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Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektörü, üretim olanakları, coğrafi şartları ve ürün 

çeşitliliği açısından oldukça geniş olanaklara sahiptir. Ancak, bugüne kadar elimizdeki rakamlar 
gösteriyor ki 40 milyon tonu aşan yaş meyve sebze üretimimizin % 3-4 oranında bir kısmını ihraç 
edebiliyoruz. Bu durum yaş meyve sebze ihraç sektörümüzün sorunlarım bütün açıklığı ile göz önü
ne sermektedir. 

Yaş meyve sebze ekiminden ambalajlanmasına kadar Türkiye'de bir istihdam yarattığı getirdi
ği döviz katkısı ile katma değeri yüksek bir sektördür. İhracatdaki problemlerin çözümlenmesi köy
den kenti azaltacak, birinci sınıf arazilerin tarım arazisi olarak kalmasını sağlayacaktır. 

Meyve sebze ihracatının artması için bol ve kaliteli üretim yapılması gerekmektedir. Üretim 
rakamlarını incelediğimizde rakamla kırk milyon tonu aşan bir üretim görülse de dünyanın istedi
ği standart ve kalitede üretim yapılmadığını görmekteyiz. Ülkemizde üretim bazında sağlıklı ka
yıtlar bulunmadığından hangi ürünün ne miktarda ve hangi bölgede üretildiğini tam olarak bilme
mekteyiz. 

Yaş meyve sebze hassas ve kolay bozulabilen bir emtia olduğu için nakliye konusu son derece 
önem arz etmektedir. 

Rakip ülkelerde teknoloji üretim teşvikleri geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, AB üyesi 
olmanın avantajlarını kullanmakla ve nakliyede büyük avantajlara sahip bulunmaktadırlar. Geçiş 
belgesi sorunu yaşanmamakta, pazara yakın oldukları için daha hızlı ve ucuz ulaşma imkânına sa
hip bulunmaktadırlar. Reklam ve tanıtımı bize göre çok daha iyi yaparak kendi mallarına karşı tü
ketim alışkanlığı yaratmışlardır. Ülkemizde ise bu konular tamamen yaş meyve sebze ihracatının 
aleyhine işlemektedir. 

Yaş meyve sebze ihracat sektörünün tamamında ithal girdi hemen hemen hiç yoktur. Bu bakım
dan geçtiğimiz dönemde enflasyondaki artış ile kur sepetindeki artış ihracatımızın aleyhinde bir du
rum ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bu sektörün ihracatının artması ile ekonomimize sağlayaca
ğı net döviz girdisi yarattığı istihdam ve yan sektörlerin lokomotifi olması dolayısıyla, kolay bozu
lan zor şartlarda üretilen ve zor şartlarda ihraç edilen bu emtianın diğer sektörlere göre daha çok 
devlet desteğine ihtiyacı olduğu göz ardı edilmemelidir. 
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Yaş meyve sebze ihracatının sorunlarını yedi ana başlıkta toplayabiliriz; üretim, ambalaj, de
polama, nakliye, gümrükleme, vergi, pazarlama ve reklam, rakip ülkeler ile mukayese, ihracatın teş
viki ile ilgili çözümler. 

Yaş meyve sebze ihracatında destek üreticileri malının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 
Her yıl domates, narenciye gibi ayrı kalemler için ihracat desteği konusunda günü birlik çalışmalar 
yapıla gelmiştir. Çözümde hep geç kalmış ve günlük olmuştur. Türkiye gibi % 40 oranında tarımla 
geçinen bir ülkede yaş meyve sebze ihracatı çok önemli döviz kaynağı olmalıdır. Bunun için insa
nımızın sağlığı ve AB standartlarına uyum sağlamı doğal üretime geçilmesi, üretim ve ambalaj sa
hasındaki zirai ilaç, hormon ve kimyasal ilaçların kullanımı denetim altına alınması, rezidue labo
ratuarlarının sayısının artırılması ve etkin hale getirilmesi konusunda çalışmalar acilen yapılmalıdır. 

Türkiye'de yaş sebze üretiminin % 65'inin yapıldığı Akdeniz bölgesinde başta olmak üzere di
ğer yöreler hem üretici, hem komisyoncu, hem de ihracatçılara yaş meyve sebzenin tohum ve güb
re girdisinde başlayıp ekilmesinden ihraç edilmesine kadar emeği olan sektörün bütün basamakları 
ile birlikte, kamu kurum kuruluşları ve yasama meclisince birlikte "sorunlar ve çözüm öneriler" ele 
alınmalıdır. Tarım ürünlerimizin dünya pazarlarında pazarlanmasına maddi ve manevi destek veril
melidir. 

Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle Anayasanın 98 ve TBMM İç
tüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca "Yaş Meyve Sebze Üretimi ve İhracatı ile İlgili Sek
törde Yerinde İnceleme Yapmak Suretiyle Bu Sektörün Sorunları Geleceği ve Alınması Gereken 
Önlemlerin Araştırılması" için bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Narenciye, dünyada en çok üretilen meyve türüdür. Türkiye narenciye üreticisi durumunda bu

lunan 80'i aşkın ülke içinde dünyada 12 nci, Akdeniz havzasında 5 inci sıradadır. 
Ülkemizde yetiştirilen turunçgillerin en yaygın olanı portakal, limon ve mandalinadır. 
İllere göre narenciye üretimi dağılımı; 2002 verilerine göre % 29 Mersin, % 2 Osmaniye, % 28 

Adana, % 15 Hatay, % 6 Muğla ve diğerleri şeklindedir. 
Ürünlerin bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışına ihraç edilerek değerlendirilmektedir. 

Türkiye'nin 2002 yılı narenciye üretimi 2 milyon 493 bin ton olup, piyasa değeri 549 milyon dolar
dır. Türkiye'nin narenciye ihracatı geliri 2002 verilerine göre 253 bin 388 dolardır. 

Ton başına ihracatçıya verilen destek primi, geçen yıla göre düşüktür. 2003 yılında portakala 
40; limona 50 dolar prim verilirken, bu destek bu yıl portakalda 35, limonda 42 dolar olarak belir
lenmiştir. Bu düşüş, ihracatı olumsuz olarak etkilemektedir. 

Ülkemizde yetiştirilen meyve üretiminin % 18'i narenciye türüdür. 2002 verilerine göre Türki
ye'deki narenciye ağaçları sayısı ürün veren 27 bin; ürün vermeyen 2478 olmak üzere toplam 29 
bin 478'dir. Narenciye üretiminin yaklaşık yarısı portakal türünde yapılmaktadır. 

Narenciye türü ağaçlar, dikilişlerinden 4-5 yıl sonra ürün vermektedir. Ağaçların yetiştirilmesi 
ve ürün alımına kadar geçen sürede topraktan verim alınamamaktadır. Fidanın ürün veren ağaç olu
şuna kadar ciddi maddi gideri vardır. Dikim, koruma, sulama, arazinin temiz tutulması, ağaçların 
ilaçlanması gibi faaliyetler getirişi olmayan yatırım giderleridir. 

Narenciye, ürün vermeye başlayınca titiz bakım ve takip ister. Narenciyenin zamanında buda-
nıp, ilaçlanıp, dibinin sürülüp, zamanında toplanıp pazara çıkarılması gerekir. 

Narenciyenin ürün verimi, yıldan yıla değişmektedir. Bu verimin değişikliği üreticiye ve na
renciyenin yıl içindeki bakımına bağlı olduğu kadar doğa koşullarına da bağlıdır. Yıl boyunca çok 
iyi bakımla ürüne dönüştürdüğün ağacın meyveleri, bir gecede yaşanan don olayıyla yok olur. 

Ürün bazında arz ve talebin dengesiz olması, fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. Ürünün ka
litesine göre değil, komisyoncunun isteğine göre fiyat belirlendiği için üretici sıkıntı çekmektedir. Ör
neğin geçen yıl 700 bin liraya pazar bulan limonun 1 kilosu, bu yıl 150-200 bin lira arasında değişmek
tedir. Üreticinin ürün karşılığı parasını ne zaman alabileceği ise komisyoncunun insafına kalmıştır. 

Narenciye üreticilerine mutlaka devlet desteği yapılmalıdır. İşsizliğin % 10'larda dolaştığı ül
kemizde üretimi sırasında istihdam yaratan narenciye yetiştiricilerine devlet sahip çıkmalıdır. 

Ağaç diplerine dökülen meyvelerin değerlendirilememesi ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır. 
Üreticinin narenciyesini stoklaması mümkün değildir. Bu tür bir girişim üretici için ciddi bir 

giderdir ve ürün değerini bile geçebilmektedir. 
Narenciye üreticileri arasında TARİŞ türü birlik olmadığı için, örgütsüzlüğün getirdiği sorun

lar artarak sürmektedir. 
Pamuk üreticileri, maliyetlerin artması nedeniyle arazilerin narenciye üretimine dönüştürüle

rek değerlendirmeye başlamışlardır. Fiyatlardaki istikrarsızlık yeni narenciye üreticisini bir kez da
ha arayışa yöneltmiştir. 

Gübre, ilaç fiyatlarının ve mazotun pahalı oluşu ürünün kalitesini düşürürken maliyetini artırmış
tır. Üretici gereksinimi olan gübre, ilaç ve mazot alamadığı için narenciyeye yeterli bakımı yapama
maktadır. Geçen yıl verilerine göre üre gübresinin fiyatı 19-20 milyon iken bu yıl 28 milyon civarın-
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dadır. Limonun bu yılki piyasa değerinden çıkarsak ürün fiyatının yandan daha fazla düştüğünü, gir
di fiyatının % 50 arttığını görürüz. Gelir gider arasındaki olumsuz artış üreticinin belini bükmüştür. 

Üreticilerimiz, sorunlarına çözüm bulunmasını beklemektedir. 

Sayılan bu nedenlerle, ülkemizde narenciye üreticilerinin sorunlarının ve çözümlerinin 
belirlenmesi için Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. mad
deleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ali Ar s lan 
Muğla 

Haluk Koç 
Samsun 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

Yakup Kepenek 
Ankara 

ismail Değerli 
Ankara 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Aıila Emek 
Antalya 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Bülent Baratalı 
İzmir 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Yücel Artantaş 
İğdır 

Engin Altay 
Sinop 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ali Oksal 
Mersin 

Uğur Aks öz 
Adana 

Enver Öktem 
İzmir 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Kemal Sağ 
Adana 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Nail Kamacı 
Antalya 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Orhan Sür 
Balıkesir 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Muharrem İnce 
Yalova 

Ufuk Özkan 
Manisa 

izzet Çetin 
Kocaeli 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Osman Özcan 
Antalya 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mehmet U. Neşşar 
Denizli 

Abdulaziz Yazar 
Hatay 

Muharrem Toprak 
İzmir 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Rusya Federasyonu 30 Mayıs 2005 tarihli itibariyle Türkiye'den yaş sebze-meyve ve kesme çi
çek alımını durdurmuştur. 

Durdurma gerekçelerindeki hususların, üretici ve ihracatçılarımızın zararlarının, Rusya Fede
rasyonunun 2.11.2004 tarih ve 1300 sayılı bilgi taleplerine 7 aydır yanıt vermeyen kurum-kuruluş 
ve sorumluların, yaş sebze-meyve ve kesme çiçek ihracatımızın karşılaştığı diğer engellerin ortaya 
çıkarılıp, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla; 

Anayasamızın 98 inci ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Kaptan Gökhan Durgun Ali Cumhur Yaka 
Antalya Hatay Muğla 

Ali Oksal Mustafa Özyürek Abdulaziz Yazar 
Mersin Mersin Hatay 

Tacidar Seyhan N. Gaye Erbatur Nail Kamacı 
Adana Adana Antalya 

Hasan Fehmi Güneş Orhan Ziya Diren Hüseyin Ekmekçioğlu 
İstanbul Tokat Antalya 

Atila Emek Osman Özcan İsmet Atalay 
Antalya Antalya İstanbul 

Uğur Aksöz Ahmet Yılmazkaya Mehmet Vedat Yücesan 
Adana Gaziantep Eskişehir 

Ramazan Kerim Özkan Kemal Sağ Mustafa Erdoğan Yetenç 
Burdur Adana Manisa 

Ali Arslan Yılmaz Kaya Ali Rıza Bodur 
Muğla İzmir İzmir 

Ufuk Özkan 
Manisa 

GEREKÇE 

Rusya Federasyonu Federal Bitki Garantine ve Veterinerlik Servisi (ROSGOS Karantin) baş
kanı 26 Mayıs 2005 tarih ve N.FS-3/3217 sayı ile TC. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'ye 
bir yazı yazarak 30 Mayıs 2005 tarihinden itibaren "Türkiye'den" bitkisel ürünlerin ithalatını dur
durduğunu bildirmiştir. Bu yazıda Türkiye'nin Rusya Federasyonuna gönderdiği bitkisel ürünlerde 
"Rus Bitki Karantina kurallarının" sürekli ihlal edilmesinden ve bu konuda değişik zamanlarda Tür
kiye'yi uyardıkları halde, bu ihlallerin devam ettiğini, 2.11.2004 tarihli ve 1300 sayılı bilgi taleple
rine hâlâ yanıt alamadıklarını belirtmişlerdir. 

Rusya'ya yapılan ihracatımızın durdurulması sebze ve meyve üreticilerimize ve ekonomimize 
büyük zarar vermiştir. Sebze ve meyve ihracatımızın 1/3'ünün Rusya'ya yapılması, Rusya'nın 
önemli bir pazar olduğunu göstermektedir. 
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2004 yılında Rusya'ya 455.000 ton ihracat yapılmış, 200 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 

2005 yılı ilk beş ayında ise Rusya'ya ihracatımız 160.000 ton olmuş, 100 milyon dolar gelir el
de edilmişken 30 Mayıs 2005 tarihi itibariyle Rusya Türkiye'den yaş sebze-meyve ve kesme çiçek 
alımını durdurmuştur. 

Rusya'nın bu kararı sonunda sebze ve meyve üreticilerimiz çok zor duruma düşmüşlerdir. Do
mates fiyatları dibe vurmuştur. 10-15 YKrş'a kadar fiyatlar düşmüş, çok miktarda meyve-sebze çü
rümüştür, dökülmüştür veya dalında kalmıştır. 

Sebze üreticilerimiz, ihracatçılarımız mağdur olmuşlar zarar etmişlerdir. 

Ekonomimiz milyonlarca dolar kaybetmiştir. 

Bakan istifa etmiş, sebze sezonu bitmiş, ancak Rusya koyduğu yasağı kaldırmamış, sınırlarını 
Türkiye'den yapılacak yaş sebze-meyve ve bitkisel ithalata kapamıştır. Ne zaman açılacağı konu
sunda da bir bilgi mevcut değildir. 

Yukarıdaki arz ettiğim hususların açıklığa kavuşması için Meclis araştırması yapılması gerek
liliği vardır. 
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Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu (10/81, 234, 286) 

Sayı: A.01.1.GEÇ. 10/81,234,286/124 11/10/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzü
ğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 15/03/2006 tarihinde kurulan (10/81, 234, 286) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak düzenlemiş olduğu rapor 
ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Er 
Mersin Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

Ek: Komisyon Raporu 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. KOMİSYONUN KURULUŞU 

Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU ve 23 Milletvekilinin; Muğla 
Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN 
ve 24 Milletvekilinin; Anayasa'mn 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince vermiş olduklan Meclis Araştırması 
önergeleri konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 15.02.2006 tarihli 63 üncü Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 868 
sayılı Karan ile önergelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir "Meclis 
Araştırması Komisyonu" kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 868 sayılı Karannda aynca Komisyonun; 17 üyeden oluşmasına, 
çalışma süresinin Başkanlık Divanı seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve 
gerektiğinde Ankara dışında da incelemeler yapması hususlarına yer verilmiştir. 

Söz konusu 868 sayılı Meclis Karan, 22.2.2006 tarihli 26088 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu karan takiben, Genel Kurulun 15.03.2006 tarihli 75 inci Birleşiminde, 
Komisyonun üye seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda Komisyon üyeliklerine; 

Adalet ve Kalkınma. Partisinden; Adana Milletvekili Abdullah TORUN, 
Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 
Hatay Milletvekili İsmail SOYLU, Kayseri Milletvekili Adem BAŞTÜRK, Kütahya 
Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin Milletvekili Ali ER, Mersin Milletvekili Mustafa 
EYİCEOĞLU, Mersin Milletvekili Ömer İNAN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur 
ÇETİN, Osmaniye Milletvekili Mehmet SARI, 

Cumhuriyet Halk Partisinden; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Bursa 
Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK, Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR, Mersin 
Milletvekili Ali OKSAL, Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL, 

Anavatan Partisinden; Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN seçilmişlerdir. 
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Komisyon 15.03.2006 tarihli ilk toplantısını Geçici Başkan sıfatıyla Antalya 

Milletvekili Fikret B AD AZLİ Başkanlığında yapmış, 14 üyenin katılımı ile 

gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekilliğine, 

Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Komisyon Sözcülüğüne, Mersin Milletvekili 

Mustafa EYİCEOĞLU, Katip Üyeliğine Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU 

seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 15.03.2006 tarih ve 872 sayılı 

Karan 21.03.2006 tarih ve 26115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

2. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU ve 23 Milletvekilinin; Muğla 

Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin; Antalya Milletvekili Osman KAPTAN 

ve 24 Milletvekilinin; Anayasa'nın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 

104 ve 105 inci maddeleri gereğince verdikleri 10/81,234 ve 286 esas numaralı Meclis 

araştırması önergelerinin gerekçelerinde özetle; 

Türkiye yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektörünün, üretim olanakları coğrafi 

şartlar ve ürün çeşitliliği açısından oldukça geniş olanaklara sahip olduğu, ancak, bunun 

da %3-4 oranında bir kısmının ihraç edilebildiği, 

Yaş meyve, sebze ve narenciye sektörünün ekiminden ambalajlanmasına kadar 

Türkiye'de geniş bir istihdam alanı yarattığı, getirdiği döviz katkısı ile katma değeri 

yüksek bir sektör olduğu, ihracattaki problemlerin çözülmesiyle köyden kente göçün 

azalacağı ve birinci sınıf tanm arazilerinin korunacağı, 

Rakip ülkelerde üreticilere tanınan teşvikler ile AB üyesi ülkelerin elde ettikleri 

avantajlar, reklam ve tanıtım olanaklarının bizim üreticilerimiz aleyhine rekabet 

gücümüzü zayıflattığı, 

Yaş meyve, sebze ihracat sektörünün tamamında ithal girdinin yok denecek 

kadar az olduğu, bu nedenle enflasyondaki artış ile kur sepetindeki artışın ihracatımızın 

aleyhinde bir durum ortaya çıkardığı, bu bakımdan bu sektörün ihracatının artması ile 
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ekonomimize sağlayacağı net döviz girdisinin yarattığı istihdam ve yan sektörlerin 

lokomotifi olması dolayısıyla, kolay bozulan zor şartlarda üretilen ve zor şartlarda ihraç 

edilen bu emtianın diğer sektörlere göre daha çok devlet desteğine ihtiyacı olduğu, 

Yaş meyve sebze ihracatının; üretim, ambalaj, depolama, nakliye, gümrükleme, 

vergi, pazarlama ve reklam, rakip ülkeler ile mukayese, ihracatın teşviki ile ilgili 

sorunları olduğu, 

Türkiye gibi %40 oranında tarımla geçinen bir ülkede yaş meyve, sebze 

ihracatının çok önemli döviz kaynağı oluşturduğu, bu nedenle dünya standartlarında 

doğal üretime geçilmesi, üretim ve ambalaj, zirai ilaçlama ve kimyasal ilaçların 

kullanımının denetim altına alınması gerektiği, 

Türkiye'nin narenciye ihracatı gelirinin 2002 verilerine göre 253 bin 388 dolar 

olduğu, ton başına ihracatçıya verilen destek priminin, geçen yıla göre düşük olduğu, 

2003 yılında portakala 40; limona 50 dolar pirim verilirken, bu desteğin bu yıl 

portakalda 35, limonda 42 dolar olarak belirlendiği ve bu düşüşün, ihracatı olumsuz 

olarak etkilediği, 

Ürün bazında arz ve talebin dengesiz olmasının, fiyat dalgalanmalarına neden 

olduğu, ürünün kalitesine göre değil, komisyoncunun isteğine göre fiyat belirlendiği için 

üreticinin sıkıntı çektiği, 

Üretici birliklerinin yeterince örgütlenmemesi nedeniyle üreticilerin mağdur 

olduğu ve yeterince devletten destek alamadığı, 

Rusya'ya yapılan ihracatımızın tek taraflı olarak 30 Mayıs 2005 tarihi itibariyle 

durdurulmasının sebze ve meyve üreticilerimize büyük zarar verdiği, 

Rusya'nın bu kararı sonucunda sebze ve meyve üreticilerimizin çok zor duruma 

düştüğü, domates fiyatlarının dibe vurduğu, çok miktarda meyve ve sebzenin çürüdüğü, 

Üreticimizin ve ihracatçılarımızın bu ani şok kararlarla mağdur olduğu ve 

desteklenmesi gerektiği, 

ifade edilmektedir. 
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3. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

Anayasa'nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105 

inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz konusu araştırmayı TBMM adına 

yapmakla görevlendirilen Komisyon, 15.03.2006 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Çalışma süresi içerisinde Ankara'da 12 toplantı yapan Komisyon, konu 

hakkında bilgi edinmek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), 

araştırma enstitüleri, çiftçi birlikleri, ziraat odaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı 

birlikleri ve üretici birlikleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üniversitelerden 

akademisyenleri davet ederek görüşlerini almıştır. 

Ayrıca, raporun yazılmasında değerlendirilmek üzere; Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Dış 

Ticaret Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Ziraat Bankası, 

TRT Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile 

yazışmalar yapılmış ve konu ile ilgili her türlü belge ve bilgi temin edilmiştir. Bu 

anlamda 70 adet evrak Komisyona gelmiş, Komisyon tarafından da 123 adet yazışma 

yapılmıştır. 

Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde 

çalışmalarını sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalarını tamamlayabilmek için 

İçtüzüğün 105 inci maddesi gereğince bir aylık ek süre talep edilmesini 

kararlaştırmıştır. Genel Kurulun 30.05.2006 tarihli 108 inci Birleşiminde 875 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Komisyona 15.06.2006 tarihinden başlamak 

üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 

Komisyon çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Nurdan Tuna GÜNEŞ, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Necla GÜLEYEN, Ziraat 

Mühendisi Pervin KARAHOCAGİL, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayla ÖZCAN, Ziraat 

Mühendisi Ercan TÜRKTEMEL, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanı Sadullah 

GÜNGÖR ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Hasan 

Yılmaz DURSUN kurumlarınca komisyonda uzman olarak görevlendirilmişlerdir. 
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4. ARAŞTIRMADA İZLENEN YÖNTEM 

Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 15.03.2006 

tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyon, 22.03.2006 tarihli toplantısında 

çalışma programım belirlemiş ve bu amaçla; 

-Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

-Komisyon çalışmalarım kamuoyuna duyurabilmek, bilgi akımım sağlamak 

amacıyla web sitesi kurulmasına, 

-Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından 

uzman görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgenin temin edilmesine, bu 

çalışmalan yürütmek ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek üzere 

Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

-Komisyon üye ve uzmanlarının gerektiğinde Ankara dışında da araştırma ve 

incelemelerde bulunmalarına karar vermiştir. 

4.1. Çalışma Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları ve Bilgisine 

Başvurmak Üzere Davet Edilen Kişiler 

l.TOPLANTI (16.03.2006) 
2.TOPLANTI (22.03.2006) 

3.TOPLANTI (29.03.2006) 

Komisyon Başkanlık Divanı seçilmiştir 
TARIM VE KÖYİSLERİ BAKANLIĞI 
(Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) 
1- Kadir ERÇELİK 
Şube Müdürü 
2-LevenlERİŞ 
Şube Müdürü 
DIS TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
(ihracat Genel Müdürlüğü) 
3-0zkan AYDIN 
Dış Ticaret Uzmanı 
4-Ahmet CANLI 
Şube Müdürü 
5-Alper ERİTEN 
Uzman Yardımcısı 
DPT MÜSTEŞARLIĞI 

(Tarım Daire Başkanlığı) 
6-Dr .Yurdakul SAÇLI 
Uzman Yardımcısı 
TÜBİTAK 
(Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdürlüğü) 
7-Aylin Scylsm KÜŞÜMLER 
Uzman Araştırmacı 
8-NihatÖZCAN 
Araştırmacı 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
(Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü) 
9-Tayfnn AĞAR 
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4.TOPLANTI (05.04.2006) 

5.TOPLANTI (12.04.2006) 

6.TOPLANTI (19.04.2006) 

7.TOPLANTI (26.04.2006) 

8.TOFLANT1 (03.05.2006) 

Öğretim Üyesi 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
(Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) 
10-Mehmet Vthbi GÜNAN 

Genel Müdür 
11-önderCANPOLAT 

Hukuk Müşaviri 
(iç Ticaret Genel Müdürlüğü) 
12-Süleyman Ruhi AYDEMİR 

Kontrolör 
(Küçük Sanatlar Sanavi Siteleri ve Bölgeleri Genel Müdürlüğü) 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Ziraat Fakültesi) 
13-Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
14-Doç. Dr. Yeşim OKAY 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
15-Prof. Dr. Taner KRAL 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
16-Doç. Dr. Mevhibe ALBAYRAK 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
TARİM VE KÖYİSLERİ BAKANLIĞI 

(Tarımsal Araşürmalar Genel Müdürlüğü) 
17-Dr. M. EminERGÜN 
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
18-Dr. Gülay BEŞİRLİ 
Yalova Atalürk BKMAE Seb. Bl. B. 
19- Muhammet TATAR 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
TARIM VE KÖYtSLERt BAKANLIĞI 

(Balı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BATEM) 
20-Doç. Dr. Masum BURAK 
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı 
21-Dr. Sual YILMAZ 
Enstitü Müdürü 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
(Dış Ticaret Genci Müdürlüğü) 
22-SUIeyman Ruhi AYDEMİR 
Kontrolör 
(Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlümü) 

23-Cumali DOĞRU 
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı 
24 Hasan ÜNAL 
GROW FİDE A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 
25-Hakan Sefa ÇAKIR 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi 
26-Özden ÖZLER 
Özler Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
27-Sami GÜÇLÜ 
Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı, Konya Milletvekili 
28-Kemal KAÇMAZ 
Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanı. 
29-Mustafa SATICI 
Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı 
30-Mehmet HASDEMİR 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü 
31-Nuri KARACA 
Karacabey Ziraat Odası Başkanı. 
32-Mustafa ULUSOY 
Uludağ Yaş Meyve Ve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurutu Başkanı. 
33-Y'avuz TANER 
Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı. 
34-Enver KARTAL 
Tat Karacabey tşletme Yöneticisi-
35-EyUp DOĞAN 
Eğirdir Eyüpler Köyü Muhtarı. 
36-Sedat KOLCUOĞLU Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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4.2. Komisyon Tarafından Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 

4.2.1. Antalya İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

05-07 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Antalya İlinde yapılan inceleme 

programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Katip Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 

Komisyon üyeleri Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Hatay Milletvekilleri İsmail 

SOYLU ve Abdulaziz YAZAR, Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin 

Milletvekilleri Ömer İNAN, Ali OKSAL ve Hüseyin ÖZCAN, Niğde Milletvekili 

Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekilleri Mehmet SARI ve Necati UZDİL, 

katılmışlardır. 

Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine sorunların yerinde tespiti amacıyla 

5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Antalya Merkez ile Kumluca, Korkuteli ve Alanya 

ilçelerinde incelemelerde bulunmuştur. 

5 Mayıs 2006 Tarihinde Antalya Valiliğine yapılan ziyaretin ardından Falez Otel 

toplantı salonunda, sabah oturumunda; yaş meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları, 

öğleden sonraki oturumda kesme çiçek üretici ve ihracatçıları ile, 

İkinci gün olan 6 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Kumluca İlçesinde yaş 

meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları ile öğlenden sonra ise Korkuteli İlçesinde mantar 

üreticileri ve ihracatçıları ile Elmalı ve Eğirdir ilçelerinden elma üreticileri ile, 

Üçüncü gün olan 7 Mayıs 2006 tarihinde Alanya'da Manavgat ve Gazipaşa'dan 

katılan örtüaltı sebze ve muz üreticileri ve ihracatçıları ile görüşülmüştür. 
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Söz konusu toplantılarda; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti 

ilçe başkanları, tarım ilçe müdürleri, köy muhtarları, ziraat odası başkanları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, tarımsal girdi bayileri 

ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler bulunmuşlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin tarımsal istatistikleri daha özenli olarak 

tutmalarının gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Şu anki mevcut koşullarla üretimin ve ihracatın cazip olmadığı, üretimde 
kullanılan başta; akaryakıt, elektrik, tohum, gübre olmak üzere temel girdi fiyatlanmn 
ve KDV oranlarının yüksek olduğu belirtildi. Üretim planlamasının bulunmadığı, bu 
sebeple bazı dönemlerde para eden ürünlerin diğer dönemlerde elde kaldığı 
vurgulanmıştır. 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasına göre, üretici birliklerinin bir yerleşim 
yerinde aynı ürün grubundan sadece bir tane kurulabilmesinin birlikler arası rekabet 
şansını ortadan kaldırdığı, bu nedenle bir bölgede aynı ürün grubu için şartları yerine 
getirildiğinde çok sayıda üretici birliği kurulabilmesi gerektiği söylendi. Birliklerin mali 
açıdan güçlendirilerek, ticaret yapabilen yapıya kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

• Antalya'da örtüaltı yetiştiriciliğinde arazi temininde çok büyük sıkıntının olduğu 
belirtilerek, kamuoyunda "2B arazisi" olarak isimlendirilen sahaların üreticilere tahsis 
edilmesi gerektiği belirtildi. Modem seracılığa önem verilmesi mevcut eski seraların 
modemize edilmesi için düşük faizli kredi verilmesi, entegre tesislere kapasite raporu 
verilebilmesi için gerekli düzenlemeye gidilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. 

• Örtüaltı üreticileri tarafından maliyet artışının en önemli faktörlerinden biri 
olarak ısıtma konusunu gündeme getirerek, seralarda ısıtma amacıyla kullanmak üzere 
LPG (Liquid petroleum gas ,likit petrol gazları) fiyatlarının düşürülmesi talep edilmiştir. 

• Örtüaltı üretimi küçük alanlarda yapılmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle Doğrudan Gelir Desteğinin (DGD) örtüaltı üretim alanlarına daha 
yüksek oranda verilmesi talep edilmiştir. 
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• İyi Tanm Uygulamaları, Kontrollü ve Sözleşmeli Üretime ağırlık verilmesi, 

ihtisaslaşmış Organize Tarım Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 

• Türkiye'de tanm ürünlerindeki kalıntı problemi en önemli sorunlardan biridir. 

Bu sorunun üreticilerin mutlak surette kayıt altına alınması ve kayıt altına alınan 

üreticilerin ise konusunda uzman ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti 

almalarıyla kontrol edilebileceği belirtilmiştir. 

• Bunun için de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatının organizasyonunda zirai 

mücadele uygulamalarının tek elde toplanacağı bir düzenlemenin yapılması gerektiği 

belirtildi. Tanm ürünlerinin özellikle AB ülkelerine ihracatında, AB ülkelerinin 

aralarında ve ülkemize uyguladığı farklı MRL'lerin (Maksimum Rezüdi-kalıntı Limiti) 

büyük problem olduğu, bunun Tanm ve Köyişleri Bakanlığının AB yetkilileri ile 

yapacaklan görüşmelerle acilen düzeltilmesi gerektiği söylenmiştir. 

• Tarım ürünlerinde kalıntının tespit edilerek kalıntısız ürünlerin ihracat ve 

tüketime arz edilebilmesinde İl Kontrol Laboratuarlarının çok önemli yer tuttuğu, bu 

laboratuarlann mevcut durumlarıyla ihtiyaca cevap vermediği belirtilerek bunlann 

acilen alet ve ekipman yönüyle desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Tarım ürünlerinin tüketiminde ihracat kadar iç tüketimin de çok önemli olduğu 

belirtilmiştir. Özellikle kışın yaş meyve-sebze taşınmasında frigofirik araçlann eksikliği 

nedeniyle ürünlerin yollarda ve hal girişlerinde soğuktan etkilendiği belirtilmiştir. 

• 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (Hal Yasası) mutlak surette gözden 

geçirilerek hallerde üreticiyi gözetecek düzenlemelerin gerekliliği dile getirilmiş ve hal 

kontrollerinin Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması istenmiştir. 

• Hallere gönderilen ürünlerden alınan vergilerin üreticiler lehine düzenlenmesi 

talep edilmiştir. 

• Komisyonculuk sisteminin üreticinin sigortası konumunda olması nedeni ile bu 

sistemin tekrar düzenlenmesi talep edilmiştir. 

• Mantar üreticileri tarafından; üretim tesislerinin evlerin altında bodrumlarda 

bulunduğunu, bunun da İlçelerinde sürekli problem teşkil ettiğini, organize bir üretim 

sitesinin kurulması gerektiği belirtilerek, özellikte mantar yetiştiriciliğinde temel girdi 
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• Üreticiler, kompost yapımında kullanılan sapların taşınmasında yolların bazı 

saatlerde kendilerine tahsis edilmesini, bir atık madde olan anız saplarının 

değerlendirildiği kompost üretiminde KDV'nin çok yüksek olduğu belirtilerek bunun 

düşürülmesini talep etmişlerdir. 

• Kültür mantarı sektörünün tanımının ve Vergi Usûl Kanununda gerekli 

düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir. 

• Kültür mantarının tarımın hangi dalı içinde yer aldığı belirlenmediği için hiçbir 
destekten faydalanamadığı belirtilmiştir. 

• Korkuteli İlçesinde Mantar Yüksek Okulunun açılması talep edilmiştir. 

• Tohumculuk Kanun Tasarısının "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin r 
bendinde geçen "fide" ibaresinin yanına sektörü korumak açısından "çiçek fidesi hariç" 
ibaresinin eklenmesi talep edilmiştir. 

• Kesme çiçek üreticilerince bazı kuruluşların açılış, cenaze, atama vb. durumlarda 
özellikle çiçek gönderilmeyerek bazı vakıflara bağış yapılmasını istemesinin çiçek 
satışlarım olumsuz yönde etkilediği dile getirilmiştir. 

• Kesme çiçek üretimlerinin kesinlikle bir proje dahilinde yürütülmesinin 
gerekliliği belirtilmiştir. 

• Kesme çiçek ihracatında uçak kargo taşımacılığının çok önemli bir yer tuttuğu, 
bu sektörde diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için uçak kargo ücretlerinin ihracatçının 
lehine desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

• Çiçek mezatınm kurulmasının ürünlerin değerlendirilmesinde ve 
pazarlanmasında çok önemli olduğu belirtilmiştir. 

• İhracatta ürün çeşitliliğinin fazla olmamasının pazar bulmakta ve eldeki pazarın 

korunmasında zorluk yarattığı, bunun önüne geçebilmek için teknoloji transferi, 

çeşitliliğin artırılması ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçekte ihracat teşviklerinin önceden ilan 
edilmesi ihracatta rekabet gücünü belirlemektedir. Bu sebeple söz konusu teşviklerin 
döneminde ilan edilmesinin önemi vurgulanmıştır. 
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• İthal edilen tohumların gümrüklerde kontrolünün daha sıkı yapılarak yurda 

kaçak tohum girişinin engellenmesi ile haksız rekabetin önlenebileceği ve hastalık ve 

zararlıların yurda girişinin engellenebileceği belirtilmiştir. 

• İhracatımızda önemli bir yer tutan Rusya Federasyonu'na olan ihracatta alt yapı 

eksiklikleriyle karşılaşılmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak öncelikli olarak 

Rusya'ya yapılan ihracatta Ro-Ro seferlerinin düzenli ve sık olarak yapılması ve 

Karadeniz liman kapasitelerinin artırılması talep edilmiştir. 

• Narenciye, elma, mantar için de tanıtım gruplarının kurulması talep edilmiştir. 

• Özel denetim firmalarının kurularak ihraç edilecek olan ürünlerin kontrollerinin 

bu denetim firmalarınca yapılması talep edilmiştir. 

• Soğuk hava depoları ve ambalajlama tesislerinin yetersiz olduğu ve bu konuda 

destek beklendiği belirtilmiştir. 

» Üreticiler tarafından yurt dışı pazar isteklerinden haberdar olunamadığı dile 

getirilerek, bu konuda doğru çeşit seçiminin yapılmasını sağlayacak bir organizasyonun 

oluşturulması talep edilmiştir. 

4.2.2. Hatay, Adana ve Mersin İllerinde Düzenlenen İnceleme Programı 

24-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Hatay, Adana ve Mersin İllerinde 

yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkam Mersin Milletvekili Ali ER, Başkanvekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Sözcü Mersin Milletvekili Mustafa EYİCEOĞLU, Katip 

Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, Komisyon Üyeleri Adana Milletvekili 

Abdullah TORUN, Hatay Milletvekilleri İsmail SOYLU ve Abdulaziz YAZAR, 

Kayseri Milletvekili Adem BAŞTÜRK, Mersin Milletvekilleri Ömer İNAN ve Ali 

OKSAL, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekilleri Mehmet 

SARI ve Necati UZDİL, 

katılmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 26 — 

Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine, sorunların yerinde tespiti amacıyla 

24-27 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Hatay (Antakya) Merkez ile Dörtyol, Adana 

Merkez, Mersin Merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke İlçelerinde incelemelerde 

bulunmuştur. 

24 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Hatay İli Dörtyol İlçesinde öğleden sonra 

Hatay İli Merkez'de, 

25 Mayıs 2006 tarihinde Adana İli Merkez'de, 

26 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Mersin İli Tarsus İlçesinde, öğleden sonra 

Mersin Valiliği'nde, 

27 Mayıs 2006 tarihinde öğleden önce Mersin İli Erdemli İlçesinde, öğleden 

sonra Silifke İlçesinde toplantılar düzenlenmiştir. 

Söz konusu toplantılara yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, tarım ilçe 

müdürleri, köy muhtarları, ihracatçılar, ticaret, sanayi ve ziraat odaları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, üretici birlikleri 

temsilcileri, tarımsal girdi bayileri, ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri 

ile üreticiler katılmışlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Kimyasal ilaçların çiftçiler tarafından bilinçsizce kullanıldığı, bu konuda eğitim ve 

yayın çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerektiği dile getirilmiştir. 

• Büyük istihdam yaratan tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla teşviklerin 

verilmesinin gerekliliği ve bu amaçla verilen kredi vadelerinin uzun zamana 

yayılmasının önemi vurgulanmıştır. 

• Ziraat Bankasından üreticiye verilen zirai kredilerin uzun vadeye yayılması ve 

vade faizlerinde esneklik talep edilmiştir. 
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• Dış pazarlarının istemiş olduğu özellikle erkenci ve geçci çeşitler ile istenilen 

miktarda ve kalitede ürün yetiştiriciliğinin yapılmasının gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçekte devlet tarafından verilen ihracat 

teşviklerinin sezon başlamadan 1-2 ay önce açıklanması ve rakip ülkelerdeki destekler 

oranında verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Aynca, mahsup teşviği içerisinde %15'lik 

payın tarıma ayrılması istenmiştir. 

• Devlet tarafından verilen desteklerin büyük üreticiler yanında küçük üreticileri de 

koruması gerektiği söylenmiştir. 

• Kayıt dışı girişi önlemek amacıyla yaş meyve-sebzenin mutlaka hallere girmesinin 

gerektiği dile getirilmiştir. 

• Erzin - Dörtyol arasında kalan tarım arazilerinin sulanabilmesini teminen sulama 

göletinin yapılması talep edilmiştir. 

• Desteklemelerin çiftçiler tarafından kolay anlaşılabilir şekilde hazırlanması 

gerektiği ve çiftçilerin kolayca görebilecekleri yerlere asılması talep edilmiştir. 

• Üretimde kalite ve çeşitliliğin artırılmasının gerektiği, alan kontrolünün tüm 

ürünlerde yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca kontrollerin üretimden 

pazarlamaya kadar yapılmasının önemi belirtilerek, alan kontrollerinin serbest ziraat 

mühendisleri ile yürütülmesinin etkili olacağı ifade edilmiştir. 

• Sağlıklı bir envanter çalışmasının mutlaka yapılması gerektiği söylenmiştir. 

• Üretimden pazarlamaya kadar olan kısımdaki sorunların çözümü için üretici 

örgütlenmesinin önemi ve bu sayede etkin iyi işleyen bir pazar organizasyonun 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

• Doku kültürü ile fidan üretimi programının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından başlatıldığı, ancak devam etmediği dile getirilmiştir. 

• Birinci sınıf tarım arazilerine fabrika kurulmasının önüne geçilmesi gerektiği ve 

"2B" olarak bilinen arazilerin, belediyeye ve ziraat odalarına kayıtlı olduğu halde, 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD), doğal afetler, alt yapı ve üst yapı tesislerinden de 

yararlanmadığı dile getirilmiştir. 

• Asi Nehri sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması istenmiştir. 

• Fidan ihalelerinin kasım ayında yapılması gerektiği dile getirilmiştir. 
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• Hatay yöresinde kesme çiçek sektörünün en önemli sorunlarından birisinin 

ürünlerin pazara ulaştırılmasında karşılaşılan nakliye sorunu olduğu belirtildi. Bu 

amaçla lojistik destek verilmesinin önemi vurgulandı. Bu itibarla kesme çiçek 

taşımacılığında otobüs firmalarının taşımacılıkta tekrar kullanılması istenmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek ürünleri çabuk bozulabilir olmaları 

nedeniyle ihracatta uçak taşımacılığının özellikle önemli olduğu ve bu amaçla Hatay 

İline bir havaalanının kurulmasının gerekliliği belirtilmiştir. 

• Limanlarda arz ve talep dengesini sağlayabilmek amacı ile soğuk hava depolarının 

kurulmasının önemi belirtilmiştir. 

• Üreticileri bilgilendirmek amacıyla devlet televizyonlarında tarıma yönelik 

programların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

• Hatay ilinde analiz laboratuarı olmadığından ürünlerin analiz edilmek üzere 

Adana'ya gönderilmesi ile birkaç günlük gecikmenin yaşandığı, bu nedenle bölgeye bir 

analiz laboratuarının kurulması talep edilmiştir. 

• Sertifikalı fidan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması (virüsten ari fidan 

yetiştirilmesi) talep edilmiştir. 

• Perakende ilaç satışlarının yeniden düzenlenmesi istenmiştir. 

• Üretimde envanter çalışmalarının hemen başlatılması gerektiği söylenmiştir. 

• Yaş meyve-sebze ihracatçılarının gümrüklerde bekletilmeden işlemlerinin 

sonuçlandırılması talep edilmiştir. 

• Narenciyede meyve tüketim alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 

Narenciye Tanıtım Grubu oluşturulması talep edilmiştir. 

• Bölgede turunç anacı dışında başka bir anacın kullanılması önerilmemekte, sadece 

sorunlu (tristezaya hassas) bölgelerde üç yapraklı anacının kullanılması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

• Özellikle karpuzda meyve hasadına 10-30 Mayıs tarihleri arasında başlanıldığı, 

bu nedenle bu tarihlerden önce sınır ticaretinin kesilmesinin yurt içi tüketim açısından 

önemli olduğu dile getirilmiştir. 

• İhraç edilen ürünlerde gösterilen hassasiyetin, iç tüketime sunulan ürünlerde de 
gösterilmesi istenmiştir. 
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• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılarak bu birliklere maddi destek sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

• Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla hallerde soğuk hava 

depolarının kurulması ve mevcut depoların kapasitesinin artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

• Samsun'dan yapılan ihracatta ürünlerin tır taşımacılığı ile 8 günde Samsun'a 

ulaştınlabildiği, bu ürünlerin çabuk bozulabilir ürünler olmaları nedeniyle bu sürenin 

gemi taşımacılığı ile daha kısa sürede yapılabileceği ve bu sayede dış pazarlara 

istenildiği zaman ulaşımın sağlanabileceği ve rekabet şansımızın artacağı ifade 

edilmiştir. 

• Türkiye'de narenciye ihracatının yıllar itibari ile arttığı, fakat elimize geçen gelirin 

düşük olduğu, bu nedenle hedef pazarımız olan Batı Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya ve 

yakın pazarlara kaçışın gerçekleştiği, bunun en büyük sebebinin ise kalite 

standartlarının düşüklüğü olduğu ifade edilmiştir. Kalitenin düşmesinde özellikle girdi 

maliyetlerinin yüksekliğinin önemli rol aldığı belirtilmiştir. 

• Turunçgillerde ihracat desteğinin ton başına 100S olması gerektiği ve bunun 

25$'ının mahsup, 75 S'ının ise nakit ödenmesi talep edilmiştir. 

• Sebze ihracatının artırılmasında özelikle mini sebze ihracatının ve tüketime hazır 

olan ürünlerin alternatif ürünler olduğu vurgulanmıştır. 

• Türkiye'de tarım ürünlerindeki kalıntı probleminin en önemli sorunlardan biri 

olduğu, bu sorunun kontrol edilebilmesi, üreticilerin mutlak surette kayıt altına 

alınmasıyla ve kayıt altına alınan üreticilerin ise konusunda uzman ziraat 

mühendislerinden danışmanlık hizmeti almalarıyla sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

• Yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek sektöründe üretici, devlet, ihracatçı, 

üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde bulunmasının önemi 

vurgulanmıştır. 

• İhracat desteklerinde, Dış Ticaret Müsteşarlığının sekretarya görevini yapması 

talep edilmiştir. 

• Üreticiler, yurt dışı pazar isteklerinden haberlerinin olmadığını dile getirerek bu 

konuda doğru çeşit seçiminin yapılmasını sağlayacak bir organizasyonun 

oluşturulmasını talep etmişlerdir. 
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• EUREPGAP (Euro Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practice, 

Avrupa Perakendeciler Tarım Ürünleri Çalışma Grubu Yararlı Tarım Uygulamaları 

Protokolü) sertifikalı bahçeler için verilen desteklerinin artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

• Kavun, karpuz ve üzüm gibi ürünlerde hasadın erken yapılmasının ürünlerin 

pazarlarda fiyatlarının düşmesine neden olduğu ifade edilmiştir. 

• Tarsus İlçesinde kurulacak olan katı atık tesislerinin organik tanm arazilerinin 

hemen yanında tesis edildiği, bu nedenle ürün yetiştiriciliği üzerinde olumsuz etkilere 

neden olacağı belirtilerek yerinin değiştirilmesi talep edilmiştir. 

• Kargo taşımacılığının geliştirilmesi ve navlun desteği verilmesi talep edilmiştir. 

• Üretici Birliklerinin kurulmasının kolaylaştırılması ve üreticilerin Üretici 

Birliklerine üyeliklerinin zorunlu hale getirilmesi belirtilmiştir. 

• İhracata kaliteli ürün veren üreticilerin teşvik edilmesi talep edilmiştir. 

• Üretici Birliklerinde ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi istenmiştir. 

• Bağımsız ziraat mühendisleri danışmanlığı sisteminin kurulması talep edilmiştir. 

• Hızlı karar alan bir kurumun oluşturulmasının gerektiği belirtilmiştir. 

• Ulusal Narenciye Komitesi kurulması istenmiştir. 

• Tarım sektöründe çalışanların sigorta priminin %50 oranında indirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Ülkemizde narenciyeyi tanımayan bölgelerin varlığından bahsedilerek, bu 

bölgelerde dağıtım yapılması gerektiği ve özellikle narenciyenin yurt içi tüketiminin 

artırılması amacıyla şehir merkezlerinde belirli aralıklarla narenciye suyunun halka 

arzının yapılması önerilmiştir. 

• Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün rehabilitasyonu için gerekli 

çalışmaların yapılması talep edilmiştir. 

• Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 54 üncü maddelerinin kaldırılması talep edilmiştir. 

• İyi Tarım Uygulamaları, Kontrollü ve Sözleşmeli Üretime ağırlık verilmesi, 

İhtisaslaşmış Organize Tanm Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 3 1 — 

• Doğrudan Gelir Desteğinin araziye değil üretilen ürüne ve ton başına verilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. 

• Erdemli ilçesine hal kompleksi kurulması talebinde bulunulmuştur. 

• AB'ne girişin gerçekleştirilmesi durumda tarımla geçinen nüfusun azalacağı 

belirtilerek tarım kesiminden ayrılan nüfusun istihdamının planlanması gerektiği talep 

edilmiştir, 

• Girdi maliyetlerindeki %18 olan KDV oranlarının %1'e indirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Erdemli İlçesindeki üreticiler paketleme tesisi talebinde bulunmuşlardır. 

• Yurt içinde ve yurt dışında üretimin pazarlanması amacıyla pazarlama noktalarının 

oluşturulması istenmiştir. 

• Arjantin'de kurulmuş olan narenciye entegre tesisi gibi bir tesisin bölgede 

kurulması talep edilmiştir. 

• Tescili alınmamış çeşitlerle sertifikalı fidan üretiminde sorunlarla karşılaşıldığı ve 

bu sorunların bir an evvel giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

• Örtüaltı üreticileri tarafından, maliyet artışının en önemli faktörlerinden biri olarak 

ısıtma konusu gündeme getirilmiş, seralarda ısıtma amacıyla kullanmak üzere LPG 

fiyatlarının düşürülmesini talep edilmiştir. 

• Örtüaltı üretimin küçük alanlarda yapılmakta olduğu, girdi maliyetlerinin yüksek 

olması nedeniyle Doğrudan Gelir Desteğinin örtüaltı üretim alanlarına daha yüksek 

oranda verilmesi talep edilmiştir. 

• Türkiye'de tarım ürünlerindeki kalıntı, en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun 

kontrol edilebilmesi, üreticilerin mutlak surette kayıt altına alınmasıyla ve kayıt altına 

alman üreticilerin ise konusunda uzman ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti 

almalarıyla sağlanabileceği ifade edilmiştir. 
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4.2.3. Balıkesir, Bursa ve Yalova İllerinde Düzenlenen İnceleme Programı 

31 Mayıs 01-03 Haziran 2006 tarihleri arasında, Balıkesir, Bursa ve Yalova 

illerinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Katip Balıkesir Milletvekili Ali 

AYDINLIOGLU ve Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK 

katılmışlardır. 

Yapılan İnceleme Raporu 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, aldığı karar üzerine sorunların yerinde tespiti amacıyla, 

31 Mayıs - 3 Haziran 2006 tarihleri arasında; Balıkesir, Bursa ve Yalova İllerinde 

incelemelerde bulunmuştur. 

31 Mayıs 2006 tarihinde Balıkesir'de yaş meyve-sebze üreticileri ve ihracatçıları 

ile Ziraat Odası yetkililerinin katılımıyla toplantı yapılmıştır. 

Toplantının ardından arazide incelemelerde bulunulmuştur. İlk olarak örnek köy 

olan Ayşebacı Köyündeki seralarda incelemeler yapılmış ve köy kahvehanesinde de 

üreticilerin sorunları dinlenmiştir. Ayrıca, seralar ve fide üretim tesisleri ziyaret 

edilmiştir. 

01.06.2006 tarihinde Balıkesir'den Bursa'ya hareket edilerek, Karacabey 

Türkiye Jokey Kulübü ziyaret edilmiştir. Ardından Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Tat 

Konserve Tesislerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda Bursa Valisinin de 

katılımıyla üreticiler, Ziraat Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 

katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

02.06.2006 tarihinde Yalova'ya hareket edilmiştir. Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda geniş katılımlı toplantı yapılmıştır. 
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Toplantının ardından üretim bölgelerine gidilerek Subaşı İlçesinde kivi bahçeleri 

gezilmiştir. Ardından kesme çiçek ile iç ve dış mekan süs bitkisi üretimi yapılan seralar 

ziyaret edilmiştir. 

Yapılan toplantılarda; 

• Söz konusu bölgelerdeki üreticilerin devlet tarafından yapılan desteklemelerden 

fazlaca haberlerinin olmadığı belirtilmiş olup, Tanm îl Müdürlüklerine bu konu ile 

ilgili olarak daha kapsamlı eğitim çalışmaları yapmaları tavsiyesinde bulunulmuştur. 

• Tarımsal girdilerin pahalı olmasından dolayı üretim maliyetinin yükselmesinden 

bahisle devlet tarafından maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması 

talep edilmiştir. 

• KDV oranlarının düşürülmesi ve seralarda kullanılan elektrik ve LPG fiyatlarının 

desteklenmesi istenmiştir. 

• Sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi talep edilmiştir. 

• Üreticinin pazarlama sorununun ortadan kaldırılması için sözleşmeli üretimin teşvik 

edilmesine değinilmiştir. 

• Çiçek fidesi taşınan viyollerin iç ve dış sirkülasyonunda tahta kasaların kullanılması 

yasa ile yasaklanmıştır. Sadece tahta kasaların metil bromid ile steril edilip İl 

Müdürlüğü elemanlarınca gerekli kontrollerin yapılmasından sonra dolaşımına izin 

verilebilecektir. Yasada açık hüküm olmasına rağmen gerekli kontrollerin 

yapılamadığı, bunun da haksız rekabete yol açmakta olduğu dile getirilmiştir. 

• Bursa İli'nde, zengin yer altı su kaynaklarının fazlaca bulunmasına rağmen plansız 

sanayileşmenin etkisi sonucunda kaynakların azalmaya başladığı ve yer altından su 

çıkarmak için daha derin kuyulara ihtiyaç duyulduğu, mevcut elektrifikasyon 

tesislerinin derin kuyulardan su çıkarmakta yetersiz kalmasından dolayı mazot ile 

çalışan motorların kullanılmasıyla sulama maliyetinin yükseldiği ifade edilerek 

tarımsal sulama amaçlı elektrifikasyon hatlarının tesis edilmesi talep edilmiştir. 

• Pazarlama konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için ihracatçılara 

armut ve şeftali için ihracat teşvik primi verilmesi talep edilmiştir. 
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• Yetiştirilen ürünlerin daha kolay pazarlanması ve ihraç edilebilmesi için soğuk hava 

depolarıyla birlikte paketleme tesislerinin sayısının artırılması istenmiştir. 

• Aroma Meyve Sulan ve Gıda Sanayi A.Ş, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 

tarafından tarımsal ürünlere ihracat iadesi hakkında 2006/1 nolu Tebliğ uyarınca 

elma suyu konsantresi ihracatlarına 20 S/ton olarak uygulanırken, elma ihracatına 

uygulanan ihracat desteğinin ise 40 $/ton olduğunu ve bu uygulamanın 7 

kilogramdan bir kilo elma suyu üreten sektöre karşı haksızlığa sebep olduğunu 

belirterek bu oranın yükseltilmesini talep etmiştir. 

• Doğrudan Gelir Desteği ve mazot desteği uygulamalarının düşük seviyede 
olmasından dolayı bu uygulamaların amacına ulaşmadığı ve bu desteklerin 
kaldırılarak yerine üretime direkt katkıda bulunacak bir yöntemin geliştirilmesi 
gerektiği dile getirilmiştir. 

• Hal Yasası gerekli düzenlemenin yapılarak Tarımsal Amaçlı Kalkınma 

Kooperatiflerine de hallerde işyeri açma yetkisinin verilerek mal satışı yapmalarına, 

fatura düzenlemelerine ve vergi muafiyeti kazanmalarına izin verilmesi istenmiştir. 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayımlamış olduğu Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği ile Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği yapan kooperatiflerin zor 
durumda kaldığı belirtilerek, söz konusu yönetmelikte yapılacak düzenleme ile 
"Plan çalışması tamamlanıncaya kadar mevcut tesislerin eski durumlarının 
korunması" ibaresi eklenerek kooperatiflerin mağduriyetinin giderilmesi talep 
edilmiştir. 

• Ağaköy çiftçileri, yörelerinin büyük bir meyve üretim bölgesi olduğunu belirterek 
bölgede "toprak, kök, yaprak, kalıntı" analizlerinin yapılabildiği bir laboratuarın 
kurulmasını istenmiştir. 

• Şeftali ve Bursa Siyah İnciri üreticileri ürünlerine ihracat teşvik primi verilmesini 
talep etmişlerdir. 

• Bursa Siyah İncir üreticileri Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından 10-20 Ağustos olarak 
açıklanan yükleme tarihlerinin geç olarak açıklanmamasını ya da yükleme tarihi 
uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep etmişlerdir. 
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• İncir üreticileri, herhangi bir doğrudan destek uygulamasının olmadığı belirtilerek 

diğer ürünlerde olduğu gibi incir üretimine de prim uygulamasının getirilmesini 

talep etmişlerdir. 

• Kivi üreticilerince Sertifikalı Fidan Destekleriyle ilgili Tebliğde kivi alanlarının 10 

dekar olması zorunluluğu bulunduğu belirtilerek, kivi plantasyonlarının bodur ve 

yarı bodur anaçlarla gerçekleştirildiğinden alan uygulamasının 5 dekara 

indirilmesini talep etmişlerdh-. 

• Şubat ayından önce kivi ithalatının yasaklanması ve İran'dan sınır ticareti yoluyla 

yapılan kivi ithalatına son verilmesi ya da en aza indirilmesi, ayrıca sertifikasız 

fidan üretiminin ve satışının yasaklanması istenmiştir. 

• Yalova Altınova'da dolgu yoluyla yapılması istenen tersaneye izin verilmemesi 

talep etmişlerdir. 

• Örtüaltı yetiştiricileri, teknik destek sağlamak amacıyla tanm danışmanı talebinde 

bulunmuşlardır. 

• Yeni kurulacak olan seralar için, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu benzeri bir 

uygulama yoluyla yatırım desteği talep etmişlerdir. 

• Üretim planlaması yapılarak Organize Sera Bölgelerinin kurulması talep edilmiştir. 

• İthalat ve ihracat aşamasında zirai karantina ücretlerinin yüksek olmasından dolayı 

mağdur olunduğu belirtilerek, karantina tarafından alınan ücretlerin düşürülmesi 

istenmiştir. 

• Mantar üreticileri hammadde temininde zorluklar yaşadıklarını belirterek, Yalova'da 

kompost üretim tesisi kurabilmek için kendilerine yer tahsisinde bulunulmasını talep 

etmişlerdir, 

• Yalova'nın önemli bir ihracat ve ithalat merkezi olmasına rağmen burada gümrük 

binası ve sahasının olmadığı belirtilerek, bunların yapılması talep edilmiştir. 
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4.2.4. Malatya İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

05-07 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Malatya İlinde yapılan inceleme 

programına; 

Komisyon Başkam Mersin Milletvekili Ali ER, Başkan Vekili Antalya 

Milletvekili Osman KAPTAN, Katip Balıkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU, 

Komisyon Üyeleri, Hatay Milletvekili İsmail SOYLU, Kütahya Milletvekili Alaettin 

GÜVEN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye Milletvekili Necati 

UZDİL katılmışlardır. 

Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, 16 Mayıs 2006 tarihinde Malatya İlinde incelemelerde 

bulunmuştur. 

Söz konusu toplantılara yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, tarım ilçe 

müdürleri, köy muhtarları, ihracatçılar, ticaret, sanayi ve ziraat odaları, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri başkanları, ihracatçı birlikleri temsilcileri, tarımsal girdi bayileri 

ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler katılmışlardır. 

Yapılan toplantılarda; 

• Kayısıda kükürt uygulamasının çiftçiler tarafından bilinçsizce kullanıldığı, bu 

konuda eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerekliliği dile 

getirilmiştir. 

• Zirai kredilerin uzun vadeye yayılması ve vade faizlerine esneklik getirilmesi talep 

edilmiştir. 

• Kuru kayısı tüketiminde tanıtım eksikliği olduğu dile getirilmiş olup, fındık tanıtım 

grubu gibi bir tanıtım gurubunun oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

• Büyük istihdam yaratan tanma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla teşviklerin 

verilmesinin gerekliliği dile getirilmiştir. 

• Rekolteye bağlı fiyat dalgalanmalarının yaşandığı söylenmiştir. 
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Desteklemelerin çiftçiler tarafından kolay anlaşılabilir şekilde hazırlanması gerektiği 

ve çiftçilerin kolayca görebilecekleri yerlere asılması talep edilmiştir. 

Sağlıklı bir envanter çalışmasının mutlaka yapılması gerektiği söylenmiştir. 

Üretimden pazarlamaya kadar olan kısımdaki sorunların çözümü için üretici 

örgütlenmesinin önemi ve bu sayede etkin iyi işleyen bir pazar organizasyonun 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

Yaş meyve ve sebzenin Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi gerektiği söylenmiştir. 

Yaş meyve-sebze ihracatçılarının gümrüklerde bekletilmeden bürokratik engellerin 

azaltılması istenmiştir. 

Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi amacıyla soğuk hava depolarının 

kurulması ve mevcut olan depoların kapasitesinin artırılması gerektiği belirtilmiştir. 

Fındıkta devlet tarafından verilen tavan fiyatı gibi kayısıya da devlet tarafından 

fındıkta olduğu gibi fiyat verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Tüccarların kartelleştiğini ve bu nedenle fiyatları istedikleri yöne çektiklerini ifade 

etmişlerdir. 

Erkenci kayısı çeşitlerinin ıslahı çalışmalarının yapıldığı ve bu çalışmalara hız 

verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Don ve dolu gibi doğal afetlerden dolayı tarım sigortasına önem verilmesi gerektiği 

söylenmiştir. 

Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün alt yapısının iyileştirilmesi gerektiği dile 

getirilmiştir. 

Lisanslı depoculuğun mutlaka desteklemesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Akreditasyon labrotuvarlannın AB bünyesinde de kabul görecek şekilde 

yapılandırılması gerektiği söylenmiştir. 

Kuru kayısı eldesi dışında kayısının püresi, reçeli, marmelatı gibi yan dallarının da 

üretimine ağırlık verilmesinin öneminden bahsedilmiştir. 
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4.2.5. Niğde İlinde Düzenlenen İnceleme Programı 

6 Ekim 2006 Tarihinde, Niğde İlinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Ali ER, Başkan Vekili Antalya Milletvekili 

Osman KAPTAN, Komisyon Üyeleri, Kütahya Milletvekili Alaettin GÜVEN, Mersin 

Milletvekili Hüseyin ÖZCAN, Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Osmaniye 

Milletvekilleri Necati UZDİL ve Mehmet SARI katılmışlardır. 

Niğde İl Özel İdaresi Kültür Merkezi toplantı salonunda Niğde Valisinin de katılımıyla, 

üreticiler, Ziraat Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan toplantıda; 

Söz konusu bölgedeki üreticilerin devlet tarafından yapılan desteklemelerden fazlaca 

haberlerinin olmadığı belirtilmiş olup, Tarım İl Müdürlüğüne bu konu ile ilgili olarak daha 

kapsamlı eğitim çalışmaları yapması tavsiyesinde bulunulmuştur. 

Toplantıya katılan üretici temsilcileri tarafından: 

Patates üretiminde maliyetlerin yüksek olduğu, hastalıklar ile mücadelede yetersiz 

kalındığı belirtilmiştir. Ayrıca, mevcut ihracat teşvikinin yetersiz olması ve ödemelerinin 

zamanlaması nedeniyle sorunlar yaşandığı ifade edilmiştir. 

Dışardan alınan tohum nedeniyle zarar gördüklerini ve bu nedenle yerli tohumculuğun 

desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Elmanın pazarlamasında sorunlar olduğu, su 

sıkıntısı yaşandığı ve 26 Nisan 2006'da meydana gelen don felaketi nedeniyle oluşan zararlar 

için yardım verilmediğini belirtilmiştir. 

Kiraz üretiminde de su sıkıntısı yaşandığı, kiraz üreticilerine teşvik verilmesi gerektiği 

belirtilerek, kurulma aşamasındaki üretici birliklerine katılımın zorunlu hale getirilmesi ve 

birliklere yaptırım uygulama yetkisi verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca, sebze fideciliğinin 

Niğde'de artırılması ve organik tarım uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiği belirtilerek; 

damlama sulama teknolojisinin kullanımının desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir, öte 

yandan, su sorununun önemi vurgulanarak, devletin acil önlemler alması istenmiştir. 
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5. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE YAPILAN KOMİSYON 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI ÖZETLERİ 

5.1.22.03.2006 TARİHLİ TOPLANTI 
LEVENT ERİŞ 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 

Bitkisel Üretim Dairesi, Sebze ve Süs Bitkileri Şube Müdürü 

Sayın Levet Eriş, Türkiye'de yaş sebze ve meyve sektörünün mevcut durumunu 

rakamsal veriler ile değerlendirerek, dünya meyve-sebze üretiminin yaklaşık %3'ünün 

Türkiye'de gerçekleştirildiğine, EUREPGAP ve HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalan) protokollerine 

uygunluğun yaş meyve ve sebze ihracatında bir tercih nedeni olduğuna, dünya meyve 

sebze ticaretinde organik ürünlere olan talebin giderek arttığına, Türkiye'nin en önemli 

dış pazarlarının ise Rusya Federasyonu, Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, 

Romanya, Hollanda, Yugoslavya, Fransa ve Avusturya olduğuna değinerek; ülkemiz 

yaş meyve ve sebze sektöründeki mevcut sorunları: 

Altyapı eksiklikleri, gerek üretici gerekse ihracatçıların örgütlenememesi, 

üreticinin bilgi yetersizliği, finansman sıkıntısı ve nakliye sorunları, üretimin küçük ve 

dağınık işletmelerde yapılması ve üretim sırasında modern teknolojinin 

uygulanamaması, üründe fiyat ve satış garantisinin olmamasının kaliteyi olumsuz 

etkilemesi, böylece ihracatçıların, arzu edilen miktarda dış pazar standartlarına uygun 

ürün bulamaması ve sonuçta pazarlarda diğer ihracatçı ülkelerle rekabetin zorlaşması, 

Türk ürünlerinin Avrupa pazarında, ikame ürün niteliğinde bulunması, ihracat 

iadelerinin uzun vadede sorunların çözümünde yetersiz kalması, sanayiye uygun çeşit 

üretiminin yetersiz olması, ihracata uygulanan teşvik primlerinin yetersiz olması, işleme 

sanayisinin yetersiz olması şeklinde sıralamıştır. 

Sayın Eriş, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın yaş meyve ve sebze üretimi ve 

ihracatının geliştirilmesine yönelik olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra; yaş meyve-

sebze üretim ve ihracatındaki sorunlar için çözüm önerileri olarak: 

Virüsten ari kaliteli fidan üretimi için özel sektörün teşvik edilmesi, organik 

tanm ve iyi tarım uygulamalarıyla üretimin artırılması, işlemeye uygun çeşitlerin 
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yetiştiriciliğine önem verilmesi, yeni pazar arayışlarına yönelinmesi, ihracata uygun 

kalitede olan ürün çeşitlerinin sertifikalı olarak yetiştirilmesi, üretici birliklerinin 

geliştirilmesi ve hızla kurulması, sağlıklı veri tabanlarının oluşturulması, rekabet 

gücümüzün artırılması için çeşit zenginliği ve hasadın uzun zamana yayılması, hasat 

sonrası işlemler ile nakliye ve depolamanın mutlaka hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması, 

kurum ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması, işletme ölçeğinin büyütülmesi, yeni 

pazar arayışlarına gidilmesi, çeşitli ıslah çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Levent Eriş, rakamsal veriler ile kesme çiçek üretim ve ihracatı konusunda 

bilgiler verdikten sonra, Hollanda'nın kesme çiçek üretiminde dünyada ilk sırada yer 

aldığını; ülkemiz ihracatının büyük bir kısmının Avrupa'ya gerçekleştiğini; ülke 

üretiminin en fazla Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde mikro klimalarda 

yoğunlaştığını ve en fazla sırasıyla karanfil, glayöl, gül ve gerbera yetiştirildiğini; Para-

Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 2005-3 sayılı Kararı ve 2005-1 sayılı Tebliği uyarınca 

kesme çiçek ihracatında 205 ABD Dolar/ton destek ödemesi yapıldığını belirtmiştir. 

Sektörün sorunları ve çözüm yolları olarak ise: 

Özellikle seracılıkta üretim alanlarımızın küçük ölçekli (1000-3000 m2) olması 

nedeni ile üreticilerin yeterince örgütlenemediği ve üretimlerini geliştiremediğini, 

Organize Tarım Bölgelerinin kurulması durumunda belli sayıda üretici ile ihracatçının 

bir araya gelip ortak bir çalışma yapmalarının sektöre katkı sağlayacağını, kesme çiçek 

için en uygun taşımacılığın havayolu olmasına rağmen taşıma maliyetlerinin yüksek 

olması nedeniyle, genel olarak karayolu taşımacılığının çiçeğin kalite ve vazo ömrünü 

kısalttığını belirtmiş; üretim aşamasında ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji 

maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ve kesme çiçek üretimi için ucuz LPG desteği, 

enerji indirimi gibi desteklerin destekleme kapsamına alınması, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca yayımlanan "İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği" hükümleri ile 

doğrudan gelir ve enerji desteklemelerinin kesme çiçek üretimi için de uygulandığı, 

üretim bölgelerinde kaliteyi ön plana çıkaran ihracat mezatlarının kurulması, çeşitliliğin 

sağlanmasında ek ısı ve ek ışık isteyen çiçek türlerinin belirlenmesi ve enerjinin ucuz 

olarak, diğer ülkelerle rekabet edilebilecek düzeye indirilmesi, küçük üreticilerin bir 

araya gelerek üretici birliklerinin kurulması, yayla şartlarında üretimin cazip hale 

getirilerek yıl boyu üretim sürekliliğinin sağlanması, iç pazarda KDV oranlarının AB 
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ülkelerinin birçoğunda uygulandığı gibi normal KDV'den daha düşük hale getirilmesi 

ve kolay satışı yapılabilir ürün haline getirilmesi, işletme ölçeğinin büyütülmesi, yeni 

pazar arayışlarının yapılması, gerektiğine değinmiştir. 

KADİR ERÇELİK 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Bağcılık ve Meyvecilik Şube 
Müdürü 

Sayın Erçelik, dünya narenciye üretiminin 6 milyon hektar alanda, yaklaşık 100 

milyon ton olduğunu ve özellikle portakal ve mandarin üretimi yönüyle Türkiye'nin 10-

11. sıralarda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca 2005 yılı itibariyle ülkemiz turunçgil 

türleri üretimine ve toplam meyve üretimimiz içinde turunçgil üretiminin üzüm ve 

elmadan sonra 3 üncü sırada yer aldığına, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin turunçgil 

üretiminin yüzde 95'ini karşıladığına değinmiştir. 

Dünyada organik narenciye üretiminin giderek önem kazandığına ve bu üretim 

şeklinde İtalya, İspanya, Arjantin, ABD, Yunanistan, Brezilya gibi ülkelerin söz sahibi 

olduğunu da belirten Erçelik, Ülkemizde son yıllarda çok az da olsa organik üretim 

başladığına dikkat çekerek, 2004 yılı verilerine göre 3.381 bin tonluk organik turunçgil 

üretimimizin bulunduğunu belirtmiştir. AB'de en büyük organik gıda pazarının 

Almanya, Avusturya ve Danimarka olduğuna da değinen Erçelik, organik olarak 

üretildiği takdirde narenciye pazar sıkıntısının çekilmeyeceğini vurgulamıştır. 

Erçelik ayrıca, 2005 yılı ilk 10 aylık verilere göre 474 bin ton'luk bir ihracat ile 

215 milyon dolarlık bir döviz sağlandığı ve sırasıyla en fazla portakal, mandarin, limon, 

altıntop ihraç edildiği ve ihracatımızın başta Rusya, Ukrayna olmak üzere Romanya, 

Suudi Arabistan ve AB ülkelerine gerçekleştirildiğini; Uzakdoğu ülkelerine ihracatın ise 

başlama aşamasında olduğunu; turunçgil ihracatında ülkemize rakip olan ülkelerin ise 

başta İspanya olmak üzere İtalya, Fransa, Yunanistan, Mısır ve İran olarak sıralandığını; 

İspanya, İtalya, Yunanistan'da üretim alanlarının sonuna gelindiğini de belirterek; 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığının 2005 yılında sertifikalı fidan ile narenciye bahçesi tesis 

eden üreticilere 30 YTL/da teşvik verdiğine, narenciye bahçesi tesisi yönünde üretici 

eğitim çalışmalarının sürdürüldüğüne ve çeşit değiştirme, derim sonrası işletmelerin 

yetersizliği, hastalıkla, zararlılarla mücadeledeki zorluklar, istenilen kalite, zaman ve 
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miktarda üretim yapılamaması, sanayiye uygun çeşit üretiminin yetersiz olması ihracatta 

uygulanan teşvik primlerinin yetersiz olması gibi bazı sorunlara değinmiştir. 

Erçelik, çözüm önerileri olarak: 

Virüsten ari kaliteli fidan üretiminde özel sektörün teşvik edilmesi, organik tarım 

ve iyi tarım uygulamalarıyla üretimin artırılması, üretici birliklerinin geliştirilmesi, 

sağlıklı veri tabanının oluşturulması, çeşit zenginliği ile hasadın uzun zamana yayılması 

böylelikle rekabet şansının artırılması, kirazda olduğu gibi Türk narenciyesi, Türk 

portakalı gibi marka oluşturma çalışmalarının başlatılması hasat sonrası işleme sanayii 

ile taşımacılığının geliştirilmesi, kurum ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması, 

sertifikalı ve virüsten ari fidanlarla modern bahçe tesislerinin teşvik edilmesi, işletme 

ölçeğinin büyütülmesi, Uzakdoğu gibi yeni pazar arayışlarına gidilmesi, çeşit ıslah 

çalışmalarının hızlandırılması, kişi başına düşen tüketimin artırılmasını sıralamıştır. 

AHMET CANLI 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 

Sayın Canlı, rakamsal veriler ile Türkiye'de tanm sektörünü açıkladıktan sonra 

2004 yılı verilerine göre gayri safî millî hâsıla içinde tarımın payının %11 olduğunu, 

1990'lı yıllardan günümüze kadar Türkiye'nin dünya üretimindeki payının giderek 

arttığını, en çok ihracat yaptığımız ülkelerin Almanya, İtalya, Irak, Rusya Federasyonu, 

ABD olduğunu ve Avrupa Birliği'nin de toplam ihracatımızın yüzde 50'sine varan bir 

pay aldığını, yaş meyve ve sebzelerin dünya ticaret ve ihracatına en çok konu olan ürün 

grupları olduğunu belirterek; elde edilen ihracat gelirleri, Türkiye'nin diğer ihracatçı 

ülkeler arasındaki yeri, kesme çiçek üretimimiz ile ihracatımız hakkında kısa bilgiler 

vermiştir. 

Sayın Canlı, yaş meyve, sebze sektöründeki sorunlar olarak: 

Türkiye'deki arazi yapısının çok parçalı ve dağınık olmasına, üreticilerin eğitim 

eksikliğine, üreticilerin yüksek girdi maliyetleriyle üretim yapmasına, yetersiz 

finansmanla teknolojiyi yeterince takip edememelerine, buna bağlı olarak da verimin 

düşük olmasına, bitki sağlığı, kalıntı, zararlı gibi sorunların yeterince etkin bir şekilde 
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çözülmediğine, üretilen ürünlerin uluslararası standartlar ve tüketici tercihlerine uygun 

olmadığına, sözleşmeli üretimin yeterince yaygmlaşmadığma, üretici ve ihracatçı 

örgütlenmesinin gelişmediğine, rakip ülkelerin uyguladığı yüksek oranlı 

sübvansiyonlar, ihracat kredileri, garanti sistemleri, iş desteklerinin ürünlerimizin 

yurtdışı piyasalarda rekabet şansını azalttığına, ihracatçımızın finansman sıkıntısı 

çektiğine, nakliye ücretlerinin yüksek olduğuna, değinmiştir. 

Çözüm önerileri olarak ise: 

İhracat iadelerinin, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasına uygun olarak 

verilmesi zorunluluğuna, ihracat sübvansiyonlanmn, Para-Kredi ve Koordinasyon 

Kurulu karan olarak çıktığına, daha sonra Resmî Gazetelerde tebliğ olarak 

yayımlandığına dikkati çekerek ülkemizde yaş meyve sebze olarak elmaya, dönemsel 

olarak patatese mahsup sistemi çerçevesinde ihracat iadesi verildiğine, böylelikle 

ihracatçının kamu kurumlarına, Maliye Bakanlığına, SSK'ya, Telekom'a olan borçlarını 

ödeyebildiğine, teşkilatta yaptıkları çalışmaya (Etki analizi) göre ihracat teşviği verilen 

ürünlerin ihracatlannm yıllara göre arttığına, 280 milyon dolarlık bir ihracat yardımının 

1,7 milyar dolarlık bir ihracat artışını getirdiğine, değinmiştir. 

ALPER ERİTEN 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 

Sayın Alper Eriten, ülkemizde şu an için tarım sektöründe var olan mevcut 

sorunların ancak barkot sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile 

çözümlenebileceğini, ancak narenciye sektöründen bu konuda bir teklif gelmediğini, bu 

sistemin, özellikle ziraî ilaç kalıntısı konusunda çok önemli olduğunu, bu konuda 

sorumlu kuruluşların başında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının geldiğini, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliğinin, ticarette barkot sistemini uyguladığını, sivil toplum örgütlerinin 

bu konuda inisiyatif almalarının sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. 
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YURDAKUL SAÇLI 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı 

Sayın Yurdakul Saçlı, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle DPT'nin 
kurulduğunu, bu Müsteşarlığın bünyesinde Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi 
Koordinasyon Kurulu'nun bulunduğunu belirterek, Devlet Planlama Teşkilatında 
kalkınma planlarının ve yıllık programlann hazırlandığını, kamu yatırımlarının 
yönlendirildiğini, Yüksek Planlama Kurulu'nda hazırlanan kalkınma planı ve yıllık 
programlar çerçevesinde KİT'lerin her türlü kararlarının alındığını, yatırım ve ihracat 
teşviklerine ilişkin esasların tespit edildiğini, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nda ise 
destekleme politikalarının esaslarının belirlendiğini, destekleme fiyatları hakkında 
Bakanlar Kuruluna öneride bulunulduğunu, ilgili Bakanlar Kurulu kararınca tarım 
ürünleri ihracatında ihracat iadelerinin kararlaştırıldığını belirtmiştir. 

Sayın Saçlı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının rolünün yatırım 
programlannda özellikle, Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca tanm alanında uygun 
görülen projelerin desteklenmesi şeklinde olduğunu vurgulayarak, 1979 yılından beri 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yatırım programında yer alan "Yaş meyve ve sebze, 
kesme çiçek ve narenciye üretiminin geliştirilmesi", "Çeşit geliştirme ve adaptasyonun 
sağlanması için bitkisel araştırma", "Tohumculuğun geliştirilmesi", "Bitkisel 
ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele, kalite standartlannın belirlenmesi, 
kalıntıların izlenmesi", "Bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele" gibi projelerin DPT 
tarafından desteklendiğini; ayrıca, üretici örgütlenmesi ve seracılığın geliştirilmesi için, 
yine bir kısmını yatırım bütçesinden, bir kısmının da borç verme transfer bütçesinden 
karşılanan kooperatif projelerinin bulunduğunu ve bu projeler ile kırsal alanlarda 
seracılığın geliştirilmesi ve üretici örgütlenmesinin hedeflendiğini, 2006 yılı için 
DPT'nin yatırım programı içinde tanma toplam 1,3 katrilyon YTL civarında bir bütçe 
ayırdığını, bu bütçenin %77'sinin sulama, %1.2'sinin doğrudan bitkisel üretim, 
%21,8'inin ise hayvancılık yatınmları, eğitim, yayım hizmetleri, KÎT'lerin yatırımları 
gibi yatırımların dahil olduğu diğer hizmetler için kullanılacağını ifade etmiştir. 

Sayın Saçlı, bu sektörde DPT tarafından temel olarak ele alınan sorunları: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 4 5 — 

İşletme yapılarının küçük, dağınık olması nedeniyle üretim maliyetlerinin 

yükselmesi, kullanılan tohumluk, fide, fidanlarda kalitenin yetersiz olması, özellikle 

bilinçsiz gübre kullanımı, yüksek düzeyde kimyasal madde kullanımı, aşın sulama 

yapılması, uluslararası piyasaların taleplerine yönelik çeşit ve standartta üretimin çok 

sınırlı düzeyde kalması, hasat ve depolama sorunları, tarımsal ürünler için Türkiye'de 

bir markalaşma olmaması ve pazarlama, dış ticaret firmalarımızın çok büyük kapasiteli 

ve çok fazla ihracat amaçlı olarak çalışan uzmanlaşmış firmalar olmaması, 

ürünlerimizdeki ilaç kalıntıları, ülkemizde çok sınırlı sayıda akredite laboratuvar 

bulunması şeklinde özetlemiştir. 

Sayın Saçlı, son olarak ihracat iadesiyle ilgili olarak bu konuda, Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun yetkili kılındığını, Kurulun 

sekreteryasına Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan tekliflerin, Hazine 

Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşüne açıldığını, bu 

konuda alınan görüşlerin Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine alındığını, 

değerlendirildiğini ve orada imzaya açıldığını, uygun görüldüğü takdirde imzalanıp 

resmî bir sıfata kavuştuğunu ve böylece ihracat iadesinin uygulanabildiğini belirtmiştir. 

29.03.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

A YLİN SEYLAM KÜŞÜMLER 

, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Uzman Araştırmacı 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezî Gıda Enstitüsünü temsilen komisyon 

toplantısına katılan Sayın Aylin Seylam Küşümler, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezî Gıda Enstitüsünün görevini, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesi, 

rekabet gücünün arttırılması, gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanması ve beslenme 

sorunlarının giderilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yaptığına değinerek, bu konuda 

projeler yapılabildiğini, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebildiklerini, endüstriyel 

hizmet olarak laboratuar analizleri yapabildiklerini ve esas olarak çalışmalarını gıda 

işleme teknolojisi ve beslenme mikrobiyolojik fermantasyon teknolojisi üzerinde 

yürüttüklerini ve laboratuarlarının Almanya D A R J D A P tarafından akredite edildiğini, 
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yapılan analizlerin dünyanın pek çok ülkesinde geçerliliğinin bulunduğunu, böylece 

firmalara, ulusal, uluslararası mevzuatlara uygun olarak gerekli olan fiziksel, kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri yaparak, analiz sonuçlarını ingilizce ya da Türkçe olarak 

raporlandırabildiklerini belirtmiştir. 

Sayın Küşümler, 2003 verileri ile Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim ve 

ihracatını, ihracatımızda önemli ülkeleri özetledikten sonra, ülkemizde özellikle hasat 

ve hasat sonrası dönemde taşıma, depolama ve ambalajlama, muhafaza sırasında, satış 

noktalarında ürün kayıplarının çok yüksek boyutlarda olduğuna dikkati çekerek tüm bu 

aşamaların soğuk zincir altında toplanması ve öncelikle ihracata dayanıklı çeşitlerin 

kaliteli üretiminin gerçekleştirilmesi, uygun zamanda hasat edilmesi, hasattan sonra 

uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi ve ön soğutmaya tabi tutulması gerektiğini 

belirtmiştir. Araştırmacı ayrıca, ön soğutma şekilleri hakkında da kısaca bilgi vererek, 

ülkemizde yetersiz alt yapı olanakları nedeniyle ön soğutmanın yaygın olarak 

uygulanamadığını, bu nedenle de ürün kalitesinde büyük kayıpların meydana geldiğini 

ifade etmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek ürünler için ambalaj seçiminin çok önemli 

olduğunu, ürünün hasat sonrası ömrünü artırmak için belirli düzeylerde gaz ve su buharı 

geçirgenliğine sahip olan özel ambalaj malzemelerinin kullanılması gerektiğini, 

modifiye atmosfer teknolojisi ile birlikte bazı scrubberların kullanımı ile ürünün hasat 

sonrası ömrünün artırılabileceğini, ancak bu teknolojilerin ülkemizde yaygın olarak 

uygulanmadığını, ülkemizde taşıma için en fazla karayolunun kullanıldığına da değinen 

Küşümler, karayolu taşımacılığında sıcaklık kontrolü ve hijyenin en önemli iki kilit 

nokta olduğunu, karışık taşımacılıkta birbirinin kalitesini özellikle koku ya da 

olgunlaşma yönüyle etkilemeyecek ürünlerin seçilmesi gerektiğini, bu faktörlere 

depolama sırasında da dikkat edilmesi gerektiğini, ülkemizde soğuk depo sisteminin 

kurulup, takip altına alınmasının çok önemli olduğunu, depolama ya da taşımada olduğu 

gibi her meyve, sebze grubuna özgün sıcaklık, nem koşullarının takip edilmesi 

gerektiğini belirterek meyve ve sebzelerin kalitesi ve bu zincirin kırılmaması açısından 

diğer önemli noktaları; depolarda hava sirkülasyonunun önlemeyecek şekilde istifleme 

yapılması, taşımada olduğu gibi, karışık depolamaya izin vermeyecek şekilde 

önlemlerin alınması ve hijyenik koşulların, temizliğin, cihazların bakımının takip 

edilmesi şeklinde sıralamıştır. 
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Sayın Küşümler, ülkemizde ihracatın artırılabilmesi için sözleşmeli tarımın 

teşvik edilmesi, iyi tarım uygulamalarının artırılması ve yaygınlaştınlması, izlenebilirlik 

sisteminin kurulması ve yaygınlaştınlması, hasat sonrası soğuk muhafaza koşullarında 

uygunluğun sağlanması, soğutmalı araçlann denetlenmesi ve sıcaklık takibinin zorunlu 

kılınması, hijyene dikkat edilmesi, ürüne uygun ambalaj seçilmesi, soğuk hava 

depolannın envanterinin çıkanlması, kayıt sisteminin kurulması, üretici birliklerinin 

yaygınlaştırılması, akredite laboratuvar sayısının artınlması, ürünlerimizin analiz 

yapıldıktan soma ihraç edilmesi, üretici ve bu konuda çalışan personelin eğitilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

NİHAT ÖZCAN 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Araştırmacı 

Sayın Nihat Özcan, "Tarım İlacı" terimini zararlı olarak nitelendirilen canlılan 

engellemek, öldürmek, uzaklaştırmak ya da yatıştırmak amacıyla kullanılan madde ya 

da maddeler karışımı olarak tanımladıktan soma tarım ilaçlannı etki mekanizmaları ve 

çevreye olan zararlarına göre sınıflandırmış, tanm ilaçlarının toksisite değerinin LD 50 

(Çalışan deneklerin yüzde 50'sinin öldüğü doz) değeriyle (Miligram/kilogram) 

belirtildiğini, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü'nde şu an için 

akredite olarak 40 adet tarım ilacının tarım ilacı analizinin yapılabildiğini, bu sayıyı 

2006 yılı sonunda 80, 2007 sonunda ise 100'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, şu 

an için 10 farklı normunun belirlemesini yapabildiklerini belirtmiştir. 

Sayın Özcan, ülkemizde tanm ilacı kullanımına yönelik sorunları şu şekilde 

özetlemiştir: 

Ülkemizdeki tanm ilacı kullanımı gelişmiş ülkelerin altındadır, en çok tarım 

ilacı kullanan bölgelerimiz olan Akdeniz ve Ege'de ortalama değerler diğer ülkelere 

yaklaşmaktadır, ne yazık ki pek çok gelişmiş ülkede yasaklanan organik klorlu tarım 

ilaçlarının ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, ülkemizde izlenebilirlik çok 

düşük olduğu ve ilaç kalıntısı yüksek olan ürünleri üreten firmalar belirlenemediği için 

kalıntı düzeyi yüksek yaş meyve ve sebzelerin üretimi sürdürülmektedir, üreticiler kalite 

kontrol analizlerine güvenmemektedir, Türk gıda kodeksindeki tarım ilacı sayısı, 
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Japonya gibi diğer ülkelerin kodekslerine göre biraz daha sınırlı sayıdadır, üreticiler Ar-

Ge çalışmaları konusunda çok fazla istekli değildir. 

Araştırmacı bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında, bitkisel üretimde 

insan sağlığına ve çevreye daha az zararlı olan ve yasal limitleri nispeten daha yüksek 

olan ilaçların seçilmesi gerektiğini, AB'de yasaklanmış olan ilaçların ülkemizde de 

kullanılmaması gerektiğini, üretimin çeşitli aşamalarında kalite kontrol analizlerinin 

yapılması gerektiğini, pazarda satışa sunulan ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

PROF. DR. TAYFUN AĞAR 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Sayın Prof. Dr. Tayfun Ağar, ülkemiz tanm ürünleri üretim ve ihracatının 

1980'li yıllardan günümüze kadar artış gösterdiğine ve bu durumun ülkemiz açısından 

çok olumlu olduğuna, ancak ne yazık ki ülkemiz üretim verileri güvenilirliğinde 

sıkıntıların bulunabildiğine değinerek, rakamsal verilere dayalı olarak Türkiye'nin yaş 

meyve, sebze ve turunçgil üretim ve ihracatını, üretim bölgelerini açıklamıştır. Ağar, 

üretim düzeyimize göre ihracat miktarımızın sadece 1.8 milyon ton'luk bir değer ile çok 

düşük olduğunu, yaş meyve ve sebze ihracat gelirimizin yaklaşık 1 milyar dolara yakın 

olduğunu bu gelir içinde Akdeniz Bölgesi'nin 530 milyon Dolar, Mersin'in 207 milyon 

Dolar, Adana'nın 66, Hatay'ın ise 255 milyon Dolar düzeyinde bir pay aldığını, 

turunçgil ihracatında ise yaklaşık olarak 405 milyon Dolarlık girdi sağlandığını, 

ülkemizde en fazla turunçgil üretiminin (%89) Akdeniz bölgesinde özellikle de Doğu 

Akdeniz'de (%72) , Mersin, Adana ve Antakya'da gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Ağar, çok yüksek bir üretim düzeyimize rağmen, dünya yaş 

meyve ve sebze ihracatında ülke olarak ancak %1'den biraz daha yüksek oranda pay 

almamızın ülkemizde gerçekleştirilen üretim artışının ne yazık ki ihracata 

yansıtılamadığını gösterdiğini ve bu amaçla öncelikle bir hedefin ortaya konularak bu 

hedefe ulaşmak için çalışılması gerektiğini belirtmiş ve şu an için en önemli 

sorunlarımızı özetle: 

Küçük ve dağlık birimlerde yetiştiricilik yapılması ve bu durumun ortaya 

çıkışında miras hukukumuzun çok önemli bir rol oynadığını, ülkemizde verimliliğin 
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düşük oluşu (2-3 ton/da), özellikle Arjantin limonunun limon ihracatımızı olumsuz 

yönde etkileyeceği bilgisini de vererek turunçgil üretiminde eski çeşitlerin kullanılıyor 

olması ve yeni çeşitlere adapte olunamaması, üretimde kalitenin düşük olması, örneğin 

bazı kiraz ve incir çeşitlerinde olduğu gibi özellikle yüksek kaliteli tür ve çeşitlerde 

üretimimizin son derece sınırlı olması, kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımı, pestisit 

kalıntılarının varlığı ve bu kalıntıların en az düzeye indirilebilmesi için mutlaka reçeteli 

sisteme geçilmesi gerektiği, iyi tarım uygulamalarının yetersiz olması ve bunların 

hayata geçirilmesi gerekliliği, üretim aşamasındaki sorunların ortadan kaldırılabilmesi 

için tarımın kontrol ve kayıt altına alınmasının gerekliliği, paketleme tesislerindeki 

altyapı eksikliği, ön soğutma, boylama makineleri, soğuk hava, ambalajlama 

düzeylerinde italya ve ispanya gibi önemli ihracatçı ülkelerin gerisinde olunması, 

ülkemizde teknolojiye yatırım yapmayan yaptığı şeyin niteliklerini bilmeyen en az 

vergiyi veren ama teşviklerden maksimum düzeyde faydalanabilen ehliyetsiz 

ihracatçıların sistemi bozan faaliyetlerde bulunması, ülkemizde çok sayıda ihracatçının 

bulunması ve özellikle Romanya, Rusya ve Ukrayna gibi dış pazarlarda birbirleriyle 

rekabete girerek aynı ürün satış fiyatlarının düşüşüne neden olması, ülkemiz 

ihracatçılarının sabit fiyat uygulamaksızın gerçekleştirdiği konsinye satışların daha iyi 

pazarlara girmeyi olanaksız duruma getirmesi ve bu nedenle, paketleme, pazarlama, 

lojistik hizmetlerinin gelişememesi ve yurt dışına yapılan yaş meyve ve sebze 

satışlarımızın büyük bir kısmının Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik olduğu oysa 

hedef kitlemizin Avrupalılar olması gerektiği şeklinde ifade etmiştir. 

Sayın Ağar ayrıca, Avrupa pazarlarında satılan farklı Türk markaları arasında 

çok önemli kalite farklılıklarının olduğunu, bu pazarlara yüksek ve aynı kalitedeki 

ürünlerin gönderilmesi zorunluluğunu, Şili ve Meksika'nın yaş meyve sebze 

ihracatındaki başarı örneğini Türkiye'de de gerçekleştirme olasılığı bulunduğunu 

(çünkü bu ülkelere göre Türkiye'nin daha büyük pazarlara coğrafî olarak çok daha 

yakın olduğunu), ancak elektrik gibi bazı girdilerimizin rakip ülkelerde daha pahalı 

olduğunu, soğuk hava depoculuğunun ülkemizde rantabl olmadığını, ihracatçılarımızın 

vize alma zorunluluğu ve gümrük işlerindeki formalitelerin yoğunluğunu, beyanname 

açtıktan sonra esnek ve hızlı olunamaması, özellikle Mersin limanından yüklenen 

konteynerlerin başka yerlerde aktarıldığını ve geciktiğini, yurtdışı ihracat merkezlerine 

direkt taşıma hatlarımızın bulunmadığını, teslimatta ürün kalitesinde oluşan bozukluklar 

ve lojistik sıkıntıların bulunduğunu belirtmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 5 0 -

Nakliye sektörü ile ilintili olarak nakliye geçiş belgelerinin büyük sıkıntı 

yarattığını, şoförlerin vize alma zorluklarının olduğunu, tır karnesi ücretlerinin yüksek 

olduğunu, Avrupa'da yol geçiş ücretlerinin yüksek olduğunu, yurtdışına giden tırların 

Türkiye'ye 500 litre mazotla dönme zorunluluğunun bulunmasının taşıyıcının karını 

azalttığını ifade eden Sayın Prof. Dr. Ağar, sayılan bu sorunlara çözüm önerileri olarak: 

Üretim ve ihracatın bir arada ele alınması zorunluluğu olduğunu, yaş meyve 

sebze endüstrisinin araştırma kuruluşları yurtdışı pazarlarıyla üreticiler arasında bilgi 

akışını sağlayacak bir yayım hizmetine gereksinim duyduğunu, Fındık Tanıtım 

Grubunda olduğu gibi turunçgil ve diğer yaş meyve ve sebzeler için bu ürünlerin sağlık 

üzerine olumlu etkisinin bulunduğu propagandasını yapabilecek bir tanıtım grubunun 

kurulması gerektiğini, bu gün için Türkiye Cumhuriyeti'nin turunçgiller ve diğer bazı 

meyve ve sebzelerde ticareti ihracatçıya yaptığı DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) 

ödemeleriyle cazip hale getirmeye çalıştığını, ancak bu ödemelerin üreticiye bir 

yararının dokunmadığını ve kaliteli veya kalitesiz şeklinde bir ayrım yapılmaksızın 

piyasadaki tüm meyve fiyatlarının artışına yol açtığı için bu ödemelerin ihracatçıların 

yanı sıra kaliteli ve ihracata uygun üretim yapan üreticilere de ödenebileceğini, ya da 

DFİF ödemelerin bir kısmının belirli tür çeşitlerin ekim ve dikiminin teşvik edilmesi 

için kullanılabileceğini, ya da dış pazarın arzu ettiği çeşitleri ihraç edenlere diğer 

ihracatçılara oranla daha fazla düzeyde ödeme yapılabileceğini, ödeme yapılan toplam 

DFİF tutarının bir kısmı Avrupa'daki büyük süper marketlere Türk ürününü satma primi 

ya da komisyonu olarak ödenebileceğini, sonuçta devletin bütçesinden aynı miktardaki 

paranın çıkacağını ancak bu paranın farklı yönlere dağılacağını, başarılı üreticilerin 

gelirinin artacağım, üretici bazında vergi kaçaklarının azalacağını, uygulama başanlı 

olduğunda pazar değeri yüksek yeni çeşitlerin üretiminin teşvik edilmiş olacağını, 

başarılı ihracatçıların büyümesi ve kurumsallaşmasına olanak sağlanacağını, devletin 

vergi, ülkeye döviz girdisi ve ödediği DFİF yönüyle çok daha kârlı çıkacağını, ihracatçı 

sayısının azalacağını ancak ihracatçının büyüyeceğini, aynca devletin DFİF ve 

sübvansiyonlardan tasarruf edeceği parayla yurt içinde eğitim ve seminerler, denetim, 

araştırmalar ve yayım, televizyon reklamı, turunçgil tanıtım grubunun kurulması gibi 

bazı çalışmaları yapabileceğini ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Tayfun Ağar, devlet politikasının yurt içinde organize olmuş ve 

teknolojik yatırımlarını yapmış şirketlerin, yurt dışında ise sektörel dış satım 
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şirketlerinin desteklenmesi şeklinde olmasına değinerek, Türkiye'de GDP'nin (Gross 

Domestic Product, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) %0.2'sinin tarımsal araştırmaların 

kaynağını oluşturduğunu ve bu oranın çok düşük hatta Dünya Bankası'nın önerdiği 

değerin çok altında olduğunu, Türk yaş sebze ve meyve ürünlerinde bir millî markanın, 

örneğin Erdemli limonu, Kocahasanlı domatesi, Erzin satsuması vb., oluşturulması 

gerektiğini, armatörlere Karadeniz limanlarımızdan Ukrayna ve Rusya'ya konulacak 

liner hattının krediler ile cazip hale getirilmesi ya da Rusya'da Novorosisk Limanına bir 

meyve terminali yapılmasının düşünülebileceğini, limanlarda servis şirketlerinin 

kurulabileceğini, yurt içi turunçgil tüketiminin artırılabilmesi için flash pastörizasyon 

teknolojisi işlenerek ihraç nitelikli, kaliteli meyve suyu üretecek tesislerin teşvik 

edilebileceğini belirtmiştir. 

MEHMET VEHBİ GÜNAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürü 

Sayın Mehmet Vehbi Güven, ülkemiz iklim koşullarının fazla çeşit ve miktarda 

meyve sebze üretiminin yapılmasına uygun olduğuna ve bunun da ülkemiz için önemli 

bir potansiyeli oluşturduğuna ancak bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için 

üretim, nakliye, depolama ve pazarlamaya ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması 

gerektiğine değinerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetlerinin, daha çok toptancı 

halleri, üretici örgütleri ve yeni oluşturulmaya çalışılan tarıma dayalı ihtisas organize 

sanayi bölgeleriyle ilgili olduğunu belirterek, ülkemiz meyve-sebze ve kesme çiçek 

üretimi, üretilen ve ihraç edilen kesme çiçek türleri, üretim bölgeleri (Akdeniz Marmara 

Ege), ülkemizdeki turunçgil üretim düzeyi, üretilen türler hakkındaki rakamsal verileri 

özetlemiştir. 

Sayın Genel Müdür, ülkemiz meyve ve sebze üretiminin sorunlarını: 

İşletmelerin küçük olması nedeniyle ürün maliyetlerinin yüksek olması, işletmelerin 
örgütlenmesinde var olan sorunlar, kaliteli tohumluk, fide ve fidan kullanımının yaygın 
olmaması, bilinçsiz gübre kullanımı veya sulama, özellikle sulamada damlama sulama yöntemi 
gibi yeni teknolojilerin uygulanmaması, kimyasal ilaç kalıntısı ve depolamadan kaynaklanan 
toksinlerin bulunması, dış pazarın isteklerine uygun ürün çeşitleri ve standartlarının yeterince 
gelişmemiş olması, olarak ifade etmiştir. 
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Sayın Günan, bugün için Belediye Kanunu ile hallerin kuruluş izni, yetkisi, 

ruhsatlandırmasının büyükşehir belediyelerine verildiğini, ülkemizde belediyeler 

tarafından kurulan 179 adet, özel kişiler tarafından kurulan 1 adet toptancı hal 

bulunduğunu, belediye toptancı hallerinin 69 tanesinin il merkezinde, 110 tanesinin ilçe 

ve belde merkezlerinde bulunduğunu, belediye sınırlan ve mücavir alanları içerisinde 

yaş meyve ve sebzenin toptan alım ve satımının toptancı hallerinde yapılmak zorunda 

olduğunu, ancak ihraç edilecek yaş sebze ve meyveler ile salça, konserve, meyve suyu 

ve meyve konsantresi gibi tarımsal sanayi ürünlerine hammadde olacak yaş meyve ve 

sebzelerin, organik tarım ürünlerinin bu prosedüre tabi olmadığını, ancak bu konuda 

Bakanlıkça bazı ürünler için koşullara bağlı olarak özel düzenlemelerin yapılabildiğini 

belirtmiştir. Sayın Günan, bu uygulamaya örnek olarak da Bakanlık tarafından 

turunçgillerdeki problem sebebiyle, 10 Şubat - 15 Mart 2006 tarihleri arasında hal 

kaydına girmeden satışı konusunda bir düzenleme yapıldığını, 2000-2002 yılları 

arasında patates ve soğanın bu kapsama alındığını eklemiştir. 

Vehbi Günan, hal ve semt pazarlarının denetiminin belediyeler tarafından 

yapıldığını ayrıca şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol ve denetim noktalarında 

ise yol denetimlerinin yapıldığını; kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri, belediye 

zabıtası, toptancı hali, bu illerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odası veya ticaret 

odası ile ticaret borsası, ziraat odası, komisyoncu derneği ve defterdarlıktan birer 

görevlinin bulundurulduğunu; kontrol ve denetimde araçlar durdurularak müstahsil 

makbuzu veya fatura, çiftçi belgesi, toptancı hal çıkış faturası, üretici belgesi ve sevk 

irsaliyesi bulunup bulunmadığının kontrol edildiğim ve bu şekilde eksik belgeli veya 

belgesiz ürün nakli ve satışının engellendiğini, Bakanlığımızın haller üzerinde 552 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak denetim ve düzenleme yetkisinin 

bulunduğunu ve yapılan denetim sonuçlarına göre, Bakanlıkça verilecek talimatlara bu 

kuruluşların uymak zorunda olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Günan ayrıca, yaş meyve ve sebzenin üretici birliklerinden alındığı 

belgelendiği takdirde toptancı hallerine giriş zorunluluğu aranmadığını, Üretici 

Birliklerinin bu şekilde yaptıkları alım satımları hale sonradan bildirebilme hakkına 

sahip olduğunu, ayrıca 552 sayılı KHK ile üretici birliklerine hal içinde öncelikli olarak 

yer tahsisinde bulunulacağının hükme bağlandığını, bu çerçevede Sanayi ve Ticaret 
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Bakanhğınca toplam 141 kooperatife belge verilerek, yaş meyve ve sebze alım satımına 

ilişkin faaliyetlerin desteklendiğini vurgulayarak, toptancı hallerindeki sorunları: 

Farklı boyutlarda çok sayıda toptancı halinin bulunması ve bu durumun çağdaş 

toptancı hal yapılanmasını engellediğini, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart 

ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılamaması, belediyeler toptancı hallere yeterince 

kaynak aktaramadığından hallerde modern bir altyapı sistemi oluşturulamaması, kontrol 

ve denetim noktalan belediyelerce her yerde oluşturulamadığından ve oluşturulan 

yerlerde de 24 saat denetim yapılamadığından yaş sebze ve meyvelerin önemli 

miktarının kayıt dışı alım satıma konu olması, yaş sebze ve meyvelerin üreticiden 

tüketiciye ulaşması aşamasında komisyoncular dışında pek çok aracının devreye girmesi 

ve böylece üreticilerin gelirlerinin düşük kalması, tüketicilerin satın alacağı ürün 

fiyatlarının da yükselmesi, belediyelerin kendilerine rakip olabilecek özel hal 

kuruluşuna izin verme konusunda çekimser davranması, finansman yetersizliği nedeni 

ile üretici organizasyonlarının hallerde ve meyve sebze ticaretinde etkin olamaması ve 

bu durumun organizasyonların üreticilere avans vererek önceden alım yapan hal 

komisyoncuları ile etkin rekabet etmelerini güçleştirmesi ve bu durumu üretici ve 

tüketicilerin gelirlerine de olumsuz yansıması, olarak özetlemiştir. 

Sayın Günan, AB üyesi olan ülkelerde faaliyet gösteren toptancı halleri 

hakkında, bu hallerin çoğu kez şirket statüsünde olan bir yönetim birimi tarafından 

yönetildiğini, bu şirketin hissedarlığının büyük kısmını devletin üstlendiğini, hallerde 

yaş sebze ve meyve yanı sıra et balık ürünleri, süt, süs bitkileri gibi diğer ürünlerinde de 

alınıp satıldığını, tüm ürünlerin kayıt altına alındığını, bu hallerin altyapı ve 

standartlaşma yönüyle modern bir görüntü çizdiğini, hallerde ortaya çıkan çöplerin geri 

dönüşüm ile ekonomiye kazandırıldığını, örneğin Fransa'da üretici kooperatifleri, 

komisyoncular ve hipermarket şubelerinin aynı kompleks içinde yer aldığını, Paris 

Halinin, devlet kuruluşları, Paris Belediyesi, yerel kuruluşlar ve kamu bankası ile 

toptancı esnafın ortak hisse sahibi olduğu bir şirket tarafından yönetildiğini, üreticinin 

ürettiği malı doğrudan toptancıya sattığım, toptancının ise bu ürünleri toptancı halinde 

pazarladığını, her dükkâna ait soğuk hava deposunun bulunduğunu, tüm esnafın 

faaliyetlerinin bilgisayar ortamında izlenebildiğini, Madrid Halindeki işyerlerinin 

soğutma olanakları ve modern forkliftlere sahip olduğunu, karton kutu, plastik 

dönüşümlü ve az miktarda da ağaç materyallerin ambalaj olarak kullanıldığını, halde 
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komisyoncuların çalıştığını ancak üreticilerin de tüccarlık ve komisyonculuk 

yapabildiğini, belediye rüsumu olmadığını ve sadece kira ödendiğini, bu toptancı halinin 

devletin ve belediyenin ortaklığında kurulan bir şirket tarafından yönetildiğini ifade 

etmiştir. 

Sayın Günan, mevzuatın ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 

konusunda ise mevzuattan kaynaklanan sorunlarının giderilmesi ve AB standartlarına 

uyumlu yapıya kavuşturulması için çalışmalara devam edildiğini vurgulayarak, yasa 

taslağında bundan sonra toptancı hal kuruluşu için en az ilçe düzeyinin benimsenmesi, 

birbirine yakın olan toptancı hallerinin bir merkezde toplanmasını sağlayacak 

düzenlemelerin yer alması, 552 sayılı KHK ile Belediye Kanununda yer alan toptancı 

halin kuruluşuna izin verme yetkilerinin açıklığa kavuşturulmasını, hal yönetiminin 

yeniden ele alınarak, özel sektör ve kamu kesiminin temsiline olanak sağlayacak yeni 

bir yapılanmaya gidilmesini, toptancı halleri arasında elektronik ağ ortamı kurularak 

oluşan fiyatların ortak bir veri tabanında izlenebilmesine olanak sağlanması, Üretici 

Birlikleri, ilgili kooperatifler ve üst birliklerinin haller ile yaş meyve ve sebze 

sektöründe etkin çalışabilmelerine olanak sağlanması, özellikle üretim bölgelerindeki il 

ve ilçe çıkışlarına kontrol ve denetim noktası konularak denetimlerin 24 saate 

çıkarılması, üretici birliği tanımının tarımsal üretici birlikleri kanunu doğrultusunda 

yeniden yapılarak isim karışıklığının ortadan kaldırılması, toptancı hal tanımının meyve 

sebze, işlenmiş tarım ürünleri, et ve balık ürünleri ile çiçekçiliği de içerecek şekilde 

genişletilmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir. 

Sayın Günan ülkemizde şu an için bulunan üretici birlikleri ve yaş meyve sebze 

ihracatımızın düzeyine rakamsal veriler ışığında değinerek sunuşunu sonlandırmıştır. 

05.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

PROF. DR. RUHSAR YANMAZ 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz, ülkemizde sebze yetiştiriciliğinin yaygın olarak 

yapıldığı bölgelere, ve yetiştirilen sebze türlerine değinerek; 1980 yılından sonra izlenen 

politikalar sonucunda Türkiye'de sebze tohumculuğu ve fidecilik sektörlerinin gelişme 

gösterdiğini, dünya sebze üretiminde ülkemizin ilk 4 sırayı paylaştığını, ülkemizin 
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dünya sebze üretim alanlannın %2'sine sahip olduğunu, ülkemizin Avrupa Birliği 

ülkeleri içerisinde sebzecilik yönünden şansb olan ülkemizde örtü altı yetiştirme 

olanaklarımızın dış pazar açısından büyük payı olduğunu, sebzecilik sektörünün millî 

ekonomiye %28 oranında katkısının bulunduğunu, meyvesi tüketilen (Domates, kavun, 

karpuz, hıyar vb.) türlerde Türkiye'nin en fazla üretim yapan bir ülke olduğunu, bu 

türleri yapraklan tüketilen sebze türlerinin izlediğini, özellikle tarımsal ürünlerin 

rakamsal değerleri yönünden Türkiye'deki istatistik verilerin çok sağlıklı olmadığını ve 

bu verilere göre yanlış planlama yapılabileceğini, Türkiye'de üretilen sebze türleri 

miktarının ancak %0,3'ünün ihraç edilebildiğini, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Orta Doğu 

ve Rusya Federasyonu'nun ülkemiz için önemli pazarlar olduğunu belirtmiştir. 

ihracatımızın az olmasında yatan sorunların en başında, ülkemiz sebzecilik 
sektöründe büyüklüğü 0,05 ha ile 0,2 ha arasında değişen küçük işletmelerin faaliyet 
göstermesini, bu tip işletmelerde verimliliğin düşük olmasını, üreticilerin her yıl 
sertifikalı, yani kontrol edilmiş tohum kullanmamasını, Türkiye'de fazla sayıda 
çeşidinin üretilmesine rağmen bunlann pazara yönelik olmamasını, bilinçsiz tarımsal 
ilaç ve gübre kullanılmasını, hasat soması ürün kayıplarının çok yüksek olmasını 
göstermiştir. 

Prof. Yanmaz aynca, ülkemizdeki mekanizasyon düzeyinin giderek artış 
gösterdiğine, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu Akdeniz Bölgemizde, 
yurt dışında uygulanan bütün teknolojilerinin uygulandığına dikkati çekerek, gelecek 
yıllar için tür ve çeşit zenginliği yönüyle Türkiye'nin uluslar arası sebzecilik sektöründe 
büyük şansının olduğuna, ancak ülkemiz gen kaynaklarının yeterli ölçüde 
korunmadığına, gerek Orta Doğu gerekse Kuzey Avrupa ülkelerine olan yakınlığımızın 
ülkemizin en önemli avantajlanndan biri olduğuna, ancak iş gücünün ülkemizde Çin'de 
olduğu gibi ucuz olmadığına, AB'ne uyum sürecinde tarımda çalışan nüfusun 
azaltılmasının öngörüldüğüne ancak geçimini tanmdan sağlayan bu nüfusa mutlaka bir 
meslek kazandınlması gerektiğine, ülkemizde izlenen bir tanm politikasının 
bulunmadığına, parçalanmış ve küçük işletmeler için arazi toplulaştırma çalışmalarının 
yapılması gerektiğine, üretim planlaması ve pazar araştırmalarının çok sağlıklı 
yapılması zorunluluğuna, gen kaynaklarımızın korunması gerekliliğine değinmiştir. 
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DOÇ. DR. YEŞİM OKA Y 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Doç. Dr. Okay, özetle; ülkemizde meyve yetiştiriciliğinin alan, üretim ve ihracat 

açısından günümüzdeki durumuna değinerek ülkemizin hem birçok meyve türünün gen 

merkezi üzerinde olması hem de sahip olduğu ekolojik avantajları nedeniyle dünya 

ülkeleri arasında çok önemli bir bahçe bitkileri üretim merkezi olduğunu, sert çekirdekli 

meyve türlerinden en fazla zeytin, şeftali, kayısı, kiraz, erik, vişne, turunçgillerde 

sırasıyla en fazla portakal, mandalina, limon ve turunç, yumuşak çekirdekli meyve 

türlerinden ise en fazla elma sonra armut, ayva, üzümsü meyveler grubunda ise sırasıyla 

incir, çilek, muz, nar, dut, Trabzon hurmasının en fazla düzeyde üretildiğini ve sayılan 

bu meyve türleri açısından ülkemizin dünya ülkeleri içindeki sıralamasını, dış 

satımımızda bu meyve türlerinin yerini ve ithalatçı ülkeleri rakamsal verilere dayanarak 

belirtmiştir. 

Araştırıcı, üretim ve ihracattaki sorunlar olarak ise pazardaki talebe uygun çeşit 

üretimi ve standardizasyondaki yetersizliklere, özellikle elmada yeni pazarlar bulunması 

ve elde olunan pazarların devamhlığındaki sorunların varlığına, bazı hastalıklara 

dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve meyve türlerine 

yönelik olarak ülkesel hedef ve stratejimizin geliştirilmesi gerektiğine, meyve üretim 

teknolojisinde bodur anaç kullanımına yönelindiğinde ürün miktan ve kalitesinin 

artacağına, özellikle turunçgillerde aroması yüksek, kolay soyulabilir daha küçük 

meyveli ve çekirdeksiz çeşitlerin yetiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Özellikle turunçgil sektörü için yeni kurulacak bahçelerin sık dikim olarak 

kurulması, bu sektörde işlenmiş ürün artışını da kapsayan bir planlamanın yapılması, 

altıntop gibi bazı turunçgil türlerinde bahçe tesisinin sınırlandırılması, diğer turunçgil 

türlerine bu türler içinde de farklı dönemlerde pazara girmemizi kolaylaştıracak olan 

çeşitlerin yetiştirilmesi gerekliliğine, portakal ve limonda pazarlama sezonun 

genişletilmesine olanak sağlayacak çeşitlerin yetiştirilmesi, özellikle mandalinada yeni 

bahçelerin pazara yönelik yeni çeşitlerin kullanımı ile şubat-mart arasındaki sezonu 

kullanacak şekilde tesis edilmesi, işlenmiş ürünlerimiz ile de pazara girebilmek 

amacıyla sanayiye yönelik çeşitlerin üretimine de yer verilmesi, EUREPGAP ve 

HACCP uygulamalarına uygun yetiştiricilik yapılması gerekliliğine değinmiştir. 
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Sayın Okay ayrıca, sert kabuklu meyve türlerinin üretim ve ihracatını da 

rakamsal verilere dayalı olarak ifade ederek nar ve Trabzon hurması gibi yeni türlerin 

üretim düzeylerinin artırılmasını önermiştir. Araştırıcı, yaş meyve üretim ve ihracatında 

karşılaşılan sorunlar olarak ise verimliliğin düşük olması, küçük araziler üzerinde 

üretim yapılması, üretim sonrası tüketici arasındaki sorunlarımız ile pazarlamayla ilgili 

genel sıkıntıların söz konusu olduğunu belirterek bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini 

özetlemiştir. 

DOÇ. DR. MEVHİBEALBAYRAK 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Doç. Dr. Mevhibe Albayrak, pazarlama hizmetlerinin içine aldığı üretim ve 

hasat sonrası işlemleri belirterek, Türkiye'de yapılacak Pazar araştırmaları ile 

belirlenecek ve avantajlı olunacak meyve ve sebzelerin üretilmesi gerektiğini ve pazar 

araştırması ile üretilecek tür, pazar, hedef kitle ve hedef pazarın belirlenebileceğini 

vurgulamıştır. Türkiye'de yaş meyve ve sebze sektöründe özellikle derim sonrası 

aşamalarda önemli eksikliklerin bulunduğuna ve pazar ürünlerimizin dahi 

standardizasyondan uzak olduğuna dikkati çeken araştırıcı, tüketicimizin AB'deki 

tüketiciler gibi yeteri kadar korunmadığını, ürünlerimizde EUREPGAP ve HACCP'e 

uygunluğun yeterli düzeylerde olmadığım, üretici boyutundaki örgütlenme için bir 

seferberliğin planlanması gerektiğini, yaş meyve ve sebze taşımacılığında önemli 

sıkıntılarımızın olduğunu belirtmiştir. 

Doç. Dr. Albayrak, AB'de pazarlama sorunlarının üreticilerin kooperatifler 

şeklinde örgütlenmeleriyle çözüldüğünü, bu kurumların dış pazar araştırması yaparak 

stratejiler geliştirdiğini belirtmiştir. Bu süreçte örgütlülük bilinci ve eğitiminin önemi 

(EUREPGAP, projelendirme teknikleri vb.) vurgulanmış, pazarlama sorunlarının 

çözülmesinde temel unsur olduğu ortaya konulmuştur. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin yanı sıra Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının koordinatörlüğünde kurulmuş olan pazarlama danışma kuruluna işlerlik 

kazandırılmasının gerekliliği dile getirilmiştir. Tarımda üretici birlikleri ya da 

kooperatiflerin pazara entegre olması sağlanmalı ve altyapı yatırımlarını geliştirecek 

desteklemeler (depolama yatırımları vb.) gerekmektedir. Üst örgüte sahip 

kooperatiflerin büyük işler başarabilmesi ve üreticiye destekte bulunmasının yolunda, 
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fmansal bakımdan güçlü olması yatmaktadır. Özellikle yurt içi ve dışı piyasalardaki 

gelişme ve oluşumlardan bilgi sahibi olabilecek bir yapıya kavuşan örgütlenmenin 

önemi, bu süreçte önem taşımaktadır. 

Doç. Dr. Albayrak, iç ve dış pazarlara sunulan üründe kalıntı ya da yasalar 

çerçevesinde belirtilen limitlerin ötesinde kalıntı olduğunu, AB'de kalıntı 

laboratuarlarının toptancı hallerinde yer aldığını, bu nedenle ülkemizde de kalıntı analiz 

laboratuarlarının oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Bu süreçte akredite 

laboratuarlar konusu önem kazanmaktadır. Bu durum AB'nin çok önem verdiği gıda 

güvenilirliği kavramını hatırlatmaktadır. Bir diğer konu, pazarlama sistemi içinde e-

ticaret kavramıdır. Kooperatifler ya da ihracatçı birlikleri büyük firmaları e-ticareti 

geliştirme konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ürün ihtisas borsalarının kurulması 

önemlidir. Pazarlamada önemli bir konu da, sözleşmeli üretim sistemidir. 

PROF. DR. TANER KIRAL 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

Özetle, tarım sektörünün bir alt sektörü olan bitkisel üretim ve onun içinde yer 

alan yaş meyve-sebze, çiçek ve narenciyenin öneminin büyüklüğünü ifade etmiştir. 

Yani, çeşitten hastalıklarına, ilaçlamada kullanılan kalıntı miktarlarıyla ilgili ihracat 

sorunlarına varıncaya kadar teknik yönleri yanında bunun ekonomik yönleri de 

düşünülmesi gerektiğini belirten Kıral, bu süreçte belirleyici faktörün ekonomiklik 

olduğunu, ekonomik olmayan, kârlı olmayan en ileri tekniğin dahi uygulamada yeri 

olmadığını, kân maksimize etmeyen bir üretim faaliyetinin hiç kimseye 

benimsetilmeyeceğim açıklamıştır. 

Teknik anlamda meyvede "var yılı, yok yılı" denilen periyodizite olaylarından 

bahseden Prof. Dr. Kıral, fiyat hareketlerinin olduğunu, özellikle talep esnekliği çok 

düşük olan ürünlerde bunların bir miktar fazla üretilmesi bile fiyatlarında şiddetli 

dalgalanmalara sebep olduğunu ve ürünlerin tarlalardan, yollara döküldüğünü ifade 

etmiştir. Bu açıdan ürünlerde talep esnekliklerinin tespit edilmesi yönünde 

araştırmaların yapılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Kıral, bu yolla üretim 

planlamasının yapılabileceğini, teşvik edici bazı önlemlerle bu politikaların 

geliştirilebileceğini söylemiştir. Ayrıca, ülke gerçekleriyle örtüşen üretim şekillerinin 
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sıralamasmın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kıral, kaynaklardan verimi 

yükseltecek önlemlerle yararlanmak ve sürdürülebilirliği dikkate almaya önem 

vermiştir. 

Prof. Dr. Kıral ayrıca; Türkiye'nin meyve ve sebzede çeşitlilikte zenginliklere 

sahip olduğunu, ancak işletmelerin küçük yapıda olduklarını, bu nedenle birim maliyette 

fazlalık olduğunu, işletmelerde ürün kayıplarının fazla olduğunu, ürün pazarlamasında 

etkin bir örgütlenmenin olmadığını, eğitim düzeyinin düşük olduğunu, bu işletmelerin 

yeni teknolojilerde yatırım yapacak sermaye temerküzüne sahip olamayışlarını, 

işletmelerde küçülmeyi önleyici yasal önlemlerin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. 

Meyve ve sebzelerin dışsatımında bilgi sürecinin önemli olduğunu, uydudan, bütün 

Avrupa piyasalarındaki fiyatları, talebi, ihtiyaç azını veya fazlasının sürekli bilgi altına 

alındığı (İsrail gibi) bir informatik sistemin kurulmasının gerekliliğini ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Kıral, ekonomide mukayeseli üstünlükler prensibinin varlığından 

bahsetmiş, buna göre uzmanlaşmanın önemini vurgulamış, AB'deki gibi domates 

işletmesi, tahıl işletmesi, portakal işletmesi vb. tiplerine göre ayrılması gerektiğini 

vurgulamış, ticarî mahiyette olanlar, yani, Ürünü satan ve nüfusun geri kalan kısmını 

besleyen işletmelerin durumuna göre tarım politikası kararlarının alınmasını ve bu 

süreçte AB'deki FADN sistemi gibi işletmelerden elde edilen bilgilere dayanılarak bu 

kararların alınmasının önemli oluşundan bahsetmiştir. 

Dr. M. EMİNERGUN 

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

Dr. Emin Ergun, insan sağlığı, beslenme ve istihdamda tarım sektörünün 

katkısının bulunduğuna, meyve, sebze, süs bitkileri alt sektörünün dikim alanı, üretim 

bakımından önemli olduğuna değinerek Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsünü tanıtmış 

ve Enstitüde özellikle meyve, sebze ve süs bitkileri alanında yürütülen çalışmaları, 

üzüm, çilek, biber ve kerevizde geliştirilen çeşitleri ayrıntılı olarak ifade etmiştir. 

Sayın Ergun ayrıca, ülkemizde gerek üretim gerekse ihracat için önemli meyve 

ve sebze türlerine değinerek, özellikle son yıllarda giderek artan kiraz ihracatımızda 

özel sektörün çok büyük payı olduğunu, bu özel sektörün bir Türk Kirazı imajı 

yarattığım ve dış pazarı elinde tutmak için üretimi arttırdığını, üreticilerin de para 
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kazanabileceklerini düşündükleri için yeni kiraz bahçeleri tesisine yöneldiklerini 

belirtmiştir. 

Araştırıcı, ülkemizde süs bitkileri ile ilgili olarak resmi istatistik kayıtlarının 

bulunmadığına hatta diğer türlerde var olan kayıtların yetersiz olduğuna, bu verilerin 

sadece tür bazında değil çeşit bazında ortaya konulması gerektiğine değinerek bu 

konuda bazı yasal düzenlemelerin yapılmasının çok yararlı olacağını belirtmiştir. 

Ayrıca, meyve, sebze süs bitkileri dışsatımında yer alan sorunların üretim aşamasından 

başlayan sorunlar olduğunu vurgulayarak, bu sorunları: 

Tarım arazilerinin çok parçalı olması, tarımsal işletmelerin küçük olması, 

üretimin bilinçli politikalar ile yönlendirilmemesi, üreticinin yenilikleri benimsemekte 

kararsız olması kiracılık ve ortakçılığın yaygın olmasına rağmen bunu düzenleyen yasal 

bir düzenlemenin olmaması, kiracılığın işletmelerde sabit yatırımların yapılmasını 

engellemesi, bilinçsiz gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımının özellikle örtü altı 

yetiştiriciliğinde yaygın olması olarak özetlemiş ve çözüm önerisi olarak: 

Barkotlu üretim sisteminin uygulanması, akredite olmuş analiz 

laboratuarlarının haller veya karantina merkezlerinde yaygınlaştırılması ile 

önlenebileceği, EUREPGAP kriterlerine göre üretim yapan üreticilerin teşvik edilmesi, 

meyve yetiştiriciliğinde sertifikalı üretimin desteklenmesi, Ar-Ge sonuçlarının 

uygulamaya aktarılmasının gerekliliği, meyve ve sebze üretiminde erkenciliğin 

yakalanması gerekliliği, üretici örgütlenmesinin teşvik edilmesi, bu gün ülkemizde hasat 

sonrası işlemlerin yetersiz olması, süs bitkileri araştırmaları ile bu konuda çalışan 

araştırıcıların ülkemizde az olması ve teşvik edilmesi zorunluluğu, ülkemizde üretim 

merkezlerinde kurulması gereken çiçek mezatlarının tüketim merkezlerinde kurulmuş 

olması ve bu mezatlarda alt yapı eksikliği, var olan kooperatiflerin daha çok iç tüketime 

yönelik olması ve bunların bir üst birlik veya başka bir yapı değişikliğiyle dış satıma da 

yönlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Sayın Ergun, süs bitkileri ihracatımızın büyük bir kısmını karanfilin 

oluşturması önemli bir eksiklik, ülkemizde teknisyen düzeyinde ara elemanlann yetersiz 

olması, sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması, fınansal yetersizlik, nakliye 

sorunları, küçük ve çok sayıda ihracatçı olması, soğuk hava depolarının özellikle 

ihracata yönelik yerlerde yeterli olmaması, paketleme evlerinde teknik ve teknolojik 
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yönden eksikliklerinin olması, ulusal bir Türk markasının oluşturulamaması, yurt 

dışında yeterli ve etkin şubelerin bulunmayışı, bazı ihracatçı firmaların Türk malını 

yanlış tanıtmaları, genellikle teknolojiye ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapılmaması 

şeklinde ifade etmiştir. 

12.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

MUHAMMET TATAR 

Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 

Sayın Tatar, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kuruluş ve Teşkilatı 

Hakkında Kanununun 14/A maddesi 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1993 

yılında kabul edilerek Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün görev 

tanımlarının yapıldığını, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin 24 Ocak 1980 

kararlarıyla birlikte uygulandığını ve bu nedenle fiyatların, pazardaki arz ve talebe bağlı 

kalmak kaydıyla serbestçe oluştuğunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının pazar fiyatlarının 

oluşumuna müdahale etme yetkisinin bulunmadığını, ancak 4077 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun "Fiyat Etiketi" başlıklı 12. maddesinin 3. fıkrasında, 

fıyatlan Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları yahut kamu kurumu 

niteliğindeki meslekî kuruluşlar tarafından belirlenmiş mal ve hizmetlerin fiyatlarının 

bu belirlenen fiyattan daha yüksek satılmasının yasaklandığını, ancak bunun altındaki 

fiyattan satılmasına ilişkin bir yasak bulunmadığını, Kanunun 26. maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, 156 YTL idarî para cezası uygulandığını, tüm mal ve hizmetlere ilişkin 

etiket ve fiyat tarife listelerinin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri ve belediyeler 

tarafından denetlendiğini belirtmiştir. 

Saym Tatar ayrıca, tüketicilerin belirlenen fiyatlara göre satın aldıkları sanayi 

ürünlerinde var olan arazlar için 4077 sayılı Kanunda iki hak arama yeri 

oluşturulduğunu; genel olarak 725 YTL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici 

sorunları hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurulması gerektiğini, bu 

miktarın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları için hakem heyetlerinin verdiği 

kararların bağlayıcı olduğunu, hakem heyetleri kararım beğenmeyen tüketicinin 15 gün 

içinde tüketici mahkemesine karara itiraz edebileceğini, tüketici mahkemesinin verdiği 
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kararın kesin karar olduğunu ve bu kararın Yargıtay'a temyiz edilemeyeceğini, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığının hakem heyetlerinin koordinasyonunu sağlamakla görevli 

olduğunu ifade etmiştir. 

SÜLEYMAN RUHİ AYDEMİR 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Süleyman Ruhi Aydemir, toptancı halleri açısından Türkiye'nin en önemli 

problemlerini: 

Çağdaş ve modern bir altyapının bulunmaması, özellikle hem doğu ve batı 

Antalya'da hem de Mersin bölgesinde büyüklü küçüklü birbirine yakın çok fazla 

toptancı halinin olması, ülkemizde yaş sebze meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık 

kurallarına uygun olarak yapılamaması, belediyelerin, 552 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin "Alınan belediye rüsumunun %10'u, toptancı halinin yapılaşmasına 

aktanlır" ibaresini uygulamadıklan ve belediyelerin toptancı hallere yeterince kaynak 

aktarmaması, belediyelerin kontrol ve denetim noktalannı yeteri kadar oluşturmaması 

ve bunların 24 saat çalışacak biçimde yapılamaması, ürünün üreticiden tüketiciye 

ulaşması aşamasında komisyoncular dışında pek çok aracının devreye girmesi, böylece 

ürün fiyatlannın çok fazla artması, finansman yetersizliği nedeniyle üretici 

organizasyonlarının hallerde etkin olmaması, etkin bir tanm politikamızın olmaması, 

hasat sonrası sorunlarımızın fazla olması, üretici ve ihracatçının örgütlenememesi, bilgi 

yetersizliği, nakliye sorunlan, soğuk hava deposu, paketleme tesisi gibi yatınmlarda 

altyapı desteği eksikliği, KDV iadelerindeki gecikmeler, yetiştirme aşamasında bilinçsiz 

gübreleme, gerekli kalıntı analizlerin yapılmaması, kontrolsüz üretim şeklinde 

özetlemiştir. 

Sayın Aydemir, toptancı hallerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 

yeniden düzenlenmesi için oluşturulan tasarıda, toptancı hallerinin en az ilçe düzeyinde 

kurulması, birbirine yakın toptancı hallerinin birleştirilmesi, toptancı hallerinde hal 

yönetim birimi oluşturulması, hallerde yaş sebze meyve yanında et ürünleri, süt, süs 

bitkileri ve diğer mamullerin de yer alabilmesi, üretici kooperatifleri, komisyoncular ve 

hipermarketler şubelerinin aynı kompleksten yararlanabilmesi, toptancı haller arasında 
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elektronik ağ ortamı kurularak fiyatların ortak veri tabanında izlenebilmesi, hal 

kuruluşlarının denetim üreticilerin ise kayıt altına alınabilmesi, vergi kaçakçılığının 

önlenmesi, belediyelere daha fazla gelir sağlanması ve tüketiciye daha ucuz satış fiyatı 

ile ürün sunulabilmesinin yer aldığım ifade etmiştir. 

DR. SUAT YILMAZ 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Dr. Suat Yılmaz, kurumlarının 2004 yılında 6 adet araştırma enstitüsü ile 

birleşerek Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü kimliğini kazandığını vurgulayarak; 

kurumda çalışan personel sayısı, enstitünün arazi büyüklüğü, bölümleri, sera varlığı, 

araştırma alanları, eğitim ve yayım faaliyetleri, kontrol hizmetleri, üretim faaliyetleri, 

laboratuvar hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri, enstitüde tescil ettirilen meyve ve 

sebze çeşitlerinin sayısı, enstitüde yürütülen Fİ Hibrit Projesi ve virüsten ari aşı gözü 

geliştirme programı, aşılı fide üretimi, meyve ve sebzeler ile tarla bitkileri üzerinde 

yürütülen ıslah çahşmalan, gen kaynaklan muhafaza merkezi hakkında kısa bilgiler 

vermiştir. 

Sayın Yılmaz, ülkemizde ve diğer önemli üretici ülkelerde yaş meyve sebze ve 

kesme çiçek ve turunçgil üretimi, üretim alanı, ve ihracatını, ülkemizdeki örtü altı 

varlığı ve üretimini rakamsal veriler ile özetleyerek, meyvecilik ve turunçgil 

sektöründeki sorunları: 

Küçük ve parçalı arazi yapısı, özellikle meyvecilikte doğru çeşit seçiminin 

yapılmaması, ihracat noktalarında iyi organize olunamaması, hasat ve paketleme 

işlemlerindeki sorunlar, ürünlerimizin kalitesinin düşük olması, üretim aşamasında 

uygulanan kültürel işlemlerin kayıt altına alınamaması, ilaç kalıntısı problemi, ihracatta 

ülkemize uygulanan rezidü limitlerinin diğer ülkelere uygulanandan daha düşük olması, 

Ülkemizde özellikle yeni tesis edilen turunçgil bahçeleri için yeterli denetim ve teşvik 

bulunmaması şeklinde ifade etmiştir. 

Sayın Yılmaz, bu sorunlara çözüm yollan olarak: mutlaka üreticinin birim 

oluşturması veya sözleşmeli model çerçevesinde şirketler bünyesinde yapılabileceğini, 

özellikle turunçgillerde üretim ve ihracat sezonunun daha da genişletilebilmesi için 

farklı çeşitlerin yetiştirilmesini ve bunu da ancak sıkı denetim ve teşvik ile 
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sağlanabileceğini, virüsten ari sertifikalı fidan üretim ve pazarlaması ile dikilmesinin 

özendirilmesini, özellikle ihracatta hedef kitlemizin belirlenip planlanmasını önermiştir. 

Ülkemiz örtü altı yetiştiriciliğinin küçük işletme yapısı ve planlama sorunları, 

üreticilerin bilgi eksikliği, standardizasyon ve kalite, satış ve pazarlama, depolama ve 

tohumluk sorunlarının bulunduğuna değinen sayın Yılmaz, kesme çiçek sektöründe ise 

en önemli sorunun çeşit sıkıntısı, yeteri miktarda anaç materyali üretiminin 

yapılamaması, bu konu ile ilgili kurum veyahut kuruluşun bulunmaması, çiçek mezatı 

sıkıntıları, üretim materyalinde dışa bağımlılığın olması gibi sorunların üzerinde 

durmuştur. 

19.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

CUMALİ DOĞRU 

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı 

Sayın Cumali Doğru, ülkemizde üretici satış fiyatları ile tüketici alım fiyatları 

arasında 6 ilâ 10 kat fark olduğunu ve ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar uğradığı ara 

basamaklarda haksız bir kazanç olduğunu bu fiyat farklılığının da üretici ile tüketiciyi 

olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüksek satış fiyatlarının özellikle turunçgil 

tüketimini engellediğini ve öncelikle bu fiyatlar arasındaki dengesizliğin ortadan 

kaldırılması gerektiğini, şu anda mevcut olan Hal yasamızda hedef kitlenin sadece 

üreticiler olduğunu ancak bu yasamn tüketicileri de kapsaması gerektiğini ve ülkemizde 

hem üretici hem de tüketici haklarının korunması gerektiğini, mevcut yasanın çarşı, 

pazar esnafını yok ettiğini, ülkemizdeki yüksek maliyetin diğer ülkelerle rekabet 

edebilme şansımızı düşürdüğünü, ülkemizde tarımda kullanılan girdilerin fiyatının, 

örneğin mazot, tekel (devlet) tarafından belirlendiğini, mazotun pompa fiyatının 

%66'sının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) 

oluştuğunu, örneğin Yunanistan'daki mazot fiyatlarının ülkemiz fiyatlarının 1/3'üne 

eşdeğer olduğunu ve girdi fiyatlarındaki faklılığın direkt olarak maliyetlere yansıyarak 

dünya pazarlarında rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. 

Sayın Doğru, serbest piyasa ekonomisinin isteyenin istediği fiyata ürün 

satabileceği bir sistem olmadığını ve bu sitemin de kuralları bulunduğunu, yüksek 

maliyetlerden ötürü kendi ürünlerimizi dış pazarlarda yüksek fiyatlar ile 
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satamayacağımızı ifade ederek, ülkemizde gübre ithalatının yasal olarak serbest 

olduğunu ancak uygulamada bir serbesti bulunmadığını, Türk Lirasının aşın değer 

kazanması sonucunda ihracatçılarımızın rakipleriyle rekabet edemez bir duruma 

düştüğünü, ihracatta ileri ülkelerde üretici ve ihracatçıya destek ve sübvansiyonlar 

sağlanırken, bu ülkelerin sözcüsü durumunda olan IMF, Dünya Bankası ve Dünya 

Ticaret Örgütü'nün ülkemizde bu desteklerin kaldırılmasını istediğini, dış pazarları 

etkilemek mümkün olmadığı için turunçgil ihracatının mutlaka desteklenmesi 

gerektiğini, turunçgil ihracatı konusunda uygulamaya aktarılacak kararlann alınmasının 

ülkemizde bürokrasi basamaklarının fazla olması nedeni ile en az 3 ay gibi uzun vadede 

gerçekleştiğini ve bu yöndeki bürokratik sitemimizin değiştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Ayrıca, Çiftçiler Birliği Başkam özetle, hal yasasının kaldırılması gerektiğini, 

turunçgil ihracatı için mahsup olarak destek verildiğini ve bunun da FOB fiyatının 

%15'iyle sınırlı olduğunu ancak ihracatçının elektrik ya da vergi borcu bulunmadığı için 

mahsup gösteremediğini, fındıkta iç ve dış tüketimi artırmak için Dış Ticaret 

Müsteşarlığımız bünyesinde kurulan Fındık Tanıtım Grubu gibi benzer bir grubun 

turunçgil tanıtımı amacıyla da kurulması gerektiğini, özellikle hallerimizde yetersiz olan 

ya da hiç bulunmayan soğuk hava depoları nedeniyle yaş meyve ve sebzelerde halde 

bekleme sırasında özellikle çok soğuk mevsimlerde donma gibi önemli zararların ortaya 

çıkabildiği ve sonuçta gerek önemli düzeyde ürün kaybı ile ülke ekonomisinin gerekse 

üreticinin önemli boyutta zarar gördüğünü, bu nedenle bütün hallerimizde soğuk hava 

depolarını kapsayan alt yapının iyileştirilmesi için yatırımların teşvik edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

Sayın Doğru, üretimin fazla olduğu yıllarda özellikle turunçgillerin arazide 

satılamadan çürüğüne de dikkati çekerek, bu ürünlerin çok düşük fiyatlar ile alınarak 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 

okullarda rahatlıkla tüketime sunulabileceğini önermiştir. 

Sayın Doğru, turunçgillerde Akdeniz meyve sineği örneğinde olduğu gibi, 

derilen ürünlerde hastalık ve zararlı kontrolünün sağlanması amacıyla: 

Bütün üretim bölgelerinde tam donanımlı bir toprak, yaprak ve ilaç kalıntı 

analiz laboratuarlannın kurulması gerektiğini, bu işin sorumluluğunun da "ihracatçılar 
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Birliği"ne verilebileceğini, şu anda üretilmekte olan turunçgil çeşitlerimizin çok eski ve 

dış pazarda arzulanan çeşitler olmadığını, ayrıca bu çeşitlerin üretim ve pazarlama 

sürelerinin birbirine çok yakın olduğunu, derim periyodunun ve dolayısıyla pazarlama 

periyodunun daha geniş bir zaman dilimine yayılabilmesi için üreticinin fidan desteği ya 

da yeni tesis edilen bahçeler 5-7 yaşına gelinceye dek düşük faizli kredilerle 

desteklenerek yeni çeşitler ile yeni bahçeler kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini, 

üretim fazlası ürünlerin işleme sanayiinde de değerlendirilebilmesi için KOBt'ler 

çerçevesinde, özel bir teşvikle yeni işleme fabrikaları kurulmasının desteklenmesinin 

gerekliliğini, Türkiye'de turunçgillere ruhsatlı bir tek ilacın bulunmadığını ve Koruma 

ve Kontrol Genel Müdürlüğünün mutlaka hangi ilaçların nasıl kullanılacağı yönünde 

öneride bulunması gerektiğini, virüsten ari fidan yönetmeliğinin çıkarılarak ülkemiz 

fidan üretim sektörünün disiplin altına alınması gerektiğini, ülkemizin özellikle Rusya 

pazarı için çok önemli lojistik avantajları bulunduğunu ve ihracatçımıza bu avantajları 

kullanmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. 

ÖZDEN ÖZLER 

Özler Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkam 

Sayın Özden Özler, Türkiye'de turunçgil ihracatı yapan firmaların %90'ının 

üretimle ilgisi olamayan firmalar olduğunu, bu fırmalann turunçgilleri nasıl ucuza alıp 

satacaklarının planlarını yaptığını, dünya fiyatlarını bilmeyen üreticilerin de hangi fiyata 

ürünü satacağından emin olamadığını, Türkiye'de ihracatçının 3 ay önceden kesin bir 

fiyatla malı aldığını, pazarda olabilecek değişimlerden dolayı ya ihracatçının sezon 

içerisinde büyük risklerin altına girdiğini ya da çok iyi para kazanabileceğini, ancak bu 

durumda da üreticinin mağduriyetinin ortaya çıktığını, Türkiye'de ihracatçının 

arkasında büyük bir katkı olmaksızın pazara çıkamadığını, herhangi bir programa 

giremediğini ve böylece diğer ülkelerin pazar payımızı aldıklarını vurgulamıştır. 

Sayın Özler, Fas'taki ihracatçı firmaların durumunu; 8-10 adet ihracatçı firmanın 

bulunduğunu, bunlardan birinin Kralın olduğunu ve tüm ihracat fırmalarmın kendilerine 

göre üreticilerinin bulunduğunu, ihracat firmasının üretim sezonu boyunca kendisine 

bağlı olan tüm üretici gruplarının yaptıkları tüm uygulamaları (ilaçlama, sulama vb.), 

ürün kalitesini kontrol ettiğini, üreticilerden ürün alımı sırasında ihracatçı firmaların o 

yılki ihracat programını yaptıklarını sonuçta ihracatçı fırmalann son derece koordineli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 6 7 -

olarak uluslar arası pazarlara çıktığını, ürünler ile ilgili olan fîyatlandırmanın tamamen 

satış sırasında belirlendiğini ve satış fiyatı üzerinde keskin bir maliyet baskısının 

bulunmadığını, sezon sonunda ise ihracatçı firmaların ortalama ürün fiyatından 

paketleme giderleri çıkanp kendi karlarını aldıktan sonra geri kalan kan üreticilere 

ödediklerini ifade ederek, özetlemiştir. 

Sayın Özler, bu modelde hem üretici hem de ihracatçı açısından iki yönlü bir 

yansın söz konusu olduğunu; üreticinin en iyi en kaliteli üretimi yapma, ihracatçının da 

en kaliteli üretimi yapan üreticisini kaybetmeme uğruna ona en iyi hizmeti verme 

çabasında olduğunu, çünkü üreticilerin her yıl kendi ihracat firmalannı değiştirebilme 

hakkına sahip olduğunu, bu sistemde en az ürün kaybı ve ıskartanın oluştuğunu ve 

üretimin hem üretici hem de ihracatçı tarafından kontrol edilmesi nedeni ile devletin 

sorumluluğunun bu sistem ile bir ölçüde azaldığını, devletin sadece limanlarda, 

yüklemede daha genel bir kalite kontrolü yaptığını ve böylelikle devletin herhangi bir 

üreticinin bahçesine mühendis yollamasına gerek kalmadığını üretici ve ihracatçı firma 

arasında şeffaf bir ilişkinin bulunduğunu ve üreticinin her zaman için ihracatçıya kendi 

ürününü kaça sattığını sorabildiğini belirtmiştir. 

Sayın Özler, İsrail'de uygulanan tanm ürünleri ihracat sitemini, İsrail'de 

Avrupa'da ortak bir ofisi kullanan 5 adet firma bulunmaktadır, bu firmalar her ülkenin 

pazarlarını paylaşmış durumdadır, mecbur kalmadıkça ürünlerinde fiyat indirimi 

yapmamaktadır şeklinde özetlemiştir. İspanya'nın ise AB pazarına çok olduğunu, 

üreticilerin 20-50 dönümlük çok küçük üretim alanlanna sahip olduğunu küçük 

üreticilerin daha büyük olanlar ile bir araya gelerek bir grup oluşturduklarını sonuçta 

50-60 bin tonluk bir ürün havuzunun oluştuğunu, bu havuz için grubu oluşturan her bir 

üyenin paketleme ya da ihracat gibi bir aşamadan sorumlu olduğunu, ayrıca 

kooperatiflerin bulunduğunu ve üreticilerin memnun kalmadıkları durumda kooperatifi 

değiştirme şanslarının olduğunu, ürünün kalitesini ve kalitedeki devamlılığı devletin 

zirai teşkilatının denetleyerek üreticileri yönlendirdiğini, bunların AB fonlarından 

indirekt yardımlar aldıklarım ve bu ülkede envanter sisteminin randımanlı olarak 

çalıştırıldığını ifade etmiştir. 

Moskova'da ürünlerimizin çok kaliteli olmasına rağmen, özellikle domates 

satışının çok düzensiz bir şekilde tırlar içinde yapıldığını vurgulayan Özler, bu yıl 

turunçgillerde yaşanan durumun ürünün fazla olmasından dolayı meyvelerin küçük 
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kalmasından kaynaklandığını, DFÎF alım düzeyini artırmak için bazı ihracatçılann 

usulsüzlüklere baş vurduğunu ve yurt dışına gönderdikleri ürün miktarını olduğundan 

çok fazla gösterdiklerini, ancak bu durumun DFÎF ödemelerinin mahsuba yapılması 

başlaması ile bir ölçüde engellendiğini belirtmiştir. 

Sayın Özler ayrıca, Türkiye'de çok fazla ihracatçının bulunmasının yurtdışında 

kendi aralarında rekabete yol açtığım ancak bunun ülke ekonomisine bir faydasının 

dokunmadığını, iç tüketimin artırılması için bir tanıtım grubunun kurulmasının 

gerekliliğini, yaş meyve sebze sektöründeki riskin belirli bir şekilde üretici ve 

ihracatçıyla paylaşılması gerektiğini, aksi durumda risk sadece üreticiye bırakıldığında 

üretici tabana çöktüğünü, ihracatçının üzerine kaldığında ise 2-3 yıl içinde ihracatçının 

her şeyiyle çöktüğünü belirtmiştir. 

Türkiye'nin lojistik olarak Rusya ve Avrupa pazarları için büyük avantajlarının 

bulunduğunu, ancak üretilen çeşitlerin eski olmasının bir dezavantaj oluşturduğunu ve 

bu durum yeni çeşitleri kapsayan bahçe tesislerinin teşvik edilmesi ile 

çözümlenebileceğine değinen özler, şu an için ülkemizde üreticiler ve ihracatçılann 

birleşerek havuzlar oluşturabileceğini, böylece üreticinin malını ihraç ettirmek için çok 

daha dikkatli üretim yapabileceğini eğer devletin teşvikleri olur ise ihracatçıdan 

kendisinin kaç ton ürünü ihraç ettiğini öğrenip belgelendirerek ihracat teşviğinden 

yararlanabileceğini, Türkiye'de uzun vadede şirketleşme teşvikleri, birbirleriyle bir 

araya gelmelerinin teşvik edilmesi, kendi malını kendisinin paketlemesi için birtakım 

şirketler, kooperatifler, birlikler tarzında oluşumların teşvik edilerek üreticilerin 

ihracatçı olma modeline teşvik edilebileceğini belirtmiştir. 

HASAN ÜNAL 

Grow Fide A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Hasan Ünal, Grow Fide'nin 800 çalışanının bulunduğunu, 1.000.000 

fide/gün ortalama üretime sahip olduğunu, özellikle aşılı fide üretimi üzerinde 

yoğunlaştıklannı, Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde kayda değer düzeylerde 

teknolojinin kullanılmadığını, özellikle İspanya'da yaşanan tuzluluk sorunu nedeniyle 

üretimin bitmek üzere olduğunu, İtalya'da ise üretim alanlarının çok sınırlı olduğunu, 

Yunanistan'ın ise çok küçük olması nedeniyle rakip olmayacağını, Fas'ta ise özellikle 
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kuraklık sıkıntısı nedeni ile üretimi büyütmelerinin imkânsız olduğunu ve yakın 

zamanda Türkiye'nin tek başına kalabileceğini ve bu gün için Avrupa'daki 

süpermarketlerin Türkiye'den ürün almak arayışında olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Ünal ayrıca, Türkiye'de verimlilik düzeyinin ileri üretim teknolojilerinin 

kullanılamaması nedeni ile diğer önemli üretici ülkelerin çok altında olduğunu, dış 

pazarların arzu ettiği ürün çeşidinin ülkemizde yeteri kadar ve istenilen kalitede 

üretilemediğini, Türkiye'nin 500.000 dönüm serası olmasına rağmen yeni ilavelere 

ihtiyacı olduğunu, seralarda doğalgaz ile ısıtmanın kullanılması gerektiğini, Rusya'nın 

en yakın satıcısı ülkemiz olduğundan istedikleri koşullarda üretim sağlandığı takdirde 

Rusya'ya satışımızın sorun olmayacağını ifade etmiştir. 

HAKAN SEFA ÇAKIR 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi 

Sayın Sefa Çakır, tarımın sadece halkın beslenmesi, sanayiye hammadde temin 

edilmesi ve ekonomik değer yaratılmasının değil tarımsal yapının, genetik mirasın ve 

çevrenin korunması, üretim aracılığıyla yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal 

kültürel işlevleri olduğuna değinmiştir. 

Ülkemizin dünyada yaklaşık 41 milyon tonluk yaş meyve ve sebze üretimi ile 

sayılı üreticiler arasında olduğunu ancak, bu kadar büyük üretimin sadece 1.8 milyon 

tonunun ihraç edilebildiğini ve dünya yaş meyve sebze pazarından sadece %1.4'lük bir 

pay alabildiğini, diğer bir deyim ile ürettiğimizi pazarlayamadığımızı, bu durumun da 

pek çok nedenleri olduğunu ifade ettikten sonra özetle sorunları ve çözüm önerilerini 

şu şekilde sıralamıştır: 

Şu anda ülkemizde tarım arazileri kayıt altına alınmadığından hangi üründen ne 

kadar ve hangi çeşitlerde olduğu bilinmemektedir. Dolayısıyla bilimsel olmayan 

tahminlerle yanlış yönlendirmeler yapılabilmektedir. Öncelikle turunçgiller daha sonra 

diğer meyve sebzelerde envanter çalışmalarının yapılıp gelecekle ilgili üretim stratejisi 

belirlenmeli, ileri aşamada ise çiftçi veri tabanı oluşturulup, dikim ve değişiklikler takip 

edilmelidir. 
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Tarım kesiminde çekilen en büyük sıkıntılardan birisi de bilinçsiz ve eğitim 

düzeyi çok düşük işgücüdür. Tarımsal istihdamda okur yazar olmayanların oranı diğer 

sektörlere oranla hayli yüksektir. Bunun ortadan kaldırılması için üreticinin eğitim 

kursları ve seminerlerle eğitilmesi, il müdürlükleri ve zirai danışmanlık firmaları ile de 

desteklenmesi gereklidir. 

Üreticimiz pazarın istediği çeşit yerine komşusunda gördüğünü dikerek uzun 

vadede toprağını ipotek altına almaktadır. Dünyada meyve sebze ve turunçgil sektörü 

tüketici talepleri ve pazar hareketlerine göre ülkemizde plantasyon değişimleri 

yapılmalıdır. 

Ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması üretim maliyetlerini 

artırmakta kalite ve verimliliğini düşürmektedir. Bunun sonucunda son teknolojiyi 

kullanamayan, iyi tarım uygulaması ve izlenebilirlik kriterlerini yerine getiremeyen 

kısaca rekabet edemeyen işletmeler doğmaktadır. Bu amaçla maliyetleri yüksek olan 

küçük işletmeleri kurtarmayan iyi tarım uygulamaları sertifikasında üreticilerin 

desteklenmesi gereklidir. Arazi büyüklükleri ya da verimlilik üreticileri 

kooperatifçiliğe ya da küçük işletmelerde katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmesinin 

teşvik edilmesi yolu ile artırılabilir. 

Tanm ihtisas organize sanayi bölgesi projesinin ülkemizde hayata geçirilmesi 

gereklidir ve bu bölgelerde gıda analiz laboratuvarlan, bilgi merkezleri, eğitim 

merkezleri, araştırma merkezleri, pilot üretim bölgeleri de yer almalıdır. 

Ulusal tanm politikaları dış pazarın talep ettiği tür ve çeşit araştırmaları ve 

ileriye dönük üretim projeksiyonlarının yapılması sonucunda belirlenmelidir. Üretici 

birlikleri için gerekli finansal altyapının aidat ve bağışlarla değil kurulduğu bölgede ve 

birliğin konusu ile ilgili olan her üreticiden belli bir oranda kesinti yapılarak güçlü hale 

getirilmelidir. Güçlü olan üretici birliklerine de belge kayıt veri tabanı oluşturma 

envanter yapma gibi sorumluluklar da verilmelidir. 

Ülkemizdeki Tarım îl Müdürlükleri sektör gereksinmelerini karşılayacak kadar 

personel, araç ve donanıma sahip olmadığından çalışma kapasiteleri düşmekte, 

çiftçilere yeterince eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılamamaktadır. Bu nedenle 

bu müdürlüklerin sektör gereksinmelerini karşılayacak şekilde yapılandırılması, 
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modern tarım tekniklerinin ve yeniliklerinin üretim alanlarına en hızlı şekilde 

aktarılmasını sağlayacak yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Her ilde ve ilçede birden fazla bulunan hallerin tek merkezde toplanması 

sağlanmalı, hallerde satılan ürünlerin de ihracatta olduğu gibi, ilaç kalıntı kontrolleri 

yapılmalı, bunun için akredite olmuş gıda analiz laboratuvarlarının kurulması teşvik 

edilmelidir. Yaş meyve ve sebzelerimizdeki ilaç kalıntıları ihracatımızı zorlayan en 

önemli sorundur. Ruhsatsız ilaçların ülkeye girişi önlenmeli, ilaç bayilik sistemi 

yeniden düzenlenerek reçeteye bağlı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ile iyi tarım 

uygulamaları veya izlenebilirliğe geçmemiz sağlanabilir. 

İyi tarım uygulaması için sorumlu tarım danışmanlığı sistemi hayata 

geçirilmelidir. 

Ülkemizde şu an için mevcut olan paketleme tesislerinin çoğu AB standartları 

dışındadır. 2007 yılına kadar ISO ve HACCP belgesi olmayan paketleme evlerinin 

kapanma tehlikesi söz konusu olduğundan paketleme evlerimizin AB standartlarına 

uydurulması ve rehabilitesi için cazip kredi imkanları sunulmalıdır. 

Depolama olanak ve şartlan iyileştirilmeli, ürünün uygun şartlarda depolanması 

ile piyasaya arzda süreklilik sağlanmalı ve bu çerçevede lisanslı depoculuk 

geliştirilmeli ve AB standartlarına uyulması gerçekleştirilmelidir. 

İhracata söz konusu olan ürünler kesinlikle soğuk zinciri kırılmadan soğutmalı 

kamyon tır veya gemilerle gönderilmelidir. Özellikle Rusya yüklemelerinde Trabzon, 

Samsun ve Bartın limanlarına gönderilen yüklü kamyonlarda, Rusya ve Ukrayna 

bölgesine giden gemilerde soğuk zinciri bulunmamaktadır. 

Pazarlarda reklam ve tanıtımla Türk malı imajı yerleştirilmeli ve bir ülke 

markası yaratılması için çalışmalar yapılmalıdır, ihracatta kalite ve sürekliliğin 

sağlanması için alıcı ülkenin dış ticaret kuralları sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 

Ancak ülkemizde dış pazarın talebi doğrultusunda tür, çeşit ve standartla yeterli 

miktarda üretim yapılamamakta, ihraç edilecek kalitede üretim yapmak yerine üretim 

fazlasının ihraç edilmesine çalışılmaktadır. Bu durum planlama ve koordinasyonla 

aşılmalıdır. 
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Ülkemizdeki ihracat firmalan küçük çaplı olduğundan pazar araştırması, 

standartlara uyum, marka ve ambalaj gibi dış ticaretin gerektirdiği şartları yerine 

getirememektedir. Bu nedenle çok sayıda ihracat yapan firmalar yerine koordineli 

olarak ihracat yapan firmalar desteklenmelidir. 

İhracatçıya DFIF olarak verilen teşvikler sezondan bir ya da iki ay önceden 

verilmeli, verilecek miktar rekolte ve dünya piyasaları devlette çok fazla alacağının 

kalmasına yol açmakta ve böylelikle ihracatçı teşvikten istediği şekilde 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle mahsuba uygulanan %50 devir incelenerek 

belirlenmeli, tekrar değişikliğe gidilmemelidir. Teşvikler mahsup olarak verilmeye 

devam edilmelidir. Mahsup olarak verilen teşviklerde ihracatçı mahsubun %50'sini 

tedarikçilerine kullanması ihracatçının hakkının %75'e çıkarılması çok yayarlı 

olacaktır. 

İhracatta verilen teşvikler, FOB (Free On Board, Gemi Bordasında Teslim) 

fiyatının %15'ini geçemediğinden ihracatçılar turunçgiller için ek olarak verilen 20'şer 

dolarlık teşviklerden faydalanamamıştır, bu teşviklerin tam olarak alınabilmesi için 

FOB tutan %15 değil de %20'ye çıkartılmalıdır, ihracatçıya verilen teşviklerin 

altyapısı oluşturulduktan sonra teşviklerin ihracatçıya ürün veren üreticiye de 

verilmesi; hem üreticinin kayıt altına girmesi, hem de üreticinin kaliteli ürün 

yetiştirmesini teşvik edecektir, Sektörel Dış Ticaret firmalarına verilen teşviklerden 

faydalanabilmek için aynı üretim dalında faaliyette bulunan en az 10 firmanın 

bulunması gereklidir ancak 10 firmanın bir araya gelebilmesi çok zor olduğundan bu 

tip teşvikler için firma sayısı 5'e düşürülmeli ve teşvik kapsamı biraz daha 

genişletilmelidir. 

2004'te %65 olan yurtdışı fuar desteklerinin 2005'te %50'ye düşmesiyle, 

katılımcı sayısında ciddi oran da düşüş yaşanmıştır. Ancak bu fuarlara katılım ülke 

imaj ve markasının yaratılmasında çok önemli olduğundan yurt dışı fuarlara katılım 

desteği artırılmalı, bununla birlikte ülke olarak katılım sağlanmalı ve odalar, borsalar 

ile tüm ihracatçıların katılımlan teşvik edilmelidir, üretim ve ihracat planlamasının 

kaçınılmaz gerekliliği olan sözleşmeli tarım uygulamasını yapan üretici ve ihracatçılar 

teşvik edilmelidir, ihracatın hızlı yapılabilmesi kısa ömürlü yaş meyve sebzenin 

bürokrasi yüzünden bekletilmesi, günlük vergiler uygulanan AB piyasalarında 

ihracatçının çok zaman kaybetmesine, ihracatçı, mahsup teşvikini ihracat yaptığı 
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tarihten sonra en erken üç ay içinde alabilmekte ve gereğinden fazla bürokratik işler 

ihracatçının zaman ve para kaybına yol açmaktadır. İhracatçının üreticiden aldığı 

ürünlerden kesmiş olduğu mal bedeli üzerinden %1 tevkifatı üretici kabul etmemekte 

ve ihracatçı da üreticinin Bağ-Kur primlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu primin 

kaldırılması ihracatçıyı bu yükümlülükten ve ödemeden kurtaracaktır, enerji, mazot ve 

nakliye maliyetleri, işçilik maliyetleri, fazla mesai ücretleri, her belge için ödenen 

ücretler ihracatçının karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardır. 

Sayın Çakır ayrıca, bu sektörde dönüşüm ve gelişimin çok uzun soluklu bir iş 

olduğunu bu nedenle kamu yararı ilkesi doğrultusunda hükümetlere göre değişmeyen, 

uzun vadeli devlet politikası olarak uygulanacak bir Ulusal Tarım Politikası'nın 

belirlenerek uzun ve kısa dönemli hedeflerle bu politikanın gereklerinin hayata 

geçirilmesi gerektiğini, şu an için sahip olduğumuz gerek ekolojik gerek lojistik 

gerekse nüfus ile ilgili avantajlarımızın iyi kullanıldığı takdirde ülkemizin dünya 

çapında tarımda söz sahibi bir konuma gelebileceğini ifade etmiştir. 

26.04.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

SAMİ GÜÇLÜ 

Tarım ve Köyışleri Eski Bakanı, Konya Milletvekili 

Sayın Sami Güçlü, 29.3.2006 tarihli komisyon toplantısında görüşülen ve Mayıs 

2005 tarihinde çıkan Rusya'ya ihracat yasağı ile ilgili olarak, 2004 yılı Mart ayından 

itibaren başlayan ve 2005'e kadar devam eden Rusya Federasyonu ile Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı arasında geçen çok sayıda yazışma olduğunu, 25 Mart 2004'de Dış 

Ticaret Müsteşarlığımızda Rusya'dan Akdeniz meyve sineğiyle ilgili çalışmalann 

yapılması uyarılarının geldiğini, bu konuda Bakanlığın Hatay İlinin ihracatçı ve 

üreticileriyle ilgili çalışmalar başlattığını, Dış Ticaret Müsteşarlığının konuyla ilgili 

tekrar yazılar yazarak Rusya Federasyonuna cevaplar verildiğini, bununla ilgili 

yazışmalarm 2004 yılı boyunca devam ettiğini, 2005 yılı başında, Dış Ticaret 

Müsteşarlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazdığı yazıda; 2004 yılında yapılan bu 

çalışmaların çok olumlu sonuçlar verdiğini, ülkemizden Rusya'ya ihraç edilen ürünlerle 

ilgili alınan tedbirlerle giden sevkiyatlarda Akdeniz meyve sineği mevcudiyetinde 

önemli azalma görüldüğü ve bu durumun, Rusya'da resmî gazetede de yayınlanarak 
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beyan edildiğini bildirdiğini ancak bu olayın mayıs ayında birdenbire Urlarımızın 

gümrük kapılarında bekletilmeye başlamasıyla gündeme geldiğini, 28 Mayıs 2005 

tarihinde Dışişleri Bakanlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına; Rusya Federasyonu iki 

parti kesme çiçekle, Kaliforniya çiçek tripsitine rastlandığı ve sertifika düzenleme 

şartlarına uyulmadığı ve Rusya Federasyonunun Bakanlığımıza hitaben yazdığı 

2.11.2004 tarih ve 1300 sayılı yazıyı gerekçe göstererek; yani, yazdığı halde bir cevap 

alamadığını gerekçe göstererek, Türkiye'de bitkisel ürün ihracatını 30 Mayıs 2005 tarihi 

itibariyle geçici olarak yasaklama kararı aldığına değinen bir yazı gönderdiğini, ancak o 

zaman yapılan kamuoyu açıklamalarında; o güne değin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 

intikal eden 2.11.2004 tarihli bir yazının bulunmadığı ve eğer herhangi bir kurumun 

elinde var ise Bakanlığa ulaştırabileceklerinin ifade edildiğini, ancak yapılan 

incelemelerde Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında da böyle bir gelen yazı 

kaydının bulunmadığının anlaşıldığı, bu sorunun kontrolde ve denetimde, gerekli 

yazılara cevap verilmemesinden kaynaklandığını, daha sonra yapılan yoğun uğraşı ile 

27 Haziran 2006 tarihine kadar sorunun çözüldüğünü açıklamıştır. 

Sayın Güçlü, 27 Haziran tarihinde, Bakanlığın bu konuyu inceletmek üzere 

teftiş kurulunun kurulmasına onay verdiğine ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Teftiş 

Kurulunun 2 müfettişle bu olayı inceleyerek, "Tarım Bakanlığına doğrudan veya Dış 

Ticaret Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla, yani Moskova 

Büyükelçiliğimiz aracılığıyla ve oradaki ataşelerimiz aracılığıyla bir resmî belgenin 

intikal ettirilmediği" sonucuna vardığına, bahis konusu olan 2.11.2004 tarihli belgenin 

mayıs ayı sonunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temas kurularak alındığına ve bu 

belgede daha çok kontrol mekanizmasıyla ilgili eksiklikler ve uyanların yer aldığına ve 

bu yazıya da ancak bu tarihten sonra cevap verilebildiğine, teftiş Kurulunun bu noktada 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettiği halde bu belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığı 

ya da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla intikal ettirilemediğinin belirlendiğine dikkati 

çekmiştir. 

Sayın Güçlü son olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Rusya 

Federasyonu'nun yazdığını ifade ettiği 2.11.2004 tarihli yazısının Dışişleri Bakanlığında 

ve ya Dış Ticaret Müsteşarlığında kaydına rastlanmadığını, bu durumun cevaplanmamış 

bir yazı ya da yerine getirilmemiş bir sorumluluk nedeniyle ortaya çıkmadığını 

belirtmiştir. 
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KEMAL KAÇMAZ 

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 

Sayın Kaçmaz, Türkiye'de 6 adet yaş meyve ve sebze ihracatçı birliğinin faaliyet 
gösterdiğini, bu birliklerin bir üst kurulu olan Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Ortak Yönetim Kuruluna bağlı olduğunu ve bu kurulun sektörü yurt içi ve yurt dışında 
temsil ettiğini ve iki yıl için seçimle göreve geldiğini ifade ettikten sonra ülkemizde bazı 
kanun ve yönetmeliklerin çıkarılmasına rağmen yaş meyve sebze ihracat sektöründe 
hala sıkıntıların bulunduğunu ve bu sıkıntıların pazarlamadan ziyade daha çok üretim 
aşamalarından kaynaklandığım ve en büyük sorunun pazar odaklı üretimimizin 
yetersizliği olduğuna değinmiştir. 

Sayın Başkan ülkemizde üretim ve ihracat konusunda var olan istatistiksel 
verilerin güvenilirliğinin yeterli olmadığını, ülkemizde üretim planlaması yapabilmesi 
ve üreticinin kayıt altına alınabilmesi için öncelikli olarak Üretici Birlikleri Yasasının 
altının doldurulması ve üreticinin bu birliklere üye olmasının zorunlu hale getirilmesi 
gerektiğini, bu yolla üretimde çeşitliliğin sağlanabileceği ve narenciye üretim 
periyodumuzun genişletilebileceği, ülkemiz meyve üretiminde tarım ilacı kalıntı 
düzeylerinin kontrol edilip çözüldüğünde gerek ihracat düzeyinin gerekse iç pazarda da 
sağlıklı ürünlerin yaygınlaşacağım belirtmiştir. 

AB'de en fazla yaş meyve ve sebze ithalatının büyük süpermarketler tarafından 
yapıldığına dikkati çeken sayın Kaçmaz, ülkemizde iyi tarım uygulamalarının yaygın 
olmaması nedeni ile ihracatımızın ancak AB'deki hallere yönelik olabildiğini, hallerde 
ise ihraç edilen ürünün 5 kez denetlendiğini, sorun çıktığında ise ihracatçı firmanın 
takibe alındığını, bu sorunun şu anda Rusya Federasyonu ile yaşandığını ve bu konuda 
büyük sıkıntılar yaşandığını, özellikle yaş meyve ve sebze ihracatında kalıntı limitleri 
hakkında AB ülkelerinin birbirine uyguladıkları toleransı Türkiye'ye uygulamadıklarını 
örneğin Indexcor isimli ilacın etken maddesi kalıntı limitinin Yunanistan'dan ihraç 
edilen üzümlere 0,30 ppm, Türkiye'den ihraç edilenler için 0,02 ppm olarak 
uygulanmaktadır. Bu konuda AB ülkelerinde bir harmonizasyon çalışması yapacağım 
ve Türkiye'nin de bu çalışmaya dahil olması gerektiğini ifade etmiştir. 
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Sayın Kaçmaz, Türkiye'deki toptancı hallerinin fazla ve miktarda ve dağınık 

olması, AB müktesebatına uygun olmadığı, ülkemizde yaş meyve sebze denetleme 

yetkisinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, halleri denetleme yetkisinin ise Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığında olduğunu ve bu durumun kargaşa yarattığını, meyve ve sebze 

kontrollerinin tek bir bakanlık tarafından yapılması gerektiğini, her beldede bulunan 

kontrol noktalarının taşıma sırasında ihracatçı belgesinin bulunmasına rağmen en küçük 

evrak eksiğinde dahi ihracatçıya sıkıntı yaşattığını, ve bu durumun özellikle Haller 

Yasası çıkarılırken göz önünde bulundurulmasını ve belli düzeyde nüfusa sahip olan 

yerleşim yerlerinde hal kurulmasının sağlanmasını beldelerde hal kurulmaması 

gerektiğini, diğer rakip ülkelerde turunçgillerin ayrı bir sektör olarak incelendiğini 

ülkemizde de hızlı karar alabilen, uygulayabilen, yaptırım gücü olan bir narenciye 

komitesinin kurulması gerektiğini böylece bürokrasiden kaynaklanan zaman kaybının 

bu komite ile engellenebileceğini belirtmiştir. 

Sayın Başkan Rusya Federasyonu'na olan ihracatımızın geliştirilmesi için 

soğuk zincir kınlmaksızın ürünlerin tüketiciye ulaştırılabilmesi için bu ülkede yaş 

meyve sebze terminallerinin kurulmasını, nakliyede yaşanan sorunların çözümü ve 

taşıma sübvansiyonu olarak Ro-Ro tipi gemilerin konulabileceğini, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının ürünlerin kalıntı analizi yapıldıktan sonra bu ülkeye gönderilmesi yönünde 

bir karar aldığını ancak şu anda mevcut laboratuar alt yapımızın yetersiz olduğunu ve bu 

durumun ihracatın durması anlamında çok önemli olduğunu bunun için ülkemizde de 

hızlı alarm sisteminin firma bazında uygulanması ve ITU'nın üretim boyutunda 

yürütülmesi gerektiğini önermiştir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren yaş meyve sebze paketleme evleri, yaş meyve-

sebze ve turunçgil ihracatçılarının ithal girdi hemen hemen hiç kullanmadıkları ve girdi 

fiyatlarımızdaki artışlar dolayısıyla Türk Lirasının aşırı değer kazanmasından en fazla 

etkilenen sektör olduğuna değinen saym Kaçmaz, en çok devlet desteğine bu sektörde 

ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle sektördeki paketleme evlerinin modernize 

edilemediğini, paketleme evlerinin altyapısının iyileştirilmesi konusunda bir çalışma 

yapılması gerektiğini, ihracatçının müstahsil makbuzlarını borsadan tescil ettirdiğinde 

%4 yerine %2 stopaj ödediğini ancak bu yolla tescil edilen birçok müstahsil makbuzu 

için gerçek olmayan isimler adına boşu boşuna Bağ-Kur primi ödendiğini ve bu 
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konunun da irdelenmesi gerektiğini ifade ederek Tarım ve Köyişleri Bakanlığının "Bin 

köye bin tarım gönüllüsü" projesinin daha da iyileştirilerek, tarımsal danışmanlık 

müessesesi şeklinde hayata geçirilmesini önermiştir. 

MUSTAFA SATICI 

Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı 

Sayın Satıcı, son birkaç yıla değin Türkiye'de yaş meyve-sebze ve turunçgil 

üretimindeki artışa paralel olarak ihracatında arttığım, ancak son yıllarda dünyada 

oluşan hızlı üretim artışının beraberinde de insanların refah düzeyi artışı ve gıda 

güvenliği kavramını da getirdiğinden ülkemizin bu sektördeki ihracatında önemli 

düşüşler yaşandığına dikkati çekerek ülkemizin son 2-3 yıl için en fazla sıkıntıyı ziraî 

ilaç kalıntısında yaşadığını ve bu problemin de tanm işletmelerimizin küçük ölçekli ve 

dağınık yapısından dolayı çözülemediğini, yurtdışına satılan ürünlerimizde yüksek 

bulunan ilaç kalıntılarında sadece o firma ürününün değil tüm Türk ürünlerinin 

etkilendiğini belirtmiştir. 

Mustafa Satıcı, ilaç kalıntısı probleminin üretici, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 

ve Avrupa Birligi'ne bağlı olduğunu vurgulayarak, üreticinin tarımsal ilacı bilinçsiz 

kullandığını, her üreticinin her an için ilaç bayilerinden rahatlıkla tanm ilacını satın 

alabildiğim bu sorunun tarımsal danışmanlık sistemi ile üreticilerle daha sıkı bir ilişki 

içinde olunarak aşılabileceğini, ülkemizde yeteri kadar ruhsatlı ve uygun tarımsal ilacın 

olmadığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan ruhsatlandırmanın 

noktalannın yanlış olduğunu ve AB tarafından kabul edilen, hasatla ilaçlama arasındaki 

bekleme süresi kısa ve çevre dostu olan uygun ilaçlann ruhsatlandınlması gerektiğini, 

ancak ruhsatlandırma maliyetinin çok yüksek -15.000 $- olması ve Tanm ve Köyişleri 

Bakanlığının ruhsatlandırmayı kendi çalışma konusu olarak görmemesi nedeni ile yeni 

ilaçların ruhsatlandırılamadığını bu nedenle ilaç firmalannm yönlendirilerek, baskı 

yapılarak ya da teşvik edilerek bu konu üzerinde faaliyetlerinin artırılmasını, aynca bu 

konuda üreticinin bilinçlendirilmesi gerektiğini, AB'de yaş meyve-sebzelerde ülkemiz 

ve diğer üye ülkeler için uygulanan kalıntı tolerans limitleri arasında büyük 

farklılıkların bulunduğunu, AB'nin 2008 yılında tüm bu ziraî ilaç maksimum kalıntı 

limitlerinin harmonizasyonu konusundaki çalışmayı tamamlayabileceğini ancak bu 

çalışmanın tamamlanmasını beklemekten çok bu konuda AB'ne hükümet düzeyinde bir 
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baskı uygulanarak ülkemize uygulanan limitlerin artırılmasını sağlamak gerektiğini 

açıklamıştır. 

Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının üreticilerin örgütlenmesinden çok uzak 

bir yasa olduğuna da dikkati çeken Sayın Satıcı, bu yasanın gereği olarak her ilçede 

sadece bir üretici birliği kurulmasıyla rekabetin başlarken engellendiğini, yine yasaya 

göre üretim bölgesinin minimum %10'unun birliğe dahil edilmesi gereğinin rekabetçi 

yapıyı, üretimi planlamayı, kontrolü sağlayamayacağını, aynca %90'ıın birlik dışında 

kalacağını bu nedenle bu kıstasların her ürün grubu için ayrı ayrı belirlenmesi 

gerektiğini, bu yasa ile pazarlama, planlama ve kontrole uygun büyüklükte bir 

oluşumun sağlanarak üretici birliğinin belli ürün gruplarında uzmanlaşması ve 

markalaşmasının gerçekleştirilmesi gerektiğini, ancak mevcut yasa ile bunun 

başanlamayacağını, dolayısıyla hala küçük işletmeler nedeniyle üretim maliyetlerimizin 

çok yüksek kârlılığın ise çok düşük olduğunu, sonuçta bu yasanın tekrar ele alınarak 

yeniden düzenlenmesini önermiştir. 

EUREPGAP uygulamalarının ziraat mühendisi veya bir tanm danışmanı 

denetiminde gerçekleştirilmesinin gereğini de ifade eden sayın Satıcı, tarımsal 

danışmanlık yasasının resmileştirilmesi zorunluluğuna ve bu sektörün sorunlarının bir 

zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğu için tüm sorunların çözülerek ancak 

başanya ulaşılabileceğine, özellikle domateste ihracat teşviğinin 100 $/ton'a çıkarılması 

gerektiğine, laboratuar sayılanmızın artırılması ve akreditasyon çalışmalanmn 

tamamlanması gerektiğine, tarımsal ilaç kalıntı denetimlerinin Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca iç piyasada da yapılmasının zorunluluğuna değinmiştir. 

MEHMET HASDEMİR 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şube 

Müdürü 

Mehmet Hasdemir, dünyada tüketici bilincinin artmasına yönelik olarak kaliteli 

tarım ürünlerine yönelimin arttığını ve Avrupa Perakendecileri Birliğinin 1999 yılında 

dünyada yaş meyve sebzenin en geniş kriterleri olan EUREPGAP (İyi Tanm 

Uygulamaları) Protokolünü yayınladığını ve bu protokolün tarımsal üretim sisteminin 

sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, 
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hayvan sağlık ve refahıyla çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması 

gereken işlemleri kapsadığını, ve organik tarımdan farklı bir uygulama olduğunu, 

işlenmiş ürünlerde HACCP ile de entegrasyonu öngördüğünü, EUREPGAP kapsamında 

elde edilen ürünün sertifıkalandınlarak iyi tarım ürünü adı altında marketlerde 

satıldığını, ve bu uygulamanın serbest bir oluşum olarak Avrupa perakendecilerinin 

istediği bir uygulama olmasına rağmen AB mevzuatlarında zorunlu olarak 

istenmediğini, ancak bu sistemin AB ortak tarım politikası içerisinde yer almaya 

başladığını, AB'de iyi tarım uygulamalarına uygun üretim yapmayan üreticilerin 

desteklenmediğini, EUREPGAP uygulamalarının tarımsal danışmanlık ile birlikte 

yürütülebileceğini belirtmiştir. 

Sayın Hasdemir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 8 Eylül 2004'de bu 

uygulamalara ilişkin bir yönetmelik yayımlayarak yürürlüğe girdiğini açıklamıştır. Bu 

Yönetmeliğin amacını da açıklayan Hasdemir, yönetmelikte sistem olarak üretici ya da 

üretici birliğinin üretilen ürünü iyi tarım ürünü olarak sertifikalandırmasının söz konusu 

olduğunu ve sertifikalandırma işlemini ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetki 

verilen kuruluşların yaptığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iyi tarım uygulamaları 

konusunda kendi teşkilatlarına eğitim hizmeti sunduğunu da eklemiştir. 

03.05.2006 TARİHLİ TOPLANTI 

NURİKARACA 

Karacabey Ziraat Odası Başkam 

Nuri Karaca, ülkemiz tarımsal ürün ihracatında var olan sorunlar ve çözüm 

önerilerini: 

özetle, tarım teşkilatının çağdışı kaldığını ve yeniden yapılandırılması 

gereksinimi, ziraat odaları ile işbirliği yapılarak bu teşkilatın daha işler bir duruma 

getirilebileceği, ziraat odaları da dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerinin çok zayıf 

durumda olduğunu ve bu örgütlere acilen kaynak temin edilmesi gerektiğini, şu an için 

kurulmuş olan üretici birliklerinin kaynak yetersizliği içinde olduğunu ve bu birlikler 

güçleninceye değin birliklere destek verilmesi gerektiğini, bu durumun da ancak yeni 
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bazı kanunlar çıkarılarak düzeltilebileceğini, ihracatta rekabetin sağlanabilmesi için 

kullanılan girdi fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini, bunun da girdilere uygulanan KDV 

ve ÖTV vergilerinin düşürülmesi ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye tarımının kayıt altına alınmamış olduğunu bunun en büyük nedeninin ise 

üreticinin vergi ödeme korkusu olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasına 

rağmen ülkemizde tarımda vergi uygulamalarının bulunduğunu, ülkemizde yürürlükte 

olan stopaj vergisinin karlılığa ulaşılamayan ürünlerden de zarar edilen tutar üzerinden 

alındığını ve üreticinin daha da zararda olmasına yol açtığını, bu gün için sadece küçük 

ve orta düzeydeki üreticilerin tamamen vergiden muaf olduğunu ancak eğer tarım kayıt 

altına alınmak isteniyor ise bu uygulamanın tüm üreticilere yansıtılması gerektiğini, 

ayrıca tarımın kayıt altına alınması için mazot, gübre desteklerinin belge karşılığı 

yapılması gerektiğini, bu gün için fatura almaksızın gübre ve mazot kullanan üreticilerin 

çok fazla sayıda olduğuna değinerek belgeleme yolu ile yapılacak desteklerin hem 

üreticilerin belirlenmesine hem de bu girdilerin satışlarını yapan firmaların 

vergilendirilebileceğine olanak sağlayacağını, kaçak mazot kullanımının da önüne 

geçilecektir. 

Ülkemizde üretim planlamasının yapılmadığını, bu durumun bazı bölgelerde 

bazı ürünler için destek verilerek aşılabileceğini, ülkemizde 1984 yılından beri 

uygulanan sözleşmeli tarım konusunda şu an için cezai bir müeyyide bulunmadığını ve 

sözleşmeli tarımın daha işler bir hale getirilebilmesi için bu konuda gerek üretici 

gerekse sanayicinin hak ve mükellefiyetlerini koruyan bir yasanın mutlaka çıkarılması 

gerektiğini, tarıma dayalı sanayiciye ve tarım ürünleri ihracatçısına uygulanacak 

teşviklerin, ülke ve ülke çiftçisine büyük kazanımlar sağlayacağını, doğalgaz gibi 

yurtdışından yapılan bazı alımlar için ödemeler tarım ürünleri olarak yapıldığı takdirde 

üretimi fazla olan tarım ürünlerinin değerlendirilebileceğini, üreticinin özellikle ekim-

dikim zamanlarında giderlerini daha iyi kontrol edebilmesi için devlet tarafından 

yapılan DGD desteklerinin ödeme zamanlarının önceden belirlenmesi gerekir. 

Türk tarımının en önemli sorununun üretimden ziyade pazarlama olduğuna 

dikkati çekerek bunun ancak üretici birliklerinin geliştirilmesi ve bu birlikler ile pazara 

girildiği takdirde çözülebileceğini, ülkemizin turizm tanıtımı için harcanan kaynakların 

tarım ürünlerimizin tanıtılması için de kullanılması gerektiğini, bu gün tarım 

ürünlerimizin tanıtımın sadece özel sektör tarafından yapıldığını ve bunun da yeterli 
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olmadığını, tanm ürünlerinin değerlendirilmesi için tarıma dayalı sanayiciye destek 

verilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği müzakere ve tarama sürecinde üretici ve tarımsal 

örgütlere hiç yer verilmediğine görüşmelerin tamamen bürokrat kadrolarıyla kapalı 

kapılar ardında devam ettiğini, gerek üretici gerekse sivil örgüt ve kooperatiflerin bu 

görüşmeler hakkında bilgilendirilmediğini vurgulayarak bu konuda ziraat odalarının da 

devreye sokulması gerektiğini ifade etmiştir. 

MUSTAFA ULUSOY 

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Ulusoy, Bursa ilimizden yapılan ihracat gelirlerine rakamsal veriler ile 

değinerek en fazla ihracatın Avrupa Birliği ülkeleri için gerçekleştiğini vurgulamış ve 

en önemli sorunun gıda güvenliği olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Ulusoy özetle 2004 yılında gıda güveliği ile ilgili olarak çıkarılan 5179 

sayılı yasanın tam uygulanabilirliğinin bulunmadığını çünkü bu yasaya göre gıda 

işletmelerinin, gayrisıhhi müessese ruhsatı alma zorunluluğunun olduğunu ancak gıda 

sicil belgesi alabilmeleri için ülkemizde de belediyelerden imar ruhsatı alınması 

gerektiğini İmar Yasasının da tam uygulanamaması nedeni ile bu ruhsatın alınamadığını 

ve şu anda 5179 sayılı Yasaya göre çalışma iznin de alınamadığını, dolayısıyla bu tip 

işletmelerin yüzde 90'ının kaçak durumda olduğunu, bu durumun çözümü için imar 

durumundan ziyade işletmenin fiziki koşullarının yeterliğinin incelenmesinin ruhsat 

alımında kullanılabilecek bir kriter olması gerektiğini belirtmiştir. 

Sayın Ulusoy ayrıca, güvenli gıda üretimiyle ilgili sorunlarımızın 

bulunduğunu, önemli ihracatçı ülkelerin bu konuda çeşitli regülasyonlar uyguladığını ve 

bu regülasyonlara uymayan ve geri gönderilen ürünlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

tarafından imha edildiğini, ancak ihracatçıların üretim alanlarının küçük ve çok parçalı 

olmasından dolayı tek bir üretici yerine ancak birden fazla üreticiden ürün alarak ihracat 

yapma şansının bulunduğunu, dolayısıyla bu yolla tarımsal ilaç kalıntıları konusunda 

ihracatçının daha fazla risk aldığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının direktifleri 

doğrultusunda yaptırılabilecek kalıntı analizlerinin ihraç edilecek ürün tutarından daha 

yüksek olduğunu ve bu uygulamanın pratikte geçerliliğinin bulunmadığını, bu uygulama 

ile ancak üzüm ve narenciye gibi geniş arazilerde üretim yapılan ürünlerde bir ihracat 
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şansının olabileceğini, bu gün ihracatımızın %30-35'lik bir kısmının Rusya'ya 

yapıldığını ve bu pazar kapandığı takdirde özellikle narenciye ve domates üreticilerinin 

çok güç durumda kalacaklarını, bu durumun ise sadece üretim alanlarının daha geniş 

şekle dönüştürülmesi diğer bir deyimle arazi toplulaştırma çalışmaları ile 

çözülebileceğini, ancak bu uygulamanın çok uzun zaman alacağım ve daha kısa vadede 

bir gruplandırma yapılabileceğini, bu uygulamanın da devletin tanma verdiği teşviklerle 

bu teşviklerin belli alanlarda üretim yapan üreticilere verilmesi yolu ile 

yönlendirilebileceğini belirtmiştir. 

YAVUZ TANER 

Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Yavuz Taner, Alara Tarımın kuruluşu ve yönetimi, faaliyet alanları, gerek 

Türkiye gerekse yurtdışındaki kuruluş plantasyonları, büyüklükleri ve ihraç ettiği meyve 

türleri hakkında çok kısa bilgiler verdikten sonra, bu gün için Avrupa'daki 

süpermarketlerin hepsinde barkotlu olarak Türk kirazının bulunduğunu, firmanın 

Arjantin'de başladığı kiraz üretimi ile kasım — aralık - ocak - şubat döneminde de 

Avrupa'daki süpermarketlere kış döneminde de ihracatın yapılabildiğini, ancak firmanın 

kuruluş amacının ilk etapta sadece ihracat olmasına rağmen zamanla bunun üretimle de 

desteklenmesi gereksinimi duyduklarını ve sonuçta gerek arazi kiralama ve gerekse 

arazi satın alarak kendi fidanlık ve üretim alanlarını tesis ettiklerini belirtmiştir. 

Sayın Taner, yaş meyve yetiştiriciliği üretim ve pazarlamasında karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri olarak: 

Özetle, Türkiye'nin şartlarına göre en kârlı şekilde yapılabilecek işin modern 

meyvecilik olduğuna, Türkiye'nin en fazla meyve üreten 10 ülke içinde yer aldığına, 

Türkiye'nin rakamsal olarak çok güçlü bir meyve üretimine sahip olduğuna, ancak 

meyvecilik üretiminde ileri İtalya gibi ülkelerde üretimin kooperatifler halinde 200-500 

dönümlük daha büyük arazilerde ve mekanizasyona yönelik olarak yapıldığına 

böylelikle işçilik giderlerinin azaltıldığına, meyve üretiminde sık dikim uygulamalarının 

yoğun olarak kullanıldığına ve bu sistemin ilk yatınm maliyetinin yüksek olmasına 

rağmen getirişi yüksek bir sistem olduğuna, oysa ülkemizde kullanılan fidan ve dikim 

özellikleri nedeniyle daha yüksek boylu ağaçlar ile üretim yapıldığına, derimden sonra 
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ürüntin paketleneceği ve işleneceği paketleme evindeki alt yapının üründeki kalitenin 

devamı ve korunmasının sağlanmasında çok önemli bir kriter olduğuna, bu amaçla yurt 

dışında çok büyük kapasiteli ve meyveleri birden fazla özelliğine göre boylayabilen 

boylama makinalarının kullanıldığına değinmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde dış pazar tarafından talep edilen meyve tür ve çeşitlerinin 

yetiştirilmesi gerektiğine, dış pazarlarda rakiplerimizin çok sayıda olduğuna ve bu 

rakiplerin küçümsenmemesi gerektiğine, bu pazarlarda yaş meyve ve sebzelerin artık 

sadece bütün olarak değil salata şeklinde, dilimlenmiş, soyulmuş olarak da 

pazarlanabildiğine dikkat çekerek bu sürüm şeklinin ülkemizde de geliştirilmesi 

gerektiğine ve bu geliştirmenin nasıl yapılacağına karar verilmesinin önemine, AB 

pazarında Türkiye için riskler olabileceğine, özellikle ilk turfanda ürünler için Kuzey 

Afrika ülkelerinin bizim için göz ardı edilmemesi gereken rekabetçi ülkeler olduğu 

belirtilmiştir. 

Ülkemizin özellikle nar, kavun karpuz, kiraz, erik, üzümsü meyveler grubunda 

kaliteli üretildiği takdirde çok önemli pazar şansının bulunduğuna, bu gün dünyada 

patentli ürünlerin üretilmeye başlandığına, uluslar arası fuarlarda özellikle Türk 

reyonlarının diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında daha zengin olmadığına, Türkiye'de 

ihracata yönelik veya dış pazarın talep ettiği hüviyetteki üretim tarzının ve tür ve 

çeşitlere yönelik zenginleştirmelerin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde tarımsal üretime yönelik istatistiksel verilerin 

güvenilirliğinin az olduğuna bu verilere göre doğru analiz ve tahminlerin 

yapılamayacağına, mevcut ürün yelpazemiz ve üretim metotlanmız ile ülkemizin kısa 

bir süreçte meyve ithalat merkezi olabileceğine ancak bu durumu modern meyveciliğin 

uygulamaya konmasıyla reform yapılarak aşılabileceğine ve böylelikle Türkiye'nin, 

Avrupa ve Ortadoğu'nun meyve bahçesi olabileceğine, diğer ülkelerden en avantajlı 

yönlerimiz su varlığımız, iklim faktörlerimiz ve çalışabilir nüfus fazlamızın olduğuna, 

diğer ülkelerde işçi ithalinin gerçekleştirildiğine, bizim bu avantajlarımızı 

değerlendirerek çok iyi kullanmamız gerektiğine değinilmiştir. 

Ülkemizde modern meyve yetiştiriciliğinin ve bununla birlikte damla sulama 

yöntemlerinin uygulanmasının gerekliliğine, tarımda faaliyet gösteren işçilerin 

eğitilmesi gerektiğine, aynı üretim bölgesinde farklı çeşitler kullanılarak ya da farklı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 8 4 -

yükseltilerde yapılacak yetiştiricilik ile üretim sezonunun uzatılabileceğine ve bunun 

pazarın geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında çok önemli faktör olduğuna, yurtdışı 

pazar boşluklarının belirlenerek, maliyet hesapları yapılarak üretim için hareket 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, üretimimizi yurtdışı taleplerinin maksimum düzeylerde olduğu 

tarihlerde yönlendirmemizin şart olduğuna ve böylelikle üretim ve ihracat sürecinin 

uzatılabileceğine, özellikle Avrupa'ya yapılacak ihracatlarda süpermarketlere 

yönelinmesi gerektiğine, kurulacak tesislerde izlenebilirliği sağlamak adına HACCP, 

ISO, BRC gibi sertifikaların da bulunmasının zorunluluğuna, özellikle derim sonrası 

işleme sırasında meyve kalite analizlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine, ihracatta en 

önemli noktanın pazarda farklılık yaratmak olduğuna bu farklılıkların da zaman, kalite 

ya da fiyat olarak farlı boyutlarının olabileceğine, Türkiye'de faaliyet gösteren ihracatçı 

firmaların daha kalitesi üretimi sağlamak adına üreticilere de eğitim çalışmalarının 

vermesi gerektiğine değinerek tanmsal üretimde patentli bitkisel materyallerin 

kullanımının ve özellikle tarım ilacı kullanımında ALARA olarak oluşturdukları reçete 

sisteminin avantajlarını, uyguladıkları sözleşmeli üretimi EUREPGAP ile bağlantılı 

olarak yürüttüklerini belirtmiştir. 

ENVER KARTAL 

TAT Karacabey İşletme Yöneticisi 

Enver Kartal, dünya domates salçası üretiminde ülkemizin Amerika Birleşik 

Devletleri, Çin, İtalya, İspanya'dan sonra 5. sırada olduğuna, ülkemizde üretilen 

yaklaşık 1,5 milyon ton domatesten 250 bin ton civarında domates salçası üretildiğine, 

iç tüketimin 70-80 bin ton arasında olduğuna, bu üretimin 180-190 bin tonluk kısmının 

ihraç edilmesi gerektiğine, ancak, son yıllarda ihracat miktarlarımızın oldukça düşük 

seviyelerde kaldığına ve bunun en önemli nedenlerinin ülkemizde hammaddenin rakip 

ülkelere göre %50 daha pahalı oluşu, döviz kur dalgalanmalarındaki istikrarsızlık ve 

işçiliğin pahalı oluşu olarak sıralanabileceğine, Çin'in Türkiye salça ihracatı için büyük 

bir engel oluşturulduğunu ülkemizde 70-75 dolar civarında olan hammaddenin Çin'de 

30-35 dolar civarında olduğuna, Türkiye'de 250 dolar olan bir işçinin maliyetinin 

Çin'de 50 dolar civarında olduğuna, bu durumda salça üretimi için gerekli olan 

hammadde üretiminin, maliyetinin çok ucuza getirilerek yapılabileceğine ve bunun da 
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ancak işletme ve üreticiler arasında köklü, uygulanabilir, sözleşmeli tarımın 

yapılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çekmiştir. 

Sayın Kartal özetle, bir tarımsal üretim modeli olan sözleşmeli tarımın 

Türkiye'deki tarihçesine ve Tat Konserve Sanayi A.Ş.'nin toplam kapasite ve yıllık 

üretimine değinerek, sözleşmeli tarımın üretici yönünden faydalannı ürünün satış 

garantisinin bulunması, işletmenin yapacağı aynî ve nakdî yardımlarla üreticinin ürünü 

daha iyi yetiştirme olanağına kavuşması, üreticinin ürünün fiyatını daha önceden 

bilmesi, üreticinin işletmenin verdiği eğitim hizmetlerinden yararlanması, işletmenin 

sağlayacağı yeni teknolojilerden yetiştirme tekniklerinden üreticinin hemen 

yararlanabilmesi ve bu yolla verimdeki artış, tarımsal ilaç izlenebilirliğinin sağlanması, 

üretim sırasında kullanılacak bitki koruma materyallerinin firmadan sağlanması; firma 

yönünden faydalarını ise arzu edilen ve standart, kapasitesine uygun bir hammaddenin 

uygun bir fiyat ile temini ve böylelikle firmanın tesellüm programını kolaylıkla 

yapabilmesi, firmaya uygun ekim-dikim programını uygulayabilmesi olarak belirtmiştir. 

Sayın Kartal aynca tarımsal üretimdeki en önemli girdilerin gübre, akaryakıt ve 

işçilik olduğunu ancak sözleşmeli üretim yapan firmaların bu girdilere müdahale etme 

şansının bulunmadığını, son beş yıl içinde girdi fiyatlarının en az iki kat artış 

göstermesine rağmen tarım ürünlerinde fiyat düşüşlerinin yaşandığını, bu durumun da 

sözleşmeli tanmı gereği gibi uygulayan firmaların zarar görmesine yol açtığım, diğer 

rakip ülkelerle tarımsal alanda rekabet edebilmek için girdi maliyetlerinin düşürülmesi 

gerektiğini, entegre tarım faaliyetlerinin teşvik edilmesini bunun da birkaç üreticinin bir 

araya gelerek şirketleşmelerinin teşvik edilerek başarılabileceğini, uygulanan 

desteklemelerin işletme büyüklüğüne ya da üretim miktarına göre yapıldığı takdirde 

üretim alanlarının büyüklüğünün artırılabileceğini bu yolla arazilerimizdeki çok 

parçalılığın azaltılabileceğini dolayısıyla verimin artırılıp, maliyetin düşürülebileceğini 

ifade etmiştir. 

Üretici birlikleri ile ilgili olarak sayın Kartal, ülkemizde üretici birliklerinin 

yeniden yapılandırılması gerektiğini, bu amaçla il ya da ilçe bazında üst kurulların 

kurulabileceğini ve bu üst kurullarda ziraat odaları, il-ilçe tarım teşkilatları, tarım kredi 

kooperatifleri, üreticiler ve bölgede sözleşmeli tarım yapan işletmelerden temsilcilerin 

bulunması gerektiğini, yetiştirilen türler bazında alt çalışma birimleri oluşturularak 

tarımsal yayın ve haberleşme gibi tüm faaliyetlerin bu birimler tarafından yürütülmesi 
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gerektiğini, firmalar arasındaki haksız rekabetin azaltılması ve özellikle kara düzen 

çalışan ve fason üretim yapan firmaların engellenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

EYÜP DOĞAN 

Eğridir Eyüpler Köyü Muhtarı 

Sayın Eyüp Doğan, Eyüpler Köyünde meyve ve özellikle de elma 
yetiştiriciliğinin ana gelir kaynağı olduğunu, ortalama arazi büyüklüğünün 10 da 
olduğunu, gerek yetiştirilen çeşitler gerekse yetiştirme tekniği olarak dünyada şu anda 
yapılan elma yetiştiriciliğine yönelinmesi gerektiğini, ancak üretilen elmanın satımında 
güçlükler yaşandığını ve bu konuda çalışan büyük firmalara yerli ürün almaları halinde 
verilecek teşvikler ya da uygulanacak KDV oranının düşürülmesi ile satımların 
artırılabileceğini belirtmiştir. 

Sayın Doğan ayrıca, kooperatifleşmenin hızlandırılması ve canlandırılması 
gerektiğini bu yolla ürünlerin kayıt altına alınabileceğini, ürünün kooperatifler yolu ile 
satışının teşvik edilmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, bunun da 
ancak girdi maliyetinin düşürülmesi ile sağlanabileceğini, mazot fiyatlarına müdahale 
etme şansımızın olmadığını ancak bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının azaltılması ile 
maliyetlerin bir ölçü de olsa azaltılabileceğini, özellikle damla sulama siteminin 
maliyetlere ve sulamada kullanılan işgücünün azaltılmasında, su tasarrufunda %60 
oranında katkı sağladığını, bu sulama sisteminin toprak yapısının korunmasında da 
yarar sağladığını, diğer üreticilerin de bu üretim teknikleri konusunda eğitilmesi 
gerektiğini, özellikle meyveler oluşan ilaç kalıntıları için yasaklanmış olan ilaçlar için 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bunların ilaç bayileri tarafından da satılmasının 
engellenmesi gerektiğin değinmiştir. 

Yine Sayın Doğan, Eyüpler Köyünde yapılan üretim için EUREPGAP 
sertifikasyonuna başvurduklarını ancak bu konuda tüm üreticilerin kontrol altına 
alınması ve eğitilmesi gerektiğini bunun da ancak il tarım müdürlüklerine bağlı çiftçi 
eğitim şube müdürlüklerince gerçekleştirilebileceğini, şu an için yetersiz olan hasat 
sonrası işleme tesislerinin artırılması gerektiğini bu amaçla da destekleme kredilerinin 
verilmesini, ekolojik koşulların farklılığından dolayı üreticilerin her yerde her şeyi 
yetiştirebileceğini düşündüğünü, Tanm ve Köyişleri Bakanlığının ise destekleme 
yardımı yolu ile elma yetiştirilemeyecek alanlar için dahi elma fidanı dağıttığını 
dolayısıyla bir üretim şansımn bulunmadığım, her bir ekolojide en iyi şekilde 
yetiştirilebilecek tür ve çeşitlerin belirlenmesini ve üreticilerin bu tür ve çeşitlerin 
yetiştirilmesi konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

Türkiye sahip olduğu ekolojik koşullar ve pek çok meyve ve sebze türünün gen 

merkezi konumunda olması nedeniyle yaş meyve ve sebze üretim potansiyeli açısından 

dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Toplam 27 milyon hektarlık tarım alanının 

%10'unda meyvecilik ve bağcılık, %3'ünde ise sebzecilik faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Tarımın en önemli alt sektörlerinden biri olan yaş meyve, sebze ve narenciye 

üretim sektörümüz ülkemiz nüfusunun gıda ihtiyacını karşılaması, gıda işleme sanayiine 

hammadde sağlaması, istihdam yaratması, ulusal gelir ve ihracata katkı sağlaması 

açısından yaklaşık olarak 42 milyon tonluk bir üretim değeri ile ülkemiz tarımında çok 

önemli bir yer ve değere sahiptir. 

Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte 42 milyon ton yaş meyve sebze 

üretiminin yaklaşık 16 milyon tonu meyve, 26 milyon tonu sebze olarak 

gerçekleşmektedir. Ancak, toplam üretimin sadece 1.8 milyon tonu ihraç edilmektedir. 

İhraç edilen yaş meyve ve sebze sektöründe en fazla ihracat geliri turunçgil ihracatı ile 

sağlanmaktadır. 

Toplam yaş meyve sebze üretiminin %4'lük bir bölümünün ihraç edilebilmesi, 

sektörde var olan sorunların düzeyinin bir göstergesidir. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi sektörde istenilen miktar ve kalitede üretimin 

gerçekleştirilememesidir. 

Ülkemizin yaş meyve, sebze ve turunçgillerin üretiminden pazarlamasına kadar 

geçen bütün aşamalarda, İspanya ve İtalya gibi ihracatta söz sahibi olan ülkelerle ile 

karşılaştırıldığında, önemli eksikliklerinin olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde süs bitkileri sektörü içinde kesme çiçek üretimi 20. yüzyılın ilk 

yansında başlayan yeni bir sektördür. Şu an için daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerimizde yoğunlaşan başanlı bir kesme çiçek üretimi için ülkemiz çok önemli 

coğrafi potansiyele sahiptir. Uluslararası platformda Hollanda gibi bazı ülkeler için en 

önemli ihracat girdilerinin sağlandığı bu sektörün teşvik edilerek geliştirilmesi, ülkesel 

girdilerimizin artırılmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Ancak yaş meyve, sebze ve 

turunçgil sektöründe olduğu gibi kesme çiçek üretim ve ihracatımızda da olumsuzluklar 

mevcuttur. 
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Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Meclis Araştırması 

Komisyonu kurulmuştur. Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek İle Narenciye 

Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/81,234,286) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu, görevine 15/3/2006 tarihinde başlamıştır. Komisyon, gerek TBMM'de 

yapılan bilgilendirme toplantıları gerekse önemli üretici illerimizde yerinde yapılan 

incelemeler sonucunda raporunu hazırlamıştır. 

Raporda, Komisyon çalışmaları doğrultusunda yaş meyve, sebze, turunçgil ve 

kesme çiçek üretim ve ihracatının ülkemiz ve dünyadaki durumuna değinilerek, bu 

konuda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlar ve bunların görevleri, sektör ile ilgili 

yasal düzenlemeler, sektörün sorunları ve çözüm önerileri belirtilmiştir. 

2. MEYVECİLİK 

2.1. Dünya Durum 

2.1.1. Üretim 

Dünyada yaklaşık 140 adet bağ-bahçe ürünü yetiştirilmekte olup meyveler bu 

grup içerisinde en önemli üretim dalını oluşturmaktadır. 2005 yılı verilerine göre dünya 

da yaklaşık 52 milyon hektar alan üzerinde toplam 510 milyon ton meyve üretimi 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında yaklaşık 471 milyon ton olan dünya meyve üretimi 2005 

yılında %8 artarak 510 milyon tona ulaşmıştır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. Dünya Meyve Üretiminde Önemli Ülkeler (1000 Ton) 

Cin 
Hindistan 
Brezilya 
ABD 
italya 
ispanya 
Meksika 
Endonezya 
Iran 
Filipinler 
Türkiye* 
Uganda 
Fransa 
Diğer 
Dünya 

2000 
64.491 
42.137 
36.300 
32.805 
17.989 
16.084 
13.314 
8.413 

12.287 
10.657 
12.379 
10.091 
11.266 

194.278 
470.880 

2001 
68.941 
42.691 
33.306 
30.071 
17.945 
15.143 
14.296 
9.959 

12.677 
11.122 
13.078 
10.395 
10.954 

183.207 
471.489 

2002 
72.003 
46.231 
35.734 
30.292 
15.742 
16.064 
13.941 
1İ.6Ğ4 
12.869 
11.580 
14.065 
10.556 
10.654 

183.729 
481.683 

2003 
78.135 
46.961 
34.639 
29.245 
14.898 
17.946 
14.746 
İ3.235 
13.079 
11.881 
14.010 
10.273 
9.585 

188.040 
494.157 

2004 
83.238 
47.031 
36.015 
30.197 
17.922 
16.687 
14.759 
14.747 
13.143 
12.372 
14.070 
10.568 
11.034 

192.684 
511.208 

2005 
87.056 
47.031 
35.423 
25.873 
19.203 
14.805 
14.759 
13.777 
13.143 
12.453 
15.873 
10.568 
10.339 

193.200 
509.110 

Kaynak: FAO(Food and Agrİculture Organisation, Gıda ve Tarım Örgütü) *TUİK 
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Dünya meyve üretiminde 87 milyon ton üretimi ile Çin (%17) birinci sırada yer 

almaktadır. Bu sırayı 47 milyon ton üretimi ile Hindistan (%9), 35.5 milyon ton üretimi ile 

Brezilya (%7) ve 25.8 milyon ton üretimi ile ABD (%5) izlemektedir. Türkiye %2'lik 

üretim payı ile 11. sırada yer almaktadır (Çizelge 2.1). 

2005 yılı verilerine göre dünya meyve üretiminde muz (%14) birinci sırada yer 

almaktadır. Bunu üzüm (%13), elma (%12.5), portakal (%11.8), mandarin (%4.6) ve 

armut (%3.8) izlemektedir (Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2. Önemli Türler İtibari İle Dünya Meyve Üretimi (1000 ton) 

Muz 
Özüm 
Elma 
Portakal 
Mandarin 
Armut 
Şeftali+nektarin 
Zeytin 
Limon + Lym 
Erik 
Altıntop 
Çilek 
Avakado 
Kayısı 
Trz Hurması 
Kiraz 
Vişne 
Kivi 
incir 
Ahududu 
Ayva 
Keçiboynuzu 
Digcr meyveler 
Dünya Toplamı 

Kaynak: FAO 

2000 
64.576 
64.789 
59.199 
64.147 
18.263 
16:854 
13.350 
15.601 
11.135 
9.060 
5.334 
3.299 
2.671 
2:775 
2.305 
1.905 
1.114 
1.022 
1.074 

408 
373 
227 

111.398 
470.880 

2001 
66.149 
60.758 
57.689 
60.535 
20.794 
16.692 
14.018 
15.599 
11.957 
9.123 
5.069 
3.204 
2.821 
2.524 
2.294 
1.830 
1.134 
1.036 

984 
432 
375 
178 

116.293 
471.489 

2002 
69.138 
61.965 
55.577 
62.117 
21.216 
17.385 
14.867 
15.680 
12.231 
9.016 
4.825 
3216 
2.997 
2.510 
2.489 
1.732 

970 
1.005 
1.093 

471 
381 
192 

120.610 
481.683 

2003 
70.665 
63.412 
58.982 
61.196 
22.146 
17.822 
14.901 
17.842 
12.737 
10.423 
4.597 
3.336 
3.169 
2.788 
2.511 
1.838 
1.192 

991 
1.050 

442 
395 
181 

121.542 
494.157 

2004 
72.593 
67.071 
63.20S 
64.295 
23.571 
18.693 
15.301 
17.176 
12.377 
9.627 
4.685 
3.547 
3.138 
2.783 
2.518 
1.834 
1.297 
1.072 
1.062 

485 
386 
185 

124.306 
511.208 

2005 
72.625 
66.413 
63.489 
59.905 
23.314 
19.554 
15.672 
14.513 
12.531 
9.863 
3.646 
3.530 
3.222 
2.822 
2.477 
1.864 
1.237 
1.147 
1.071 

483 
391 
183 

129.157 
509.110 

Avrupa Birliği ülkelerinin meyve üretimleri Çizelge 2.3'te gösterilmiştir. 

Topluluk içerisinde en büyük üretici ülke %30.5'lik pay ile İtalya olup; bunu %23.5'lik 

pay ile İspanya, %16.4'lük pay ile Fransa ve %6.7'lik pay ile Almanya izlemektedir. 

Yeni katılan üye ülkelerin yaş meyve üretimleri düşüktür. Avrupa Birliği'ne üye olması 

durumunda Türkiye, İtalya'dan sonra yaş meyve üretiminde ikinci sırada yer alacaktır. 
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Çizelge 2.3. A v r u p a Birliği Ülkeleri ' 

İtalya 
İspanya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Polonya 
Portekiz 
Macaristan 
Avusturya 
Hollanda 
Belçika 
Çek Cum. 
Slovenya 
İngiltere 
Kıbrıs 
Slovakya 
Danimarka 
Litvanya 
Lüksemburg 
tsveç 
İrlanda 
Letonya 
Finlandiya 
Malta 
Toplam 
Kaynak: FAO 

2000 
17.989.487 
16.083.762 
11.266.569 
6.275.376 
4.180.659 
2.246.885 
1.925.832 
1.721.674 
1.091.955 

711.000 
786.210 
556.201 
295.313 
308.000 
282.658 
252.667 

40.280 
112.500 

33.632 
38.554 
24.930 
48.592 
18.499 
6.971 

3.542.345 

2001 
17.944.519 
15.142.746 
10.953.553 
4.356.317 
4.318.720 
3.412.893 
1.742.301 
1.728.148 
1.026.099 

531.200 
473.550 
417.214 
209.679 
332.164 
250.980 
211.605 

35.670 
169.900 
24.235 
32.700 
25.320 
50.427 
19.560 
6.616 

2.817.851 

nin Y a s M e y v e Üret im 
•:; W2O.ÛT.;:V-
:15;742:138 
. 16Ö63.555 
J10.654;38S 
-4:343.045 
!:-. 3:933349 
: 3.003.105 

2.Ö22.6Ö2 
•:;;,.r.2Ö4.258 

U060:828 
575.000 
570.850 
507.510 
299.968 
291.880 

-243. .907 
•-'••••• i 1 7 6 . 7 7 4 
: 39.950 
•'.if. 94-450 

:.•:• 35,174: 
31.929 
23:504 

: 64.027 
: 18.092 

6.483 
3,Ö0"7.882 

2003 
14.897.609 
17.945.635 
9.584.813 
4.107.351 
3.156.826 
3.288.336 
1.820.424 
1.314.004 
1.111.399 

569.000 
546.330 
448.267 
302.070 
268.510 
258.520 
215.623 

61.475 
115.163 
23.186 
31.724 
22.700 
46.338 
14.518 
6.549 

2.939.809 

ı ( ton) 
2004 

17.921.957 
16.686.512 
11.034.320 
4.259.561 
3.635.688 
3.477.176 
1.987.910 
1.807.000 
1.131.613 

695.500 
640.875 
526.393 
410.640 
297.910 
259.020 
192.278 
62.799 
47.391 
23.645 
34.090 
22.700 
17.792 
14.573 
7.957 

3.261.726 

2005 
19.203.132 
14.805.000 
10.339.100 
4.248.254 
3.637.300 
2.846.000 
1.900.031 
1.882.500 

986.222 
695.000 
633.350 
447.050 
390.824 
281.050 
259.020 
192.193 
65.510 
45.965 
36.290 
33.598 
22.700 
19.798 
14.573 
8.199 

3.153.220 

2.1.2. Dış Ticaret 

2005 yılı verilerine göre toplam dünya meyve ihracatı 26 milyar $ değerinde 

gerçekleşmiştir. Dünya meyve ihracatında İspanya, ABD, italya, Belçika ve Şili ilk 

sıralarda yer almaktadır (Çizelge 2.4). 

Çizelge 2.4. Önemli Meyve İhracatçısı Ülkeler (2005) 

ispanya 
ABD 
İtalya 
Belçika 
Hollanda 
Şili 
Fransa 
Güney Afrika 
Ekvator 
Kosta rika 
Türkiye 
Diğerleri 
TOPLAM 

Değer (S) 
4.077.924 
2.641.936 
2.098.790 
1.804.261 
1.618.258 
1.511.286 
1.390.610 
1.092.003 
1.069.889 
820.238 
668.739 

7.364.112 
26.051.830 

Pay (%) 
15.7 
10.1 
8.1 
6.9 
6.2 
5.8 
5.3 
4.2 
4.1 
3.1 
2.5 

28.3 
100 

Kaynak: DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 
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Dünya meyve ihracatında miktar ve değer bakımından muz, narenciye, elma ve 

üzüm önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda giderek önem kazanmaya başlayan kiraz 

ihracatı birim fiyat bakımından dikkat çekmektedir (Çizelge 2.5). 

Çizelge 2.5. Önemli Yaş Meyvelerin Dünya İhracatı (2004) 

Muz 
Elma 
Portakal 
Üzüm 
Mandarin 
Limon 
Armut 
Ananas 
Şeftali 
Kivi 
Kiraz 

Miktar 
(Ton) 

15.938.941 
6.425.739 
5.045.605 
3.064.169 
2.906.062 
2.035.713 
1.977.957 
1.853.170 
1.198.006 
857.472 
192.017 

Değer 
(1000 S) 

5.176.104 
3.835.231 
2.817.672 
3.292.765 
2.116.659 
1.102.972 
1.335.814 
1.110.401 
1.145.336 
1.104.266 
598.887 

Kaynak :FAO 

2004 yılı dünya kiraz ihracatında ABD birinci sırada yer almakta bunu ikinci 

sırada Türkiye izlemektedir. AB üyesi olan Avusturya, İspanya ve Polonya'da diğer 

önemli kiraz ihracatı yapan ülkelerdir. 

2004 yılı dünya elma ihracatı 6.4 milyon ton ve 3,8 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya elma ihracatında miktar olarak Çin (%12) birinci sırada yer 

almakta bunu Şili (%11.5) ve Fransa (%9.8) izlemektedir. Çin ihracatta miktar 

bakımından birinci olmasına rağmen ihracattan elde ettiği gelirle sekizinci sırada yer 

almaktadır. 

2004 yılı dünya üzüm ihracat miktarı 3 milyon ton ve ihracat değeri 3,2 milyar $ 

değerindedir. Üzüm ihracatında miktar olarak, Çin (%22.6) birinci sırada, bunun İtalya 

(%15) ve ABD (%12,7) izlemektedir. Türkiye ise dünya üzüm ihracatında miktar olarak 

%5.2 pay alırken, değer olarak %2,5 pay almaktadır. 

2004 yılı dünya şeftali-nektarin ihracatında İtalya (%34) birinci sırada yer 

alırken bunu sırasıyla İspanya (%21,6) ve Şili (%9,5) izlemektedir. Dünya şeftali ihraç 

birim fiyatı ortalama 0,95 S/kg iken Türkiye'nin ihraç birim fiyatı 0,58 $/kg'dır. İhraç 

fiyatının düşük olması nedeni ile miktar olarak dünya şeftali ihracatında %1,65 pay ile 

yedinci sırada yer alan Türkiye değer olarak ancak %1 pay alabilmektedir. 
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2005 yılı verilerine göre toplam dünya meyve ithalatı 35.3 milyar $ 
değerindedir. Meyve ithalatında ABD, Almanya, ingiltere, Fransa ve Belçika önemli 
ithalatçı ülkelerdir (Çizelge 2.6). 

Çizelge 2.6. Dünyada Önemli Meyve İthalatçısı Ülkeler (2005) 

ABD 
Almanya 
İngiltere 
Fransa 
Belçika 
Hollanda 
Japonya 
Kanada 
Rusya 
italya 
Diğerleri 
Dünya 

Değer 
(1000$) 

4.213.065 
4.086.818 
3.094.261 
2.647.091 
2.511.069 
1.826.503 
1.622.669 
1.439.711 
1.405.995 
1.396.200 

11.010.100 
35.253.482 

Pay 
(%) 
12.0 
11.6 
8.8 
7.5 
7.1 
5.2 
4.6 
4.1 
4.0 
4.0 

31.2 
100 

Kaynak: DTM 

Dünya meyve ithalatında önemli bir yere sahip olan AB ülkeleri aynı zamanda 
ihracatçı ülkelerdir. İthal ettikleri ürünleri reeksport yoluyla tekrar ihraç etmektedirler. 
Dünya meyve ithalatında en önemli ülke Türkiye'nin de büyük oranda ihracat yaptığı 
Rusya'dır. 

Dünya meyve ithalatında miktar ve değer bakımından muz, narenciye, elma ve 
üzüm önemli bir yer tutmaktadır. İhracatta olduğu gibi son yıllarda kiraz ve kivi ithalatı 
birim fiyat bakımından dikkati çekmektedir (Çizelge 2.7). 

Çizelge 2.7. Önemi 

Muz 
Elma 
Portakal 
Üzüm 
Mandarin 
Armut 
Limon 
Ananas 
Şeftali 
Kivi 
Kiraz 

Yaş Meyvelerin Dünya . 
Miktar (Ton) 

14.872.908 
6.257.043 
5.101.414 
2.926.163 
2.761.998 
1.959.618 
1.896.317 
1.705.946 
1.223.448 
915.960 
204.620 

thalatı (2004) 
Değer (1000S) 

7.765.030 
4.310.776 
3.189.251 
4.078.036 
2.130.483 
1.505.749 
1.244.584 
1.364.005 
1.261.928 
1.279.863 
675.551 

Kaynak: FAO 
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2004 yılı dünya elma ithalatı 6.3 milyon ton ve 4.311 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya elma ithalatında Almanya (%11.8) birinci sırada yer almakta 

bunu Rusya ve ingiltere izlemektedir. 

2004 yılı dünya üzüm ithalatı 2.9 milyon ton ve 4.078 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Üzüm ithalatında ABD (%16) birinci sırada yer almakta bunu Almanya 

ve Rusya izlemektedir. 

2004 yılı Şeftali-nektarin ithalatı 1,2 milyon ton ve 1,26 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya şeftali-nektarin ithalatında miktar olarak Almanya (%21) birinci 

sırada yer alırken bunu İngiltere (%7,6) ve Fransa (%7) takip etmektedir. 

2004 yılı dünya kiraz ithalatı 204 bin ton ve 675 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında Rusya ithalat miktarı ile birinci sırada yer almakta iken değer olarak 

sekizinci sırada yer almaktadır, ithalatta Rusya'yı, Avusturya ve Almanya izlemektedir. 

2. 2. Türkiye'de Durum 

Türkiye coğrafik konumu ve ekolojik durumu ile dünya üzerinde çok az ülkede 

var olan büyük bir bahçe bitkileri yetiştirme potansiyeline sahiptir. Bir çok meyvenin 

anavatam ve gen kaynağı durumundadır. 

2.2.1. Üretim 

Türkiye'de tarım alanlarının %10'unda meyvecilik ve bağcılık faaliyetleri 

yapılmaktadır. 2005 yılı itibari ile yaklaşık 16 milyon ton olan meyve üretimi ile 

Türkiye dünyanın önemli üretici ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Çizelge 2. 8. Türkiye'nin Ürün Gruplarına Göre Meyve Üretim Miktarı (1000 ton) 

Yumuşak Çek.MeyveIer 
Sert Çek. Meyveler 
Zeytin 
Narenciye 
Sert Kabuklular 
Uzümsü Meyveler 
Çay 
TOPLAM 

2000 
2.901 
1.557 

1 .800 
2.222 

758 
4.184 

758 
12.379 

2001 
2.928 
1.564 

600 
2.478 

860 
3.824 

825 
13.078. 

2002 
2.666. 
1.333 
1.800 
2.493 

843 
4.138 

792 
14.065 

2003 
3.097 
1.606 
850. 

2.488 
789. 

4.312 
869 

14.010 

2004 
2.513 
1.332 
1.600 
2.708 

592 
4.221 
1.105 

14.070 

2005* 
3.046 
2.061 
1.200 
2.933 

781 
4.661 
1.192 

15.873 
Kaynak: TOtK •TKB (Türkiye 

Kalkınma Bankası) 
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Türkiye'de 2005 yılında yaş meyve üretiminin ürün guruplarına göre oransal 

dağılımı Grafik 2.1'de gösterilmiştir. Üzümsü meyveler %30'luk pay ile en büyük 

gurubu oluştururken, %19'luk pay ile yumuşak çekirdekli meyveler ikinci ve %18'lik 

pay ile narenciye üçüncü sırada yer almaktadır (Grafik 2.1). 

Grafik 2.1. Türkiye' de Meyve Üretiminin Ürün Guruplarına Göre Dağılımı (2005) 

Sert kabuklu M 

Czümsil meyveler 
30% 

Kaynak:TKB 

Üzümsü meyveler gurubunda %83'lük pay ile ilk sırayı üzüm alırken bunu sırası 

ile incir (%6), çilek (%4) ve muz (%3) takip etmektedir. 

Yumuşak çekirdekli meyveler gurubunda %84'lük pay ile elma ilk sırada yer 

alırken daha sonra sıra ile armut (% 12) ve ayva (%3) gelmektedir. 

Çizelge 2.9. Türkiye'nin Önemli Türler İtibari İle Meyve Üretimi (1000 ton) 

Üzüm 
T. Narenciye 
Elma 
Portakal 
Kayısı 
Mandarın 
Limon 
Şeftali 
Fındık 
Armut 
İncir 
Kiraz 
Erik 
Çilek 
Altıntop 
Muz 
Ceviz 
Nar 
Antep Fıstığı 
Kestane 
Badem 
Toplam Meyve 

2000 
3.600 
2.220 
2.400 
1.070 
579 
560 
460 
430 
470 
380 
240 
230 
195 
130 
130 
64 
116 
59 
75 
50 
47 

12.379 

2001 
3.250 
2.478 
2.450 
1.250 
517 
580 
510 
460 
625 
360 
235 
250 
200 
117 
135 
75 
116 
60 
30 
47 
42. 

13.078. 

2002 
3.500 
2.493 
2.200 
1.250 
352 
590 
525 
455 
600. 
340 
250 
210 
200 
145 
125 
95 

120. 
60 
35 
47 
41 

14.065 

2003 
3.600 
2.487 
2.600 
1.250 
499 
550 
550 
470 
480 
370 
280 
265 
210 
150 
135 
110 
130 
80 
90 
48 
41 

14.010 

2004 
3.500 
2.707 
2.100 
1.300 
350 
550 
670 
372 
350 
320 
275 
245 
210 
155 
135 
130 
126 
73 
30 
49 
37 

14.070 

2005* 
3.850 
2.933 
2.930 
1.445 
860 
715 
700 
510 
500 
360 
285 
280 
220 
200 
150 
150 
133 
80 
60 
49 
39 

15.873 
Kaynak:TÜlK';TKB 
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Narenciye meyve grubu içerisinde üretim miktarı bakımından %49'luk pay ile 

portakal en fazla üretimi gerçekleştirilen üründür. Bu türü %24.4'lük pay ile mandarin, 

%21'lik pay ile limon ve %5'lik pay ile de altıntop izlemektedir. 

Sert çekirdekli meyveler içersinde %42'lik payı ile en fazla üretilen ürün olan 

kayısı ekonomik değer olarak da önemli bir üründür. 

Kuru kayısı özellikle geleneksel ihraç ürünümüz olduğu için yüksek katma değer 

sağlamaktadır. Bu gurup içersinde kayısıdan sonra %25'lik pay ile şeftali, %14 ile kiraz 

%11 ile erik ve %7'lik pay ile vişne gelmektedir. 

Sert kabuklu meyveler grubu içerisinde %69'luk pay ile en fazla üretilen ürün 

fındık olup; bunu %18.3'lük pay ile ceviz ve %6.7'lik pay ile kestane izlemektedir. 

Çizelge 2.10. Dünyada 

İncir 
Kayısı 
Kiraz 
Özüm 
Limon 
Elma 
Armut 
Şeftali 
Mandarin 
Altıntop 
Portakal 
Diğer 
Toplamı 

ve Türkiye'de Önemli 
1995 

Türkiye | Dünya; 
Üretimi 

(1000 ton) 
300 
281 
186 

3.550 
418 

2.100 
410 
340 
453 
65 
842 

1.770 
11.348 

1.177 
2.077 
1.579 

56.004 
8.480 

50.486 
12.652 
10.881 
15.780 
5.142 
59.048 
186.089 
409.395 

Türkiye'nin 
Payı 
(%) 
25,5 
13,5 
11,8 
6,3 
4,9 
4,1 
3,2 
3,1 
2,9 
1,2 
1,4 
0,9 
2,7 

Meyve Türlerinin Üretim Miktarları ve Değişim 
2005 

Türkiye | DOnya 
Üretimi 

(1000 ton) 
285 
860 
280 

3.850 
620 

2.570 
360 
510 
715 
150 

1.445 
4.282 
15.873 

1.070 
2.822 
1.864 

66.413 
12.530 
63.489 
19.554 
15.672 
23.314 
3.646 

59.905 
238.831 
509.110 

Türkiye'nin 
Payı 
(%) 
26,6 
30,5 
15,0 
5,8 
4,9 
4,0 
1,8 
3,3 
3,1 
4,1 
2,4 
1,8 
3,1 

1995/2005 
Türkiye | Dünya 

: Üretimindeki 
Değişim % 

-5 
206 
51 
8 

48 
22 
-12 
50 
58 
131 
72 
142 
39.8 

-9,1 
35,9 
18,0 
18,6 
47,8 
25,8 
54,6 
44,0 
47,7 
-29,1 

1,5 
28,3 
24,4 

Kaynak: TUÎK-TEAE (Tarımsal Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü) 

Türkiye meyve üretimi son 10 yılda sürekli artış göstermiş, 1995 yılında 11 

milyon ton olan meyve üretimi %45 oranında artarak 2005 yılında 16 milyon tona 

yükselmiştir. Meyve üretiminde 2005 yılında toplam miktar olarak bakıldığında üretim 

2004 yılma göre %13 oranında artış göstermiştir (Çizelge 2.10). 

Önemli türler itibariyle, Türkiye'nin yaş meyve üretiminde 1995/2005 yılları 

arasındaki değişim incelendiğinde, mevsimsel faktörlerin etkisi ile dalgalanmalar 

olmakla birlikte yıllar itibariyle üretim miktannda armut ve incir dışındaki diğer 

meyvelerde sürekli artış gözlenmektedir. Dünyada ise incir ve altıntop üretimi düşüş 

eğilimindedir. 
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Dünyada incir üretimindeki düşüş %9 iken, Türkiye'nin incir üretimindeki düşüş 
%5'tir. Dünyada üretimi düşen diğer bir meyve ise altıntoptur. Altıntop üretiminin 
dünyadaki azalış oranı %29'dur. Türkiye'de ise altıntop üretimi %131 oranında artış 
göstermiştir (Çizelge 2.10). 

Kayısı üretiminde %206 oranında artış gözükmekle birlikte bu artış kayısının 
2005 yılında rekor bir üretim gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Normalde 
üretim yıllara göre değişiklikler göstermekle birlikte kayısı üretimi 350-600 bin ton 
arasında gerçekleşirken 2005 yılında tarihi bir rekor sayılacak 860 bin tona ulaşmıştır. 

Dikkati çeken bir diğer meyve de kirazdır. Dünya kiraz üretimindeki artış oranı 
%18 iken Türkiye'nin kiraz üretimindeki artış ise %51'dir. Türkiye kiraz üretimi sürekli 
olarak artış göstermektedir (Çizelge 2.10). 

Türkiye üretiminde bariz olarak artış gösteren diğer meyveler nar, muz, çilek ve 
narenciyedir. Son yıllarda nar tüketiminin sağlığa faydalan ile ilgili yapılan tanıtım 
çalışmaları nar talebini artırmıştır. Narın taze tüketiminin yamnda nar suyu olarak 
tüketimi ve buna bağlı olarak da nar üretimi artmıştır. 

Ülkemiz yaklaşık 4 milyon ton civarında gerçekleşen yaş üzüm üretimi ile dünya 
üzüm üretiminin %6'sını karşılamaktadır. Üretilen üzümün %41.7'si kurutmalık ve 
%35.4'ü sofralık, %17,4'ü pekmez, köfter, pestil gibi ürünlerin yapımında ve %5.5'lik 
kısmı da şarap üretiminde kullanılmaktadır. 2003 yılı verilerine göre; 565 bin hektar bağ 
alanı ile Türkiye dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2005 yılı üzüm üretimimiz 
3.850 bin ton olup, toplam meyve üretiminin %24'üne karşılık gelmektedir. Türkiye'de 
yer alan 9 tarım bölgesinin tamamında bağcılık yapılmaktadır. Birinci sırada yer alan 
Ege Bölgesi, Türkiye üzüm üretiminin %45.6'sını gerçekleştirmekte ve bağ alanlarının 
%28.5'ini kaplamaktadır. Ege Bölgesini, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri takip 
etmektedir. Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği hızlı bir gelişme eğilimindedir 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ülkemiz meyve üretiminin en 
fazla yapıldığı bölgelerdir. 2004 yılı TÜİK verilerine göre, meyve üretiminde Mersin 
(%10) birinci sıradadır. Bu İli sırayı ile ikinci sırada Manisa (%8), üçüncü sırada 
Antalya ile Adana (%6.4) ve dördüncü sırada Aydın (%6) izlemektedir (Çizelge 2.11). 
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Çizelge 2.11. Türkiye' de İllere Göre Meyve Üretimi (2004) 

Mersin 
Manisa 
Antalya 
Adana 
Aydın 
Rize 
İzmir 
İsparta 
Hatay 
Denizli 
Bursa 
Muğla 
Karaman 
Çanakkale 
Sakarya 

Toplam Ağaç 
Sayısı 

16.387.446 
14.528.624 
13.336.734 
9.602.452 

35.157.350 
1.848.520 

21.804.003 
5.659.304 

14.347.267 
4.190.719 

17.699.793 
18.251.827 
6 916.847 
7.767.603 

36.560.808 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

14.212.676 
11.604.577 
11.028.411 
8.306.145 

32.581.826 
1.644.119 

19.768.963 
4.506.863 

11.538.605 
2.951.492 

16.043.834 
16.848.944 
6.185.210 
6.903.825 

36.366.123 

Meyve 
Vermeyen 
Ağaç Sayısı 

2 174.770 
2.924.047 
2.308.323 
1.296.307 
2.575.524 

204.401 
2.035.040 
1.152.441 
2.808.662 
1.239.227 
1.655.959 
1.402.883 

731.637 
863.778 
194.685 

Üretim 
(ton) 

1.388.476 
1.126.024 

897.473 
890.954 
857.183 
822.390 
691.669 
658.060 
631.857 
562.987 
384.583 
350.742 
323.334 
263.523 
259.937 

Üretimdeki 
payı 
<%) 
9,9 
8,0 
6,4 
6,4 
6.1 
5,9 
4,9 
4,7 
4,5 
4,0 
2,7 
2,5 
2,3 
1,9 
1,9 

Kaynak: TÜİK 

2.2.2. Dış Ticaret 

Türkiye'nin meyve ihracatı miktar ve değer olarak sürekli artış göstermiştir. 
2005 yılı tanm sektörü ihracatının %32'sini meyve ve kabuklu yemişler 
oluşturmaktadır. 

Toplam meyve ihracatı 2005 yılında miktar olarak 2004 yılına göre %22, değer 
olarak %27 oranında artış göstermiştir. 2005 yılı verilerine göre 1.240.464 ton meyve 
ihracatından 740 milyon dolar gelir elde edilmiştir. İhraç edilen meyve grubu içinde 
yaklaşık 890 bin ton ihracat miktan ve 405 milyon dolar ihracat değeri ile narenciye ilk 
sırayı almaktadır. Toplam meyve ihracatından yaklaşık %72 gibi önemli bir pay 
almaktadır (Çizelge 2.12). 

Toplam meyve ihracatında değeri bakımından trunçgiller sırası ile kiraz-vişne, 
üzüm, şeftali, incir, elma ve kayısı izlemektedir (Çizelge 2.12). 
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Çizelge 2.12. Türkiye'nin Meyve İhracat Miktarı ve Değeri 

Narenciye 
Kiraz, vişne 
Üzüm 
Şeftali 
tncir 
Elma 
Kayısı 
Nar 
Kestane 
Çilek 
Armut 
Diğer 
TOPLAM 

2004 

Miktar 
(Ton) 
695.281 

40.493 
159.923 
20.235 
10.436 
20.692 

8.197 
11.495 
7.343 

307 
5.256 
32966 

1.012.624 

Değer 
(1000 $) 

297.878 
122.182 
82.422 
11.938 
13.401 
10.507 
9.560 
7.335 

10.274 
293 

3.915 
15040 

584.745 

2005 

Miktar 
(Ton) 

890.290 
35.877 

156.353 
39.642 
9.625 

29.752 
9.956 

11.447 
4.637 
6.336 
9.943 
46549 

1.240.464 

Değer 
(1000 S) 

405.285 
93.289 
91.393 
20.828 
12.567 
12.402 
10.167 
9.436 
9.105 
6.081 
6.007 

63651 
740.211 

Değişim 2004-2005 
(%) 

Miktar 
(Ton) 

28 
-11 
-2 
96 
-8 
44 
22 
0 

-37 
1.961 

89 
41 
22 

Değer 
(1000 $) 

36 
-24 
12 
74 
-6 
18 
6 

29 
-11 

1.973 
53 

323 
27 

Kaynak: AKtB (Akdeniz ihracatçı Birlikleri) 
•Ülkeler 2005 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır. 

Yıllara göre değişmekle birlikte dünyada önemli meyve üreticisi ülkeler arasında 
11. sırada yer alan Türkiye, meyve üretiminin %7,5'i ihraç edebilmektedir. Üretilen 
turunçgillerin %30'u, kiraz-vişnenin %8.5'i, üzümün %4'ü ve şeftalinin ise %7.7'si 
ihraç edilebilmektedir. 

Çizelge 2.13. Türkiye'nin Ülkelere Göre Meyve İhracatı 

Almanya 
Rusya Fed. 
İngiltere 
Suudi Arabistan 
Hollanda 
Avusturya 
Belçika 
Romanya 
İtalya 
Ukrayna 
TOPLAM 

2004 

Miktar 
(Ton) 

60.802 
103.276 

9.799 
37.026 
19.448 

12. 173 
3.846 

10.895 
5.512 
1.667 

1.012.624 

Değer 
(1000$) 

87.044 
49.446 
23.876 
21018 
27.754 
10.722 
9.086 
3.748 

17.719 
747.470 
584.745 

2005 

Miktar 
(Ton) 

60.745 
98.285. 

9.699 
43.435 
15.138 
16.193 
4.255 

24.738 
3.666 

11.619 
1.240.464 

Değer 
(1000S) 

73.117 
58.142 
26.680 
21.933 
17.084 
13.009 
12.451 
11.202 
9.741 
6.022 

740.211 

Değişim 2004-2005 
(%) 

Miktar 
(Ton) 

0 
-5 
-1 
17 
-22 
33 
11 
127 
-33 
597 
22 

Değer 
(1000S) 

-16 
18 
12 
4 

-38 
21 
37 
199 
-45 
706 
27 

Kaynak: AKİB 'Ülkeler 2005 yılı fob (S) değerlerine göre sıralanmıştır. 
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Türkiye'nin değer bakımından en fazla meyve ihracatını yaptığı ülke Almanya 
ve Rusya Federasyonu'dur. Topluluk içinde Almanya'yı İngiltere ve Hollanda 
izlemektedir. 

Toplam ihracat değerimizin %20'si AB ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir. 
Romanya'ya yapılan ihracat miktanmız %127 ve Ukrayna'ya yapılan ihracat 
miktarımız ise %597 oranında artış göstermiştir (Çizelge 2.13). 

Kirazda son yıllarda özellikle ihracata yönelik üretim yapıldığı için kaliteli 
üretim sağlanabilmiş ve dış pazarlarda Türk Kirazı aranır duruma gelmiştir. Özel 
sektörün de bu konuda önderlik yapması ile yüksek kalitede ürün verebilecek kiraz 
çeşitlerinin adaptasyon çalışmaları tamamlanmış ve ihracata yönelik EUROPGAP 
standardına uygun üretim yapılmaya başlanmıştır. 

Elma üretiminde geleneksel çeşitlerden vazgeçilmemesi nedeni ile elma 
ihracatında istenen düzeylere gelinememiştir. Meyve talebinde zaman içinde oluşan 
değişime ayak uydurulamaması ihracatın miktar olarak az olmasının yanında ihraç birim 
fiyatında da düşüş yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak son yıllarda bodur ve klon 
anaçların kullanımının yanı sıra yeni çeşitlere ağırlık verilmesi ile ihracatta önemli bir 
yol kaydedilmiş olacaktır. 

Toplam meyve ithalatında 2005 yılında miktar olarak 2004 yılına göre %42, 
değer olarak %49 oranında artış gözlenmiştir. 2005 yılında ithalat miktarı 247 bin ton ve 
ithalat değeri ise 87 milyon $ dır. En fazla ithal edilen türler muz ve turunçgiller olarak 
gerçekleşmiştir (Çizelge 2. 14.). 

Yürürlükteki İthalat Rejimi Karan çerçevesinde, yaş meyve ve sebzelerin büyük 
bir kısmının (avokado armudu, guava armudu, mango gibi yerli üretimi bulunmayan 
bazı türler hariç) ithalatında Dünya Ticaret Örgütü Pazara giriş tarife taahhüdümüzün en 
üst seviyesinde gümrük vergileri uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5 sayılı) Tebliği uyannca, 
söz konusu ürünler ithalattan önce ve ithalat aşamasında insan ve bitki sağlığı yönünden 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrolüne tabidir. 
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Çizelge 2.14.Türkiye'nin Türlere Göre Meyve ithalatı 

Muz 
Narenciye 
Elma 
Ayva 
Şeftali 
Nektarınlar 
Kiraz 
Diğer erikler 
Kayısı * 
Hurma 
Kivi 
Ananas 
Nar 
Armut diğer 
Uzum 
Guava armudu, 
mango 
Avokado armudu 
Papaya 
Diğer taze meyveler 
Çarkıfelek M 
Toplam 

2004 
Miktar 
(ton) 

110,206 
45.385 
2.465 

15 
1 
12 
16 
13 

8.224 
7.064 
192 
5 

189 
175 

63 

40 
6 
2 

0,3 
174.073 

Değer 
(1000 S) 
43.250 
8.860 
1.545 

8 
0,5 
13 
62 
13 

2.405 
2.086 
145 
2 

119 
158 

34 

41 
6 
3 
2 

58.752 

2005 
Miktar 
(ton) 

150.739 
68.894 
3.913 

48 
233 
9 
17 
9 
7 

11.467 
10.902 

401 
267 
200 
162 

95 

79 
12 
2 
1 

247.457 

Değer 
(1000 $) 
61.488 
14.531 
2.934 

54 
134 
7 
82 
9 
4 

3.941 
3.249 
328 
81 
131 
170 

63 

108 
12 
3 
6 

87.335 
Kaynak: DTM 

247 bin tonluk (87 milyar $) taze meyve ithalatının; 

%60'ının Ekvator, Kostarika, Honduras, Panama, Kolombiya ve Guatemala gibi 
ülkelerden ithal edilen ve yerli üretimi iç piyasa ihtiyacını karşılamayan muz, 

% 20'sinin tamamı Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nden ithal edilen portakal, 

%6'sının greyfurt ve % Tinin limon olduğu ve büyük bir kısmının Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinden ithal edildiği, 

%5'inin İran (%62,5), Irak (%19,5), Suudi Arabistan (%10) ve Tunus (%6) gibi 

ülkelerden ithal edilen ve ülkemizde üretimi bulunmayan hurma olduğu, 

%4'ünün iç piyasa ihtiyacını karşılayamayan ve %93,5'i İran'dan ithal edilen kivi 

olduğu, 

%Tinin ise ülkemizde üretimi bulunmayan Granny Smith cinsi elma olduğu tespit 

edilmektedir (Çizelge 2.14). 
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3. NARENCİYE 

3.1. Dünyada Durum 

3.1.1.Üretim 

Narenciye (turunçgiller); portakal, limon, mandarin ve altıntop (greyfurt) gibi 

citrus cinsine ait türleri içermektedir. Zengin bir C vitamini içeriğine sahip olan 

narenciye insan sağlığı için son derece önemlidir. Taze olarak tüketiminin yamnda; 

meyve suyu, konsantre, reçel, marmelat olarak çeşitli ürünlere işlenebildiği gibi 

kabuklarından da esans elde edilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde işlenmiş narenciye 

ürürlerinin tüketimi taze tüketimden daha büyük bir artış göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerde; modern işleme tesislerinin bulunması, tüketiminin daha kolay olması, nakliye 

ve depolama koşullarına uygun olması işlenmiş narenciye ürünlerinin tüketimini 

artırmaktadır. 

Ekvatorun 35 derece güney ve kuzey enlemleri arasında yer alan ülkelerin 

tamamında narenciyelerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ticari anlamda en çok tarımı 

yapılan narenciye tür ve çeşitlerinin anavatanı; Hindistan, Malaya, Güneydoğu Çin, 

Filipinler, Burma, Tayland, Endonezya gibi Asya'nın tropik ve subtropik bölgeleridir. 

Ülkemiz narenciye anavatanı olmamakla birlikte, 2000 yıldan beri Anadolu'da 

narenciye yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir. 

Narenciye yetiştiriciliği gerek dünyada, gerekse Türkiye'de son 20 yıldan beri 

hızlı bir gelişme göstermiştir. Narenciye tarımı dünyada ekolojik şartlann uygunluğu 

ölçüsünde geniş bir alana yayılmıştır. 2005 yılında 510 milyon ton olan dünya yaş 

meyve-sebze üretiminin yaklaşık %20,7'sini narenciye üretimi oluşturmaktadır. 

Dünyada 133 ülkede 7,5 milyon hektar alanda narenciye üretimi yapılmaktadır (Çizelge 

3.1). 

Çizelge 3.1. Dünya Narenciye Üretim Alanı, 1 

Yıllar 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

TJ retim 
(Bin ton) 
100.142 
103.642 
104.530 
104.273 
106.246 
106.558 
110.965 
105.432 

Üretim Alanı 
(Ha) 

7.238.120 
7.357.135 
7.151.116 
7.201.786 
7.298.577 
7.582.818 
7.607.900 
7.605.363 

Üretim ve Verim (2005) 
Verim 

(Kg/Da) 
1.384 
1.409 
1.462 
1.448 
1.456 
1.405 
1.459 
1.386 

Kaynak: FAO 
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2005 yılında dünya narenciye üretiminde yaklaşık 20 milyon ton üretim ile 

Brezilya ilk sırada yer alırken, 16 milyon ton üretim ile Çin ikinci ve 10,3 milyon ton 

üretim ile ABD 3. sırada yer almaktadır. Türkiye 2.933 bin ton üretimi ile 10. sıradadır. 

Kuzey ve Güney Yarımküre narenciye meyveleri üretim dönemlerinin birbirini takip 

ediyor olması dünyada yıl boyunca narenciye arzını mümkün kılmaktadır. Son yıllarda 

tüm meyve ve sebzede olduğu gibi narenciyede de Çin'in gösterdiği gelişim dikkat 

çekicidir. Diğer yandan Nijerya ve tran üretimlerindeki artışla beraber ilk sıralarda yer 

almaya başlamışlardır (Çizelge-3.2). 

Çizelge 3.2. Dünya Narenciye Üretiminde Önemli Ülkeler (2005) 

Brezilya 
Çin 
ABD 
Meksika 
İspanya 
Hindistan 
İtalya 
İran 
Nijerya 
Türkiye* 
Mısır 
Arjantin 

Üretim Alanı 
(Ha) 

930.379 
1.714.300 
397.080 
523.505 
240.759 
264.500 
170.338 
232.500 
730.000 

-
141.358 
145.000 

Üretim 
(ton) 

20.142.100 
16.019.500 
10.317.200 
6.475.411 
4.867.300 
4.750.000 
3.836.793 
3.825.000 
3.250.000 
2.933.000 
2.797.600 
2.690.000 

Verim 
(Kg/Da) 

2.165 
934 

2.598 
1.237 
2.022 
1.796 
2.252 
1.645 
445 
-

1.979 
1.855 

Kaynak.FAO 
* 2005 Türlüye dikim alam verisi açıklanmamıştır. Üretim rakamı TKB'den alınmıştır 

2005 yılı toplam narenciye üretiminin %56,8'i portakal %22,1'i mandarin, 

%11,9'u limon ve laym, %3,5'i altıntop ve pomelo ve %5,7'si diğer narenciye türleridir 

(Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3. Türler Bazında Dünya Narenciye Üretimi (ton) 

Yıllar 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
Kaynak:FAO 

Portakal 

62.289.844 
62.325.990 
64.147.270 
60.535.233 
62.117.052 
61.195.898 
64.293.002 
59.858.474 

Mandarin 

17.525.589 
19.985.653 
18.262.661 
20.793.821 
21.216.403 
22.146.165 
23.570.842 
23.312.139 

Limon 
ve Laym 
9.917.496 
10.540.223 
11.135.283 
11.956.523 
12.231.431 
12.736.768 
12.418.035 
12.554.879 

Greyfurt 
ve Pomelo 
4.960.145 
4.996.898 
5.333.807 
5.068.704 
4.824.775 
4.596.815 
4.712.533 
3.667.862 

Diğer 

5.448.513 
5.793.541 
5.650.933 
5.918.910 
5.855.869 
5.882.307 
5.970.970 
6.038.630 
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Son yıllarda yapılan araştırmalar; dünya narenciye üretiminin, tüketimin 

üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu derecede büyük rakamlara ulaşan narenciye 

üretiminin pazara arzında da fazlalık yaşanmasına sebep olmaktadır. Pazarlamanın tüm 

faktörleri ile ele alınarak strateji geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 

Narenciye dış ticareti; kolay bozulabilmesi, yüksek navlun ücretleri ve 

uluslararası pazarlarda katı rekabet koşullarının hakim olması nedeniyle, üretim 

sezonuna bağlı olarak en yakın pazarlara yönelmesine neden olmaktadır. Önemli 

tüketim merkezlerine yakın olması nedeni ile Akdeniz ülkeleri ihracatta da başarılıdırlar 

ve narenciye ticareti bu bölgelerde oldukça hareketlidir. Akdeniz ülkeleri içerisinde yer 

alan önemli narenciye üreticisi ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi oldukları için 

üyeliğin imtiyazlarından da yararlanmaktadırlar. 

Akdeniz havzası ülkeleri, dünya ülkeleri içerisinde narenciye üretimi açısından 

ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Üretimin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz Havzası 

ülkeleri bir araya gelerek CLAM (Akdeniz Havzası Narenciye işbirliği Komitesi)'ı 

kurmuşlardır. Bu komitede asil üyeler; Türkiye, İspanya, Fas, İtalya, Tunus, İsrail, 

Yunanistan, Korsika ve Kıbrıs Rum Kesimi'dir. Merkezi Fransa'da olan CLAM, 

narenciye sezonu boyunca üye ülkelerin katılımı ile her ay olağan toplantılar, sezon 

başında ise genel kurul toplantısı yapar. Komitenin amacı; konu ile ilgili kuruluşlar 

arasında koordineyi sağlamak, pazarda haksız rekabeti önlemek amacıyla araştırma 

yapmak ve önerilerde bulunmak, araştırmaları teşvik edip desteklemek, koordine etmek 

ve narenciye tüketimini artırıcı çalışmalar yapmaktır. 

3 . 1 . 2. Dış Ticaret 

2005 yılı toplam 105 milyon ton narenciye üretiminin yaklaşık 9 milyon tonu 

ihraç edilmektedir. Dünya toplam narenciye ihracatının %47'sini portakal, %27'sini 

mandarin, %14'ünü limon, %8'ini altmtop ve %4.3'ünü diğer narenciye türleri 

oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.4 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

- Türler Bazınc 
Portakal 

4.112 
4.237 
4.480 
4.480 
4.317 
4.359 

a Dünya Narenciye ihracatı (1000 ton) 
Mandarin 

1.888 
2.017 
2.305 
2.343 
2.905 
2.530 

Limon 
1.159 
1.263 
1.318 
1.302 
1.304 
1.274 

Greyfurt 
758 
799 
782 
895 
697 
716 

Diğer 
276 
229 
361 
397 
410 
405 

Kaynak:ABD Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Servisi-USDA/ERS 
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2004 yılında sırası ile dünya portakal ihracatında; İspanya Güney Afrika ve 

ABD, mandarin ihracatında; İspanya, Çin, Türkiye, altıntop ihracatında; ABD, Güney 

Afrika, Türkiye limon ihracatında ise İspanya, Meksika, Arjantin ve Türkiye ilk 

sıralarda yer almaktadır. 

2005 yılı Dünya toplam narenciye ithalatının %41'ini portakal, %11'ini 

mandarin, %17'sini limon, %15,8'ini altıntop ve %15,4'ünü diğer narenciye türleri 

oluşturmaktadır. 

Çizelge 3.5 
Yıllar 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Türler Bazında Dünya Narenciye ithalatı (1000 ton) 
Portakal 

535 
470 
609 
599 
766 
797 

Mandarin 
185 
140 
210 
225 
219 
215 

Limon 
208 
264 
315 
256 
360 
330 

Greyfurt 
339 
356 
355 
384 
305 
308 

Diğer 
190 
143 
252 
250 
289 
301 

KaynakrABÖ Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Servisi-USDA/ERS 

2004 yılında sırası ile dünya portakal ithalatında; Almanya, Fransa ve Rusya, 

Mandarin ithalatında; Almanya, İngiltere, Fransa, altıntop ithalatında; Japonya, Fransa 

ve Hollanda, limon ithalatında ise ABD, Rusya Federasyonu, Almanya ilk sıralarda yer 

almaktadır. 

3.2. Türkiye'de Durum 

3.2.1. Üretim 

Narenciye üretimi Türkiye'de ekonomik anlamda 1930'lu yıllarda başlamıştır. 

İlk kez 1936 yılında devlet tarafından narenciye üretimine teşvik verilmeye başlanmış 

ve ilk ihracatta 1950'li yılların sonunda yapılmıştır. 

Türkiye'de ekonomik olarak üretimi yapılan narenciye çeşitleri; portakal, 

mandarin, limon ve altıntoptur. Turunç ise diğer türlerin üretiminde anaç olarak 

kullanılmaktadır. 

Son üç yılda Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yarısının narenciyeden 

karşılanıyor olması narenciye üretiminin Türkiye açısından önemini ortaya 

koymaktadır. Yaş meyve üretiminde üzüm ve elmadan sonra üçüncü sırada yer alan 

narenciye, son tanm sayımına göre 104 bin işletmede üretilmektedir. 
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Grafik 3.1. Türkiye Narenciye Üretiminde Türlerin Oranı (2005) 

Kaynak: TKB 

2005 yılında 2.933 bin ton olan narenciye üretiminin yarısı portakal üretimidir. 

Daha sonra sırası ile mandarin (%24,5), limon (%21) ve altıntop (%5) gelmektedir 

(Grafık-3.1) 

Çizelge 3.6. Türkiye'de Yıllara Göre Toplam Narenciye 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

1.035 
1.040 
1.088 
1.105 

-

Toplam 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

29.213 
29.530 
31.309 
31.501 

-

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

26.706 
27.021 
28.376 
28.432 

-

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

2.507 
2.509 
2.933 
3.069 

-

jretimi 

Üretim 
(1000 ton) 

2.478 
2.493 
2.487 
2.707 
2.933 

Verim 
(kg/ağaç) 

92,8 
92,3 
87,7 
95,2 

Kaynak:TUIK »Turunç Dahil 

Türkiye'de narenciye yetiştiriciliğinde tür ve çeşitlere göre farklılık göstermekle 
beraber dekara 20-40 ağaç arasında dikim yapılmaktadır. Bunun en önemli nedeni 
yüzey sulama yapılması ve mekanizasyonda büyük araçların kullanılmasıdır. Modern 
narenciye üretiminde ise sık dikimlerde dekara 150 ağaç dikilebilmektedir. Sulama; 
damlama sulama ile yapılırken, toprak işleme ve bakım da daha küçük alet ve 
ekipmanlarla yapılmaktadır. Ağaç boyutları da küçüktür. Türkiye'de yeni kurulan 
kapama bahçelerde modern üretim teknikleri uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 106 — 

Çizelge 3.7. Türkiye'de İllere Gflre Narenciye Üretimi (2004) 

Adana 
Mersin 
Antalya 
Hatay 
Muğla 
İzmir 
Avdın 
Osmaniye 
Balıkesir 
Rize 
Artvin 
Trabzon 
K.Maras 
Giresun 
Ordu 
Çanakkale 
Burdur 
Samsun 
Şanlıurfa 
Toplam 
Kaynak:TUlK 

Kapladığı 
Alan 
(ha) 
29.130 
26.169 
14.880 
16.662 
9.964 
4.426 
5.777 
1.522 
1.616 

67 
49 
93 
61 
11 
7 

60 
1 
0 
0 

110.495 

Toplam 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
7.190.444 
7.418.638 
4.248.601 
4.765.905 
2.847.187 
1.681.846 
1.976.291 

379.860 
583.950 
145.262 
77.300 
90.775 
16.580 
43.796 
18.950 
14.240 

710 
465 
200 

31.501.000 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
6.699.713 
6.961.958 
3.815.309 
3.983.435 
2.624.771 
1.455.311 
1.703.136 

323.037 
512.000 
128.802 
75.325 
77.860 
10.000 
34.728 
14.220 
11.995 

400 
0 
0 

28.432.000 

Meyve Vermeyen 
Ağaç Sayısı 

(adet) 
490.731 
456.680 
433.292 
782.470 
222.416 
226.535 
273.155 

56.823 
71.950 
16.460 

1.975 
12.915 
6.580 
9.068 
4.730 
2.245 

310 
465 
200 

3.069.000 

Üretim 
(ton) 

800.539 
694.655 
416.962 
414.552 
155.392 
106.009 
65.681 
39.849 
5.618 
2.716 
1.446 
1.427 
1.425 

589 
339 
296 

5 
0 
0 

2.707.500 

Üretim 
% 

29,6 
25,7 
15,4 
15,3 
5,7 
3,9 
2,4 
1,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 

Türkiye'de narenciye üretiminin %90'ı Akdeniz Bölgesi'nde, %9'u Ege 
Bölgesi'nde ve %1'e yakın bir kısmı ise Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 
üretilmektedir. Akdeniz Bölgesi üretiminin %70'i Çukurova'da yapılmaktadır. 
Çukurova üç alt bölgeye ayrılmıştır. Hatay'dan güneye doğru uzanan alan birinci, 
Adana ve çevresi ikinci, Mersin'den batıya uzanan alan da üçüncü bölgeyi 
oluşturmaktadır. Alanya ve Finike'nin de içinde olduğu üçüncü bölge Antalya yöresi 
olarak adlandırılır. 

2004 yılı verilerine göre toplam narenciye üretiminin %29,6'sını sağlayan il 
Adana'dır. Mersin %26 ile ikinci sırada yer alırken Antalya ve Hatay %15 paya 
sahiplerdir. Türkiye narenciye üretiminin %86'sı bu dört şehirde gerçekleşmektedir. 

Çizelge 3.8. Büy 

Adana 
Mersin 
Antalya 
lîatav 
Muğla 
izmir 

j^ydın 
Osmaniye 

ük Üretici İ 
Portakal 
390.245 
222.361 
333.275 
205.667 

75.377 
793 

37.859 
32244 

İlerin Türlerine Göre Narenciye 1 
Mandarin 

204.201 
100.650 
23.419 

163.527 
29.707 

104.855 
26.662 

5759 

Limon 
109.345 
362.873 

55.858 
20.241 
49.140 

361 
799 
932 

Altıntop 
95.117 

8.663 
4.400 

25.056 
1.084 

-
58 

617 

jretimi 2004 (ton) 
Turunç 

1.631 
108 
10 
61 
84 

-
303 
297 

Toplam 
800.539 
694.655 
416.962 
414.552 
155.392 
106.009 
65.681 
39.849 

Kaynak:TUtK 
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Narenciye üretiminde türlere göre illerde farklı yoğunlaşma gözlenmektedir. 

Limon üretiminde Mersin İli öne çıkarken, mandarin üretiminde Adana İli, portakal ve 

altıntop üretiminde ise Adana îli öne çıkmaktadır. 

3. 2. 2. Dış Ticaret 

2005 yılında toplam meyve ihracatının miktar olarak %73'ü değer olarak ise 

%59'u narenciye ihracatından karşılanmaktadır (Çizelge 3.9). İhracat birim fiyatı 

narenciye ürünlerinde 0,45 $/kg iken diğer meyvelerde 0,85 $/kg'dır. Narenciye türleri 

içinde en fazla ihraç edilen limondur. Daha sonra sırası ile portakal, mandarin ve 

altıntop gelmektedir. 

Çizelge 3.9. Türkiye'de Türlerine Göre Narenciye İhracatı 

Portakal 
Mandarin 
Limon 
Greyfurt 
Diğer 
Narenciyeler 
Toplam 
Narenciye 
T. Meyve 
İhracatı 

2001 
Miktar 

(ton) 
143.173 
134.937 
198.665 
73.131 

80.098 

630.004 

820.538 

Değer 
(Bin S) 
46.484 
44.493 
74.996 
19.210 

27.162 

212.345 

332.434 

2002 
Miktar 

(ton) 
190.266 
149.007 
239.092 
112.298 

121.157 

811.820 

1.001J26 

Değer 
(Bin $) 
56.452 
48.938 
85.934 
29.122 

37.455 

257.901 

388.042 

2003 
Miktar 

(ton) 
177.171 
103.121 
168.873 
88.121 

100.090 

637.376 

883.035 

Değer 
(Bin $) 
59.008 
50.354 
80.063 
32.628 

37.312 

259.365 

465.074 

2004 
Miktar 

(ton) 
133.864 
130.444 
216.756 
116.632 

85.677 

683.373 

965.513 

Değer 
(Bin$) 
51.497 
57.356 
99.211 
51.975 

38.211 

298.250 

562.359 

2005 
Miktar 

(ton) 
180.057 

^06 .822 
355.120 

98.921 

138.879 

879.799 

1.197.320 

Değer 
(Bin $) 
69.952 
51.742 

169.096 
50.198 

57.293 

398.281 

668.739 

Kaynak: DTM 

Narenciye ihracatı yapılan en önemli ülkeler Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan 

ve Avrupa Birliği ülkeleridir. Türkiye'de narenciye ihracatma başlanılan ilk yıllardan bu 

yana Doğu Bloku ve Arap ülkeleri potansiyel pazarlardır. 1970'li yıllarda Doğu Bloku 

Ülkeleri ile Kliring diye tabir edilen bir çeşit geniş takas anlaşmaları ile ticaret 

yürütülmüşken, 1980'lerden itibaren bu ülkelerle serbest döviz esasma dayanan ticarete 

geçilmiştir. 1990'lı yıllardan sonra ise siyasal rejimin değişmesi ile Türkiye narenciye 

ihracatı tamamen dünya rekabet koşulları çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ve dağılma sonucunda 

oluşan yeni ülkelerin ekonomilerindeki düzelme ile beraber alım güçlerindeki artış bu 

ülkelere narenciye ihracatının hızla artmasına neden olmuştur. Aynı şekilde AB'nin 

2004 yılında genişleme ile beraber nüfusu 450 milyona ulaşmıştır. Yeni üye ülkelerin 

birer tüketici ülke olmaları ve üyelikle beraber ekonomilerinde oluşacak gelişme yeni 

pazar olanakları sağlayacaktır. 
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Son yıllarda narenciye üreticisi ülkelerin sayısının hem nitelik hem nicelik 

olarak artması Türk narenciye ihracatçısı ve dolayısı ile üreticisini yenilikler ve 

gelişmelere duyarlı olma konusunda zorlamaktadır. Türkiye'nin narenciye üretimindeki 

en büyük şansı hiç kuşkusuz özel iklim ve toprak şartlarına sahip olmasıdır. 

Narenciye meyveleri tüccarlara ve ihracatçılara genellikle ağaç üzerinde götürü 

olarak (bazen kilo ile olabilmektedir) satıldığı için hasat ile beraber ihracatçıya daha 

fazla sorumluluk düşmektedir. Muhafazaya dayanıklılığı az olduğu için hasat ile beraber 

iç ve dış piyasaya pazarlanması için hazırlanması gerekmektedir. İhracatçı hasadı yapıp 

meyveyi paketleyip göndermeye başladığı an malın bozulma riskini de üstlenmiş 

olmaktadır. Bu nedenle ihracata verilen DFÎF prim ödemelerinin istikrarlı ve zamanında 

yapılması, ihracatçı ve dolayısı ile üretici için çok büyük önem arz etmektedir. 

Çizelge 3.10. Türkiye'nin Ülkelere Göre Narenciye İthalatı 

K.K.T.C 
Arjantin 
İsrail 
Rusya Fed. 
Yunanistan 
Irak 
Slovenya 
Slovakva 
Fransa 
Brezilya 
G. Afrika 
Lübnan 
Ürdün 
Suudi Ara. 
Makedonya 
Toplam 

2004 
Miktar 

(Kg) 
44.413.421 

308.836 
24.660 

382.848 
20.000 

5.560 
86.234 
71.895 
40.184 
11.316 
19.006 

45.383.960 

Değer 
($) 

8.537.736 
78.270 

7.604 
148.230 

11.216 

12.391 
18.109 
16.143 
15.971 
3.638 
9.678 

8.8S8.986 

2005 
Miktar 

(Kg) 
71.189.117 

562.477 
290.520 
103.834 
47.120 
22.750 
19.272 
18.618 
18.500 
16.048 

72.288.256 

Değer 
($) 

14.652.365 
206.039 

91.516 
59.579 

9.864 
9.908 

16.547 
11.343 
7.459 

10.142 

15.074.762 
Kaynak: DTM 

2005 yılında 72 bin ton narenciye ithalatı yapılmıştır. İthalatın tamamına yakını 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılmıştır. 

PORTAKAL 

Dünya portakal üretiminde en önemli üretici ülkeler sırasıyla Brezilya, ABD, 

Çin, Meksika, Hindistan ve İspanya'dır. Brezilya 17.8 milyon ton üretimi ile dünya 

portakal üretiminde yaklaşık %30, ABD ise %14'lük pay almaktadır. Bu iki ülke dünya 

portakal üretiminin %44'ünü gerçekleştirmektedir. Ülkemiz dünya portakal üretiminin 

%2.4 gibi az bir kısmım gerçekleştirmektedir. 
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Dünyada genel olarak portakal üretiminde geççi çeşitlerin üretimi artmaktadır. 

Özellikle Lane Late, Navelate, Maroclate ve Valencia Late tercih edilen geççi 

çeşitlerdir. Bu çeşitler ihracatta da önem arz etmektedir. 

Portakal, Türkiye'de ekonomik olarak üretimi yapılan narenciye türleri içinde 

%50'lik pay ile en fazla üretimi yapılan türdür. Türkiye portakal üretimi son 10 yılda 

sürekli artış göstermiştir. 1995 yılında portakal üretimi 842 bin ton iken, 2005 yılında 

%72 oranında artış göstererek 1.445 bin tona yükselmiştir (Grafik 3.1). 2004 yılı 

verilerine göre 49.600 dekar alanda toplam 13.375 bin ağaç ile 1.300 bin ton portakal 

üretimi gerçekleştirilmiştir (Çizelge 3.11). 

Çizelge 3.11. Türkiye Portakal Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 
2002 
2003 
2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

46.570 
46.400 
47.400 
49.600 

Toplam 
Agac Sayısı 

(1000 Adet) 

12.590 
12.510 
13.090 
13.375 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

11.800 
11.770 
12.200 
12.400 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

790 
740 
890 
975 

Üretim 
(ton) 

1.250.000 
1.250.000 
1.250.000 
1.300.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
50 
50 
50 
48 

Verim 
(kg/ağaç) 

106 
106 
102 
105 

Kaynak: TUtK 

Grafik 3.1. Türkiye'nin Yıllara Göre Portakal Üretimi (ton) 

Kaynak: DÎE (Devlet İstatistik Enstitüsü) »TKB 

Türkiye'de üretilen portakalların %75'i göbekli portakal olarak nitelendirilen 

Washington Navel'dir. Son yıllarda Navelina ve Navelate çeşitleri de yaygınlaşmıştır. 

Göbekli portakallar sofralık değeri yüksek standart çeşitler olmasına rağmen, Türkiye 

bu çeşitlerde İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın rekabeti ile karşı karşıyadır. Türkiye'de 

üretilen diğer önemli portakal çeşitleri Valencia, Yafa ve Şamuti'dir. Türkiye'de 

portakal sezonu Washington Navel ile kasım ayında başlar. Aralık ayı ortalarında 
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Şamuti hasadı başlar ve bu iki çeşidin bitmeye başladığı dönem olan şubat ayında ise 

geççi çeşitler Navel Late, Lane Late ve son olarak Valencia Late piyasaya girer. 

Türkiye'de portakal üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller Adana, Mersin, 

Antalya ve Hatay'dır. Adana %30 ile birinci sırada, Antalya %25,6 ile ikinci sırada yer 

almaktadır. Daha sonra Mersin (%17) ve Hatay (%15,8) gelmektedir. Washington ve 

Yafa portakalları; Antalya, Adana, ve İçel İllerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir 

(Çizelge 3.12). 

Çizelge 3.12. İllere Göre Portakal Üretimi (2004) 

Portakal Diğer 

Adana 

Antalya 
Hatay 

İçel 

Osmaniye 

Muğla 

Aydın 

K.Maraş 

Artvin 

Rize 

Trabzon 

Ordu 

İzmir 
Giresun 

Toplam 

Kaynak. :TUİK 

Üretim 
(ton) 

143.457 

38.502 

23.472 

17.127 

14.100 

10.410 

1.501 

525 

390 

271 

157 

49 

30 

6 
250.000 

Washington 

Antalya 

Adana 

İçel 

Hatay 

Muğla 

Aydın 

Osmaniye 
İzmir 

Rize 

Balıkesir 

Giresun 

Trabzon 

Samsun 

Üretim 
(ton) 
284.099 

227.378 

179.459 
178.115 

61.664 

35.722 
12.144 

754 

393 

150 

68 

54 

0 

980.000 

980000 

Yafa 

İçel 

Adana 

Antalya 

Osmaniye 

Hatay 

Muğla 
Aydın 

Artvin 

Trabzon 

İzmir 

Rize 

Giresun 

Üretim 
(ton) 
25.775 

19.410 
10.674 

6.000 

4.080 

3.303 

636 

92 

12 

9 

9 

0 

70.000 

70000 

2005 yılı verilerine göre 179.085 ton Türkiye portakal ihracatında en önemli 

ülkeler sırası ile Rusya, AB, Ukrayna ve Romanya'dır. Toplam portakal ihracatının 

%36'sı Rusya'ya, %16'sı AB ve Ukrayna'ya yapılmaktadır (Çizelge 3.13). 

Çizelge 3.13. Türkiye'nin Ülkelere Göre Portakal İhracatı 

Rusya 

AB 
Ukrayna 

Romanya 

Suudi Ara. 
Mersin S.B. 

Gürcistan 
Makedonya 

Sırbîstan-K. 
Toplam 

2001 
Miktar 

(ton) 
60.356 
16.620 

21.213 
12167 

10.378 
6.607 

6.412 

1.560 

463 

142.362 

Değer 
($) 

19.254.813 

5.919.413 
7.055.394 

3.862.569 
3.446.007 

2.045590 

2.012.203 

522.532 
162.194 

46.484.175 

2002 
Miktar 

(ton) 
84.308 

22.204 

25.479 

13.761 
12.299 

11.669 

5.295 

3.676 

1.135 

190.266 

Değer 
(S) 

24.046.124 

7.797.790 

7.745.358 

4.024.461 

3.475.279 
3.400.649 

1.502.210 

1.116.066 
343.139 

56.452.093 

2003 
Miktar 

(ton) 
69.956 

17.235 

32.136 

13.159 
8.780 

13.384 

6.314 

3.291 

3.206 

177.171 

Değer 
(S) 

20.807.941 

6.790.632 

11.075.783 

4.341.224 

2.755.452 

6.159.558 

1.761.830 

1.034.080 

1.012.260 

59.008.038 

2004 
Miktar 
(ton) 
•17.755 

14.599 

20.767 

17.829 
5.197 

5.869 

6.015 

3.125 
3.438 

133.864 

Değer 
($) 

17.809.626 

6.551.756 

8.292.263 

6.797.142 

1.751.284 

2.426.532 

1.906.367 

1.227.870 

1.365.493 

51.496.518 

2005 
Miktar 

(ton) 
63.683 
28.898 

28.116 

21.729 
7.517 

6.121 

4.838 

2.708 
2.697 

179.085 

Değer 
(S) 

24,435 349 

11.799.379 

11.648.299 

8.410.421 

2.601.307 

2.735.769 
1.547.268 

947.366 
1.058.866 

69.533.997 
Kaynak: TUIK 
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AB ülkeleri arasında en fazla portakal ihracatı yapılan ülkeler 2005 yılı itibari ile 

İngiltere, İspanya ve Almanya'dır (Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14 

ingiltere 
İspanya 
Almanya 
Hollanda 
Polonya 
Avusturya 
Macaristan 
Letonya 
Çek Cum. 
İsveç 
İtalya 
Fransa 
Yunanistan 
Litvanya 
Slovakya 
Belçika-LUk 
Slovenya 
Malta 
Toplam 

. Türkiye'nin AB Ülkelerine Portakal İhracatı 
2001 

Miktar 
(ton) 

1.742 
0 

4.717 
3.046 

793 
4.620 

49 
38 

265 
95 

723 
119 
11 
16 

104 
152 
63 
40 

16.620 

Değer 
(S) 

576.302 
o 

2.010.532 
1.063.776 

245.248 
1.467.337 

17.877 
10.088 
88.583 
36.265 

186.527 
54.358 
3.324 
4.348 

38.188 
67.935 
23.120 
15.135 

5.919.413 

2002 
Miktar 
(ton) 

5.963 
0 

4.178 
5.923 

418 
3.065 

104 
162 
508 
122 
276 
97 

271 
1 

254 
736 

17 
36 

22.204 

Değer 
(S) 

2.262.191 
0 

1.697.710 
1.866.975 

131.382 
953.069 

29.717 
45.352 

170.880 
41.490 
78.648 
39.841 
84.464 

261 
83.512 

272.496 
6.059 

10.800 
7.797.790 

2003 
Miktar 
(ton) 

4.632 
0 

3.399 
2.475 

192 
3.109 

175 
633 
189 
53 

546 
39 

854 
15 

130 
750 
43 
0 

17.235 

Değer 
(S) 

1.435.047 
0 

1.649.935 
873.198 
80.091 

1.169.092 
59.329 

176.466 
76.506 
21.955 

253.837 
22.055 

450.482 
6.584 

45.951 
453.967 

16.137 
0 

6.790.632 

2004 
Miktar 
(ton) 

5.422 
0 

2.222 
1.569 

104 
69 

715 
48 

405 
67 
20 
35 

2.947 
53 
65 

817 
19 
21 

14.599 

Değer 
(S) 

1.395.508 
0 

1.686.207 
653.645 
48.896 
42.757 

240.573 
19.590 

116 948 
32.076 
6.594 

22.705 
1.833.218 

22.262 
26.115 

388.011 
7.470 
9.181 

6.551.756 

2005 
Miktar 
(ton) 
10.220 
7.748 
4.005 
3.084 
1.051 

596 
576 
327 
302 
247 
173 
159 
111 
100 
94 
89 
6 
0 

28.898 

Değer 
($) 

3.173.108 
2.893.439 
267.4805 
1.201.579 

512.466 
325.954 
278.194 
145.559 
119.406 
113.139 
61.118 
79.192 
57.363 
37.363 
66.905 
45.035 

3.883 
0 

11.799.379 
Kaynak: TUİK 

Portakal üretici fiyatları 2003 yılından sonra yayınlanmamıştır. 2000 yılında 

üretici ve tüketici fıyatlan birbirlerine yakın bir seviyede iken, sonraki yıllarda aradaki 

fark açılmaya başlamış, üretici fiyatları tüketici fiyatianndaki artışın gerisinde kalmıştır. 

Tüketici fiyatianndaki artış eğilimi 2000 yılından sonra durağanlaşmaya hatta az 

miktarda da olsa düşmeye başlamıştır. 

Grafik 3.2. Türkiye'de Portakal Üretici ve Tüketici Fiyatları 

Kaynak: T0İK 
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MANDARİN 

Mandarin üretiminde 11.4 milyon ton üretimi ile Çin tek başına dünya 

üretiminin %49'unu karşılamaktadır. Çin'den sonra önemli üretici ülkeler İspanya, 

Brezilya ve Japonya'dır. Ülkemiz dünya mandarin üretiminde %3'lük paya sahiptir. 

Dünyada ekonomik olarak üretimi yapılan belli başlı mandarin çeşitleri; 

Satsuma, Klemantin, King, Marisol, Fremont, Fortuna, Robinson, Nova, Lee ve 

Owari'dir. 

Mandarin, Türkiye'de portakal üretiminden sonra narenciye üretiminde 

%24.5'lik pay ile en fazla üretimi yapılan türdür. 2004 yılında 31 bin dekar alanda, 

toplam 10.350 ağaç varlığı ile 670 bin ton mandarin üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 3.15. Türkiye Mandarin Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 

2002 

2003 

2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

28.825 

28.850 

32.000 

31.000 

Toplam 
Agac Sayısı 
(1000 Adet) 

9.620 

9.685 

10.580 

10.350 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

8.580 

8.700 

9.400 

9.100 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

1.040 

985 

1.180 

1.250 

Üretim 
(ton) 

580.000 

590.000 

550.000 

670.000 

Toplam 
Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
23 

24 

22 

25 

Verim 
(kg/ağaç) 

68 

68 

59 

74 
Kaynak: TÜİK 

Üretimde dalgalanmalar yaşanmasına rağmen 1995 yılında 400 bin ton olan 

mandarin üretimimiz, 2005 yılında %75 oranında artış göstererek 700 bin tona 

yükselmiştir (Grafik 3.3). 

Grafik 3.3. Türkiye'de Mandarin Üretimi 

Kaynak: TÜİK *TKB 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



- 1 1 3 -

Türkiye mandarin üretiminde; Satsuma, Fremont, Klemantin, Nova, Robinson ve 

Mineola en önemli çeşitler arasında yer almaktadır. 

Türkiye'de mandarin sezonu genellikle ekim ayı başlarında Satsuma ile 

başlamakta aralık ayı sonuna kadar devam etmektedir. Geççi çeşitlerin piyasaya girmesi 

ile sezon mart ayı sonuna kadar uzayabilmektedir. Türkiye'de üretilen Satsumalar 

içinde en fazla rağbet gören Owari'dir. Mandarin sezonu nisan ayında sona erer. 

Çizelge 3.16. Türkiye'de Türlerine Göre Mandarin Üretilen İller (2004) 
Mandarin 

diğer 
Adana 
Mersin 
Hatay 
Muğla 
Osmaniye 
Antalya 
Aydın 
Rize 
K. Maraş 
Trabzon 
Artvin 
İzmir 
Giresun 
Balıkesir 
Ordu 
Çanakkale 
Toplam 
Kaynak: TÜİK 

Üretim 
(ton) 

142.188 
18.154 
15.053 
4.248 
3.545 
2.120 
1.717 
1.126 
750 
633 
207 
149 
71 
20 
18 
1 

190.000 

Satsuma 

Hatay 
İzmir 
Mersin 
Adana 
Aydın 
Antalya 
Balıkesir 
Muğla 
Osmaniye 
Artvin 
Rize 
Trabzon 
Giresun 
Çanakkale 
Ordu 

Üretim 
(ton) 

144.855 
104.662 
74.150 
29.642 
21.419 
12.826 
5.398 
2.352 
1.846 
74ü 
735 
545 
434 
294 
102 

400.000 

Clemantin 

Adana 
Muğla 
Antalya 
Mersin 
Hatay 
Aydın 
Osmaniye 
Ordu 
İzmir 

Toplam 

Ürerim 
(ton) 

32.371 
23.077 
8.473 
4.063 
3.619 
3.045 
168 
140 
44 

75000 

Klng 

Mersin 
Aydın 
Osmaniye 
Muğla 
Trabzon 

Üretim 
(ton) 
4.283 
481 
200 
30 
6 

5.00 

Mandarin üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller sırası ile Adana (%30,4), 
Hatay (%24,4), İzmir (%15,6) ve Mersin (%15)'dir. Çeşit bazında incelendiğinde 
Satsuma; Hatay ve İzmir'de, Clemantin; Adana ve Muğla'da, King Mersin'de ve diğer 
mandarinler ise Adana'da yoğun olarak üretilmektedirler. Orta ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi kıyı şeridinde de çok fazla olmamakla birlikte mandarin üretimi yapılmaktadır 
(Çizelge 3.16). 
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2005 yılında en fazla mandarin ihracatı; Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne 

yapılmıştır. Rusya'ya toplam AB'ye yapılan ihracatın yaklaşık olarak iki katı ihracat 

gerçekleştirilmiştir. Ancak Rusya'ya yapılan ihracatın birim fiyatı 444 $/kg iken AB'ye 

529 $/kg birim fiyatından ihracat yapılmıştır. 

Çizelge 3.17. Türkiye'nin Ülkelere Göre Mandarin İhracatı 

Rusya 
Ukrayna 

AB 
Mersin S.B. 
Sırbistan -K. 
Romanya 
Makedonya 
Bulgaristan 
Suudi Ara. 
Bosna-Hersek 
Moldova 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 

24.458 
23.668 
50.075 
8.767 
5.529 
5.488 
7.976 
5.616 
4.065 
122 
712 

137.227 

Değer 
(S) 

7.559.037 
7.632.195 
18.097.353 
2.659.879 
1.680.294 
1.690.692 
2.456.590 
1.656.852 
1.247.479 

35.672 
245.143 

45.206.040 

2002 
Miktar 
(ton) 

31.911 
25.43ü 
43.055 
12.545 
9.216 
4.402 
9.058 
5.136 
4.792 
3.189 
638 

150.557 

Değer 
($) 

9038.933 
7.809.163 
16.166.851 
4.030.480 
3.200.691 
1.278.742 
3.080.815 
1.571.026 
1.397.763 
1.195.306 
182.071 

49.409.942 

2003 
Miktar 
(ton) 

25.099 
21.215 
19.051 
13.719 
6.159 
3.191 
7.026 
2.396 
3.318 
2.829 
595 

105.238 

Değer 
(S) 

11.115.227 
10.281.994 
10.001.718 
7.989.050 
3.180.192 
1.378.739 
3.088.292 
976.339 
1.349.752 
1.299.389 
210.482 

51.248.114 

2004 
Miktar 
(ton) 

35.361 
31.079 
29.455 
5.841 
6.211 
4.654 
8.650 
4.154 
3.428 
1.246 
1.057 

131.842 

Değer 
(S) 

11.115.227 
10281.994 
10.001.718 
7.989.050 
3.180.192 
1.378.739 
3.088.292 
976.339 
1.349.752 
1299.389 
210.482 

51.248.114 

2005 
Miktar 
(ton) 

31.228 
25.878 
17.023 
10.766 
4.788 
4.465 
3.844 
2.683 
2.665 
1.859 
1.172 

107.136 

Değer 
($) 

13.862.174 
12.518.412 
9.012.794 
6.607.649 
2.472.140 
1714985 
1.983.451 
934.193 
1124063 
798.629 
328292 

51.814.437 
Kaynak: TUİK 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla mandarin ihracatı yapılan ülkeler; 

ingiltere, Avusturya, Almanya ve Hollanda'dır. 

Çizelge 3.18. Türkiye'nin AB Ülkelerine Mandarin İhracatı 

ingiltere 
Avusturya 
Almanya 
Hollanda 
Çek Cum. 
Macaristan 
Polonya 
Slovakya 
Slovenya 
Belçika-Liik 
Toplam 

2001 
Miktar 

(ton) 
14.097 
12.779 
4.242 
3.005 
5.557 
2.984 
1.683 
4.671 
344 
169 

50.075 

Değer 
(S) 

6.258.846 
3.937.513 
1.441.888 
922.353 
1.983.501 
963.322 
527.490 

1.663.498 
112.647 
71.865 

18.097.353 

2002 
Miktar 
(ton) 
17.259 
7.967 
4.055 
2.611 
4.113 
1.362 
526 

2.563 
946 
612 

43.055 

Değer 
(S) 

6.592.793 
2.906.237 
1.500.934 
880.834 

1.581.654 
484.161 
367.649 
944.505 
363.236 
226.458 

16.166.851 

2003 
Miktar 
(ton) 

10.979 
3.120 
1.529 
224 
987 
462 
289 
624 
427 
217 

19.051 

Değer 
(S) 

5.220.457 
1.956.369 
907.222 
105.602 
617.081 
290.957 
139.552 
330.678 
203.778 
106.763 

10.001.718 

2004 
Miktar 
(ton) 
16.207 
4.725 
2.720 
1.146 
1.946 
1.285 
278 
586 
201 
233 

29.455 

Değer 
(S) 

7.974.446 
2.796.020 
1.651.269 
686.749 
1.199.076 
659.302 
143.441 
392.290 
122.730 
126.153 

15.681.917 

2005 
MikUr 
(ton) 
11.196 
1.768 
1.142 
1.051 
637 
315 
309 
272 
155 
146 

17.023 

Değer 
($) 

5.474.175 
1.154.131 
770.185 
624.690 
414.402 
148.890 
152.196 
148.485 
102.580 
71.024 

9.012.794 
Kaynak: TÜtK 
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Mandarin tüketici fiyatlarındaki artış 2003 yılından sonra durmuş, fiyatlar 1.2 

YTL dolaylarında seyretmiştir. 2000 ve 2003 yılları arasında dikkat çekici olan üretici 

ve tüketici fiyatları artış oranındaki farklılıktır. Tüketici fiyatları daha büyük bir oranda 

artarken üretici fiyatlarındaki artış oranı tüketici fiyatlarındaki artış oranının çok altında 

kalmıştır (Grafik 3.4). 

Grafik 3.4. Türkiye'de Mandarin Üretici ve Tüketici Fiyatları 
TL/Kg 
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Kaynak: TUİK 

LİMON 

Limon üretiminde Meksika yaklaşık 1.8 milyon ton üretim ile dünya üretiminin 
%14.3'ünü gerçekleştirmektedir. Meksika'yı Hindistan ve Arjantin izlemektedir. 
Akdeniz ülkeleri arasmda ispanya ve İtalya önemli üretici ülkelerdir. Türkiye dünya 
limon üretiminden %0.2 gibi çok az bir pay almaktadır. 

Çizelge 3.19. Türkiye Limon Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim Miktarları 

2001 

2002 

2003 

2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

23.330 

23.850 

24.500 

25.000 

Toplam 
Agac Sayısı 

(1000 Adet) 

5.898 

6.225 

6.530 

6.635 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

5.365 

5.575 

5.750 

5.900 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

533 

650 

780 

735 

Üretim 
(ton) 

510.000 

525.000 

550.000 

600.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 
21 

21 

22 

22 

Verim 
(kg/ağaç) 

95 

94 

96 

102 
Kaynak: TUtK 
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Türkiye limon üretiminin %60'ını karşılayan Mersin, Türkiye'nin limon deposu 

olarak adlandırılmaktadır. Lamas türünün anavatanı da Mersin'deki Lamas bölgesidir. 

Limon üretiminde Mersin ilinden sonra %18'lik pay ile ikinci büyük il Adana'dır. Bu 

iki il Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık olarak %80'ini karşılamaktadırlar. Diğer 

limon üretilen İller ise Antalya, Hatay ve Muğla'dır. Son on yılda 400 bin ton olan 

üretimimiz 2005 yılında %50 oranında artarak 600 bin tona yükselmiştir. 

Çizelge 3. 20. Türkiye'de Limon Üretilen İller (2004) 

Mersin 
Adana 
Antalya 
Muğla 
Hatay 
Osmaniye 
Aydın 
izmir 
Rize 
K.Maraş 
Toplam 
Kaynak: TÜtK 

üretim 
(ton) 

362.873 
109.345 
55.858 
49.140 
20.241 

932 
799 
361 
171 
150 

600.000 

Toplam Üretimdeki 
Payı (%) 

0,60 
0,18 
0,09 
0,08 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 

Türkiye'de piyasaya narenciye arzı entordonat limon ile başlar. Orta erkenci 
kütdiken limonu onu izlemektedir. Daha sonra sırası ile İtalyan Memeli, Lamas, Molla 
Mehmet, Kıbrıs ve Meyer çeşitleri gelmektedir. 

Türkiye'de limon üretiminde en büyük sorun uçkurutan hastalığıdır. Bu nedenle 
hastalığa dayanıklı çeşitlerin üretimi önem kazanmaktadır. Diğer narenciye meyveleri 
taze olarak tüketilirken, limonda az da olsa stok yapılabilmektedir. Bu stoklar yaz 
boyunca piyasaya sunularak bitirilmekte yeni sezona aktarılmamaktadır. Stok 
yapılabilmesi piyasaya arzda devamlılık sağlamak ve üreticiyi korumak açısından 
önemli bir uygulamadır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Kapadokya yöresinde doğal 
mağaralarda kasalarda muhafaza edilmektedir. Bu işleme yatak limonculuğu denir. 
Yatağa en uygun çeşit Lamas'tır. 
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Çizelge 3.21. Türkiye'nin Ülkelere Göre Limon İhracatı 

Rusya 
AB 
Suudi Ara. 
Ukrayna 
Romanya 
Sırbistan - K. 
Mersin S B 
Bulgaristan 
Makedonya 
Bosna-Hersek 
Hırvatistan 
Beyaz Rusya 
Moldova 
Gürcistan 
Kuveyt 
Toplam 

2001 
Miktar 

(ton) 
55.786 
32.374 
40.919 
26.360 
13.487 
2.997 
8.165 
3.122 
6.639 
1.214 

928 
554 

1.468 
707 

1.196 
198.665 

Değer 
($) 

20.876.411 
12.666.367 
15.560.950 
9.905.458 
4.920.954 
1.078.051 
3.074.132 
1.107.502 
2.423.039 

422.900 
352.731 
201.114 
643.953 
253.424 
492.622 

74.995.352 

2002 
Miktar 
(ton) 
67.057 
31.218 
45.816 
32.817 
18.359 
7.816 

12.582 
4.663 
6.945 
1.696 
1.364 

181 
1.994 

743 
2.205 

239.072 

Değer 
(S) 

23.330.123 
12.341.615 
16.425.179 
11.772.344 
6.454.464 
2.820.561 
4.361.245 
1.584.243 
2.448.336 

595.539 
527.813 
73.353 

658.640 
258.754 
837.772 

85.933.796 

2003 
Miktar 
(ton) 
47.558 
21.448 
33.010 
26.756 
10.857 
4.926 

10.951 
2.196 
3.475 
1.327 
1.138 

115 
1.447 

969 
1.434 

168.873 

Değer 
(S) 

21.319.424 
13.739.734 
13.315.399 
12.785.107 
4.771.817 
2.255.732 
6.028.477 

922.341 
1.483.231 

595.640 
690.010 
67.018 

562.407 
342.737 
612.326 

80.063.411 

2004 
Miktar 
(ton) 
53.687 
43.864 
41.043 
27.766 
15.345 
5.121 
9.908 
3.920 
4.290 
1.982 
1.487 

496 
1.905 
2.056 
1.218 

216.756 

Değer 
(S) 

21.761.329 
24.894.395 
18.002.142 
12.264.652 
7.004.788 
2.146.844 
5.201.683 
1.406.986 
1.803.030 

765.974 
754.583 
219.549 
742.467 
737.626 
452.820 

99.211.400 

2005 
Miktar 
(ton) 

107.534 
82.268 
48.447 
38.169 
22.688 
10.872 
9.650 
7.311 
7.068 
5.402 
3.496 
2.506 
2.040 
1.540 
1.066 

353.981 

Değer 
(S) 

50.078.633 
46.173.098 
21.022.247 
17.451.348 
9.716.883 
4.632.925 
5.237.233 
2.566.924 
2.724.517 
1.930.234 
1.819.034 
1.270.812 

597.591 
509.317 
372.719 

168.510.897 
Kaynak: TUİK 

Limon ihracatında en önemli pazarlar Rusya, Suudi Arabistan ve Ukrayna'dır. 

AB ülkeleri de ihracat yaptığımız ülkeler olmasına rağmen ihracat miktarı olarak 

Rusya'ya yapılan ihracat, toplam AB'ye yapılan ihracattan fazladır. Rusya'ya yapılan 

ihracatın birim fiyatı AB'ye yapılan ihracatın birim fiyatından daha düşüktür. 

Çizelge 3.22. Türkiye'nin AB Ülkelerine Limon İhracatı 

Yunanistan 
Polonya 
Macaristan 
Almanya 
Hollanda 
ÇekCum. 
Slovenya 
İtalya 
İngiltere 
Slovakya 
Litvanya 
Letonya 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 
3.701 

10.143 
3.985 
3.119 
1.597 
1.375 

988 
1.559 
1.204 
1.240 

75 
20 

32374 

Değer 
(S) 

1.252.035 
3.877.946 
1.621.652 
1.320.221 

657.839 
562.688 
355.462 
601.332 
531.375 
529.657 
22.417 

5.597 
12.666.367 

2002 
Miktar 
(ton) 
6.706 
7.282 
4.461 
1.199 
1.103 
1433 
1.213 

966 
3.832 

756 
198 
225 

31.218 

Değer 
(S) 

2.438.888 
2.736.386 
1.787.549 

470.473 
437.222 
594.468 
459.977 
390.998 

1.878.953 
296.013 
73.726 
71.772 

12.341.615 

2003 
Miktar 
(ton) 

241 
5.203 
2.436 
3.179 
1.567 

977 
938 

2.387 
2.279 

82 
168 
315 

21.448 

Değer 
(S) 

132.828 
3.007.939 
1.579.108 
2.260:160 
1.058.773 

676.551 
457.068 

1.718.935 
1.415.257 

43.643 
113.740 
122.645 

13.739.734 

2004 
Miktar 
(ton) 
17.287 
6.170 
4.103 
2.727 
1.917 
2.070 
1.308 
3.083 
2.377 

161 
749 
283 

43.864 

Değer 
(S) 

9.207.401 
3.600.985 
2.418.906 
1.641.811 
1.641.811 
1.085.761 

749.695 
1.701.952 
1.561.648 

90.139 
392.649 
141.720 

24.894.395 

2005 
Miktar 
(ton) 
25.055 
17.366 
7.899 
7.142 
4.731 
4.722 
3.194 
2.882 
2.649 
1.468 
1.305 
1.280 

82.268 

Değer 
(S) 

13.479.99 
9.971.984 
4.428.435 
4.636.185 
2.660.014 
2.892.275 
1.746.284 
1.644.887 
1.663.661 

756.755 
745.835 
627.796 

46.173.098 
Kaynak: TUİK 
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2005 yılı itibari ile Avrupa Birliği ülkeleri içersinde en fazla ihracatı yapılan 

ülkeler; başta Yunanistan ve Polonya olmak üzere Macaristan, Almanya, Hollanda ve 

Çek Cumhuriyeti'dir. İngiltere ve İtalya'da limon ihraç ettiğimiz ülkelerdendir. 

Limon tüketici fiyatları 2003 yılına kadar artış eğilimi göstermişken, 2004 yılında 

fiyatlarda düşüş yaşanmış, 2005 yılında tekrar artış eğilimine girmişse de 2005 yılında 

2003 yılındaki fiyatların gerisinde kalmıştır. 

Grafik 3.5. Türkiye'de Limon Üretici ve Tüketici Fiyatları 

TL/Kg 

2000 2001 2002 21103 

- Üretici Fiyatları —•—Tüket ic i F iya t l ın " Ş^SMSj 
_ _ _ ^ r 

Kaynak; TÜİK 

ALTINTOP (GREYFURT) 

Dünya altıntop üretiminde 900 bin ton üretimi ile ABD ilk sırada yer alırken bu 

sırayı Çin, Güney Afrika ve Meksika izlemektedir. Akdeniz ülkeleri arasında İsrail 

önemli üretici ülke konumundadır. Ülkemiz dünya altıntop üretiminin %4'ünü 

gerçekleştirmektedir. 

Dünyada en önemli altıntop çeşitleri ise beyaz altıntopta Marsh Seedless, renkli 

altıntopta ise Rio Red, Star Ruby, Ruby Red, Ray Ruby, Flame ve Henderson'dur. 

Çizelge 3.23. Türkiye Altıntop Dikim Alanı, Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim 

2001 

2002 

2003 

2004 

Kapladığı 
Alan 
(da) 

4.690 

4.750 

4.750 

4.790 

Toplam 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

1.017 

1.018 

1.020 

1.037 

Meyve Veren 
Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

890 

915 

965 

972 

Meyve 
Vermeyen 

Ağaç Sayısı 
(1000 Adet) 

127 

103 

55 

65 

Üretim 
(ton) 

135.000 

125.000 

135.000 

135.000 

Toplam Narenciye 
Üretimine 

Oranı 
(%) 

5 

5 

5 

5 

Verim 
(kg/ağaç) 

152 

137 

140 

139 
Kaynak: TÜİK 
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Türkiye'de üretilen en önemli altıntop çeşitleri; Star Ruby, Marsh Seedless, 

Redblush, Henderson ve Rio Red'dir. 

Son on yılda 60 bin ton olan üretimimiz 2005 yılında %150 artarak 150 bin tona 

yükselmiştir. 

Altıntop üretiminin en fazla gerçekleştirildiği iller; Adana, Hatay, Mersin ve 

Antalya'dır. Adana toplam altıntop üretiminin %70'ini karşılamaktadır. 

Çizelge 3.24. Türkiye'de Altıntop 

Adana 
Hatay 
Mersin 
Antalya 
Muğla 
Osmaniye 
Aydın 
Rize 
Toplam 
Kaynak: TUİK 

Üretim 
(ton) 

95117 
25056 
8663 
4400 
1084 
617 
58 
5 

135000 

Üretilen İller (2004) 
Toplam Üretimdeki 

Payı (%) 
0,70 
0,19 
0,06 
0,03 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
100 

Türkiye'nin altıntop ihracatında en büyük sorun Türk altıntoplarının asitlik 

derecesinin yüksek olması nedeni ile ihraç fiyatlarının düşük olmasıdır. Özellikle AB 

pazarında kırmızı ve asitlik derecesi daha düşük altıntoplar istenmektedir. 

Çizelge 3.25. Türkiye'nin Ülkelere Göre Altıntop İhracatı 

AB 
Rusya 
Romanya 
Mersin Ser. 
Ukrayna 
Suudi Ara. 
Bulgaristan 
Sırbistan-K. 
Beyaz Rusya 
Hırvatistan 
llong Kong 
Makedonya 
Moldova 
Bosna-Her. 
Gürcistan 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 
33.756 
12.414 
8.337 
8.873 
2.805 
3.484 
1.747 

115 
475 
97 
76 

262 
196 
75 

141 
73.131 

Değer 
(S) 

9.445.925 
3.108.838 
2.001.351 
2.122.628 

774.056 
852.274 
448.790 
27.920 

121.677 
29.993 
20:880 
73.342 
53.045 
17.652 
34.820 

19.209.791 

2002 
Miktar 
(ton) 
48.124 
19.225 
14.761 
15.718 
3.706 
4.951 
2.749 

654 
132 
210 
564 
358 
345 

64 
223 

112.298 

Değer 
($) 

14.085.831 
4.538.232 
3.306.499 
3.563.024 

963.123 
1.101.004 

680.254 
160.610 
38.203 
77.125 

240.053 
86.245 
82.682 
16.353 
50.092 

29.122.204 

2003 
Miktar 
(ton) 
36.407 
17.472 
11:009 
10.212 
4.132 
3.206 
2.418 

671 
33 

382 
553 
539 
320 
167 
268 

88.121 

Değer 
(S) 

14.603.291 
6:013.490 
3.303.215 
4.407.355 
1.359.844 

931.189 
792.256 
219.633 

12.309 
192.044 
324.568 
144.450 
94.952 
59.532 
62.467 

32.628.315 

2004 
Miktar 
(ton) 
48.346 
21.343 
17.656 
11.088 
5.958 
4.545 
3.155 

938 
117 
401 
680 
735 
526 
207 
442 

116.632 

Değer 
($) 

23.627.100 
9.141.936 
6.622.758 
5.629.978 
2.634.473 
1.421.544 
1.103.095 

338696 
45.079 

238.472 
358266 
228.889 
173.336 
76.941 

138.532 
S 1.975.422 

2005 
Miktar 
(ton) 
43.471 
17.304 
12.365 
9.720 
4.945 
3.291 
2.656 

715 
710 
674 
655 
568 
469 
412 
291 

98.708 

Değer 
($) 

23.643.309 
8.848.133 
5.309.824 
5.272.785 
2.594.467 
1.210.162 
1.006.333 

315.251 
305.620 
392.873 
389.188 
225.660 
149.152 
150.797 
98.217 

50.090.084 
Kaynak. TÛ1K 
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Çizelge 3.26. Türkiye'nin AB Ülkelerine Altıntop İhracatı 

Almanya 
Hollanda 
Polonya 
Fransa 
İngiltere 
Macaristan 
Çek Cuın. 
Belçika-LOk 
İtalya 
Slovakya 
Letonya 
Litvanya 
Slovenya 
Danimarka 
Toplam 

2001 
Miktar 
(ton) 
4.433 
4.506 
7.675 
1.904 
5.366 
1.617 
1.612 
1.006 

924 
1.103 

20 
22 

172 
216 

33.601 

Deger 
($) 

1.288.379 
1.228.079 
1.969.328 

540.053 
1.493.342 

521.583 
498.373 
283.306 
264.970 
374.873 

7.835 
5.342 

60.626 
61.267 

9.445.925 

2002 
Miktar 
(ton) 
5.786 
6.566 

12.127 
2.651 
9.592 
1.894 
1 969 
4.419 

700 
1.009 

161 
135 
180 
79 

48.015 

Değer 
($) 

1.877.982 
1.623.817 
3.174.284 

720.521 
3.188.406 

548.150 
679.080 

1.354.474 
209.112 
301.577 
52.424 
40.058 
60.300 
21.272 

14.085.831 

2003 
Miktar 
(ton) 
5.607 
5.309 
8.057 
3.464 
6.363 
1.809 
1.474 
2.252 

561 
509 
40 

202 
139 

19 
36.368 

Deger 
(S) 

2.664.481 
1.836.828 
3.056.860 
1.591.054 
2.127.622 

805.083 
702.139 

. 827.571 
276.756 
225.753 

11.457 
116.095 
63.078 
7.901 

14.603.291 

2004 
Miktar 
(ton) 
8.969 
6536 

10.477 
4.677 
5.805 
2.415 
2.084 
4.906 
1.292 

220 
273 
210 
218 
45 

48.346 

Deger 
($) 

5.256.462 
2.731.800 
4.665.212 
2.713.962 
2.358.877 
1.339.477 

903.327 
2.546.413 

523.523 
106.335 
129.385 
138.672 
100.381 
22.100 

23.627.100 

2005 
Miktar 
(ton) 
10.240 
7.877 
7.213 
4.886 
3.078 
2.613 
1.856 
1.781 
1.731 

708 
545 
317 
229 
153 

43.471 

Deger 
($) 

6.234.706 
3.793.954 
3.930.247 
2.548.248 
1.267.454 
1.461.522 
1.182.353 

987.446 
1.001.556 

416.566 
246.033 
192.493 
116.352 
134.686 

23.643.309 
Kaynak: TUİK 

Altıntop ihracatında AB en önemli pazar durumundadır. Daha sonra Rusya ve 

Romanya gelmektedir. Mersin Serbest Bölgesi'nden de üçüncü ülkelere altıntop ihracatı 

gerçekleştirilmektedir. 

Grafik 3.6. Türkiye'de Altıntop Fiyatları Ortalaması 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I -+- Tüketici Fiyatları —•-Üretici Fiyattan | 
_ — . — j — L - _ , ; ı 
Kaynak. TUtK 

Üretici eline geçen fiyatlarla ilgili veriler 2003 yılından sonrası için 

yayınlanmamıştır. Ancak trende bakıldığında yıllar itibari ile üretici ve tüketici fiyatları 

arasındaki farkın gittikçe büyüdüğü gözlenmektedir (Grafik 3.6). 
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4. SEBZECİLİK 

4.1. Dünyada Durum 

4.1.1. Üretim 

2005 yılı verilerine göre Dünyada yaklaşık 52 milyon hektar alan üzerinde 

toplam 833 milyon ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. 2000 yılında 746 milyon ton olan 

dünya sebze üretimi 2005 yılında %18,4 artarak 883 milyon tona ulaşmıştır. 

Çizelge 4.1. Dünya Sebze Üretiminde Önemli Ülkeler (1000 Ton) 

Çin 
Hindistan 
ABD 
Türkiye* 
İtalya 
Mısır 
Rusya 
İran 
İspanya 
Kore 
Diğer 
Toplam 
Kaynak: FAO * 

2000 

328,807 
72.284 
38,420 

24, 558 
16,389 
15,106 
13,078 
11,499 
12,119 
12,235 

226,295 
746,232 

rOlK 

2001 

356,519 
78,730 
36,111 

24, 636 
15,304 
14,014 
13,968 
11,469 
12,284 
12,392 

227,123 
777,914 

2002 

389,232 
71,034 
37,551 

23, 837 
14,155 
14,587 
13,887 
13,442 
12,454 
10,853 

232,683 
809,878 

2003 

410,559 
79,678 
36,657 
25,930 
14,993 
15,502 
15,709 
13,540 
12,499 
11,077 

240,685 
850,899 

2004 

423,395 
80,528 
39,185 
25,340 
16,354 
15,900 
15,504 
13,495 
12,715 
11,838 

243,527 
872,441 

2005 

435,024 
80,528 
39,185 
26,472 

16,687 
16,140 
15,200 
13,495 
12,348 
12,160 

242,378 
883,145 

Dünya sebze üretiminde 435 milyon ton üretimi ile Çin (%49) birinci sırada yer 

almakta, bunu 80.5 milyon ton üretimi ile Hindistan (%9), 39 milyon ton üretimi ile 

ABD (%4,4), 26.5 milyon ton üretimi ile Türkiye (%3) izlemektedir (Çizelge 4.1). 

Dünya sebze üretim sıralamasında Türkiye dördüncü sıradadır. 

Çizelge 4 .2 . Yı l lar İtibariyi 

Domates 
Karpuz 
Lahana 
Soğan 
Hıyar 
Patlıcan 
Kavun 
Biber 
Havuç 
Marul 
Bezelye 
Fasulye 
Diğer 
Dünya 

Kaynak:FAO 

2000 
108,45 
75,41 

58,174 
53,056 

34,24 
27,1 

19,808 
20,757 
20,859 
18,274 
8,383 
5,556 

296,167 
746,232 

e Öneml i Sebze Türlerinin D ü n y a Üret im Miktar lar ı (1000 Ton) 
2001 

106,572 
81,47 
60.23 

54,887 
35,812 
26,745 

24,2 
21,345 
21,223 

18,67 
8,195 
5,611 

312,956 
777,914 

2002 
114,377 
89,055 
60,576 
56,722 

39,21 
29,007 

25,5 
22,421 
21,745 
19,999 
7,334 
5,837 

318,094 
809,878 

2003 
117,348 
94,395 
65,776 
57,847 
40,841 
29,339 
26,538 
24,169 
23,827 
21,233 

9,033 
6,221 

334,331 
850,899 

2004 
124,119 
94,509 
68,202 
61,366 

40,96 
30,143 
27,331 
24,659 
24,435 
22,001 

8,998 
6,384 

339,333 
872,441 

2005 
125,016 
95,137 
69,782 
62,581 
41,808 
30,524 
28,334 
25,015 
24,222 
22,383 

9,105 
6,401 

342,837 
883,145 
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2005 yılı verilerine göre dünya sebze üretiminde domates (%14) birinci 

sıradadır. Domatesi karpuz (%11), lahana (%8) ve soğan (%7) izlemektedir (Çizelge 

4.2). 
Çizelge 4.3. Yıllın 

İtalya 
İspanya 
Fransa 
Polonya 
Yunanistan 
Hollanda 
Almanya 
İngiltere 
Portekiz 
Macaristan 
Belçika 
Avusturya 
Litvanya 
Slovakya 
İsveç 
Çek Cum. 
Danimarka 
Finlandiya 
İrlanda 
Letonya 
Kıbrıs 
Malta 
Slovenya 
Estonya 
Lüksemburg 
AB Toplam 

Kaynak: FAO 

İtibariyle AB Ülkelerinde Sebze Üretimi (1000 Ton) 
2000 

16.389 
12.119 
8.953 
5.889 
4.310 
3.613 
3.879 
2.922 
2.268 
1.501 
1.684 

499 
329 
398 
258 
459 
248 
236 
222 
106 
137 
62 
62 
60 
16 

66.619 

2001 
15.304 
12.284 
8.286 
5.573 
4.261 
3.632 
3.757 
2.857 
2.326 
1.888 
1.687 

533 
322. 
382 
283 
419 
247 
222 
231 
159 
146 
58 
49 
61 
16 

64.983 

2002 
14.155 
12.454 
8.937 
4.702 
3.713 
3.720 
3.702 
2.582 
2.166 
1.851 
1.773 

550 
288 
298 
277 
336 
246 
227 
222 
148 
149 
51 
59 
44 
16 

62.667 

2003 
14.993 
12.498 
8.673 
5.091 
3.916 
3.772 
3.622 
2.547 
2.194 
1.947 
1 817 

502 
549 
321 
278 
296 
275 
224 
214 
218 
151 
54 
49 
64 
16 

64.282 

2004 
16.354 
12.715 
8.808 
5.274 
4.147 
4.256 
4.086 
2.583 
2.430 
1.955 
1.839 

553 
379 
328 
325 
322 
246 
229 
222 
181 
151 
56 
64 
59 
16 

67.577 

2005 
16.687 
12.348 
8.185 
5.335 
3.848 
3.831 
3.737 
2.660 
2.404 
2.092 
1.872 

520 
366 
330 
310 
290 
259 
229 
222 
178 
151 
58 
56 
53 
17 

66.037 

AB ülkelerinde 2005 yılı toplam sebze üretimi 66 milyon tondur (Çizelge 4.3). 

Topluluk içerisinde en büyük üretici ülke %26'lık pay ile İtalya olup, bunu %18.7'lik 

pay ile ispanya ve %12'lik pay ile Fransa izlemektedir. 

4.1.2. Dış Ticaret 

Toplam dünya sebze ihracatı 18.4 milyar $ değerindedir. Dünya sebze 
ihracatında İspanya (%16.1) birinci sırada, bunu Hollanda (%13.6) ve Meksika (%10.2) 
izlemektedir. Topluluk ülkeleri içersinde ispanya ve Hollanda'yı Fransa, Belçika, İtalya 
ve Almanya izlemektedir. Türkiye ise dünya sebze ihracatından %1.2 gibi çok az pay 
almaktadır. Dünya sebze üretiminde %3'lük bir payla 4. sırada olan ülkemiz, 
pazarlamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle dünya sebze ihracatından hak ettiği payı 
alamamaktadır (Çizelge 4.4). 
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Çizelge 4.4. Başlıca Sebze İhracatçısı Ülkeler (2004) 

ispanya 
Hollanda 
Meksika 
ABD 
Fransa 
Çin 
Belçika 
italya 
Kanada 
Almanya 
Türkiye 
Diğer 
Dünya 

İhracat Değeri 
(1000 S) 

2.969.285 
2.520.169 
1.879.220 
1.173.340 
1.010.587 
759.353 
664.892 
605.530 
580.211 
322.912 
218.644 

5.780.455 
18.484.598 

Pay 
(%) 
16,1 
13,6 
10,2 
6,3 
5,5 
4,1 
3,6 
3,3 
3,1 _j 
1,7 
1,2 

31,3 
100 

Kaynak. DTM 

Dünyada en fazla ihracata konu olan sebze çeşitlerinin tamamında önemli bir 

üretici konumunda bulunmamız ve AB, Rusya ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara 

yakın olmamız nedeniyle, dünya sebze ihracatından daha fazla pay almamız 

mümkündür. 

Çizelge 4.5. Önemli Sebzelerin Dünya İhracatı (2004) 

Domates 
Marul 
Hıyar 
Mantar 
Kavun 
Sarımsak 
Karnabahar 
Karpuz 
Lahana 
Havuç 
Taze Fasulye 
Soğan 
Patlıcan 
Ispanak 

ihracat Miktarı 
(Ton) 

4.861.840 
1.592.949 
1.685.007 
403.297 
1.618.274 
1.449.623 
858.663 

2.063.222 
1.126.166 
1.473.504 
298.191 
606.905 
347.676 
93.498 

ihracat Değeri 
(1000 $) 
4.441.191 
1.435.457 
1.331.695 
1.106.260 
906.054 
705.742 
622.690 
618.963 
538.798 
502.549 
358.124 
327.694 
276.633 
94.771 

Kaynak FAO 

Dünya sebze ihracatında miktar ve değer bakımından domates, marul ve hıyar 

önemli bir yer tutmaktadır. (Çizelge 4.5). 

2004 yılı dünya karpuz ihracatı 2 milyon ton ve 619 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya karpuz ihracatında Meksika (%17) birinci sırada, bunu ispanya 

ve Macaristan izlemektedir. Dünya karpuz ihracatında Türkiye (%0,8) 18. sıradadır. 
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2004 yılı dünya soğan ihracatı 5.3 milyon ton ve 1.447 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Soğan ihracatında Hindistan (%15.9) birinci sırada iken bunu Hollanda 

ve Çin izlemektedir. Hollanda ihracat miktarında ikinci sırada olmasına rağmen değer 

bakımından, %16 ile en fazla geliri kazanmaktadır. 

Toplam dünya sebze ithalatı 15.8 milyar $ civarındadır. Dünya sebze ithalatında 

ABD (%14.8) birinci sırada olup, bunu Almanya (%14.5), İngiltere (%12.3), Fransa 

(%7.7) ve Kanada (%5.9) izlemektedir. Türkiye'nin sebze ithalatı yok denecek kadar 

azdır (Çizelge 4.6). Ülkemiz, dünyada en fazla ithalata konu olan sebze çeşitlerinin 

tamamında önemli bir üretici ülke konumundadır. 

Çizelge 4.6. Başlıca Sebze İthalatçısı Ülkeler (2004) 

ABD 
Almanya 
İngiltere 
Fransa 
Kanada 
Hollanda 
Belçika 
İtalya 
Japonya 
Rusya 
Diğer Ülkeler 
Dünya 

ithalat Değeri 
(1000 S) 
2.343.828 
2.301.239 
1.939.936 
1.215.712 
935.916 
865.275 
579.507 
514.949 
434.557 
324.954 

4.371.840 
15.827.713 

Pay 
(%) 
14.8 
14.5 
12.3 
7.7 
5.9 
5.5 
3.7 
3.3 
2.7 
2.1 
27.6 
100 

Kaynak: DTM 

Dünya sebze ithalatı yaklaşık 27 milyon ton ve.16 milyar $ değerindedir. Dünya 

sebze ithalatında değer bakımından domates %28'lik pay ile birinci sırada yer 

almaktadır. Domatesi, patates (%15) ve marul (%9.5) İzlemektedir. 

2004 yılı dünya domates ithalatı 4.6 milyon ton ve 4.439 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya domates ithalatında birinci sırada ABD (%20) yer almakta bunu 

Almanya (%14) ve Fransa (%9.4) izlemektedir. 

2004 yılı dünya biber ithalatı 1.7 milyon ton ve 2.835 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya biber ithalatında birinci sırada ABD (%26) yer almakta bunu 

Almanya ve Fransa izlemektedir. 

2004 yılı dünya hıyar ithalatı 1.5 milyon ton ve 1.277 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya hıyar ithalatının %27'sini ABD gerçekleştirmektedir. Bunu 

Almanya ve İngiltere izlemektedir. 
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2004 yılı dünya karpuz ithalatı 1.7 milyon ton ve 552 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya karpuz ithalatında birinci sırada ABD (%14.4) yer almakta bunu 

Kanada ve Almanya izlemektedir. 

2004 yılı dünya soğan ithalatı 5 milyon ton ve 1.570 milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya soğan ithalatında en önemli ülke olan Rusya'yı (%11) 

Bangladeş ve ABD izlemektedir. 

Çizelge 4.7. Önemli Sebzelerin Dünya İthalatı (2004) 

Domates 
Patates 
Marul 
Hıyar 
Mantar 
Kavun 
Lahana 
Sarımsak 
Taze Fasulye 
Karpuz 
Havuç 
Karnabahar 
Patlıcan 
Soğan 
Ispanak 

İthalat Miktarı 
(Ton) 

4.630.083 
8.932.188 
1.522.579 
1.545.819 
419.530 

1.769.517 
1.436.672 
1.303.957 
440.502 
1.723.571 
1.501.034 
618.727 
313.723 
454.251 
85.530 

İthalat Değeri 
(1000 S) 

4.439.146 
2.327.376 
1.499.312 
1.276.756 
1.152.324 
1.080.052 
754.737 
675.463 
558.901 
552.016 
535.515 
510.263 
256.033 
115.565 
93.254 

Kaynak: FAO 

4.2. TUrkiye'de Durum 

Ülkemizde sebzecilik sektörü büyük bir sektör olup, ana yetiştiricilik dalları 

olarak üç aşamada değerlendirmek mümkündür. Açıkta sebze yetiştiriciliği, Türkiye'de 

yaygın olarak yapılmaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği, özellikle Akdeniz, Ege ve 

Marmara Bölgelerinde, bir miktarda Karadeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Sanayi 

sebzeciliği ise özellikle Ege Bölgesi'nin kuzey kısımları ve Marmara Bölgesi'nde 

gelişmiştir. 

Sebzecilik sektörü sadece açıkta, örtüaltı ve sanayi sebzeciliği ile sınırlı değil, 

yan sektörlerinde gelişmesine hizmet eden bir sektördür, özellikle 1980 yılından sonra 

ülkemizde sebze tohumculuğu ve son yıllarda fidecilik sektörü canlanma göstermiştir. 

Ayrıca sulama, gübreleme ve tarımsal savaş için girdi kullanan bir sektördür. 

Türkiye zengin toprak ve su kaynaklan yanında, çok farklı mikro klima 

bölgelerine sahip olmasından dolayı tropik türler hariç pek çok sebze türünün 

yetiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Ülkemizde halen 50 sebze türü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 126 — 

yetiştirilebilmektedir. Bugün ülkemizde kültüre alınmamış, ekonomik önem sırası 
geldiği zaman üretime açık olabilecek 20 farklı sebze türü bulunmaktadır. Dolayısıyla 
ülkemiz 70'e yakın sebze türü yetiştirebilme şansına sahiptir. 

4.2.1. Üretim 

2005 yılı toplam sebze üretimimiz yaklaşık 26 milyon tondur. Son beş yılda 
sebze üretimi %7.8 oranında artış göstermiştir. Ülkemizde sebze üretim alanları 1 
milyon hektara ulaşmıştır. Sebze üretiminin % 84'ü açıkta, %16'lık kısmı ise 
örtüaltında gerçekleşmektedir. 

Çizelge 4.8. Türkiye'de Yıllar İtibariyle Gruplarına Göre Sebze Üretimi (1000 Ton) 

Meyvesi Yenenler Sebzeler 
Soğansı, Yumru ve Kök Sebzeler 
Yaprağı Yenenler Sebzeler 
Baklagil Sebzeleri 
Diğer Sebzeler 
TOPLAM 

2000 
19 283 
2 853 
1 671 

660 
90 

24 558 

2001 
19 435 
2 795 
1 670 

648 
88 

24 636 

2002 
18 581 
2 772 
1.695 

686 
103 

23 837 

2003 
20.706 
2 681 
1 708 

709 
126 

25 930 

2004 
19 780 
2 970 
1 702 

756 
132 

25 340 

2005 
20 788 

2 955 
1 803 
7 93 
143 

26 472 
Kaynak: TUİK 

Grafik 4.1. Türkiye'de Ürün Gruplarına Göre Sebze Üretimi (2005) 
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7% Diğer Sebzeler 
1 % 

Meyvesi Yenenler 
Sebzeler 

78% 

Kaynak: TÜIK 

Sebze üretimimizin %78'lik bir oranını meyvesi yenen sebzeler grubu 
oluşturmaktadır (Grafik 4.1). Bu grup içinde %48'lik payla ilk sırayı domates almakta, 
bunu sırasıyla kavun-karpuz (%28), biber (%9), hıyar (%8) ve patlıcan (%4,5) takip 
etmektedir (Çizelge 4.9). 
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Ülkemizde üretilen yaklaşık 1.5 milyon ton domatesten 240-250 bin ton domates 
salçası üretilmektedir. Domates salçası üretiminin 60-70 bin tonu iç piyasada 
tüketilmekte, 180-190 bin tonu ise ihraç edilmektedir. Türkiye, dünya domates salçası 
üretiminde ABD, Çin, İtalya ve İspanya'dan sonra 5.sıradadır. 

Sebze üretimimizde ikinci sırayı (%11) soğansı, yumru ve kök sebzeler grubu 
oluşturmaktadır. Bu grupta %77'lik payla ilk sırayı soğan (kuru ve taze) almakta, soğanı 
havuç izlemektedir. 

Sebze üretiminde üçüncü sırayı (%7) yaprağı yenen sebzeler grubu 
oluşturmaktadır. Bu grupta lahana (%37,5) birinci sıradadır. Lahanayı marul takip 
etmektedir. 

Baklagil sebzeleri ise toplam sebze üretiminde dördüncü sırada (%3) yer 
almaktadır. Bu grupta %70'lik payla fasulye birinci sırayı almaktadır. Bunu bezelye 
(% 15) izlemektedir. 

Çizelge 4.9. Önemli Türler İtibari ile Türkiye'de Sebze Üretimi (1000 Ton) 

Domates 
Karpuz 
Soğan (kuru-taze) 
Biber 
Kavun 
Hıyar 
Patlıcan 
Lahana 
Fasulye 
Marul 
Havuç 
Bezelye 
Diğer 
Toplam 

2000 
8.890 
3.940 
2.428 
1.480 
1.865 
1.824 
924 
940 
514 
333 
235 
48 

1.137 
24.558 

2001 
8.425 
4.020 
2.375 
1.560 
1.775 
1.740 
945 
930 
490 
350 
230 
60 

1.736 
24.636 

2002 
9.450 
4.575 
2.260 
1.750 
1.820 
1.670 
955 
910 
515 
345 
235 
69 

1.274 
25.828 

2003 
9.820 

• 4.215 
1.970 
1.790 
1.735 
1.780 
935 
911 
545 
340 
405 
54 

1.430 
25.930 

2004 
9.440 
3.825 
2.247 
1.700 
1.750 
1.725 
900 
796 
582 
377 
438 
58 

1.502 
25.340 

2005* 
10.050 
3.970 
2.270 
1.829 
1.825 
1.745 
930 
676 
555 
424 
388 
122 

1.688 
26.472 

Kaynak: TÜİK «TKB 
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Çizelge 4.10. Dünya'da ve Türkiye'de Önemli Sebze Türlerinin Üretim Miktarlan ve Değişim 

Domates 
Hıvar 
Biber 
Kavun 
Karpuz 
Patlıcan 
Soğan 
(taze-kuru) 
Bezelye 
Havuç 
Marul 
Fasulye 
Lahana 
»•ger 
Toplam 

1995 

Türkiye Dünya 

Üretimi 
(1000 Ton) 

7.250 
1.250 
1.080 
1.800 
3.600 
750 

3.085 

49 
250 
249 
460 
675 
4381 
21794 

87.722 
24.043 
15.050 
15.545 
41.126 
18.132 

42.304 

7.370 
16.600 
14.168 
4.929 
45.042 
232.421 
564.452 

Türkiye'nin 
Payı (•/.) 

8,3 
5,2 
7,2 
11,6 
8,8 

4,1 

7,3 

0,7 
1,5 
1,8 
9,3 

1,5 
1,9 
3,9 

2005 

Türkiye Dünya 

: Üretimi 
(1000 Ton) 

10.050 
1.745 
1.829 
1.825 
3.970 
930 

2.270 

122 
388 
424 
555 
676 
1688 

26.472 

125.016 
41.808 
25.015 
28.334 
95.137 
30.524 

62.581 

9.105 
24.222 
22.383 
6.401 
69.782 
342.837 
883.145 

Türkiye'nin 
Payı(%) 

8,0 
4,2 
7,3 
6,4 
4,2 
3,0 

7,3 

1,3 
1.6 
1,9 
8,7 
1,0 
0,5 
3,0 

1995/2005 

Türkiye Dünya 

Üretimindeki Değişim 

(%) 
38,6 
39,6 
69,4 
1,4 
10,3 
24,0 

-26,4 

149,0 
55,2 
70,3 
20,7 
0,1 

-61,5 
21,5 

42,5 
73,9 
66,2 
82,3 
131,3 
68,3 

47,9 

23,5 
45,9 
58,0 
29,9 
54,9 
47,5 
56,5 

Kaynak: TÜİK, FAO 

önemli türler itibariyle, Türkiye'nin yaş sebze üretiminde 1995/2005 yıllan 

arasındaki değişim incelendiğinde, mevsimsel faktörlerin etkisi ile dalgalanmalar 

olmakla birlikte yıllar itibariyle üretim miktarında soğan dışındaki diğer sebzelerde 

sürekli artış gözlenmektedir (Çizelge 4.10). Türkiye'de en fazla artış bezelye üretiminde 

(%149) görülmekte bunu sırasıyla marul (%70), biber (%69) ve havuç (%55) 

izlemektedir. Soğan üretiminde %26'lık azalma tespit edilmiştir. 

Dünyada tüm sebze üretiminde artış gözlenmiştir. En fazla artış karpuzda 

(%131) olmuştur. Dünya karpuz üretimindeki artışı kavun (%82), hıyar (%74) ve 

patlıcan (%68) izlemektedir. 

Son on yılda dünyada üretimi en az artan sebze bezelye (%24) iken Türkiye'de 

en fazla artış bezelyede (%149) olmuştur. Türkiye'de soğan üretimindeki %26'lık 

düşüşe rağmen, dünyada %48'lik artış izlenmiştir. Türkiye lahana üretiminde değişiklik 

olmamasına rağmen, dünya lahana üretiminde %55'lik artış olmuştur. Türkiye'deki 

karpuz ve kavun üretimindeki artış %1-10 iken, dünyada en fazla artış karpuz ve 

kavunda gerçekleşmiştir. 
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