ağırlıklı bir metin olduğu ve hemen her alanda özel ve lehte muamele 

ile teknik yardım ve kapasite oluşturulması konularının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Hemen her 

konu başlığı altında GYÜ'ler ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) lehine alınan kararlara ve muhtelif 

toplantılara atıfta bulunulmaktadır. Bunun dışında ayrı bir metin olarak kabul edilen TRIPs ve Kamu 

Sağlığına ilişkin Deklarasyon GYÜ'ler açısından bir başarıdır. Nitekim, Konferans sonucu ile ilgili 

yorumlarda da GYÜ'lerin ve EAGÜ'lerin kazançlarına dikkat çekilerek yeni raundun bir "kalkınma 

raundu" olacağı ifade edilmiş ve müzakereler "Doha Kalkınma Gündemi" (Doha Development Agenda) 

olarak adlandırılmıştır. 

Müzakerelerden AB'nin de karlı çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira AB müzakerelerde pek çok 

konuda talepkar bir tutum izlemiş; özellikle tarım ve çevre konusunda güçlü muhalefete oranla kısmen 

istediğini elde etmiştir. Buna karşın, tekstil sektöründe ve Antidamping Anlaşmasının müzakereye 

açılmasında esnek davranmıştır. Singapur konuları ise, müzakerelerin başından beri tartışmalı olmuş ve 

üzerinde "anlaşma" sağlanmasının zor olacağı görülmüştür. 

ABD'nin ise, müzakere gündemi konusunda fazla iddialı olmadığı dikkate alındığında, AB'ye oranla daha 

esnek davrandığı söylenebilir. ABD açısından en büyük başarı, hiç şüphesiz Seattle başarısızlığından 

sonra Konferansın siyasi açıdan sıkıntılı bir dönemde, bir İslam ülkesinde başarıyla tamamlanarak 

liberalleşme yönünde bir adım daha atılmış olması ve çok taraflı sisteme duyulan güvenin teyit 

edilmesidir.   

Sonuç olarak Türkiye diğer ülkelerin pazarlık pozisyonlarından haberdardır. İleri Tarım Müzakereleri 

sonrasında ortaya çıkacak anlaşma, önümüzdeki yıllarda uluslararası tarım ürünleri ticaretini dolayısıyla 

ulusal tarım sektörlerinin gelişimini etkileyecek çok önemli bir metin olacaktır. Şu anda pazarlıklar 

sonrası durumun etkilerini kısmen de olsa ortaya koyabilecek değerlendirmeler yapılabilmektedir. Ancak 

bir çok gelişmiş ülkenin masaya bir takım senaryoların sayısal sonuçlarıyla oturduğu göz önüne 

alındığında Türkiye’nin de vakit kaybetmeden bu tür senaryo sonuçlarının görülebileceği analizlere izin 

veren modelleri oluşturması gerekmektedir.    
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3.5. KEÇİBOYNUZU             
       Dr. Renan TUNALIOĞLU, TEAE 

Yrd.Doç.Dr.Mücahit Taha ÖZKAYA, AÜZF-BBB 

1.Giriş 

Keçiboynuzu, (Cerotonia siliqua.L.) cinsi içerisinde yer 

alan yeryüzünün en eski bitkilerinden biridir. Türkiye’de 

Harnup; Harup, Boynuz, Kutsal kitaplarda Yaban Balı 

isimleri ile adlandırılan bu değerli ürün, bugün Yahya 

Peygamberin Ekmeği anlamına gelen İngilizce ve 

Almanca isimleri ile Avrupa’da kullanılmaktadır. Bu 

öylesine değerli bir meyvedir ki; Yahya Peygamberin 

ıssız çöllerde bu meyveyi yiyerek yaşamını idame 

ettirmeyi başardığı rivayet edilmektedir (Anonim. 

www.vagon.com.tr/keci.html).  

Keçiboynuzu Akdeniz iklim özelliğini taşıyan bölgelerin 

tipik bir meyvesidir. Keçiboynuzu ağacı, baklagiller 

familyasına ait, herdemyeşil, düşük sıcaklıklara oldukça duyarlı bir meyve ağacıdır. Genelikle kültüre 

alınmadan ve yetişme esnasında hiçbir kimyasal maddeye ihtiyaç duymadan yetiştirilen bu ağaç, ilk 

meyvesini 5-10 yaşında verir, ekonomik ömre ise 10-15 yaşında ulaşır. Daha sonra geçen her yıl meyve 

miktarını ve kalitesini arttırır. Ağaç elli yıl içerisinde 15 metre yüksekliğe erişebilir. Meyveleri Mayıs ayı 

başında büyümeye başlar ve Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşır. 

Meyve rengi olgunlaştıktan sonra yeşilden kahverengiye dönüşür. 

Olgunlaşan meyveler Eylül ayında hasat edilmeye başlar ve hasat 

mevsim koşullarına bağlı olarak Kasım-Aralık aylarına kadar devam 

edebilir. Bir meyvede yaklaşık 10-15 (tohum) çekirdek vardır. 

Keçiboynuzunun çekirdek ağırlıkları birbirine çok yakın olduğu için 

eski çağlarda ağırlık ölçüsü olarak kullanılmış ve hassas ölçümü 

sayesinde mücevher tartımında kullanılmıştır. Bugün mücevher 

ağırlık birimi olan karat, adını keçiboynuzu’ndan almıştır 

(Anonim.www.cine–tarım. com.tr/dergi/araştırma).           

Kullanım Alanları:                                           

Keçiboynuzu kullanım alanı çok fazla olan bir bitkidir. Keçiboynuzunda meyveler hasat edildikten sonra 

bir ay kadar kurumaya bırakılır. Kuruyan meyve çerez olarak ve hayvan yemi olarak doğrudan tüketilir. 

Eğer bu şekilde tüketilmeyecekse kuruduktan sonra çekirdek ve etli kısım birbirinden mekanik 

yöntemlerle ayrılarak farklı endüstrilerde hammadde olarak kullanılmak üzere ayrılır. Söz konusu 

endüstri alanları gıda (gıda yanında bu kapsamında yer alan şifalı bitki olarak), tekstil, kağıt ve petrol 

endüstrileridir. 

 Gıda Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı, sakızı ve türevleri stabilizör ve kabartıcı etkilerinden 

dolayı dondurma üretiminde, özellikle domuz eti ürünleri için ( salam vb.) katkı maddesi olarak; 

konserve et ve balık için yoğunluğu arttırıcı katkı maddesi olarak; soslara, jölelere, şuruplara, 

meyve konsantrelerinde stabilazör olarak, pasta ve çöreklerde kullanılan keçiboynuzu zamkı ise 

ürünün gevşekliğini ve bayatlamasını önleyen, kek ve büskivilerde ise yumurtadan tasarruf 

parçalanmadan kesilebilme ve kolayca taşınabilme özelliği kazandırmaktadır. Keçiboynuzu 

meyvesi şeker kamışından daha çok şeker içerir. Çekirdeği alınmış keçiboynuzu ağırlığının 

%52’si şekerdir. Keçiboynuzu pekmezinin sağlıklı yaşam prensiplerinde insan sağlığı için önemi 

ayrı bir çalışma konusu olacak kadar detaylandırılabilir. Ayrıca kakao ve kahvenin kullanıldığı 
tüm alanlarda ikame edicidir. Keçiboynuzu kahvesi kafein ve teobramin türü maddeler içermediği 

için kalp, mide ve sinir rahatsızlıkların olanlara önerilir. Ayrıca keçiboynuzu unu (Har-Un) hem 

http://www.cine–tarım.com.tr/dergi/araştırma
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pasta sanayinde hem de kakao yerine kullanılabilen doğal şeker içeriği, düşük kalorisi, kolestrol 

bulundurmaması ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir.  

 Gıda kapsamında yer alarak şifalı bitki olarak: Sindirim sistemi bozukluklarında (diare), 

gastrit, karaciğer ve özellikle de akciğer, diş ve diş etleri  rahatsızlıklarında, kolesterol düşürücü 

olarak, kas gelişiminde ve de yüksek enerji potansiyeli nedeniyle doğal doping olarak 

kullanılmaktadır. 

 Tekstil Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı ve türevleri pamuklu dokumalarda eşit geçirgenlik, 

sabit nem ve düz satıh elde etmek yanında alkaliye dayanıklı ve yoğunluğu arttırıcı olarak her 

çeşit boyacılıkta, baskıda kalınlaştırıcı etkisi ile eşit renk dağılımı ve boyanın dokuma tarafından 

kolay emilmesinde kolaylık sağlayıcı olarak kullanılmaktadır. 

 Kağıt  Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı kağıdın dökülmesinde zaman ve enerji kaybının 

önlenmesini sağlamaktadır. Böylece kağıt hamurunun drenaj oranında artış olmakta ve daha 

yüksek makine hızı sağlamaktadır. 

 Petrol Endüstrisinde: Sondaj operasyonlarında keçiboynuzu zamkı en etkili koruyucu katkı 

maddesi olarak, derin tuz tabakalarının sondajında veya tuzlu suda çalışma durumlarında su 

kaybını ve çamur yoğunluğunun azalmasını kontrol etmektedir. 

 Keçiboynuzu tüm bu kullanım alanları dışında; matbacılıkta, kozmetik sanayinde, kibrit  

yapımında, mobilyacılıkta, dericilikte (dabaklamada), fotoğraf filmlerinin emülsiyonunda, 

deterjan ve plastik sanayinde, sigara endüstrisinde tütüne lezzet vermek için, patlayıcı madde 

yapımında, seramik endüstrisinde tutkal olarak, diş macunu yapımında yoğunlaştırıcı olarak 

kullanılmaktadır (Tunalıoğlu,R.1987) (Anonim.www.vagon.com.tr/keci.html). 

2.Dünyada Durum  

Keçiboynuzu, istatistik verilere göre 11 ülkede yetiştirilen bir meyvedir.(Çizelge1). En önemli üretici 

ülkeler İspanya, İtalya, Fas, Portekiz, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tır. En büyük üretici ülke 

İspanya’dır.  İspanya dikili alan olarak dünya içerisinde %57.5, üretim olarak % 47.6 oranında paya 

sahiptir. İspanya’yı sırası ile İtalya, Fas ve Portekiz izlemektedir. Türkiye %5.9 üretim payı ile üretimde 

son sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeler içerisinde hektarda en düşük verimin ise Yunanistan’da olduğu 

görülmektedir. Dünya’da keçiboynuzu üretiminin özellikle İspanya, İtalya (Sicilya), Kıbrıs (Girne, 

Limasol, Karpas) ve Yunanistan’da (Girit) kültüre alınarak ve bu ülkelerde kapama bahçeler kurularak 

yapıldığı bildirilmektedir (Tunalıoğlu,R.1987).   

Çizelge 1. Dünya’da Keçiboynuzu Dikili Alan ve Üretimi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Olgunlaşmış Keçiboynuzu  Meyveleri (Tunalıoğlu,R.1987) 

Dünyanın büyük üretici ülkeleri aynı zamanda tüketici ülkeleridir özellikle de çerez ve gıda sanayinde 

kullanım söz konusu olduğunda. Diğer yandan üretici ülkeler aynı zamanda  ihracatçı hatta ithalatçı 

ülkeler olmaktadır. Çünkü keçiboynuzunun özellikle gıda endüstrisi dışındaki kullanımında üretici 

ÜLKELER 

Dikili Alan  Üretim  

  

Ha % Ton % 

KIBRIS 2.400 2.0 6.300 2.6 

TÜRKİYE 3.000 2.5 14.300 5.9 

YUNANİSTAN 12.600 10.6 18.500 7.7 

PORTEKİZ 9.100 7.6 21.600 9.0 

FAS 11.000 9,3 24.400 10,2 

İTALYA 8.800 7.4 39.000 16.3 

İSPANYA 68.000 57.5 114.000 47.6 

DÜNYA  118.200 100,00 239.000 100,00 

Kaynak: Anonim. www.fao.org   
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Avrupa Birliği Ülkeleri bir yandan ürünü ihraç etmekte bir yandan da endüstrilerinde kullanılmak üzere 

ithal etmektedirler. Dünya’da üretimde olduğu gibi ihracatta da İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer almakta 

onları özellikte ithalatta İngiltere, Fransa, İsviçre ve Hollanda izlemektedir (Çizelge 1) (Çizelge 2). 

Avrupa Ülkeleri keçiboynuzunu farklı endüstriler yanında un, çukulata, doğal ilaç yapımı ve hayvan yemi 

olarak değerlendirmektedirler. (Tunalıoğlu,R.1987). Türkiye ihracatçı ülkeler içerisinde %9.2 oranındaki 

payı ile üretiminde gösteremediği başarıyı 4. sırada yer alarak göstermektedir. Bu başarısını belki de 

keçiboynuzunu iç piyasada yeterince tüketemediği yada bilinen endüstri dallarında Türkiye koşullarında 

değerlendirilemediği şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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(Tunalıoğlu,R.1987) 

3.Türkiye’de Durum 

Keçiboynuzu Türkiye’de ciddi anlamda henüz kültüre alınmamış, ancak doğal ortamda 

yetiştirilebilmektedir.. Daha çok orman içi ve orman arazilerinde üçlü beşli gruplar halinde bulunan bu 

ağaçların doğal floradaki miktarı tam tespit edilmiş değildir. Türkiye’de keçiboynuzu ağaçlarının yaklaşık 

%90’nını yabani ağaçlar oluşturduğu için bu ağaçlardan kaliteli meyve eldesi mümkün olamamaktadır. 

Doğal florada Hatay’dan Çanakkale’ye kadar Akdeniz  ve Ege kıyılarında yetişebilen keçiboynuzu daha 

çok Akdeniz Bölgesinde Mersin, Antalya ve Muğla’nın merkez ve kıyı şeridi ilçelerinde üretilmektedir. 

(Ercan.S. 1985). Fakat bu üretimin ekonomik bir üretim olduğunu ifade etmek mümkün değildir.  

Türkiye’de keçiboynuzu genellikle çerez, un, pekmez ve hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Son 

yirmi yıla kadar genelde üretildiği bölgelerde tüketilen keçiboynuzu özellikle pekmez ve un olarak 

işlenmeye başladıktan sonra tüm ülkede tüketilir olmuştur. Özellikle pekmeze işleme, konserve imalatı 

yapılabilen işletmelerde yan ürün olarak işlenmektedir. Gerek pekmez gerek un 

formundaki bu keçiboynuzu ürünlerinin  insan sağlığı açısından yararı oldukça 

fazladır. Türkiye’deki diğer ve önemli bir kullanım alanı ise doğal ilaç 

yapımıdır.  

Türkiye’de meyve veren 304 bin keçiboynuzu ağacından ortalama 14 bin ton 

keçiboynuzu üretilmektedir (Çizelge 4). Türkiye’nin keçiboynuzu ithalatı 

olarak önemsiz miktarlarda olmaktadır. İthalat, keçiboynuzundan diğer şekilde 

yapışkan sıvılar, keçiboynuzu tohumları-kabukları soyulmamış,ezilmemiş ve keçiboynuzundan 

eterifiye/esterifiye edilmiş yapışkan formlarında Almanya, İsviçre, Fransa;Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

Çizelge 2.Dünyada Keçiboynuzu İhracatı  

                  (1996/2001 Ort)  

ÜLKELER 
İhracat 

Miktar 

(Ton) % 

İSPANYA 29.300 45.6 

PORTEKİZ 7.900 12.2 

FAS 7.300 11.4 

TÜRKİYE 5.900 9.2 

KIBRIS 4.300 6.7 

YUNANİSTAN 1.700 2.7 

İTALYA 2.000 3.0 

DİĞERLERİ 6,2 9.5 

DÜNYA 64.6 100 

Kaynak :Anonim. www.fao.org  

Çizelge 3.Dünya'da Keçiboynuzuı 

İthalatı  

                  (1996/2001 Ort)  

ÜLKELER 
İthalat 

Miktar 

(Ton) % 

İTALYA 20.400 28.2 

İSPANYA 10.500 14.5 

İNGİLTERE 9.600 13.2 

FRANSA 3.900 5.4 

İSVİÇRE 2.500 3.5 

ALMANYA 1.400 1.9 

HOLLANDA 1.700 2.4 

TURKİYE 0.300 0.4 

DİĞERLERİ 22.100 30.5 

DÜNYA 72.400 100 

Kaynak : 

Anonim.www.fao.org  
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yapılmaktadır. Diğer yandan keçiboynuzu ihracatı her ne kadar Türkiye tarım ürünleri ihracatında 

önemsiz ise de dünya keçiboynuzu ihracatı içerisinde önemlidir. Özellikle 1990’lı yıllardan bu yana 

Türkiye’nin keçiboynuzu ihracatı arttırmıştır. İhracatta dikkat çeken bir hususun da keçiboynuzunun tüm 

tane yanında keçiboynuzu tohumları (kabukları soyulmamış ve ezilmemiş), sadece çekirdeği alınmış, toz 

halinde çekirdeği alınmış ve tüm tane halinde İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan gibi AB 

Ülkelerine, Suudi Arabistan, Fas ve Lübnan gibi Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine yapılmasıdır. Her ne 

kadar DİE’nün kayıtlarında yer almasa da Antalya yöresinden yurt dışına keçiboynuzu pekmezi ihraç 

edildiği de bilinmektedir (Anonim.www.arsiv.hurriyetim.com.tr). 

4. Genel Değerlendirme 

Keçiboynuzu meyvesi hem dünya’da hem Türkiye’de üretim ve ticaret kapasitesi olarak fazla önemli 

olmayan, fakat kullanım ve değerlendirilme alanı olarak önemi oldukça yüksek bir üründür. Kullanım 

alanlarının spesifik olması ise önemini daha da arttırmaktadır ve gereksinim her yıl arttığı için 

yetiştirilmesi ve üretimine daha bir özen gösterilmektedir. Dünya’da üretiminin yapılabildiği ülkelerde bu 

önemi kavranmış ve yoğun tarımı yapılan kapama bahçeler kurulmaya başlanılmıştır. Türkiye’de ise 

doğal florada kendiliğinden yetişmesi dışında kapama bahçe kurulması konusunda herhangi bir çalışma 

yapılmamaktadır. Elde mevcut potansiyelin değerlendirilmesine bile ancak son on yıldır ciddi anlamda 

başlanılmıştır. Türkiye’nin bu potansiyeli mutlaka değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle : 

 Daha çok orman kenarlarındaki şahıslara ait keçiboynuzu ağaçlarının kesilmesi Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı tarafından engellenmeli ve bu floradaki çeşit tespitleri yapılmalıdır. 

 Keçiboynuzu mutlaka kültüre alınmalı ve diğer meyve ağaçları gibi kapama bahçeleri 

kurulmalıdır. 

 Ekonomik anlamda keçiboynuzunun yetiştirildiği alanlarda diğer ürünlerle rekabet şansı 

olmamakla birlikte seçici olmayışı ve üretiminde fazla masraf gerektirmeyişi nedeniyle özellikle 

erozyona eğilimli alanlarda ağaçlandırma amacıyla da dikimi yapılmalıdır. 

 Gerek iç tüketimde kullanımı ve kullanım çeşitliliğinin arttırılması, gerekse ihracatta katma değer 

kaybı olmaması için işlenmiş keçiboynuzu ihracatına daha fazla yönelinmesi gerekmektedir. 

KAYNAKLAR 
Anonim.www.cine–tarım.com.tr/dergi/araştırma 

Anonim.T.C.DİE. Resmi kayıtları ve TEAE’nün Mayıs 2003 tarihli resmi yazışmaları 

Anonim www.fao.org 

Anonim www.arsiv.hurriyetim.com.tr 

Anonim www.vagon.com.tr/keci.html 

Ercan.S. 1985  “ Keçiboynuzu Dış Pazar Araştırması ” T:C:Başbakanlık.İGEME Yayınları.-Ankara 

Tunalıoğlu,R.1987 “Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Meyvelerinden Farklı Gelişme Dönemlerinde Alınan 

Tohumlarında Çimlenme Yeteneklerinin Araştırılması” Yüksek Lisans Tezi, AÜ. Ziraat Fak.B.B.-Ankara 

 

Çizelge 4. Türkiye'de   Keçiboynuzunun    Ağaç Sayısı,    Üretim,    İthalat ,   İhracat,   Durumu 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
2002 

(Tahmin) 

Meyve Veren Ağaç Sayısı (1000 

Adet) 312 314 310 309 308 304  

Meyve Vermeyen Ağaç Sayısı (1000 

Adet) 43 42 42 41 51 50  

Toplam Ağaç Sayısı (1000 Adet)  355 356 352 350 359 354  

Üretim (ton) 14.400 14.400 13.700 14.000 14.000 13.500 14..000 

İthalat (ton) 0.099 0.072 0.014 -- 0.131 0.227 0.499 

İhracat (ton) 0.607 0.781 0.860 0.783 1.552 1.782 2.271 

Kaynak: Anonim. T.C.DİE. Resmi Kayıtları ve TEAE’nün Mayıs 2003 tarihli resmi 

yazışmaları. 

 

   

http://www.arsiv.hurriyetim.com.tr/
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3.6. OKUL SÜTÜ PROGRAMI                                               Dr. Sibel TAN, TEAE         
 

1.Giriş 

Bir ülkenin kalkınma düzeyi belirlenirken klasik yaklaşım 

ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olan kişi başına düşen milli 

gelir ve yıllık büyüme hızlarının tespitidir. Fakat ekonomik 

kalkınma yanında eğitim, sağlık ve beslenme düzeylerini ifade 

eden sosyal kalkınma da ülkelerin geleceği açısından son derece 

önemlidir. 

Bütün toplumlarda sağlık ve beslenme bakımından çocuklar en 

duyarlı grubu oluşturmaktadır. Çünkü çocuklar hem korunmaya 

muhtaç bireyler ve hem de bir toplumun geleceğini oluşturan en 

güçlü potansiyeldir. Dolayısıyla çocukların sağlıklı olması iyi 

beslenmesi ve iyi eğitilmesi birbirini tamamlar bir şekilde 

sağlanabilirse çocuklar ülkelerin güvenilir ve mutlu yarınları olabilir. 

Dünyada çocuk haklarını koruma adına bir çok tedbirler alınırken Türkiye’de bu konuda atılan ilk adım 

“Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi’nin” 1928 yılında Ulu Önder Atatürk tarafından imzalanması 

olmuştur. En son 13 Kasım 1996 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün davetiyle 

yayınlanan “Dünya Gıda Güvencesi  Roma Deklarasyonu” ile herkesin yeterli ve güvenli gıdaya erişme 

hakkı olduğu teyit edilerek dünyadaki bütün ülkelerde en geç yetersiz beslenen nüfusun 2010 yılına kadar 

azaltılmasına yönelik tedbirler için taahhütte bulunulmuştur. Türkiye’de bu deklarasyona imza atan 

ülkeler arasında yer almıştır (Arslan, 2001).  

“Dünya Gıda Zirvesi Yükümlülüklerinde” yeterli ve dengeli beslenme açısından güvenli gıdaya 

ulaşılması ve bu gıdanın en etkin şekilde kullanılmasına yönelik politikaların uygulanacağı taahhüt 

edilmiş ve bu eylemde özellikle okul beslenme programlarına dikkat çekilmiştir. 

Türkiye’de değişik dönemlerde özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklara çeşitli beslenme programları 

uygulanmıştır. Bu amaçla 2001-2002 eğitim ve öğretim döneminde 969 ilk 

öğretim okulunda yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye günde 200 ml süt 

dağıtımını hedefleyen okul sütü programı başlatılmıştır. Bu program Devlet 

Bakanlığının koordinatörlüğünde süt sanayicilerinin desteğiyle, İstanbul, 

Ankara, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere dört ilde yürütülmüştür. Aynı 

uygulama okul sayısı artırılarak 2002-2003 eğitim yılında da devam etmiştir. 

Okul sütü programı ile okul çağı çocuklara dengeli beslenme ve sağlık 

açısından son derece önemli olan sütün sevdirilerek daha sağlıklı bir tüketim 

alışkanlığının kazandırılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla büyüme, gelişme, 

bilgi ve beceri kazanma açısından son derece önemli olan okul yıllarında bu 

derece önemli ve sosyal içerikli bir programın uygulanması çok önemli bir 

Girişim olmuştur.   

2. Dünyada Okul Sütü Programları 

Dünyada 80’den fazla ülkede değişik dönemlerde okul sütü projeleri 

uygulanmıştır. 1990’lı yılarda önemi artan bu projelerin sağlıklı bir nesil 

yetiştirmede çok önemli rolü olmuştur. Dünyada uygulanan bu projelerin en 

önemli amaçlarından biri de teknolojinin sunduğu tüm olanakların kullanılarak 

sağlıklı ve hijyenik süt tüketiminin yaygınlaştırılmasıdır.  

Yine Okul Sütü programı uygulayan ülkelerin diğer ortak bir özelliği projenin 

geliştirilmesi ve uygulama alanının genişletilmesi için konunun süreklilik 

kazanmasıdır. Bu konunun 8 yıldır uluslar arası platformda ele alınması dünya 
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ülkelerinin ve uluslar arası toplulukların konuya verdikleri önem dikkat çekicidir. Bu kapsamda okul sütü 

programının uygulandığı ülkelerden bazı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 Hollanda, okul beslenme yasasını tanıyan ilk ülkedir. Yasada özelikle düzenli yiyecek 

bulamadıkları için okula devam edemeyen çocuklara yiyecek sağlanması konusu belirtilmiştir. 

 Danimarka (1902), İsveç (1903) okul beslenme programlarının uygulanması için il yöneticilerine 

yasal sorumlular yüklemiştir.  

 Çek Cumhuriyeti çalışmalarda ulaşılan başarıda devletin rolünü en açık şekilde ortaya koyan 

ülkedir. Küçük ölçekli bir işletme tarafından 1996 yılında başkent Prag’da başlatılan Okul Sütü 

Programı, 1999 yılına gelindiğinde devlet projesi haline gelmiştir. Bu dönemde hükümet Okul 

Sütü Projesi finansmanının %50’sinin devlet tarafından karşılanmasına karar verirken diğer 

taraftan projenin ülke çapında yaygınlaştırılmasına çalışmıştır. 

 Okul Sütü Programında örnek gösterilebilecek diğer başarılı bir ülke de Çin’dir. Dünyanın en 

kalabalık ülkesi olma özelliğini taşıyan Çin, Okul Sütü Programını 1999 yılında beş pilot bölgede 

başlatmıştır. Çin’de 200 milyon öğrenci için uygulanan bu proje çok başarılı bir şekilde 

sonuçlanmıştır. Bu program ile sadece çocukların sağlığı değil tarım sektörü için çok pozitif 

sonuçlar alınmıştır. 1999 yılında 4 milyon olan süt tüketimi 2001 yılında 11 milyon tona 

yükselmiştir. 

 Okul sütü programının uzun yıllardan beri başarı ile uygulandığı 

ülkelerden biri de Portekiz’dir.1972-1976 yılları arasında pilot 

proje şeklinde yürütülen çalışmanın kapsamı, daha sonra aşamalı 

olarak genişletilerek 1991 yılında 1 milyon çocuğa ulaşmıştır. 

“Okul Sütü” uygulamaları sonucunda yıllık kişi başına içme sütü 

tüketimi 29 litreden 70 litreye yükselmiş, 10 yıl içerisinde boy 

ortalamasında 3 cm’ye yakın artış, ayrıca çocukların okula 

devam ve zihinsel aktivitelerinde belirgin değişiklikler 

gözlenmiştir. 

 İsveç’teki uygulamalar da başarı ile tamamlanmıştır. İsveç’te 

yapılan birçok bilimsel araştırmada dengeli kahvaltı eden 

çocuklarda diğerlerine oranla konsantrasyon artışı, hata yapma oranında düşüş, çalışma hızında 

artış, yaratıcılık gücünde artış ve fiziksel dayanıklılarında  artışlar gözlenmiştir. 

3. Türkiye’de Okul Sütü Programı Uygulaması 

Türkiye’de süt sektöründe üretimden tüketime 

kadar birçok yapısal problem vardır. Bu 

problemlerden en önemlileri kişi başına süt ve süt 

ürünleri tüketiminin gelişmiş ülkelerin çok 

gerisinde olması ve tüketilen sütün de büyük 

ölçüde hijyenik şartlara sahip olmamasıdır. Tablo 

1’den de görüldüğü gibi seçilmiş ülkelerde kişi 

başına içme sütü tüketimi yaklaşık olarak 

Türkiye’nin 6-7 katı daha fazladır. Diğer taraftan 

Türkiye’de kişi başına düşen bu tüketimin yalnızca 

6 kg’nın  hijyenik süt olması konunun ciddiyetini 

daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Yavuz 

vd., 2001, Tan, 2001). 

Türkiye’de okul öncesi ilk öğretim gören öğrenci 

Tablo 1. Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de  

Kişibaşına Yıllık İçme Sütü Tüketimi (kg/yıl) 

Ülkeler Tüketim 

Türkiye 15 

Arjantin 61 

Avusturalya 108 

AB 95 

Rusya 94 

ABD 95 
Kaynak: Tan, 2001. 
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sayısı 12 milyonu geçmektedir. Toplam nüfusumuzun %20’sini oluşturan bu nüfusa okul sağlık ve 

beslenme hizmetlerinin götürülmesi ülkenin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu konuda 

yapılan uygulamalar aşağıdaki gibi kısada özetlenebilir; 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye genelinde yaptığı bir çalışmada, tüm nüfusun %80’inde 

hayvansal protein ve buna bağlı olarak vitamin eksikliği olduğu gözlenmiş ve buna bağlı olarak 

UNICEF 1956-1957 öğretim döneminde ilk okullarda deneme niteliğinde bir gıda yardım 

uygulaması başlatmıştır. Bu uygulama 1965’de sona ermiştir. 

 III. Beş Yıllık Kalkınma Planında beslenme programlarının kendi KAYNAKLARımızdan 

karşılanabileceği açıklanarak öğrencilere un, margarin, pirinç, soyalı un, gibi gıdaların yanında 

79.571 ton süttozu yardımı yapılmıştır. 

 1984-1985 öğretim döneminde 14 ildeki 1 279 957 öğrenciye 5 119 920 litre süt dağıtımı 

yapılmıştır. 

 1985-1986 öğretim döneminde 3 büyük ilin gece kondu bölgelerindeki 215 380 öğrenciye 841 

530 litre süt dağıtılmış, 

 1987-1988 öğretim döneminde ise 10 ildeki 643 530 öğrenciye, 3 861 450 litre sterilize süt 

dağıtılmıştır.  

 Okul sütü programları içerisinde en son uygulama 

2001-2002 ve 2002-2003 eğitim ve öğretim yıllarında 

uygulanan “Okul Sütü Projesi” olmuştur. İlköğretim 

çağındaki çocukların sağlıklı gelişmesi, dengeli 

beslenme ve süt içme alışkanlığının kazandırılması 

amacıyla uygulanan program Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

SETBİR işbirliği ile yapılmıştır. Bu uygulamada 

seçilen dört ilde 1 milyon öğrenciye günlük olarak 200 

ml lik uzun ömürlü (UHT) süt dağıtımı yapılmıştır. 

Okullarda gerek temsilci öğretmenlere gerekse 

öğrencilere uygulanan eğitim programları çeşitli eğitim 

materyali ile desteklenerek projenin etkinliği 

artırılmaya çalışılmıştır.  Uygulama sırasında 

karşılaşılan en belirgin problemlerden biri süt içmeye 

alışkın olmayan çocuklarda görülen Laktoz sancıları 

olmuştur. Bu projede yalnızca süt içme alışkanlığının kazandırılması değil özellikle “Hijyenik” 

süt tüketiminin artırılması özellikle amaçlanmıştır. 

4. Genel Değerlendirme 

Dünya tarihinde gelişmiş bir çok ülkede çocukların dengeli ve yeterli beslenmesi kalkınmanın en temel 

ilkesi olarak ele alınmıştır. Bu nedenle çocuk haklarının korunmasına yönelik sözleşmeler sürekli dünya 

gündeminde kalmış ve çeşitli ülkelerin  imzaları bu sözleşmelerin altında yer almıştır. Dünyada beslenme 

konusunda uygulanan bütün programlarda hedef kitle olarak okul çağı çocukları seçilmiştir. Bunun temel 

sebebi bu yaş gurubu çocukların büyüme ve gelişme açısından olduğu kadar sağlık ve korunma açısından 

da iyi beslenmeye muhtaç olmalarıdır. 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli dönemlerde okul çağı çocuklara sağlıklı beslenmenin 

temini için gıda yardımları yapılmıştır. Bu konuda son iki yıldır uygulanan “Okul Sütü Projesi” en olumlu 

örneklerden biridir.  Bu proje sonucunda uygulamanın yapıldığı okullardaki öğrencilerin yılda 72 litre süt 

içmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu projenin süt üretimi üzerine katkısı düşünülürse ortalama 10 milyon ton 

olan süt üretiminin 18 milyon tona çıkabileceği süt üreticisi açısından altı çizilmesi gereken bir konudur. 

Nitekim bir ürünün talebi o ürünün arzını belirleyen en önemli faktördür. 
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Bu tip projelerin etkinliğini artırmak için uygulamaların veli, öğretmen ve öğrenci üçgeni içerisinde 

eğitim programlarının yoğunlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca uygulamanın yapıldığı diğer ülkelerde 

olduğu gibi proje sonuçlarının çocukların beden ve ruh sağlığı, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel 

gelişimlerindeki değişikliklerin sürekli olarak incelenmesi ve uygulamaların pozitif sonuçlarının açıkça 

ortaya konması gereklidir. Bu konuda dikkat çekilmesi gereken en önemli konulardan biride yalnızca süt 

içme alışkanlığının kazandırılması değil özellikle “hijyenik” süt içme alışkanlığının kazandırılmasıdır.  
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2. Tan S., (2001), Yeni Bin Yılda Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türkiye’de Süt Sektörü, Sağlıklı Yaşamda 

Süt ve Süt Ürünleri Paneli, Antalya. 
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 “Yetişkinlerinden çok çocuklarını düşünen, onları koruyan 

ve sağlıklı yetiştirilmelerini destekleyen  ve sağlayan bir 

ulus, gözü arkada kalmadan, geleceğini daha iyi ve daha 

güzel olanların ellerine terk edebilir.” 

M. Kemal ATATÜRK  

(1928 Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesini İmzalarken) 
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Şekil 1. DÜNYA ÜZÜM ÜRETİMİ

Fransa
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3.7. KURU ÜZÜM                                                             Berrin TAŞKAYA, TEAE 
   

1.Giriş 
 

Üzüm, çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu iklim ve toprak istekleri 

yönünden çok  seçici olmayışı çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay 

oluşu gibi nedenlerle dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan bitkilerden biridir.  

Dünyada bağcılık, genel olarak Kuzey Yarımkürede 20-50 Güney 

Yarımkürede ise 20-40 enlemleri arasında yapılmaktadır. Sıcaklık bağcılığın 

kuzeye doğru yayılmasını engelleyen en önemli faktördür.  

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz 

asmanın gen merkezi olmasının yanısıra son derece eski ve köklü bir bağcılık 

kültürüne sahiptir. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılardan, bağcılık kültürünün M.Ö. 3500 yılına kadar 

dayandığı saptanmıştır. Anadolu’da yetiştirilen üzümlerin çoğu kuru ve yaş olarak tüketilmekle birlikte 

bir kısmı da şarap, pekmez bulama pestil lokum v.s. olarak değerlendirilmektedir.  

Üzüm iyi bir enerji kaynağı iyi bir besin ve faydalı bir ilaçtır. Özellikle bedensel gelişmede deri ve saç 

beslenmesinde ateşli ve iltihaplı hastalıklarda madensel tuz eksikliklerinde böbrek ve karaciğer 

hastalıklarında oldukça yararlıdır. Kanda oksijenin  taşınmasını sağlayan hemoglobin hücrelerinin 

oluşumunda gerekli olan demir ve böbreklerin çalışması ve kalp atışlarının düzenlenmesini sağlayan 

potasyumu bol miktarda içermektedir. Bilimsel araştırmalar sonucunda kuru üzümün kolonları sağlıklı 

tutan inülin adlı bir madde içermekte olduğu ortaya çıkmıştır. Laboratuvar sonuçlarına göre ¼ fincan kuru 

üzüm 1.5 gr. inulin ihtiva etmektedir. 100 gr. çekirdeksiz kuru üzümde, %77.4 karbohidrat 2.82 gr. 

protein %0.5 kaplama yağı 0.147 mg. B1 ve 0.073 mg. B2 vitamini 4 mg demir 190 mg. fosfor 30 mg. 

magnezyum 53 mg. kalsiyum bulunmaktadır (Anonim,2003a) 

2. Dünyada Durum 

 

Dünya üzüm üretimin yarıdan fazlası Avrupa Kıtasında gerçekleştirilmektedir. Dünya yaş üzüm 

üretiminde İtalya, Fransa, ABD, İspanya, Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Portekiz başlıca 

ülkelerdir. 2002 yılı verilerine göre dünyada 7,4 milyon hektar alanda 61 milyon ton üzüm üretilmektedir.  

Şekil 1.’de görüleceği üzere, dünya üzüm üretiminde %24 ile İtalya ilk sırada, Türkiye ise %12 ile 5. 

sırada yer almaktadır.                     

Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı kuzey yarımküre ülkelerinde Ağustos-Eylül aylarında güney yarımküre 

ülkelerinde ise Mart-Nisan aylarında yapılmaktadır. Dünyada üretilen üzümlerin her yıl yaklaşık 700-800 

bin tonu kurutularak değerlendirilmektedir.  Çekirdeksiz  kuru  üzüm  üretiminde  ABD  Türkiye  İran,  

Çizelge 1. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi  

                  (bin ton) 

Ülkeler 1997 1998 1999 2000 2001 

ABD 302 218 284 350 350 

Türkiye 211 250 214 255 200 

İran 95 102 120 112 102 

Yunanistan 40 40 35 35 40 

G. Afrika 32 34 38 29 35 

Avustralya 54 40 33 25 25 

DÜNYA  1.112 965 756 838 782 

Kaynak: (Anonim, 2002a) 
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Yunanistan Güney Afrika, Avustralya Şili ve Afganistan önemli ülkelerdir. 2001 yılı itibariyle dünya 

kuru üzüm üretimi 782 bin tondur ve üretimde ABD %45’lik payla ilk sırayı almakta ve bunu %26 ile 

Türkiye, %13 ile İran izlemektedir. Görüleceği üzere bu üretim miktarının %71’ini ABD ve Türkiye 

gerçekleştirmektedir. Üretimin büyük ölçüde hava şartlarına bağlı olması nedeniyle rekoltede yıllar 

itibariyle dalgalanmalar görülmektedir.  

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bir bölümü uluslar arası ticarete konu olmaktadır. Dünya 

kuru üzüm ihracatı, 2001 yılında 636 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Bu ihracatın toplam değeri ise 

yaklaşık 544 milyon dolardır. Çizelge 2’den görüldüğü üzere, ihracatta ilk sırayı 225,7 bin ton ile Türkiye 

almaktadır ve dünya kuru üzüm ihracatının %35’ini karşılamaktadır. Türkiye’yi 118 bin ton ile İran, 

107,5 bin ton ile ABD izlemektedir.  

Çizelge 2. Dünyada Kuru Üzüm İhracatı (bin ton) 

 

Çizelge 3. Dünyada Kuru Üzüm İthalatı (bin 

ton) 

Ülkeler 1997 1998 1999 2000 2001 Ülkeler 1997 1998 1999 2000 2001 

Türkiye 180,8 193,1 188,9 201,7 225,7 İngiltere 111,6 105,5 109,4 99,3 101,7 

İran 59,7 89,9 94,3 105,1 118,0 Almanya 74,9 63,7 62,8 64,5 64,8 

ABD 113,1 119,2 99,1 93,6 107,5 Hollanda 44,5 40,7 44,4 40,9 44,1 

Şili 29,6 28,3 34,0 43,9 42,1 Kanada 34,8 29,3 30,4 32,2 30,4 

Yunanistan 59,7 54,4 54,4 47,7 35,3 Japonya 28,0 30,2 34,0 27,5 28,2 

G. Afrika 30,2 20,2 28,2 20,9 25,9 İtalya 19,8 20,6 21,2 20,8 19,8 

Avustralya 17,9 14,8 7,8 6,8 5,7 Türkiye 2,4 2,5 2,4 1,5 3,1 

Dünya 575,3 609,5 598,1 604,1 636,1 Dünya 612,1 604,3 621,4 636,6 654,1 

Kaynak: (Anonim, 2002a) Kaynak: (Anonim, 2002a) 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünyada ilk sırada yer alan ABD’nin ihracatta 3. sırada yer almasının 

nedeni, ABD’nin mevcut çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin daha önceki yıllara oranla daha fazla 

miktarını şarap üretiminde kullanmasıdır.  

2001 rakamlarıyla dünya çekirdeksiz kuru üzüm ithalatı ise 654 bin ton civarında olup, değeri 595 milyon 

dolardır. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ithalatında önde gelen başlıca ülkeler İngiltere, Almanya, 

Hollanda, Kanada, Japonya ve İtalya’dır. İthalatta en büyük payı %15,5 ile İngiltere almaktadır. 

Türkiye’nin ise çekirdeksiz kuru üzüm ithalatı önemsiz miktardadır (Çizelge 3). 

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm tüketimi yaklaşık 750-850 bin ton civarındadır. Tüketimde 190-200 bin 

tonla ABD ilk sırayı alırken bunu 25-30 bin tonla Avustralya ve Türkiye izlemektedir. Diğer önemli 

tüketici ülkeler ise Afganistan, İran, G. Afrika ve Yunanistan’dır. Üretici ülkeler kuru üzüm tüketimlerini 

artırmak amacıyla tanıtım kampanyaları düzenlemekte ve sanayiye giden üzüm miktarını artırmaya 

çalışmaktadırlar. 

Çekirdeksiz kuru üzümde, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi doğrudan dünya fiyatı olarak kabul edilen 

bir fiyat olmamakla birlikte, dünya fiyatını Türkiye, ABD ve İran’ın ihraç fiyatları belirlemektedir. 

2001/2002 yılı için ortalama olarak Türkiye fiyatı 512 $/ton, ABD fiyatı 670$/ton, İran fiyatı ise 537,5 

$/ton’dur (Anonim, 2002b). 

3. Türkiye’de Durum 

Ülkemizde bağcılık aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 

Ege Bölgesinde özellikle Manisa ili ve ilçeleri İzmir, Denizli, Çal ve Çivril’de yoğunlaşmaktadır. 

Ülkemizde, 1200’ün üzerinde üzüm çeşidi vardır. Ege Bölgesinde ağırlıklı olarak “Sultaniye” çeşidi 

yetiştirilmektedir. Sultaniye tipi çekirdeksiz kuru üzüm 18.yy sonlarında yuvarlak çekirdeksiz kuru 

üzümün ıslah edilmiş çeşididir (Anonim 2003a). 
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Ülkemiz 2001 yılında 525 bin hektar bağ alanı ile dünyanın belli başlı üretici ülkeleri arasında yer 

almaktadır ve dünyanın 5. büyük üzüm üreticisi konumundadır. Yaş üzüm üretimimiz her yıl ortalama 

yaklaşık 3,5 milyon ton civarındadır. Ülkemizde üretilen üzümlerin yaklaşık %30’u taze sofralık, %37’si 

kurutmalık, %30’u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve %3 kadarı da şaraplık olarak değerlendirilmektedir. 

2001 yılı verilerine göre, 3.250.000 ton toplam üzüm üretiminin yaklaşık olarak %63’ü  (2.050.000 bin 

ton) çekirdekli, %27’si (1.200 bin ton) çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır (Anonim, 2002b). 

Türkiye, yaş üzüm üretiminde olduğu gibi, dünya kuru üzüm üretiminde de önemli bir yere sahiptir. 

Çizelge 4’te görüleceği üzere Türkiye, 2001 yılı itibariyle 200 bin tonluk üretimle dünya kuru üzüm 

üretiminin %26’sını tek başına karşılamaktadır.  

Çizelge 4. Türkiye'de Yıllara Göre Üzüm Ekim 

                  Alanı ve Üretimi 

 

Çizelge 5. Türkiye'nin Yıllar İtibariyle Kuru  

                  Üzüm İhracat ve İthalatı 

Yıllar 

Toplam 

Üzüm 

Alanı 

(ha) 

Çekirde

ksiz 

Üzüm 

Alanı 

(ha) 

Yaş Üzüm 

Üretimi 

(ton) 

Çekirdeksi

z Kuru 

Üzüm 

Üretimi 

(ton) 

Yıllar 

İhracat İthalat 

Miktar 

(ton) 

Değer  

(1000 $) 

Mikta

r (ton) 

Değer  

(1000 

$) 

1994 173.250 176.191 131 89 

1995 565.000 107.740 3.550.000 179.000 1995 169.702 189.933 225 226 

1996 560.000 106.497 3.700.000 185.000 1996 171.869 188.322 2.860 1.887 

1997 545.000 109.216 3.700.000 211.000 1997 180.858 206.229 2.380 1.496 

1998 542.000 110.000 3.600.000 250.000 1998 193.142 211.937 2.451 2.010 

1999 530.000 110.000 3.400.000 214.000 1999 188.943 202.970 2.445 2.379 

2000 535.000 110.000 3.600.000 255.000 2000 201.744 196.885 1.505 1.464 

2001 525.000 110.000 3.250.000 200.000 2001 225.743 163.051 3.148 1.379 

Kaynak: (Anonim,2003) , (Anonim,2002c)               Kaynak: (Anonim,2002a) 

Kuru üzüm, 1930’lu yıllarda, Türkiye’nin ihracatında %7-10 arasında pay almış ve ihraç ürünlerimiz 

arasında 2. ve 3. sırada yer almıştır. 2000 yılı itibariyle ise, kuru üzümün genel ihracatımızdan aldığı pay 

%0,7’dir ve tüm ihraç ürünlerimiz arasında 11. sırada yer almaktadır. 2001 yılı itibariyle tarım ürünleri 

ihracatımızda ise fındık ve tütünden sonra 3. sırada yer almaktadır (Anonim, 2003b). Türkiye’nin kuru 

üzüm ihracatının hemen hemen tamamını çekirdeksiz kuru üzüm oluşturmaktadır. Çekirdekli kuru üzüm 

ihracatımız ise yok denecek kadar azdır. Çizelge 5’ten izlenebileceği üzere kuru üzüm ihracatımız bir 

önceki yıla göre %12 artarak, tarihinin en yüksek seviyesi olan 225 bin tona ulaşmıştır ve elde edilen 

ihracat geliri 163 milyon dolar olmuştur. Fakat, miktar bazında yaşanan bu artışa karşın, 2001 yılı ihracat 

gelirimizde %17’lik düşüş kaydedilmiştir. İthalatımız fazla miktarda olmamakla birlikte 2001 yılında 

3.148 ton olarak gerçekleşmiştir. İran’dan zaman zaman sınır ticareti yoluyla dikkate değer ölçüde 

çekirdeksiz kuru üzüm ülkemize girmektedir.  

Kuru üzüm ihracatında en önemli pazarlarımız, başta İngiltere olmak üzere sırasıyla, Almanya, Hollanda, 

İtalya, Avustralya, Fransa, Belçika-Lüksemburg, İspanya ve İrlanda olmak üzere AB ülkeleridir. 2001 

yılındaki ihracatımızın %20,8’i İngiltere’ye yapılmıştır (Anonim, 2003b). 

Türkiye’de üretilen kuru üzümün yaklaşık %72-76’sı ihraç edilmekte ve geri kalanı (%24-28) yurt içinde 

tüketilmektedir. Üretimin fazla, ihracatın kısıtlı olduğu yıllarda okul ve askeri kuruluşlarda kuru üzüm 

tüketim miktarı artırılmıştır. Diğer yandan gelişen sanayi ile birlikte çekirdeksiz kuru üzüm kek, pasta ve 

şekerleme imalatında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 1989 yılından sonra, çekirdeksiz kuru üzüm Tekel 

tarafından satın alınarak alkollü içki sanayinde kullanılmaktadır. 

Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün iç ve dış piyasalarda değer fiyatına satılmasını, ihracattan 

sağlanan döviz gelirlerinin artırılmasını ve üreticinin korunmasını sağlamak amacıyla 1962 yılından bu 

yana çekirdeksiz kuru üzüm, devletçe desteklenen ürünler kapsamına alınmış ve bu amaçla 1937 yılında 

kurulmuş olan TARİŞ görevlendirilmiştir. 1988, 1989, 1990 yıllarında Birlik fiyatları uygulanmış, 1991, 

1992, 1993 yıllarında yeniden destekleme kapsamına alınmış ve daha sonra 5 Nisan 1994 tedbirleri 

nedeniyle yeniden destekleme kapsamından çıkarılmıştır. 2001 yılında yaklaşık olarak 850.000 TL/Kg lık 
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fiyatla alım yapılmıştır. Günümüzde TARİŞ’e bağlı 16 kooperatif çekirdeksiz kuru üzüm alımı ve 

işlenmesiyle ilgili faaliyet göstermektedir (Anonim,2002b). 

4. Genel Değerlendirme 

Çekirdeksiz üzümlerin hasadı, 

kurutulması ve temizlenmesi kalite 

açısından oldukça önemlidir. Üzümler 

olgunlaşmadan kesilirse tanede yeteri 

kadar şeker birikmesi olmadığından 

kuru üzüm randımanı düşük olmaktadır. 

Temizleme aşamasında zedelenmiş 

üzümler çabuk küflenip kararmakta ve kalite büyük ölçüde düşmektedir. Türk kuru üzümlerinin dünya 

pazarlarındaki şansını engelleyen en önemli faktör, temizlik faktörüdür. Ülkemizde üzümler, ihracı 

yapılan ülkelerde gıda maddesi olarak kullanılmadan önce, genellikle yeniden temizlenmektedir. Buna 

karşı en büyük rakibimiz Yunanistan, son yıllarda üzümlerinin temizlik ve kalitesini artırmış, AB üyesi 

olmanın avantajını da kullanarak Türk kuru üzümlerinin ihracatında büyük engel olmuştur. Aynı zamanda 

ülkemizde kurutma yerleri ürünün kurutulması için elverişli şartlarda bulunmamaktadır. Çoğunlukla 

yerde veya örtülerin üzerinde kurutulan ürünler toz ve toprakla karışmaktadır (Anonim, 2002b). 

Ürünlerimizin dış pazar şansını azaltan bir diğer faktör ürüne uygulanan hormonlardır. Türkiye’de üzüm 

yetiştiriciliği sadece kurutmalık olarak yapılmamakta, aynı zamanda sofralık üzümlerden satılmayanlar da 

kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. Sofralık üzümde tanelerin büyük olması ve sapa sıkı 

bağlanabilmesi için ise hormon kullanılmaktadır. Bu durum, kurutulan üzümlerde tane ve sapın 

ayrılmasını güçleştirmekte ve sapın tanede kalmasına neden olmaktadır. Ürüne uygulanan yüksek 

seviyedeki hormon sebebiyle de, dış piyasalarda bazı yıllarda alıcı bulma sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de üretilen kuru üzümlerin dış pazarlardaki şansını artırabilmek amacıyla ürünün temizliğine 

gereken önemin verilmesi ve pazar talepleri doğrultusunda ambalaj boyutlarının ayarlanması oldukça 

önemlidir. 

Türkiye’de kuru üzüm alımında sık sık devlet güvencesinin mevcut olması giderek arz-talep dengesinin 

bozulmasına neden olmuştur. Son yıllarda yüksek düzeyde olmamakla birlikte, ortaya çıkan stoklar 

nedeniyle ilan edilecek fiyatlar büyük önem arz etmektedir. Bir protein ve karbonhidrat kaynağı olan kuru 

üzüm, içeriğindeki mineral ve vitaminlerden dolayı, dünyada gittikçe artan oranlarda talep görmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlıklı gıda tüketimi konusundaki bilincin yüksek olması beslenme 

alışkanlıklarında bu tip ürünlerin daha fazla yer almasına sebep olmaktadır. Bu açıdan, kuru üzüm gelecek 

yıllarda, dünya organik gıda pazarından daha büyük pay alabilecektir (Anonim, 2003b). 
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Kaynak: Josupeit, 2003 

3.8. SU ÜRÜNLERİ                                                      S. Ahmet ÇELİKER, TEAE  
 

1.Giriş 

Su ürünleri, ilk akla gelen balıklar olsa da  denizler, tatlı su gölleri ve 

akarsulardan elde edilen tüm ürünlerin ortak adıdır. Su ürünleri başlıca üç grupta 

incelenir. Balıklar, yumuşakçalar (midye, istiridye vb) ve eklembacaklılar 

(ıstakoz, yengeç vb). Bir diğer su ürünü grubunu da bitkisel ürünler oluşturur. 

Ancak bitkisel ürünlerin üretim miktarları ve ticareti hayvansal ürünler kadar 

yüksek değildir. Bu nedenle istatistiklerde genellikle ayrı bir grup olarak 

incelenir. 

Su ürünleri iki yöntemle üretilir. Avcılık ve yetiştiricilik (kültür balıkçılığı). Üretimin büyük kısmı avcılık 

yoluyla olmaktadır. Ancak; kültür balıkçılığının toplam su ürünleri üretimi içindeki payı sürekli 

artmaktadır. Bunun en önemli nedeni okyanuslardan avcılık yoluyla elde edilebilecek ürün miktarının 

artık çok fazla artırılamamasıdır. Ayrıca okyanuslarda kıyıları olmayan ülkeler için su ürünleri üretiminde 

en önemli çıkış yolu kültür balıkçılığıdır.  

Dünyada avcılık yoluyla üretimde önemli paya sahip ülkelerin tamamının okyanuslarda kıyısı vardır.  En 

büyük üretici 11 ülke toplam üretimin % 71’ini, yetiştiricilik yoluyla üretimin ise % 89’unu 

gerçekleştirmektedir (FAO). 

Türkiye, okyanuslarda kıyısı olmadığı için  üretimde ve ticarette söz sahibi ülkelerden birisi değildir. 

Ancak Karadeniz gibi oldukça verimli bir denize kıyısı olması nedeniyle kendi durumundaki ülkelere 

göre şanslı sayılabilir. Ayrıca uzun kıyı şeridi sayesinde denizde yetiştiricilik konusunda da önemli 

imkanlara sahiptir.   

Su ürünleri özellikle az gelişmiş ülkelerde halkın en önemli hayvansal protein 

KAYNAKLARından birisidir. Ancak, kişi başına tüketim gelişmiş ülkelerde 

daha yüksektir.   

Son yıllarda su ürünleri sektöründe en çok dikkati çeken ülke Çin’dir. Hem 

üretim miktarının en yakın rakibi Peru’dan 6 kat fazla olması hem de kültür 

balıkçılığında büyük ilerlemeler kat etmesi ile, Çin su ürünleri sektörünün 

tartışmasız devidir. Besin ihtiyacını karşılayabilmek için büyük çabalar sarf 

eden Çin’in kültür balıkçılığındaki deneyimleri özellikle yüksek nüfus artışına 

sahip az gelişmiş ülkeler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

2. Dünyada Durum 

2001 Yılı toplam su ürünleri üretimi yaklaşık 142 

milyon tondur. Bu üretimin %66’sı avcılık,  %34’ü 

ise kültür balıkçılığı ile sağlanmıştır. En önemli 

üretici Çin’dir. Çin toplam üretimin %36’sını, kültür 

balıkçılığı üretiminin ise %71’ini tek başına 

sağlamaktadır (FAO).  

Dünya toplam su ürünleri üretiminin içinde avcılığın 

payı sürekli düşmektedir. 

Okyanuslardan avcılık yoluyla elde edilebilecek 

üretim miktarının en fazla 100 milyon ton 

olabileceği düşünülmektedir (Brown 1999). Bu 

nedenle artan su ürünleri talebinin karşılanmasında 

kültür balıkçılığına olan ihtiyaç her geçen gün 

artmaktadır.  

Grafik 1: Dünya Balık Üretiminin 
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