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ÖNSÖZ 

Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İktisat ABD’nda, 2001 tarihinde tamamlanan “Türkiye’de İncir Ekonomisi” 

başlıklı yüksek lisans tezinin güncellenmiş ve yeniden gözden geçirilmiş 

halidir.  

Çok farklı tecrübeler yaşadığımız pandemi dönemi ve sonrasında 

yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlar (ki belki de en önemlisi enflasyon) 

üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Üretimin gerçekleşmesi ise 

öncelikle tarım sektörüne bağlıdır. Tarım sektörünün etkinliği olmadan hem 

insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de gelir getirici özelliği mümkün 

olamayacaktır.  

1970’li yıllarda tarımda kendi kendine yeterli yedi ülkeden bir tanesi 

olarak tanımlanan Türkiye, günümüzde çoğu tarımsal ürünleri dışarıdan alır 

hale gelmiştir. Zaman içerisinde verimli tarımsal üretim alanlarının azalması, 

diğer sektörlere daha fazla ağırlık verilmesi gibi faktörler tarım sektörünün 

etkinliğini kaybetmesine, dolayısıyla ülkenin tarımda kendi kendine 

yeterliliğinin azalmasına neden olmuştur.  

Bu yüksek lisans tez çalışmasının tekrar güncellenmesinin belki de en 

temel nedeni yukarda saymaya çalıştığım tüm bu gelişmelerin sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Yüksek lisans tezinin yazıldığı 2001 yılında tarım sektörünün 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya katkısı yaklaşık % 9,5 seviyelerinde 

iken bugün aynı oran % 6’lar seviyesine düşmüş durumdadır. Tarım 

sektörünün milli gelir içerisindeki payının artırılmasının gerekliliği 

günümüzde daha da önem arz etmektedir.  

Aydın İli tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği açısından çok önemli bir 

şehirdir. Bu ürünler arasında incirin özel bir yeri bulunmaktadır. Dünyada 

incir üretiminde Türkiye birinci sırada yer alırken Aydın ili Türkiye’deki incir 

üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Bu önemli bir potansiyeli 

göstermektedir. Ancak özellikle ekonomi konusunda etkinliğin sağlanmasında 

önemli olan faktör, bu potansiyelden ne denli faydalanılmakta olduğudur. 

Örneğin, Avusturya’da herhangi bir incir üretimi söz konusu değilken bu 

ülkenin taze incir ihracatçısı olması, yıllar önce tezde ifade etmeye çalıştığım 

“yeniden dışsatım (reexport)” kavramının ne denli önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ülke olarak incirin üretim, pazarlama ve tüketimine yönelik 
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sorunlar ne derece açık bir şekilde ortaya konulup, gerçekçi çözüm 

önerileriyle politikalar geliştirilirse gerek incir gerekse diğer tarımsal 

ürünlerden elde edilebilecek katma değer de o denli yüksek olacaktır.  

Gerek yüksek lisans tezini yazarken, gerekse tüm akademik yaşamım 

boyunca gelişimimde önemli katkıları olan Prof.Dr. Halil ÇİVİ’ye bu 

vesileyle teşekkürü bir borç bilirim. Verdiğiniz emekler, bana açmış 

olduğunuz ufuk hiçbir şeyle ödenemez hocam, iyi ki varsınız.  

Yüksek lisans tezimi yazarken engin fikirleriyle tezin oluşumuna 

önemli katkısı olan tez danışmanım Doç.Dr. Ergün ŞİMŞEK hocamı pandemi 

döneminde kaybettik. Kendisi ben ve benim gibi nice öğrencinin yetişmesinde 

önemli bir eğitimciydi. İyi bir akademisyen, iyi bir insan, iyi bir baba olan 

hocamın ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin.  

Kitabın tüm ilgililere faydalı olması dileğiyle.  

 

 

23.05.2022 

Abdullah ÖZDEMİR 
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GİRİŞ 

 

Dünyada yaşanan pandemi süreci ülkeler için tarım sektörünün ne denli 

önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Gelişmişinden az gelişmişine 

tüm ülkeler kendi kendilerine yeterlilik için tarım sektörüne gereken önemi 

göstermek zorundadır. Gelişmiş ülke deneyimlerine bakıldığında, bu ülkelerin 

öncelikle tarım sektöründe kendi kendilerine yeterli bir düzeye ulaştıkları, 

daha sonra tarımdan sanayiye kaynak aktararak gelişme yoluna girdikleri 

görülmektedir.  

Türkiye sahip olduğu gerek doğal yapısı ve gerekse iklim koşulları 

bakımından önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin 

değerlendirilmesiyle tarım sektörünün ekonomik gelişmeye istihdam, 

sanayileşme için gerekli olan ham madde, sanayi ürünleri için pazar ve bu 

ürünlerin dışsatımı yolu ile sağlanan döviz ve benzeri katkılar sağlayacağı 

rahatlıkla ifade edilebilir. Tarım ürünleri içerisinde dışsatım yönünden önemli 

bir paya sahip olan incirin, ekonomik gelişme içeresindeki yerinin 

incelenmesi ve potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması, Türkiye’nin dış 

ticareti ve ekonomisi açısından önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’nin tarım ürünleri dışsatımı 

içerisinde önemli bir paya sahip olan taze ve kuru incirin; üretim, verim, 

tüketim, dışsatım olanakları, cari ve reel fiyatlarının genel seyrinin 

incelenerek bu konuda geleceğe yönelik çıkarsamalarda bulunmaktır.  

Çalışmada materyal ve metot açıklandıktan sonra ikinci bölümde 

ekonomik gelişme ve tarım ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, tarımsal 

üretimin ve ürünlerin özellikleri genel hatlarıyla ele alınmıştır. Dördüncü 

bölümde, tarımın ekonomi içindeki yeri ve önemi başlığı altında, tarımın 

öneminin neden kaynaklandığı ve tarımın ekonomiye katkı biçimleri 

açıklanmıştır. Beşinci bölümde, incirin ekonomi içerisindeki yerinin 

açıklanabilmesi amacıyla, dünyada ve Türkiye’de taze ve kuru incir üretimi 

ele alınmıştır. Ayrıca üretimde meydana gelen verimlilik değişmeleri de 

açıklanmıştır. Yine aynı başlık altında taze ve kuru incir tüketimi, pazarlama 

kanalları, dışsatımı, fiyatlandırma ve istihdam konularına yer verilmiştir.  

Altıncı bölümde, Türkiye’de uygulanan incir politikaları, devletin 

makro düzeyde uyguladığı politikalar ve üreticilere yönelik politikalar 
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başlıkları altında verilmiştir. Yedinci bölümde incirle ilgili sorunlar ve çözüm 

önerileri başlığı altında; üretim, pazarlama ve tüketim konularında var olan 

sorunlar ve bunlara yönelik olarak çözüm önerileri anlatılmıştır.  
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1. MATERYAL VE METOT  

1.1. Materyal 

“Türkiye’de İncir Ekonomisi” başlıklı araştırma yapılırken literatürde 

yer alan Türkçe ve Fransızca kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmanın 

yürütülmesi sırasında Türkçe literatüre ulaşmada herhangi bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. Araştırmanın sayısal verilerinin toplanmasında TÜİK, DPT, 

TCMB, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İTB’nın hazırlamış olduğu istatistik ve 

raporlardan, ilgili birimlerin internet sayfalarından, Erbeyli İncir Araştırma 

Enstitüsü verileri ve bu konuda çalışan yetkililerin verdikleri bilgilerden 

yararlanılmıştır.  

 

1.2. Metot 

Bu çalışmada materyal, literatür tarama yöntemiyle elde edildikten 

sonra, hipotez-gözlem-sınıflama-sınama sıra düzeninde tümdengelim 

(dedüksiyon) metodu kullanılmıştır.  

Çalışmanın temel hipotezi şudur: “Tarım sektörü, göreli öneminin 

azalmasına karşın, Türkiye ekonomisi içinde hala önemli bir paya sahiptir. 

İncir ürününün de Türkiye tarım sektörü içinde azımsanamayacak yeri 

vardır”. 

Bu temel düşünceden hareketle ekonomik gelişme ve tarım 

bağlantısının ortaya konulabilmesi için öncelikli olarak tarım sektörünün 

önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz,  tarım sektörü, fizyolojik 

gereksinmelerin giderilmesini sağlayan birincil sektör olarak öneme sahiptir 

“İncirin ekonomi içindeki yeri nedir?” sorusuna yanıt bulabilmek için 

hem taze ve hem de kuru incirin üretim, verim, tüketim, dışsatım, istihdam ve 

fiyatları incelenmiştir. Ayrıca bu verilerden yola çıkarak geleceğe yönelik 

projeksiyonlarda bulunulmuştur. Geleceğe yönelik bulunan sonuçların 

yorumundan, çalışmanın genel hipotezine uygun sonuçlar çıkarabilmek 

olasıdır. Çünkü üretimde, tüketimde ve dışsatımda meydana gelecek artışlar 

ile sonuç bölümünde yapılması öngörülen önlemlerin uygulamaya 

konulmasıyla, incirden elde edilecek gelirler artacak, bu ise incirin tarım 

içindeki önemini daha da artırabilecektir.  



Dr. Abdullah ÖZDEMİR | 4 

 

2. EKONOMİK GELİŞME VE TARIM 

Ülkelerin sahip oldukları üretim faktörlerinin kullanım şekilleri 

ekonomik büyüme için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin 

sahip oldukları “gelişmiş” veya “az gelişmiş” sıfatlarını, faktör yoğunlukları 

ve kullanımları belirlemektedir.  

Gelişmişlik-azgelişmişlik ayırımına gidilmeden önce yanıtlanması 

gereken soru “büyüme” ve “kalkınma” kavramlarının tanımlanmasıdır.  

Büyüme kavramıyla daha çok niceliksel değişmeler dikkate alınmakta, 

bu değişmelere ilişkin mutlak değişmeler ve değişme hızları analiz 

edilmektedir. Kalkınmada ise, niceliksel bakış açısıyla niteliksel bir yaklaşım 

söz konusu edilmektedir (Dülgeroğlu, 1999:2). 

İktisadi büyüme; bir ekonomide var olan iktisadi faaliyetlerin ölçeğinde 

meydana gelen bir artışı, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin toplam 

ölçeğindeki büyüme, toplam nüfusta meydana gelen büyümeden daha fazla 

olduğu için, kişi başına gelirin de artışını ifade etmektedir (Tezel,1995: 2). 

Ekonomik kalkınma ise; belirli bir dönem içerisinde üretim faktörleri 

başına verimliliğin devamlı artışı ile bir ülkenin kişi başına gerçek Gayri Safi 

Milli Hasıla (GSMH)’sı veya gelirindeki artışlar işaret edilmektedir 

(Dülgeroğlu,1999: 3). Dolayısıyla kalkınma, ülkenin sahip olduğu ekonomik 

faktörlerdeki artış yanında, sosyal, politik ve psiko-sosyal faktörlerindeki 

iyileşmeyi ifade etmektedir. Kalkınma, bir büyüme sorunu olduğu kadar, aynı 

zamanda büyümeden de öte bir değişim, değiştirme sorunu olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Ekonomik büyüme ile kalkınma kavramlarının ülkeleri ne şekilde 

etkilediğinin anlaşılabilmesi için gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin 

incelenmesinde fayda bulunmaktadır.  

 

2.1. Gelişmiş Ülkeler ve Özellikleri 

Ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmiş ve kişi başına düşen milli 

gelir düzeyi yüksek olan ülkelere genel olarak gelişmiş ülke adı verilmektedir. 

Bu ülkeler, siyasal istikrarı, uyguladıkları ekonomik sistemi, teknolojik 

üstünlüğü ve yüksek hayat standartlarını sürdürme konusunda yoğun 

faaliyette bulunmaktadırlar.  

Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları özellikleri temel olarak iki ana başlık 
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altında toplanmaktadır. Bunlar ekonomik ve ekonomik olmayan özellikler 

olarak ifade edilmektedir.  

 

2.1.1. Ekonomik Özellikler 

Gelişmiş ülkelerin zenginliğini ya da bu sıfata hangi özellikleri 

nedeniyle sahip olduklarını anlamak için iki temel gösterge ön plana 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, GSYİH’dır. GSYİH, belirli bir yılda bir ülke 

içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin 

toplamından meydana gelmektedir. Diğer bir gösterge olan GSMH ise 

nereden geldiğine bakılmaksızın, bir ülkede yaşayan insanların toplam 

gelirleri olarak tanımlanmaktadır.  

Günümüzde, gelişmişliği açıklamada en çok kullanılan söz konusu iki 

kriter kalkınmayı açıklama konusunda ise yetersiz kalmaktadır. Kimi 

ülkelerde çok yüksek görünen bu değerler yanıltıcı olabilmektedir. Çünkü 

gelirin kendisinin yanında, söz konusu gelirin insanlar arasında nasıl 

dağıtıldığı da önemlidir. Bir ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi ekonominin 

her bir sektöründeki işgücünün payına bakılarak da belirlenmeye 

çalışılmaktadır (Tümertekin, 1997: 93). 

 

2.1.2. Ekonomik Olmayan Özellikler 

Kişi başına üretim, ulusal refahı ölçmede kullanılan bir ölçüttür ve 

ülkenin gelişmişliğiyle orantılı olarak bu değer değişebilmektedir. Ancak bu 

değişken kimi zaman kalkınmanın ekonomik olgular dışındaki durumunu tam 

olarak ortaya koyamamaktadır. Hayat standartları ve gelişmişlikle ilgili başka 

birçok gösterge daha kullanılmaktadır. Doğurganlık, ölüm oranları, ortalama 

ömür, beslenme gibi toplumsal göstergeler ve tüm bu göstergelerin birlikte 

değerlendirilmesi sonucu oluşacak İnsani Gelişme İndeksi (İGİ) günümüzde 

gelişmişliği temsil eden ya da gösteren önemli göstergelerdendir.  

1990 yılından beri her yıl yayınlanan İGİ, gelişim toplumuna dünya 

çapında bir yol gösterici olmuş ve gelişme konusundaki öncelikleri aktif 

planlara dönüştürerek küresel bir gündem oluşturmuştur. Bu planlar, tüm 

insanların barış içinde, insan haklarına saygılı, sosyal ve ekonomik refah 

içinde, her alanda, her türlü olanağa eşit olarak sahip olmasını 
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hedeflemektedir. İnsani Gelişme Raporu, insanı düşünmeye zorlayan temel 

konular ve 189 ülkeye karşılaştırmalı olarak inceleyen güncelleştirilmiş 

göstergeleri içermektedir. İnsani Gelişme Raporu; ülkeleri çok yüksek 

gelişme, yüksek gelişme, orta gelişme ve düşük gelişme olmak üzere dört ana 

kategoride gruplayarak incelemektedir (UNDP, 1998: 11). İşte gelişmiş 

ülkeler, bu sınıflandırmada yüksek gelişme içinde bulunan ülkelerdir.  

 

2.2. Az Gelişmiş Ülkeler 

Az gelişmişlik ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Bunun 

nedeni, herkesin üzerinde birleştiği bir tanım vermenin kolay olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak S.Kuznets’in yaklaşımına uygun olarak belirlenen 

üç temel kıstasa göre tanımlama yapılabilir. Bunlar azgelişmişliğin; 

uluslararası gelişme farklılıklarına göre, ekonomik kaynakların kullanım 

potansiyeline göre ve toplumsal ve bireysel temel gereksinmelerin 

karşılanmasına göre yapılan tanımlamalardır (Han ve Kaya, 1999: 7-8). 

 

a- Az Gelişmişliğin Uluslararası Gelişme Farklılıklarına Göre 

Tanımlanması 

Az gelişmişliğin tanımlanmasında en sık kullanılan yaklaşımlardan 

biridir. Az gelişmiş ülkeler, tüm ülkelere ilişkin gelişme skalasının en alt 

sıralarında yer alan ülkelerdir. Bu durumda, belirlenen kıstaslara göre ülkeleri 

bir sıralamaya sokmak ve gelişmişlerle az gelişmişleri ayıran sınırları 

tanımlamak yeterli olacaktır. Bu yaklaşımda sıralamanın ortalarında yer alan 

ülkelerin durumu belirsizlik gösterecektir. Ayrıca, kullanılan kıstaslar 

değiştikçe, kimi ülkelerin yerlerini değerlendirmek de güçleşecektir. Bu 

yaklaşım çerçevesinde az gelişmişliğin tanımlanmasında, gelişmiş ülkelerin 

yapısal özelliklerinden de hareket edilebilmesi mümkündür. Az gelişmişliğin 

gelişme skalasına göre tanımlanması, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin 

karşılıklı ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. 

Azgelişmişliğin, gelişmiş ülkelerin yapısal özelliklerine göre tanımlanması, 

azgelişmişliğin kalkınma stratejisi ve politikalarını yönlendirebilmelerinde 

ipuçları vermesi açısından önemlidir.  
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b- Az Gelişmişliğin Kaynak Kullanımına Göre Tanımlanması 

Az gelişmişlik, kaynak kullanımında fiili durum ile potansiyelin 

karşılaştırılmasıyla tanımlanmaktadır. Her ülkenin kendisine göre, ekonomik 

kaynaklarını tam ve etkin bir biçimde kullanmasına bağlı olarak ulaşabileceği 

bir çıktı düzeyi vardır. İşte ilgili ülkede gerçekleştirilen fiili üretim düzeyi, bu 

potansiyelden düşük ise, bu ülkeyi az gelişmiş sayabilmek mümkündür.  

 

c- Az Gelişmişliğin Toplumsal ve Bireysel Temel Gereksinmelerin 

Karşılanmasına Göre Tanımlanması 

Bu grup tanımlamada, insanın temel gereksinmelerinin bilimsel 

kıstaslarla saptanmış ölçütler, kalıplar çerçevesinde karşılanması temel alınır. 

Bir ülke, nüfusunun büyük çoğunluğu toplumsal ve bireysel gereksinmelerini 

gideremeyecek durumdaysa, o ülke az gelişmiş olarak nitelendirilir. 

Tüm bu tanımlamalar yanında az gelişmiş ülkeler genel bir ifadeyle, 

“fert başına düşen milli geliri ileri sanayi ülkelerinin fert başına milli 

gelirinden önemli ölçüde düşük olan ekonomiler olarak” açıklanmaktadır. 

Az gelişmişlik ve bu niteliğe sahip ülkelerin sorunlarının ortaya çıkışı 

ve bu konuda yapılan çalışmaların önem kazanması İkinci Dünya Savaşı 

sonrası döneme rastlamaktadır. Bu dönemde kaynakların kıt olması ve yine 

sermaye birikiminin yetersiz olması, gerek kalkınma hamlesinin gerekse 

kalkınmanın finansmanının gerçekleştirilmesinin önündeki en önemli 

nedenleri oluşturmuştur (Tütengil,1984: 4).  

Günümüzdeki görünüm de aynı manzarayı yansıtmaya devam 

etmektedir. Yapılan bütün ekonomik planlamaların ve alınmaya çalışılan 

önlemlerin temelini sermaye birikimini sağlama düşüncesi almaktadır.  

 

2.2.1. Az Gelişmişliğin Nedenleri 

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden geri kalmalarının 

nedenleri dört ana başlık altında toplanabilir. 

 

2.2.1.1. Bağımlılık 

Bağımlılık ya geçmişteki sömürge dönemi bağlılığın ekonomik ve 
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siyasi olarak süregelmesi ya da yeni sömürgeci güçlerin gelişmekte olan 

ülkelerin üzerindeki ekonomik ve dolayısıyla da siyasal kontrol 

mekanizmalarının sonucudur. Bu durum, kalkınmakta olan ülkelerin büyük 

kısmının gelişmiş ülke banka ve para kurumlarına ağır biçimde borçlu 

olmalarını daha iyi açıklamaktadır.  

 

2.2.1.2. Modernleşmede Gecikme 

Az gelişmiş ülkelerde kalifiye işgücü eksikliği bulunmaktadır. Bu 

eksiklik beraberinde modernleşmede gecikmeye neden olabilmektedir. 

Deneyimli ve kalifiye işgücünün belirli merkezlerde toplanması, bundan daha 

önemlisi gelişmiş ülkelere olan “beyin göçü” nedeniyle bu ülkelerin 

kalkınmaları, dolayısıyla modernleşmeleri sekteye uğramaktadır.  

 

2.2.1.3. Nüfus Patlaması  

 Günümüzde, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu yoksullar 

oluşturmaktadır. Mutlak yoksulluğun artışını açıklayabilmek için, yoksullukla 

nüfus arasındaki ilişki büyük önem taşımaktadır: Yoksulluk kavramıyla 

doğurganlık oranları birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Hayatta kalma 

içgüdüsü, yoksul aileleri pratik nedenlerden dolayı, varlıklı ailelerden daha 

fazla çocuk sahibi olmaya itmektedir. Az gelişmiş ülkelerde bu nedenle 

yoksul sınıf daha da fazlalaşmakta, bu ise “az gelişmişliğin kısır döngüsü”nde 

olduğu gibi, yoksulluğu daha da artırıcı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır  

(Tümertekin ve Özgüç, 1997: 88).  
 

2.2.1.4. Zenginliğin Eşitsiz Dağılımı 

Az gelişmiş ülkeler içerisinde yaşayan bireylerin GSMH’dan almış 

oldukları pay ve bu payın nasıl dağıldığı incelendiğinde, gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin yılların geçmesiyle birlikte daha da arttığı görülmektedir. 

Ayrıca, bu ülkelerde var olan piyasa mekanizmalarının işleyişi de kaynak 

dağılımında yetersizliklerin nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 

Az gelişmiş ekonomilerde piyasa mekanizmasının, gelişmiş piyasa 

ekonomilerine oranla görevini eksik veya aksak yaptığını, başka bir deyişle, 

kaynak dağılımında optimal dağılımdan uzak kaldığını ileri sürerken, bu 

ekonomileri bir bütün olarak kabul etmek çok zordur. Gelişme yoluna girmiş 

ve piyasa ekonomisini belirli bir ölçüde geliştirmiş bulunan ekonomilerle, 
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gelişmenin henüz başlangıcında bulunan ülkeleri aynı grup içinde düşünmek 

yanlıştır (Manisalı, 1982: 23).  

 

2.2.2. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri 

Değişik gruplandırmalar yapılmakla birlikte az gelişmiş ülkelerin 

özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

2.2.2.1. Ekonomik Özellikler 

a- Genel: İlkel bir eğitim sistemi ve halk arasında okur-yazar olmayan 

nüfus oranının genellikle yüksek olması, az gelişmiş ülkelerin genel 

özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır.  Tarımda mutlak aşırı-nüfus; yani 

tarımda çalışanların sayısı azalsa da, aynı üretimin elde edilme olanağının 

bulunması da bir diğer özelliktir.  Ayrıca, önemli oranlara ulaşan “gizli 

işsizlik” olduğuna dair delillerin varlığı ve tarım dışı istihdamın azlığı da bir 

diğer özelliktir (Tütengil, 1970: 43). 

 Gelişmekte olan ülkelerin en önemli özelliklerinden birisi de bu 

ülkelerde sermaye birikiminin çok yetersiz olması ve çok yavaş bir hızla 

artmasıdır (Savaş, 1974:27). Yine kişi başına sermayenin çok az olması 

nedeniyle kişi başına düşen gelir çok düşüktür. Genellikle bu gelir en az 

geçim düzeyinde seyretmektedir. Fert başına düşen sermaye miktarı da çok 

düşük seviyededir. Bu nedenle halkın büyük bir çoğunluğu hiç tasarrufta 

bulunamamaktadır. Aşağıdaki özellikler de az gelişmiş ülkelerin diğer 

özellikleri olarak sıralanmaktadır.  
 

•  Mevcut tasarrufun sanayi ya da ticarete yansımayan, büyük arazi 

sahipliğinin sağladığı tasarruflar olması,  

•  Tarım, ormancılık ve madencilik sektörlerinde çalışanlar diğer 

sektörlerde iş alanı bulamadıkları için bu sektörde kalmaktadır. 

•  Tarımsal üretimin daha çok protein oranı düşük olan tahıllar ve 

temel ham maddelerden oluşması. Bunun nedeni, tahıllarla et 

ürünleri arasındaki ters bağıntıdır, 

•  Gıda ve gereksinim maddelerine yapılan harcamaların çok büyük 

bir tutar oluşturması, 

•  Dışsatımın gıda maddeleri ve hammaddelere dayanması,  

•  Kişi başına ticaretin küçük hacimli olması, 
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•  Kredi ve pazarlama kolaylıklarının çok zayıf olması, 

•  Konut koşullarının çok kötü olması. 
 

b- Tarımda Temel Özellikler: 

Az gelişmiş ülkelerin tarım sektöründeki özelliklerini ana başlıklar 

altında aşağıdaki gibi özetleyebilmek mümkündür (Özbilen, 1979: 201):  

 

•  Arazi üzerinde düşük bir yatırım söz konusuysa da, mevcut 

yatırımlar, tarlalar ve işletmelerin çok küçük olması yüzünden 

ekonomik olmaktan çıkmaktadır, 

•  Tarımdaki teknik düzey son derece düşük, araç- gereçler sınırlı ve 

ilkeldir, 

•  Büyük arazilerin bulunduğu yerlerde bile, ticari tarım, ulaşım 

güçlükleri ve yerel pazarlarda talep bulunmaması yüzünden 

sınırlıdır. 

•  Küçük işletmelerin ve küçük çiftçilerin en kısa dönemli krizlerde 

bile, olumsuz iklim koşullarına direnci azdır. Sonuç olarak topraktan 

mümkün olan en yüksek verim alınmaya çalışılırken, topraksız 

kalma olasılığı ortaya çıkar,  

•  Gelir ve mal varlığına oranla çok yüksek bir borçlanma düzeyi 

egemendir, 

•  İç pazar için üretim yöntemleri genellikle eski moda ve yetersizdir. 

Geleneksel araç ve gereçlerle yapılan tarımsal üretim, ülkenin 

gereksinimlerini karşılamaktan çok uzaktır. Birçok sebepten dolayı 

tarımsal üretimin önemli bir kısmı öz tüketime ayrılmaktadır, 

•  İşletmelerin küçük ve tarlaların parçalanmış, çeşitli büyüklükte 

olması yüzünden, duyulan arazi gereksinimi en dikkate değer 

özelliktir. Bunun nedeni ise, arazi üzerindeki nüfusun artmasına 

paralel olarak arazinin parçalanmasıdır.  
 

2.2.2.2. Demografik Özellikler 
 

•  Yüksek doğum oranı (genellikle binde 40), 

•  Yüksek ölüm oranı ve ortalama ömrün kısa olması, 

•  Yetersiz beslenme ve beslenme bozuklukları, 
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•  Sağlığı koruma ile ilgili önlemlerin yetersiz olması,  

•  Kırsal nüfusun aşırı kalabalık olmasıdır.  
 

2.2.2.3. Kültürel ve Siyasal Özellikler 
 

•  Eğitim düzeyi düşük ve okur-yazar oranı düşüktür, 

•  Orta sınıf, yok denecek kadar azınlıkta kalmıştır, 

•  Kadınlar, toplum içinde daima ikinci planda kalmaktadır, 

•  Toplumsal davranışlarda geleneksel düşünce tarzı hakimdir, 

•  Az gelişmiş ekonomiler “düal (ikili) karakterli” ekonomilerdir. 

Bütün ülkelerde ikili yapı görülmekle birlikte, az gelişmiş ülkelerde 

bu özellik kendini daha baskın olarak hissettirmektedir. Az gelişmiş 

ülkelerde genellikle büyük şehirler “piyasa ekonomisi”ni, kırsal 

bölgeler yani, kasaba ve köyler ise “trampa ekonomisi”ni 

sürdürürler. Büyük şehirlerde irili ufaklı sanayi işletmeleri 

kurulmuş, gelişmiş ülkelerle iletişim ağları kurulduğu gibi demir, 

deniz, hava ve kara yolu ulaşımı sağlanmıştır. Kırsal bölgeler ise, 

geri ve içine kapalı toplulukları ifade etmektedir. Altyapı 

yatırımlarının çok fazla artırılmadığı bu ülkelerde, kırsal bölgeler alt 

yapı hizmetlerinden dahi yoksun kalabilmektedir. Yapısal düalizm 

olarak adlandırılan bu ikili karakterli ekonomiler yanında, düalizmin 

diğer çeşitleri olarak teknolojik, sosyolojik, bölgesel düalizm yine az 

gelişmiş ülkeler içerisinde barınmaktadır.  
 

2.2.2.4. Teknolojik Özellikler 
 

Az gelişmiş ülkelerin sahip olduğu teknolojik özellikler aşağıdaki gibi 

özetlenebilir (Savaş ve Eskinat; 1995: 14):  

 

•  Tarım kesiminde dönem başına üretim çok düşük düzeydedir, 

•  Teknik üretim ve teknik kadro yetersizdir, 

•  Haberleşme ve ulaşım araçları olması gereken düzeyde değildir, 

•  Kırsal alanlarda ulaşım ve taşıma olanakları yetersiz ve ilkeldir, 

•   Kullanılan teknoloji geri veya ilkeldir.   
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2.2.3. Az Gelişmişlik ve Kendi Kendine Yeterlilik 

Tükettiği malları kendisi üretebilen ülkeler, kendi kendine yeterli 

ülkeler olarak adlandırılmaktadır. Otarşi kavramı da kendi kendine yeterlilik 

anlamını içermektedir. Ancak otarşide ülkenin dış alemle ilişkisi 

kesilmektedir. Sadece kendi kendine yeterlilik düşüncesi anlamıyla kavram, 

otarşiye benzetilebilir. “Otarşi, bir ülke veya ülke grubunun izlediği ekonomik 

bakımdan kendi kendine yeterlilik politikasına denilmektedir”. Otarşi 

politikası milli ekonomiyi dış dünyadan soyutlamak için yoğun bir hükümet 

müdahalesini gerektirmektedir. Bu ülkelerde dış ticarete konulan aşıra 

kısıtlamalar, özellikle dışalım ve sermaye çıkışının engellenmesi ile 

gereksinmeleri karşılamak üzere iç üretim planları görülür. Otarşinin 

uygulandığı ülkelerde, dış ülkelerle herhangi bir bağlantı kurulmaksızın kendi 

kaynaklarının kullanımı yoluna gidilmektedir. Kendi kendine yeterli olma 

politikaları, ekonomik anlamda uygulanan milliyetçiliğin de bir sonucudur. 

Kendi kendine yeterlilik, daha geniş anlamda, gelişmekte olan ülkelerin 

milli ekonomilerinin üretim kuvvetlerini geliştirmeleri ve dışa bağımlılıklarını 

azaltarak ekonomilerine bağımsızlık tanımaları anlamına gelmektedir.  

Türkiye’de 1960 ve 1970’li yıllarda benimsenen kendi kendine yeterli 

olmanın temelinde, dışa bağımlılığın elden geldiğince azaltılmaya çalışılması 

düşüncesi yatmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma yolunda önlerinde 

bulunan engellerden biri de kaynakların dışa gitmesinde yaşanmaktadır. 

Bunun engellenebilmesi için öncelikli olarak ülkenin kendi kendine yeterli 

duruma getirilmesine yönelik çalışmalara girişilmektedir. Böylece, dışa 

bağımlılık azalacak, ülke herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında kendi 

kaynakları yeterli olacağından, daha az sorun yaşayacaktır. Az gelişmiş 

ülkelerde tarım, önemli sektörlerden biri olduğundan, kendi kendine yeterlilik 

düşüncesinin, hayata geçirilebilmesi için tarım sektörünün geliştirilmesi 

önemlidir. 



13 | TÜRKİYE’DE İNCİR EKONOMİSİ 

 

 

3. TARIMSAL ÜRETİMİN VE TARIMSAL ÜRÜNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

3.1. Tarımsal Üretimin ve Tarımsal Ürünlerin Doğal 

Koşulların Dolaysız Etkisi Altında Olması 

Tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların, tarım dışı mal ve hizmet 

üretiminde söz konusu olmayan, oldukça önemli bir etkisi vardır. Hava 

koşullarının iyi ya da kötü gitmesi, bitki ve hayvan hastalıkları, tarımsal 

üretimi, dolayısıyla tarımsal ürünleri önemli ölçüde etkilemektedir (Dinler, 

1996: 118).  

Ürünlerin büyüme döneminin doğal şartlar tarafından belirlenmesi, 

fiyat değişmelerine anında uyumu zorlaştırmaktadır. Yine, yetiştirilecek 

ürünlerin daha seçilmesi aşamasında da iklim, toprak gibi ekolojik koşulların 

büyük önemi bulunmaktadır. Örneğin, herhangi bir tarımsal ürünün 

yetiştirilmesi aşamasında, çok fazla su gereksinimi var ise bu ürünü yılın 

büyük bölümü güneşli geçen Ege Bölgesi’nde değil, Karadeniz Bölgesi’nde 

(diğer koşullar da uygun ise) yetiştirmek daha uygun olacaktır.  

Değişik iklim koşullarında yetiştirilen aynı ürünlerin veriminde de 

farklılıklar meydana gelecektir. Örneğin, birinci fındık üretim sahası içinde 

bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen fındık ile Sakarya ilinde 

yetiştirilen fındık arasında verimlilik ya da randıman açısından büyük 

farklılıklar olabilecektir. 

 

3.2. Tarımsal Üretimin Mevsimlik Olması 

Tarımsal üretimde, endüstriyel sektördekinden farklı olarak, ürün ile 

hasat arasında bir dönem farkı söz konusudur. Kimi ürünler için bu süre bir-

iki ay iken, kimi ürünlerde ise bir yılı bulabilmektedir. Bu yüzden, mevsim 

şartları tarım sektöründe işbölümü ve uzmanlaşmayı sınırlandırmaktadır. 

Tarımsal üretici, hangi mevsimde olursa olsun her işten anlamak 

durumundadır. Ancak bu şekilde, işgücünü her mevsimde değerlendirmek, 

verimli şekilde istihdam etmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak olanaklı 

olur. Yine, mevsimlerin etkisi, tarımdaki faktör talebini etkilemektedir.  

Tarımsal üretimin mevsimlik olması ve doğaya bağlılığı, üretim 

hacmini ve sürekliliğini etkilediğinden, ürünlerin piyasaya sürümünü de 

zaman yönünden etkilemektedir. Bu nedenle, üretimde meydana gelebilecek 
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dalgalanmaları önlemek için, ürünlerin stoklanması zorunlu olmaktadır (Olalı 

ve Duymaz, 1987: 6). 

 

3.3. Tarımsal Üretim Fonksiyonunun Yapısı 

Üretim fonksiyonu, bir üretim dönemi içinde, çıktı ile üretime katılan 

girdiler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Tarım kesiminde ise, her 

dönemdeki ürün miktarını belirleyen, yalnızca kullanılan girdi miktarı 

değildir. Bunun yanı sıra; yağış, ısı, çeşitli bitki ve hayvan hastalıkları gibi 

doğal etkenler de ürün miktarını belirlemekte rol oynamaktadır. Üretici, bu 

doğal etkileri tümüyle ortadan kaldıramaz. Ancak, teknoloji düzeyi ileri ise, 

etkileri bir ölçüde sınırlandırabilir. Üretimi etkilediği halde üretimden 

etkilenmeyen bu doğal etkenlere dış etkenler veya egzojen etkenler denir. 

Üretimi artırmak amacı ile daha fazla girdi kullanılsa da, doğal koşullar 

elverişsiz olursa üretim azalır. Girdi-çıktı ilişkisinin tarımda kesinlikle 

bilinememesi, “verim belirsizliği” olarak adlandırılmaktadır (Kazgan, 1993: 

5). 

 

3.4. Tarımda İş ve Aile Yaşantısının Bir Bütün Oluşturması 

Tarım, iş ve aile yaşantısını bütünleştiren tek sektör ve bir yaşam 

biçimidir. Günümüzde diğer sektörlerde bu tür bütünleşme çok daha az 

görülmektedir. Tarımsal üretici ve ailesinin oturduğu konut yalnızca bir aile 

yuvası değil, aynı zamanda işletmenin yönetim merkezi olmaktadır. Çiftçi 

ailesinin bireyleri de üretimden bağımsız düşünülememektedir. Aile bireyleri, 

çiftçiye işletme faaliyetlerinde yardımcı olurlar. İşletme geliri, ailenin ve 

çiftliğin gereksinmelerini karşılamak için kullanılırken bir ayrım 

yapılmamaktadır. Bazı araç ve gereçler hem evde ve hem de üretimde 

kullanılmaktadır. Isıtma, aydınlatma ve temizlik için yapılan masrafların ev ve 

işletme arasında bölünmesi ise son derece zordur. Tarım dışı sektörlerde ise 

genelde yönetici ile işletme sahibi birbirinden ayrı kişilerdir. Ortaklar, 

yatırdıkları sermaye oranında işletmeye sahip olurlar. Ancak işletmenin 

günlük işleri sorumlu yöneticilerce yürütülmektedir (İnan, 1998:11). 

 

3.5. Risk ve Belirsizliklerin Çok Olması 

Üretimin doğal koşullar ve atmosfer olaylarından etkilenmesi 

nedeniyle, tarımsal üretimde planlama büyük ölçüde belirsizlik koşulları 
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altında yapılmaktadır. Gelecek dönemlerdeki üretimi ve koşullarını belirlemek 

güç olduğu için miktar, kalite, fiyat ve gelir beklentilerinde de belirsizlikler 

bulunmaktadır. Dış etken ve değişkenlerin kontrol altına alınmalarına paralel 

olarak, üretimdeki belirsizlikler de azalabilecektir (Olalı ve Duymaz, 1987:6). 

Tarımsal üreticiler risk ve belirsizliklere karşı korunmak için, üretimde 

farklılaşmaya gitmektedirler. Farklılaşma ürün kayıplarını azaltmamaktadır. 

Ancak, üretim faaliyetinde ortaya çıkan kayıplar, diğer faaliyetlerdeki 

kazançlar ile dengeleneceğinden gelirin büyük ölçüde düşmesi bu sayede 

azaltılabilmektedir (İnan, 1998:13). 

 

3.6. Tarımsal Ürünlerin Homojen Olması 

Her ürün, özelliklerine göre standartlaşmıştır. Bu ilke, ancak tarımsal 

üreticinin pazarlamacıya ürünü arz ettiği piyasada geçerlidir. Ekonomi 

geliştikçe ve piyasalar örgütlendikçe, nihai tüketiciye ürünün arz edildiği 

piyasada türdeşlik ilkesi, çeşitli biçimlerde bozulur. Özellikle, işlendikten 

sonra tüketiciye arz edilen ürünlerde, bu ilke artık gerçekleşmemektedir 

(Kazgan, 1983:8). 

 

3.7. Tarımda Makineleşmenin Sınırlı Olması 

Tarımsal üretimde makine kullanımı sınırlı ve endüstriyel sektörde var 

olan kullanımına göre yaygın değildir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir 

(Karagölge, 1987:10): 

• Bazı işlemlerin makine ile yapılması olanaksızdır, 

•  Makine kullanımı için uygun araziyi her bölgede bulmak olanaklı 

olmayabilir,  

• Tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu, makine kullanımı için 

yeterli büyüklüğe sahip değildir, 

• Düşük gelirli tarım işletmelerinin makineleşmeleri için gerekli mali 

kaynaklar bulunamamaktadır. 

 

3.8. Tarımda Talep ve Arz Esnekliğinin Düşük Olması 

Tarım ürünlerinin büyük bölümü yaşam için gerekli gıda maddeleri 

olduğundan, bu ürünlerin fiyatlarında bir değişim söz konusu olduğunda 

tüketicilerin talep miktarlarında önemli değişiklikler olmamaktadır. Fiyatların 
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düşmesi durumunda tüketiciler alımlarını bir ölçüde artırırlar. Ancak bu artış 

oranı, fiyatlardaki düşüş oranından çok daha küçük olduğundan, tarımsal 

üreticilerin eline ürün satışından daha az para geçmektedir. Tarım ürünlerinin 

çoğunun talebi birden küçük olduğundan arza bağlı olarak ürün fiyatları 

şiddetli dalgalanmalar göstermektedir. Tarımsal ürünlerin arzı kısa dönemde 

esnek olmadığından, çiftçiler ürün fiyatlarındaki değişikliklere gecikmeli 

olarak tepkide bulunurlar. Bunun dışında çiftçiler, ürün fiyatlarındaki mutlak 

değişikliklerden çok, göreli fiyat değişiklikleriyle ilgilenirler. Bütün ürünlerin 

fiyatları artıyorsa, çiftçiler üretimlerini artırmayabilirler. Bazı ürünlerin 

fiyatları diğerlerinden daha fazla yükseliyorsa ve çiftçinin bu ürünleri 

yetiştirmeye karşı bir eğilimi varsa, fiyatı yüksek olan ürünlerin üretimi 

artarken, diğerlerinin üretim miktarı azalmaktadır (İnan, 1998:15). 

 

3.9. Tarımsal Ürünlerin Ham Madde Özelliği Taşıyor 

Olmaları 

Tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen ürünler, genellikle ham madde 

niteliği taşırlar. Gıda maddesi veya ham madde olarak kullanılan tarım 

ürünleri, organik niteliklerinden ötürü genellikle dayanıksız maddelerdir. Bu 

nedenle, ürünlerin piyasaya sürümünden önce uzun süre bekletilmesi veya 

depolanması riskli ve masraflıdır. Ürünlerin taşınması veya bekletilmesi çoğu 

zaman özel bir bakım gerektirebilmektedir. Ancak, bazı tarım ürünleri belirli 

bir sınai işlemden geçirildikten sonra dayanıklılık kazanırlar. Yine ham madde 

niteliğindeki tarımsal ürünlerin spesifik değerleri düşüktür (Olalı ve Duymaz, 

1987:14).  

 

3.10. Üretimin ve Piyasa Kontrolünün Sınırlı Olması  

Tarımsal işletmelerde üretimin planlanandan az ya da çok olması, 

işletmenin kârlılığını olumsuz yönde etkilediğinden, üretimin tüketici talebine 

göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla gelecekteki olası fiyatlar 

belirlenmeye çalışılmaktadır.  

Tarımsal üreticiler, ürün fiyatlarına karşı ancak ekim veya dikim 

zamanında tepkide bulunabilirler. Ekim zamanı bir ürünün fiyatı yüksekse, 

çiftçi bu ürüne ayırdığı alanı genişletebilir. Aksine, ekim zamanı fiyatı düşük 

olan ürüne çiftçi bir önceki üretim dönemine kıyasla daha az alan ayırır. 

Piyasaya fazla miktarda ürün geldiğinde, fiyatlarda düşme eğilimi görülür. 
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“Örümcek Ağı” teoremi, çiftçilerin fiyatlara tepkide gecikmelerinden ötürü 

ürün fiyatlarının dalgalandığını ve bunun için tarımsal ürünlerde piyasayı 

düzenlemenin güç olduğunu göstermektedir. Bütün bu gerçeklere karşın, 

çiftçiler yine de piyasada geçerli fiyatlara göre üretimlerini 

düzenlemektedirler.  

Sanayi işletmeleri çeşitli yollarla tekelleşmeye giderek üretim ve 

piyasayı kontrol altına alabilirler. Ancak tarımsal üreticiler üretimi kontrol 

amacıyla bu şekilde bir araya gelerek tekelleşemezler. Çiftçiler genelde 

ürünlerini etkin biçimde pazarlamak amacıyla tarım kooperatifleri 

kurmaktadırlar (İnan, 1998:16).  
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4. TARIMIN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Tarım kesiminin ekonomi içindeki yeri ve önemi; öncelikle nüfus, 

işgücü ve istihdam yönünden, daha sonra beslenme açısından, son olarak, 

endüstriyel sektöre ham madde üretme yönünden ele alınacaktır.  

 

4.1. Nüfus, İşgücü ve İstihdam Yönünden Önemi 

Ekonomik faaliyetlerin oluşmasında, gelişmesinde ve hız kazanmasında 

insan faktörünün katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü nüfus ekonomik 

yapı içerisinde hem bütün sektörler için işgücüne arz kaynağı oluşturmakta, 

hem de çeşitli sektörlerin ürettikleri mal ve hizmetleri tüketim amacıyla talep 

etmektedirler. Nüfus kavramının içerik olarak ve ekonomideki önemi 

açısından açıklanabilmesi için nüfus yoğunluğu ve nüfus hareketlerinin 

incelenmesi gerekmektedir.  

2021 yılında, yıllık nüfus artış hızı binde 11.05 olarak hesaplanmıştır. 

Kırsal kesim nüfusunun toplam nüfus içindeki payı % 6,8’e düşmüş, kentli 

nüfus oranı % 93,2’ye yükselmiştir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren 

başlayan “köyden kente göç” olgusunun artış göstermesiyle başlayan kırsal 

nüfusun azalması, günümüzde kent nüfusunun çok önemli oranlara çıkmasına 

zemin hazırlamıştır. 

Çizelge 1: Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Nüfusun Gelişimi (1927-2021) 

 

Yıllar 

Genel 

Nüfus 

Kent 

Nüfusu 

Genel 

Nüfusa 

Oranı (%) 

Kırsal 

Nüfus 

Genel 

Nüfusa 

Oranı (%) 

1927 13.648.270 3.305.879 24,2 10.342.391 75,8 

1935 16.158.018 3.802.642 23,5 12.355.376 76,5 

1940 17.820.950 4.346.249 24,4 13.474.701 75,6 

1945 18.790.174 4.687.102 24,9 14.103.072 75,1 

1950 20.947.188 5.244.337 25,0 15.702.851 75,0 

1955 24.064.763 6.927.343 28,8 17.137.420 71,2 

1960 27.754.820 8.859.731 31,9 18.895.089 68,1 

1965 31.391.421 10.805.817 34,4 20.585.604 65,6 

1970 35.605.176 13.691.101 38,5 21.914.075 61,5 

1975 40.347.719 16.869.068 41,8 23.478.651 58,2 

1980 44.736.957 19.645.007 43,9 25.091.950 56,1 

1985 50.664.458 26.865.757 53,0 23.798.701 47,0 

1990 56.473.035 33.326.351 59,0 23.146.684 41,0 
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2000 67.803.927 44.006.274 64,9 23.797.653 35,1 

2007 70.586.256 49.747.859 70,5 20.838.397 29,5 

2010 73.722.988 56.222.356 76,3 17.500.632 23,7 

2015 78.741.053 72.523.134 92,1 6.217.919 7,9 

2020 83.614.362 77.736.041 93,0 5.878.321 7,0 

2021 84.680.273 78.908.631 93,2 5.771.642 6,8 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 1’deki verilere göre; 1955 yılında toplam nüfus içinde kırsal 

nüfusun payı % 71.21 düzeyine inerken, şehir nüfusunun oranı ise % 32.09 

oranına çıkmıştır. 1980 yılına gelindiğinde kırsal nüfusun toplam içindeki 

payı % 56.09’a inmiştir. Buna karşılık şehir nüfusunun oranı ise % 43.91 

oranına çıkmıştır.  

Türkiye’nin genel göç oranında (iller arası göçün beş yaşın üzerindeki 

toplam nüfusa oranı) gözlenen eğilim 1970-1990 döneminde kararlı değildir. 

1970’de daha yüksek olan oran, 1975-1985 döneminde sürekli olarak azalmış, 

ancak 1990’da yeniden artış göstermiştir. Aynı nitelikte dalgalanma, kırsal 

yörelerden kentsel yerlere göçte de gözlenmektedir. Bu göçün toplam kent 

nüfusuna oranı 1985’de, 1980 ve 1990’a oranla, daha yüksektir. 1985 

yılındaki bu yüksek oranın bir nedeni de Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal 

ortamdır. Bu şekilde nüfus, 1980 yılında gerçekte olduğundan daha az 

çıkmıştır.  

Bölgesel açıdan da 1965 yılında Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en çok 

nüfuslu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu en az nüfuslu bölgesi idi. 1990 yılına 

gelindiğinde ise Marmara bölgesi en çok nüfuslu bölge düzeyine erişmiştir. 

Buna karşılık, Güneydoğu Anadolu son sıradaki yerini korumuştur. Ancak, 

Güneydoğu Anadolu 1965-70, 1980-85 ve 1985-90 dönemlerinde en yüksek 

nüfus artış hızına sahip bölge idi. Bunun sonucu olarak, Güneydoğu 

Anadolu’nun nüfus miktarı yönünden göreli durumu 1950 yılından 1990 

yılına değin çok gelişmiştir. İç göç 1985-1990 döneminde şu eğilimleri 

göstermiştir: Kentsel yerlerden kentsel yerlere göç, kentsel yerlerden kırsal 

yörelere göç, kırsal yörelerden kentsel yerlere göç, kırsal yörelerden kırsal 

yörelere göç. Bu tür göçlerin payı yüzde olarak 1985-1990 döneminde 

sırasıyla, 62.2, 12.6, 18.0, 7.2 idi. Bu yüzdeler kentler arası göçün büyük 

önemini göstermektedir. Hizmet kesimleri, göç edenlerin yöneldikleri temel 
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kesimler olma niteliklerini 1980’lerde de korumuşlardır. Ancak, toplum 

hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler kesiminin payında 1985-1990 

döneminde bir azalma olmuştur. Bu azalma hem iller arası göçler hem de 

kırsal-kentsel göçler için söz konusudur. Benzer bir azalma 1985-1990 

döneminde kırsal-kentsel göç için imalat sektörünün payında görülmektedir. 

İller arası göçte ücretli, maaşlı ve yevmiyelilerin, işverenlerin, kendi hesabına 

çalışanların ve ücretsiz aile işçilerinin paylarında 1980-1985 ve 1985-1990 

dönemleri arasında önemli bir farklılık gözlenmemektedir. Buna karşılık, 

kırsal-kentsel göçte, 1980-1985 döneminden 1985-1990 dönemine 

geçildiğinde, her tür ücretlinin payında önemli bir azalma, ücretsiz aile 

işçilerinin payında önemli bir artış olmuştur. Türkiye’de en çok göç alan dört 

il İstanbul, Adana, İzmir ve Ankara’dır. Göç edenler için çekicilik odağı olan 

ekonomik etkinlikler bölgelere göre değişmektedir. Söz konusu bölgeler 

içinde İstanbul çevresi, beklenebileceği gibi, sanayinin en yüksek çekiciliğe 

sahip bulunduğu bölgedir. Sanayinin çekicilik oranının büyüklüğüne göre 

yapılan düzenleme İstanbul, İzmir, Ankara, Adana sıralamasını ortaya 

çıkarmaktadır. Tarım için aynı nitelikte bir sıralama Adana, İzmir, İstanbul, 

Ankara şeklinde olmaktadır. Hizmet kesimleri tüm bölgelerde temel çekicilik 

alanları olma niteliğine sahip bulunmaktadır. 1997 yılı verilerine göre, 

Türkiye’nin nüfus büyüme hızı 1990 sonrasında önemli ölçülerde azalmıştır. 

Bingöl, Kilis, Tunceli gibi bölge illeri dışarıda tutulursa, Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde nüfus büyüme hızları yüksektir. Kırsal nüfus payında azalmalar 

meydana geldiği görülmektedir (TÜİK, 1998: XXXV). 

1990-97 yılları arasında yıllık nüfus artış hızı ortalama binde 15.08 

olmuş, bu nüfus artış hızı il ve ilçe merkezleri için binde 28.27, köyler için ise 

binde -6.57 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye'de ikamet eden nüfusa göre 

yıllık nüfus artış hızı 1990-1997 döneminde ortalama binde 15.33 olarak 

gerçekleşmiştir. 1990 Genel Nüfus Sayımına göre, il ve ilçe merkezlerinin 

toplam nüfus içindeki oranı % 59.21, köy nüfusunun toplam nüfus içindeki 

oranı ise % 40.79 iken 1997 Genel Nüfus Tespitine göre il ve ilçe 

merkezlerinin toplam nüfus içindeki oranı % 65.03, köy nüfusunun toplam 

nüfus içindeki oranı ise % 34.97 olarak gerçekleşmiştir 

(http://www.TÜİK.gov.tr/).  

2021 Yılına gelindiğinde, Türkiye’de nüfus 84.680.273 kişiye çıkmıştır. 
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1990’lı yıllara kıyasla nüfusta önemli oranda artış meydana gelmiştir. Bu 

süreçte özellikle dış göçün fazla olması da nüfusun yüksek çıkmasının bir 

başka nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 1980’li yıllarda nüfusun 

yarıdan fazlası kırsal alanda ikamet etmekte iken, 2021 yılına gelindiğinde 

oran % 6,8’e kadar gerilemiştir. Tarım sektöründe üretimdeki düşüşlerin 

nedenlerinden biri de söz konusu azalmadan kaynaklanmaktadır.  

Tarımın doğası gereği üretim faaliyetlerinin belirli dönemlerde 

yapılması, işgücü talebinin mevsimlere göre değişmesi ve makinalaşma, 

tarımda hem açık hem de gizli işsizliğin yüksek oranlara çıkmasına neden 

olmaktadır. 

Çizelge 2’de Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı verilmiştir.  

Çizelge 2: Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 

Yıllar  Tarım Sanayi Hizmetler 

1955 77.40 08.21 14.38 

1960 74.94 09.76 13.30 

1965 71.91 10.52 17.57 

1970 67.66 12.20 20.14 

1975 67.28 12.20 20.52 

1980 59.95 15.69 24.36 

1985 58.95 15.06 25.99 

1990 53.66 17.86 28.48 

1995 46.70 21.50 31.80 

2018 18,40 19,70 61,70 

2019 18,10 19,80 62,00 

2020 17,50 20,50 61,80 

Kaynak: TÜİK, 2000a:127 ve https://www.cloudsdomain.com (Son üç yıl verileri). 
  

Çizelge 2’den de görüldüğü gibi 1955 yılında Türkiye’de çalışan 

nüfusun önemli bir kısmı tarım kesiminde istihdam edilmektedir. 1955 

yılından 2020 yılına kadar geçen süre içinde tarım sektöründe çalışan nüfusun 

% 77,40’dan % 17,50’ye düşmüştür. 2000’li yıllara gelindiğinde sektörler 

arası işgücü dağılımında sanayi sektörünün payında çok fazla değişim 

olmamasına rağmen, tarım sektörünün büyük oranda değer kaybettiğine şahit 

olunmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, kırsal alanda yaşayan kişi 

sayısının azalması, tarım sektöründe üretilen ürünlerin çok fazla katma değer 

yaratılamamadan hammadde olarak satılması, gerekli dağıtım kanallarının 
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işletilememesi gibi nedenlerle insanlar daha çok kentsel alanlarda ve 

hizmetler sektöründe çalışmayı çıkar yol olarak görmektedirler.  

Türkiye’nin ekonomik dinamiğine ve gelir açısından tarım sektörünün 

GSMH içindeki payına bakıldığında, Türkiye’yi bir tarım ülkesi olarak 

görmek yanlıştır. Özellikle bu sektördeki ücretsiz aile işçilerinin fazlalığı 

dikkat çekmektedir. Çalışma karşılığında alınan ücret, çoğu zaman boğaz 

tokluğu veya yaşamayı ancak devam ettirecek kadar olduğundan istihdamın 

kalitesi son derece düşüktür. İstatistiklere tam anlamıyla yansımamakla 

birlikte Türkiye’de yaygın bir işsizlik sorununun yaşandığı da bir gerçektir. 

Türkiye’de tarımsal yapı özelliklerinin ağırlık taşıması sebebiyle açık işsizlik 

yerine, tarım sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde çok yaygın bir gizli 

işsizlik yaşanmaktadır (TÜİK, 1998:9). 

 Türkiye’de tarımsal üretimde aile işletmeleri temel birimlerdir. 

İstihdamın büyük bölümü tüm aile bireylerinin katılımı ile 

gerçekleştirilmektedir. Tarım sektöründe bağımlı işçi niteliğinde sayılabilecek 

istihdam, köylerde çiftçi aileleri arasında küçük ölçekli işlerde ve mevsimlik 

olarak, genellikle Güney bölgelerinde pamuk ekim alanlarında görülmektedir. 

Kentsel aile yapısı ile karşılaştırıldığında, kırsal kesimde kadın ve çocuklar 

arasında işe katılım oranları oldukça yüksektir (OECD: 1994: 41).   

 

4.2. Tarım Sektörünün Beslenme Açısından Önemi 

Beslenme, tüm insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Maslow’un 

“ihtiyaçlar hiyerarşisi”nde de ifade ettiği gibi, birincil derecede karşılanması 

zorunlu olan gereksinimlerden biri de fizyolojik ihtiyaçlardır. Beslenme 

gereksiniminin giderilememesi durumunda insan hayatının varlığı da 

tehlikeye girecektir. Fizyolojik gereksinimlerin karşılanabilmesi, kısacası 

insanların beslenebilmeleri de gıda maddelerine bağlıdır. Besin maddelerinin 

kaynağını ise bir takım yapay yöntemler hariç, genel olarak tarım sektörü 

oluşturmaktadır. Tarım sektörü bu fonksiyonunu tarımsal üretim yoluyla 

gerçekleştirmektedir. 

Tahıl üretimi, öncelikle nüfusun beslenmesi yönünden büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, tahıl üretimindeki düşme ve yükselmeler, hayat 

pahalılığına ve halkın geçinme düzeyine doğrudan etki etmektedir. Türkiye’de 

tahıl üretiminden elde edilen gelir, bitkisel ürün türleri içerisinde, tarımsal 
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gelire en yüksek katkıyı sağlamaktadır. Tahıl üretimi aynı zamanda tarımsal 

gelire ve Milli Gelir (MG)’e en yüksek katkısı olan faaliyet alanı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Çizelge 3: 2010-2021 Yılları Arasında Seçilmiş Önemli Hububat ve Baklagil 

Bitkilerinin Ekiliş Alanları (Dekar) 

Yıllar Buğday Arpa Çavdar Mercimek Fasulye Nohut 

2010 81.034.000 30.400.000 1.410.000 2.116.000 1.033.811 4.556.900 

2011 80.960.000 28.688.331 1.276.530 1.923.225 946.254 4.464.129 

2012 75.296.394 27.487.664 1.432.216 2.147.875 931.740 4.162.416 

2013 77.726.000 27.205.100 1.381.656 2.605.000 847.630 4.235.570 

2014 79.192.084 27.872.973 1.150.800 2.324.461 911.103 3.885.175 

2015 78.668.874 27.835.830 1.123.129 2.074.690 935.840 3.593.042 

2016 76.719.448 27.400.521 1.146.493 2.354.743 898.197 3.595.289 

2017 76.688.785 24.247.372 1.010.923 2.693.181 897.221 3.953.099 

2018 72.992.701 26.119.403 1.109.025 2.430.652 848.045 5.144.159 

2019 68.463.271 28.690.715 1.121.642 2.427.761 889.385 5.205.951 

2020 69.222.364 30.971.625 1.043.651 2.098.215 1.029.857 5.115.607 

2021 67.446.655 31.691.005 997.555 2.601.995 1.077.964 4.878.857 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

  

Çizelge 3’den de görüldüğü gibi, 2010 yılına göre 2021 yılında Buğday 

ve Çavdar ekim alanlarında küçülme meydana gelmiştir. Özellikle un 

fiyatlarındaki artış konusunda, Türkiye’de ülke içinde buğday üretim 

alanlarının azalmasının da etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle ülke dışından 

buğday ithalatında son dönemde önemli artışlar yaşanmaktadır. 2010-2021 

döneminde Arpa, Mercimek, Fasulye ve Nohut üretim alanlarında az da olsa 

genişleme söz konusu olmuştur.  

 

Çizelge 4: 2010-2021 Yılları Arasında Seçilmiş Önemli Hububat ve Baklagil 

Üretimleri (1000 Ton) 

Yıllar Buğday Arpa Çavdar Mercimek Fasulye Nohut 

2010 19.674.000 7.250.000 365.560 422.000 212.758 530.634 

2011 21.800.000 7.600.000 365.750 380.000 200.673 487.477 

2012 20.100.000 7.100.000 370.000 410.000 200.000 518.000 

2013 22.050.000 7.900.000 365.000 395.000 195.000 506.000 

2014 19.000.000 6.300.000 300.000 325.000 215.000 450.000 

2015 22.600.000 8.000.000 330.000 340.000 235.000 460.000 
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2016 20.600.000 6.700.000 300.000 345.000 235.000 455.000 

2017 21.500.000 7.100.000 320.000 400.000 239.000 470.000 

2018 20.000.000 7.000.000 320.000 310.000 220.000 630.000 

2019 19.000.000 7.600.000 310.000 310.000 225.000 630.000 

2020 20.500.000 8.300.000 295.681 328.418 279.518 630.000 

2021 17.650.000 5.750.000 200.000 228.000 305.000 475.000 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 4 verilerinden de görüldüğü gibi Türkiye’de buğday, arpa, 

çavdar, mercimek ve nohut üretiminde önemli miktarda azalma meydana 

gelmiştir. Bu dönemde yalnızca fasulye üretiminde artış yaşanmıştır. Son 

dönemde özellikle tarımsal ürünlerin ithalatına gidilmesi bu sonucun ortaya 

çıkmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Çizelge 5: 2010-2021 Yılları Arasında Seçilmiş Önemli Hububat ve Baklagil 

Verimleri 

Yıllar Buğday Arpa Çavdar Mercimek Fasulye Nohut 

2010 243 238 259 199 206 116 

2011 269 265 287 198 212 109 

2012 267 258 258 191 215 124 

2013 284 290 264 152 230 119 

2014 240 226 261 140 236 116 

2015 287 287 294 164 251 128 

2016 269 245 262 147 262 127 

2017 280 293 317 149 266 119 

2018 274 268 289 128 259 122 

2019 278 265 276 128 253 121 

2020 296 268 283 157 271 123 

2021 262 181 200 88 283 97 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 5 verilerine göre, 2010-2021 döneminde dönüm başına verimi 

artış gösteren ürünler buğday ve fasulye olmuştur. Bunun yanı sıra verimde 

azalmanın yaşandığı ürünler ise arpa, çavdar, mercimek ve nohut olarak 

sıralanmaktadır. Özellikle buğdayda verim artışı yaşanmasına karşılık, buğday 

üretim alanlarında meydana gelen azalma, beraberinde üretim miktarının da 

önemli oranda düşmesine neden olmuştur. Bu ise buğday ithalatının daha da 
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artmasına zemin hazırlamıştır.  

 

Çizelge 6: 2010-2021 Yılları Arasında Bazı Önemli Endüstri Bitkilerinin Ekiliş 

Alanları (1000 Hektar) 

Yıllar Pamuk Tütün Ş.Pancarı Ayçiçeği Patates 

2010 4.806.500 813.335 3.291.669 6.414.000 1.388.660 

2011 5.420.000 766.575 2.972.648 6.557.000 1.429.849 

2012 4.884.963 1.076.984 2.806.945 6.046.160 1.720.867 

2013 4.508.900 1.330.733 2.913.282 6.097.839 1.250.297 

2014 4.681.429 992.615 2.887.851 6.574.576 1.297.032 

2015 4.340.134 919.691 2.744.873 6.853.174 1.538.787 

2016 4.160.098 925.048 3.224.477 7.201.081 1.448.572 

2017 5.018.534 995.287 3.392.742 7.796.217 1.428.835 

2018 5.186.342 935.034 2.921.044 7.344.651 1.359.373 

2019 4.778.681 882.362 3.137.891 7.526.318 1.408.967 

2020 3.592.200 884.659 3.381.078 7.288.528 1.479.935 

2021 4.322.790 686.606 2.893.167 9.011.531 1.389.175 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 6 verilerinden de görüldüğü gibi, Türkiye’de 2010-2021 

döneminde endüstri bitkileri ekim alanlarında azalmanın yaşandığı ürünler; 

tütün ve şeker pancarıdır. Pamuk ve ayçiçeği ekim alanlarında artış 

yaşanırken, patates ekim alanlarında ise dikkate değer bir değişim 

yaşanmamıştır.  

 

Çizelge 7: 2010-2021 Yılları Arasında Bazı Önemli Endüstri Bitkilerinin Üretimleri 

(Bin Ton) 

Yıllar Pamuk Tütün Ş.Pancarı Ayçiçeği Patates 

2010 2.150.000 53.018 17.942.112 1.320.000 4.513.453 

2011 2.580.000 45.435 16.126.489 1.335.000 4.613.071 

2012 2.320.000 73.285 14.919.940 1.370.000 4.795.122 

2013 2.250.000 93.158 16.488.590 1.523.000 3.948.000 

2014 2.350.000 74.696 16.743.045 1.637.900 4.166.000 

2015 2.050.000 67.990 16.022.783 1.680.700 4.760.000 

2016 2.100.000 74.238 19.592.731 1.670.716 4.750.000 

2017 2.450.000 93.666 21.149.020 1.964.385 4.800.000 

2018 2.570.000 75.276 17.436.100 1.949.229 4.550.000 
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2019 2.200.000 68.224 18.054.320 2.100.000 4.979.824 

2020 1.773.646 79.081 23.025.738 2.067.004 5.200.000 

2021 2.250.000 73.000 18.250.000 2.415.000 5.100.000 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

  

Endüstri bitkilerinin üretimlerinde 2010-2021 döneminde Çizelge 7’den 

de görüldüğü gibi, tarımın genel özelliklerden kaynaklanan dalgalanmalar 

olmakla birlikte genel olarak artışlar meydana gelmiştir. Söz konusu dönemde 

en fazla artış, ayçiçeği, şeker pancarı, patates ve pamuk üretimlerinde 

olmuştur.  

 

Çizelge 8: 2010-2021 Yılları Arasında Bazı Önemli Endüstri Bitkilerinin Verimleri 

(Kg/Hektar) 

Yıllar Pamuk Tütün Ş.Pancarı Ayçiçeği Patates 

2010 447 65 5.451 206 3.250 

2011 476 59 5.425 204 3.226 

2012 475 68 5.315 227 2.786 

2013 499 70 5.660 250 3.158 

2014 502 75 5.798 249 3.212 

2015 472 74 5.837 245 3.093 

2016 505 80 6.076 232 3.279 

2017 488 94 6.234 252 3.359 

2018 496 81 5.969 265 3.347 

2019 460 77 5.754 279 3.534 

2020 494 89 6.810 284 3.514 

2021 520 106 6.308 268 3.671 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 8’den de anlaşılacağı üzere şekerpancarı, ayçiçeği, patates ve 

pamuk veriminde artış meydana gelmiş, haşhaş verimi düşmüş, tütün 

veriminde ise yıllar itibarıyla dalgalanmalar yaşanmıştır. Türkiye’de üretilen 

diğer endüstri bitkileri kenevir, anason ve ketendir.  

Türkiye sahip olduğu iklim ve ekolojik şartlar bakımından bazı tropik 

meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Üretim miktarı 

bakımından en çok üretilen meyveler, başta üzümsü meyveler olmak üzere 

sırasıyla yumuşak çekirdekliler, taş çekirdekliler, turunçgiller ve sert 

kabuklulardır (TZOB, 1997:101). 
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Çizelge 9: 2010-2021 Yılları Arasında Bazı Önemli Meyvelerin Ağaç Sayıları (Bin 

Adet) 

Yıllar Fındık Elma Portakal 

2010 11.511 41.423 13.418 

2011 8.569 42.720 12.948 

2012 8.210 45.254 13.270 

2013 6.984 47.077 13.523 

2014 6.220 48.665 13.862 

2015 7.865 52.272 14.055 

2016 7.371 55.585 13.861 

2017 7.775 55.771 13.124 

2018 9.819 61.288 13.150 

2019 10.002 64.558 12.985 

2020 10.110 66.476 12.306 

2021 12.364 72.320 12.625 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 9 verilerine göre, 2010-2021 döneminde meyve ağaç sayısının 

en fazla artış gösterdiği ürün elma olmuştur. Fındık ağaç (ocak) sayısında da 

az da olsa artış meydana gelirken, portakal ağaç sayısında ise bir azalma 

meydana gelmiştir.  

 

Çizelge 10: 2010-2021 Yılları Arasında Bazı Önemli Meyvelerin Üretim Miktarları 

Yıllar Fındık Elma Portakal 

2010 600.000 2.600.000 1.710.500 

2011 430.000 2.680.075 1.730.146 

2012 660.000 2.888.985 1.661.111 

2013 549.000 3.128.450 1.781.258 

2014 450.000 2.480.444 1.779.675 

2015 646.000 2.569.759 1.816.798 

2016 420.000 2.925.828 1.850.000 

2017 675.000 3.032.164 1.950.000 

2018 515.000 3.625.960 1.900.000 

2019 776.046 3.618.752 1.700.000 

2020 665.000 4.300.486 1.333.975 

2021 684.000 4.493.264 1.742.000 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 
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Fındık ve portakal üretimlerinde ağaç sayıları ile üretim miktarları 

arasında doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Yani ağaç sayısı arttıkça 

üretimde de artış meydana gelmektedir. Bu doğrultuda Çizelge 10 verilerine 

göre, özellikle elma üretiminde önemli artış meydana gelirken, fındık ve 

portakal üretimi daha düşük oranda artış göstermiştir.   

 

4.3. Tarımın Endüstriyel Sektöre Ham Madde Üretme 

Yönünden Önemi  

Endüstri devriminden önce tarımsal ürünler, beslenme amacı dışında ev 

yapımında, giyimde, temizlikte vb. birçok alanda yaygın şekilde 

kullanılmaktaydı. Endüstri devrimi ile birlikte, tarımsal ürünlere dayalı 

endüstrilerin gelişmesi, endüstriyel ham madde üretimine yönelik tarımsal 

mallara olan talepte, büyük artışların ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. 

Bu kapsamda, pamuk üretim sahaları hızla artmıştır. Kauçuk üretimi özellikle 

kolonilerde yaygın bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Yün hayvancılığı 

büyük bir aşama kaydetmiştir (Dinler, 1993:47). 

 

4.4. Tarımın Ekonomiye Katkısı 

Tarımın ekonomiye katkısı üç başlık altında; ürün, pazar ve üretim 

faktörü katkısı olarak gerçekleşmektedir.  

 

4.4.1. Ürün Katkısı 

Ekonomi gelişirken bütün kesimlerde üretim, farklı oranlarda olmakla 

beraber, artış göstermektedir. Tarım kesiminin gelişme hızı, diğer kesimlere 

göre daha düşüktür. Bunun yanında özellikle gelişmenin başlangıç 

devrelerinde MG’in yarıya yakın kısmını tarım sektörü oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, tarımsal üretimin artması, MG içerisindeki tarım kesiminin payını 

artırmaktadır.  

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında tarım kesiminde, tarla 

bitkilerinden 61.720.345 ton, sebzelerden 31.753.466 ve meyvelerden 

23.120.287 ton ürün elde edilmiştir.  

Tarla ürünlerinden 2021 yılında; tahıldan 31.869.886 ton, 

baklagillerden 1.054.020 ton, yağlı tohumlardan 3.026.082 ton ve yumru 

bitkilerden 23.352.325 ton üretim yapılmıştır.  
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Sebzelerden 2021 yılında; yumru ve kök sebzelerden 3.874.902 ton, 

meyvesi yenen sebzelerden 25.614.336 ton, başka yerde sınıflandırılmamış 

sebzelerden 2.264.228 ton üretim yapılmıştır.  

Meyvelerden 2021 yılında; yumuşak çekirdeklilerden 5.236.478 ton, 

sert çekirdeklilerden 4.673.736 ton, turunçgillerden 5.362.615 ton, sert 

kabuklulardan 1.384.147 ton, üzümsü meyvelerden 6.463.311 ton üretilmiştir. 

 

4.4.1.1. GSMH’ya Katkısı 

GSMH, bir ülkede bir yıl içerisinde üretilen bütün mal ve hizmetlerin 

piyasa fiyatlarıyla toplam değerini ölçmeye yarayan bir kavramdır (Seyidoğlu, 

1992: 286).  

Ülkede üretilen toplam mal miktarı ve bu üretim içinde tarım 

sektörünün payının ne kadar olduğu, aynı zamanda ürün katkısının 

ölçülebilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle öncelikle Çizelge 11’de 

Türkiye’de GSYİH miktarları ve tarım sektörünün milli gelir içerisindeki 

payına yer verilmiştir.  

 

Çizelge 11: Türkiye’de 1998-2021 Dönemi GSYİH ve Tarım Sektörünün Payları 

Yıllar GSYİH (Bin TL) 

Tarım 

Sektörünün 

GSYİH İçindeki 

Değeri 

Tarım 

Sektörünün 

GSYİH İçindeki 

Oranı (%) 

1998 71.944.700 8.957.343 12,45 

1999 107.374.258 11.229.013 10,46 

2000 171.494.210 17.205.761 10,03 

2001 247.266.207 21.729.848 8,79 

2002 362.109.648 36.901.720 10,19 

2003 472.171.775 46.249.933 9,80 

2004 582.852.799 54.365.145 9,33 

2005 680.275.847 62.349.598 9,17 

2006 795.757.109 64.415.593 8,09 

2007 887.714.414 66.197.107 7,46 

2008 1.002.756.496 74.451.345 7,42 

2009 1.006.372.482 81.234.274 8,07 

2010 1.167.664.479 104.703.635 8,97 

2011 1.404.927.615 114.838.169 8,17 

2012 1.581.479.251 121.692.893 7,69 
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2013 1.823.427.315 121.733.979 6,68 

2014 2.054.897.828 134.744.489 6,56 

2015 2.350.941.343 161.471.476 6,87 

2016 2.626.559.710 161.330.969 6,14 

2017 3.133.704.267 189.232.800 6,04 

2018 3.758.773.727 217.107.229 5,78 

2019 4.317.786.909 276.371.822 6,40 

2020 5.046.883.307 337.160.051 6,68 

2021 5.037.310.076 302.208.679 6,07 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr.  

  

1968 yılında 164 milyar Türk Lirası olan GSMH, yeni ekonomik 

önlemler sonucu 1990’lı yıllara kadar olumlu yönde gelişme göstermiştir. 

GSMH, 1994 yılında para piyasalarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan bir 

düşme yaşanmakla birlikte daha sonra 1997 ve 1998 yıllarında cari fiyatlarla 

büyüme göstermiştir.  

1999 yılında GSMH cari fiyatlarla 78.2 katrilyon TL, 1987 fiyatlarıyla 

11 trilyon olarak gerçekleşmiş, bu dönemdeki fiyat deflatörü % 56.2 olmuştur. 

GSMH’ da yaşanan % 6.4’lük daralma, nüfus artışıyla birlikte 

değerlendirildiğinde sabit fiyatlarla kişi başına düşen GSMH % 7.7’lik azalma 

ile 1,735,949 TL’ ye, dolar bazında % 11.6’lık düşüşle 2,878 dolara 

gerilemiştir. Böylece kişi başına düşen milli gelir 1996 düzeyinin altına 

inmiştir.  

1990-1999 yılları arasında GSMH sabit fiyatlarla ancak % 32 oranında 

artmıştır. 1980-1989 yılları arasında gerçekleşen büyüme ise % 52 olmuştur. 

1990’lı yıllarda büyümenin sınırlı düzeyde kalmasının en büyük nedeni 1994 

ve 1999 yıllarında yaşanan krizlerdir. 1994 Yılında % 6.1 gerileyen ekonomi, 

1999 yılında da II. Dünya Savaşından bu yana yaşanan en ciddi küçülmeyle % 

6.4 daralmıştır. Bunlara bir de Körfez Savaşı sonrası Irak’a uygulanan 

ambargo nedeniyle minimal düzeydeki 1991 yılındaki % 0.3’lük büyüme 

eklendiğinde, Türkiye ekonomisinin bu dönemde iç ve dış nedenlerle çok sık 

krize girdiği söylenebilir. 1997 yılı Temmuz ayında Güneydoğu Asya’da 

görülen mali kriz, 1998 yılı Ağustos ayında Türkiye’nin önemli ticaret 

ortaklarından biri olan Rusya’ya da sıçrayarak aynı yıl tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır. İlk olarak Güneydoğu Asya krizine karşı direnç gösteren 
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Türkiye, Rusya krizinden önemli ölçüde etkilenmiş ve 1998 yılının ilk 

çeyreğinde erişilen % 9.5’lik büyüme daha sonraki dönemlerde azalarak 1998 

yılı son çeyreğinde % 0.6’ya kadar düşmüştür. 1999 yılına kadar % 8.7’lik 

sert bir küçülmeyle başlayan GSMH, ikinci çeyrekte, biraz toparlanmakla 

birlikte % 3.2 oranında küçülmüştür. Bu dönemde meydana gelen 17 Ağustos 

depremiyle birlikte kapasite kullanım ve sanayi üretim endekslerinde önemli 

azalmalar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda GSMH % 6.1 oranında 

küçülmüş ve 1999 yılı genel büyüme oranı % - 6.4 olarak gerçekleşmiştir 

(TÜİKc, 2000:3). Özellikle 2008 küresel krizinden sonra 2009 yılında cari 

fiyatlarla hesaplanan GSYİH’da bile çok küçük bir artış meydana 

gelebilmiştir. 1998-2021 dönemi bir bütün olarak incelendiğinde tarım 

sektörünün ekonomi içindeki payının neredeyse % 50’lerden daha fazla 

azalmış ve pay % 12.45’lerden % 6’lara kadar gerilemiştir.   

GSMH’yı oluşturan ekonomik faaliyet kolları; tarım, sanayi ve 

hizmetler olmak üzere üç grup altında toplanmaktadır. Bu noktadan hareketle 

GSMH’yı oluşturan sektörlerin payları Çizelge 12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 12: Türkiye’de GSYH’nın Sektörel Dağılımı (%) (1998-2021) 

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler 

1998 12,45 25,00 62,55 

1999 10,46 22,76 66,78 

2000 10,03 21,52 68,45 

2001 8,79 20,89 70,32 

2002 10,19 20,09 69,72 

2003 9,80 20,19 70,01 

2004 9,33 19,79 70,88 

2005 9,17 19,71 71,12 

2006 8,09 19,77 72,14 

2007 7,46 19,63 72,91 

2008 7,42 19,37 73,21 

2009 8,07 18,43 73,5 

2010 8,97 18,44 72,59 

2011 8,17 19,72 72,11 

2012 7,69 19,23 73,08 

2013 6,68 19,66 73,66 

2014 6,56 20,06 73,38 
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2015 6,87 19,73 73,4 

2016 6,14 19,60 74,26 

2017 6,04 20,64 73,32 

2018 5,78 22,28 71,94 

2019 6,40 21,83 71,77 

2020 6,68 22,77 70,55 

2021 6,07 25,23 68,7 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

  

Türkiye’de GSMH’nın üç ana sektör arasındaki dağılımı Çizelge 12’nin 

verilerinden yararlanılarak şöyle yorumlanabilir: 

 

- Tarım sektörünün ekonomideki ağırlığı büyük oranda azalmış, 1923 

yılında % 39.34 olan pay 2021 yılında % 6.07’ye kadar düşmüştür.  

- Sanayi sektörünün payı 1980 yılında % 18.23’den 2021 yılında % 

25.23’e yükselmiştir. Ancak, bu gelişme yine de yeterli düzeyde 

değildir.  

- Hizmetler sektörünün payı başlangıçta kısmi bir düşüş göstermiş, 

1940 yılında % 42.63’e gerilemiştir. Bu düşüşte, İkinci Dünya 

Savaşı konjonktürü etkili olmuştur. Günümüzde, % 68.7’lik pay ile 

hizmetler sektörü, ekonominin en büyük katma değer yaratan 

faaliyet alanı görünümündedir. 

 

4.4.2. Pazar Katkısı 

Tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünlerin pazarlara sunulması ile 

gerçekleşen katkı, pazar katkısı olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda 

tarımsal ürünler hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda satılabilmektedir.  

Türkiye’ye ülke dışından gelen döviz girişlerini ve ülke dışına döviz 

çıkışını gerçekleştiren dış ticaretin ortaya konulabilmesi amacıyla ödemeler 

dengesi konusu anlatılacaktır. Tarım sektörünün ödemeler dengesine 

katkısının ortaya konulabilmesi amacına yönelik olarak ise dışsatımın sektörel 

dağılımı incelenecektir.  
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4.4.2.1. Ödemeler Dengesi Bakımından Katkısı 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından bir tanesi ödemeler 

bilançosu açıklarıdır. Açıkların kapatılamaması sonucu, var olan kaynaklar 

daha da azalmaktadır. Gerek kaynak kaybının önüne geçilebilmesi ve gerekse 

üretimin daha da artırılabilmesi için dışsatım önem taşımaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerde tarımın toplam üretim içindeki payı büyük olduğu için bu 

durum ödemeler dengesini de doğrudan ilgilendirmektedir. Eğer tarım, 

kendisinden beklenen performansı yeterince yerine getirebilirse bu aynı 

zamanda dış ticaret açıklarının kapatılmasında da faydalı olacaktır. Bu 

nedenle öncelikle dış ticaret verilerinin ortaya konulması gerekmektedir. 

Çizelge 13, Türkiye’nin dış ticaret dengesini ortaya koymaktadır.   

 

Çizelge 13: Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi (1980-2021) 

 

Yıllar 

Dışsatım 

(Milyon $) 

Dışalım 

(Milyon $) 

Dış Ticaret 

Dengesi 

Dışsatımın 

Dışalımı 

Karşılama 

Oranı 

1980 2.910 7.909 - 4.299 36.8 

1985 7.958 11.343 - 3.385 70.0 

1990 12.959 22.302 - 9.343 58.1 

1995 21.637 35.709 - 14.072 60.6 

2000 27.774 54.502 

 

-26.728 50,96 

2005 73.476 116.774 -43.297 62,92 

2010 113.883 185.544 -71.661 61,38 

2013 161.480 260.822 -99.341 61,91 

2014 166.504 251.142 -84.637 66,30 

2015 150.982 213.619 -62.637 70,68 

2016 149.246 202.189 -52.942 73,82 

2017 164.494 238.715 -74.220 68,91 

2018 177.168 231.152 -53.983 76,65 

2019 180.832 210.345 -29.512 85,97 

2020 169.637 219.516 -49.879 77,28 

2021 225.291 271.424 -46.133 83,00 

Kaynak: TÜİK, 2000b: 171 ve https://data.tuik.gov.tr 

 

Ödemeler dengesinde 1970’lerin sonunda beliren olumsuz gelişmeleri 

gidermek için hükümet 1980’lerin başında, dışsatım artışını hızlandırmak ve 
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dışalım kısıtlamalarını yumuşatmak amacıyla yeni bir dış ticaret rejimi 

hazırlamıştır. Türk lirasının değerinin düşürülmesi, ticari döviz piyasalarının 

kurulması ve ticareti destekleyen diğer birçok önlemlerle Türkiye 

ekonomisinin dışa açılması sağlanmıştır. Böylece, dış ticaretin GSMH 

içindeki ağırlığı 1980 yılında yüzde 19’dan 1992 yılında yüzde 33’e 

yükselmiştir, diğer taraftan dış ticaret açığı da, GSMH içinde, yüzde 8’den 

yüzde 6’ya düşmüştür. 1980-1999 yılları arasında, Türkiye’nin dışsatımı 

büyük bir gelişme kaydetmiştir (OECD, 1994: 32). 

1977 Yılında Türkiye’nin dışsatımı 1.753 milyon Dolar, dışalımı ise 

5,796 milyon Dolar, dışsatımın GSMH’ ya oranı ise % 3.7 olmuştur. Sözü 

edilen 1980 yılında dışsatımın 2,910 dolara, dışalımın 7.909 milyon Dolara, 

dışsatımın GSMH’ya oranı % 4.3’e çıkmıştır. 1980 Yılından, 1995 yılına 

kadar 1983, 1986 ve 1989 yılları hariç dışsatım sürekli artış göstermiş ve 1997 

yılında bir önceki yıla göre % 13 oranında artarak en yüksek değere ulaşmıştır 

(TÜİK, 2000b: 86).  

Dünya genelinde yaşanan finansal krizin etkisi 1999 yılında Türkiye 

ekonomisinde de hissedilmiş ve daralan dünya dışalım talebi Türkiye’de 

kapasite kullanım oranları ve dışsatım üzerinde etkili olmuştur. İmalat 

sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremler ve özellikle 

yakın zamanda İstanbul’da büyük bir deprem beklentisi üretimi önemli ölçüde 

etkilemiştir. Tüm bu olumsuz gelişmeler sonucunda, 1999 yılında dışalım % 

11.4 azalarak 45,922 milyon Dolardan 40,692 milyon Dolara, dışsatım % 1.4 

azalarak 26,973 milyon Dolardan 26,588 milyon Dolara düşmüştür. 

Dışalımdaki daralma dışsatımdan daha fazla olduğu için dış ticaret açığı bir 

önceki yıla göre % 26.5 küçülmüş ve 14,220 milyon Dolardan 10,447 milyon 

dolara gerilemiştir. Dışsatım % 1.4 azalarak 26,588 milyon Dolara gerilerken 

bavul ticareti % 38.9 oranında azalarak 3.7 milyar Dolardan 2.3 milyar Dolara 

inmiştir (DTM, 2000:36). 

2000 yılının ilk çeyreğindeki % 0.8 oranındaki düşüşün ardından 

dışsatım Nisan ayında yüzde 21.6 oranında artmış ancak Mayıs ayında 

yeniden % 2.2 oranında bir azalma göstermiştir. 2000 yılı dışalım değerlerine 

bakıldığında ise yıllık artış hızının Ocak ayından başlayarak bir yavaşlama 

eğilimi içerisine girdiği görülmüştür. Böylece dışalım artış hızı Ocak ayındaki 

% 44.6 düzeyinden Nisan ayında % 32.8’ e gerilemiştir. Dışalım artış hızı 
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Mayıs ayında yeniden bir artış göstererek % 36.3 düzeyine yükselmiştir. Bu 

gelişmelerle birlikte Ocak-Mayıs dönemi dışsatımı ve dışalımı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre sırasıyla % 4.8 ve % 37.6 oranında artış göstermiş ve 

Ocak-Mayıs dönemi dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 122 oranında artmıştır (http://ekutup.dpt.gov.tr). 2021 yılına 

gelindiğinde Türkiye’de dışsatım yaklaşık 225 milyar dolara, dışalım ise 

yaklaşık 271 milyar dolara çıkmıştır. 1980’li yıllarla kıyaslandığında dış 

ticaret rakamları önemli rakamlara çıkmasına karşılık, dış ticaret açığı hala 

yaklaşık 46 milyar dolar gibi önemli rakamlarda seyretmeye devam 

etmektedir. Çizelge 14’de Türkiye’de dışsatımın sektörel dağılımına yer 

verilmiştir. 

Çizelge 14: Dışsatımın Sektörel Dağılımı (2017-2021)(Bin $) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tarım, Orman 

Ve Balıkçılık 
9.374.405 9.498.144 9.835.392 9.834.246 12.082.062 

Maden Ve Taş 

Ocakçılığı  
26.224.927 28.978.592 31.695.866 22.334.135 40.086.444 

İmalat  195.865.975 184.463.128 162.143.182 179.808.651 205.982.897 

Elektrik, Gaz, 

Buhar Ve 

Havalandırma 

Sistemi Üretim 

Ve Dağıtımı 

85.501 57.031 40.608 55.572 54.009 

Su Temini; 

Kanalizasyon, 

Atık Yönetimi Ve 

İyileştirme 

Faaliyet. 

6.881.826 7.908.161 6.466.631 7.324.165 13.019.752 

Ulaştırma Ve 

Depolama  
10  11 12 27 

Bilgi Ve İletişim  242.647 220.450 153.060 152.235 183.247 

Finans Ve 

Sigorta Faaliyet. 
    2 

Mesleki, Bilimsel 

Ve Teknik 

Faaliyetler  

 

3.308 

 

1.602 

 

448 

 

295 

 

484 

Kültür, Sanat 

Eğlence, 

Dinlence Ve Spor  

 
36.528 

 
25.375 

 
10.003 

 
7.495 

 
15.550 

Toplam 238.715.128 231.152.483 210.345.203 219.516.807 271.424.473 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 
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Türkiye’de 1999 yılında toplam dışsatımın % 77.4’ünü oluşturan sanayi 

kesimi dışsatımı, deprem nedeniyle, bir önceki yıla göre % 0.5 oranında 

azalma göstererek 23,757 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Madencilikte 

dışsatım bir önceki yıla göre % 5.8 oranında artmış ve 385 milyon Dolar 

olmuştur. Madencilik ve tarım sektörlerinin payları sırasıyla % 1.4 ve % 9 

olarak gerçekleşmiştir.  

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, Türkiye ekonomisinin gelişimi 

incelendiğinde, dış ticaretin ülke ekonomisinin gelişmesinde temel belirleyici 

etkenlerden birisi olduğu görülmektedir. Sanayileşme, büyüme ve yapısal 

dönüşümler belirli dışalım kapasitesi yaratılmasına bağlı kalmıştır. Dışalım 

kapasitesi de dışsatım gelirleri ve dış borçlanma ile belirlenmiştir. Yeterli 

dışalım yapılamadığı dönemlerde ekonominin bunalıma girdiği gözlenmiştir. 

Ekonominin dışsatım gelirleri dolayısıyla tarıma bağımlılığı, Türkiye’nin 

öncelikle kırması gereken bir kısır döngü olmuştur. 1980’li yıllara kadar, 

Türkiye’de dışsatımın bileşiminde tarımsal ürünlerin ağırlıklı bir yeri 

olmuştur. Planlı dönemin başlangıcında dışsatım gelirlerinin yaklaşık % 80’i 

tarımsal ürünler dışsatımından elde edilmiştir (Şahin, 1995: 240).  

Türkiye’nin en önemli tarımsal dışsatım ürünleri arasında tütün, pamuk, 

kurutulmuş meyveler, baklagiller, canlı koyun ve keçi, yaş meyveler (elma ve 

turunçgiller) ve taze domates sayılabilir. İşlenmiş tarım malları dışsatımında 

ise domates salçası, fındık mamulleri, konserve meyveler ve şeker bulunur. 

1950-1981 yılları arasında büyük artışlar gösteren tarımsal ürünler dışsatımı 

1985’e kadar bir düşüş göstermiştir. O tarihten bu yana, tarım ürünleri 

dışsatım değeri, işlenmiş tarım ürünleri dışsatım değerindeki artışa bağlı 

olarak sürekli bir büyüme göstermektedir. Ancak sektörel bazda bir 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda tarımın dışsatımdaki payı 1950’li yıllarda 

yaklaşık % 90 düzeylerinde iken, bu oran 1999’lı yıllara gelindiğinde % 10 

düzeylerine inmiştir. Bunda en önemli etken sanayileşmenin artmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Belirtilmesi gereken bir başka konu ise, dış etkenlerin Türkiye’nin 

dışsatımı üzerinde yarattığı etkilerdir. Dış etkenler, özellikle 1990-91 

yıllarında Irak ile olan ticarete uygulanan ambargo ve 1992-93 yıllarında 

Yugoslav ekonomisinin parçalanması olarak örneklendirilebilir. Bu gelişmeler 

Türkiye’nin dışsatımına önemli bir darbe vurmuştur. Çünkü her iki ülke 
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Türkiye’den büyük miktarlarda tarımsal ürün, taze sebze ve meyve ve canlı 

hayvan dışalımına gitmekteydi. Bunun yanı sıra, bağımsızlık kazanan Orta 

Asya devletleri ile kurulan bağlantılar, Türk dışsatım mallarına yeni pazarlar 

açmıştır (OECD, 1993: 49). 

2021 Yılı itibarıyla Türkiye’de dışsatımda en fazla gelir getiren sektör 

imalat sanayidir. Bu sektörü maden ve taş ocakçılığı ile tarım, orman ve 

balıkçılık sektörleri takip etmektedir. Türkiye’nin dışalım dağılımı 

incelendiğinde özellikle ticarete konu olan malların sermaye ve ara malı 

olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca dış ticaret rakamlarının analiz 

sonuçlarına göre, imalat sanayinin dışalıma bağımlılığı hala daha devam 

etmektedir. Kısacası dış ticarette dışsatımın dış alıma bağımlılığı nedeniyle 

ülkenin elde ettiği gelirler beklenen seviyelere çıkarılamamaktadır.  

 

4.4.3. Üretim Faktörü Katkısı 

Tarımın üretim faktörü katkısı, sermaye transferleri yoluyla sağladığı 

katkı ve çalışan işgücü katkısı olarak temelde ikiye ayrılmaktadır.  

 

4.4.3.1. Sermaye Transferi 

Tarım sektöründe meydana gelen verim artışının meydana getirdiği 

sermaye birikimi, dolaylı ve dolaysız yollardan tarım dışı sektörlere 

aktarılmaktadır. Tarım sektöründen tarım dışı sektörlere tasarruf, 

vergilendirme ve iç ticaret hadleri yoluyla sermaye transferi söz konusu 

olabilmektedir (Tuncer, 1990: 20).  

1- Tarımsal Tasarruflar 

Tarım kesiminde sermaye birikimini sağlamak diğer sektörlere nazaran 

çok daha zordur. Çünkü sektörden elde ettiği geliriyle yalnızca geçimini 

sağlayabilen kesimde tasarruf olanağı ya çok düşük düzeyde ya da yok 

denecek kadar azdır. Bu nedenle, tarım sektöründeki sermaye yetersizliği 

teknolojik gelişmelere uyumu zorlaştırmaktadır.  

2- İç Ticaret Hadleri 

Ekonomik gelişme sürecinde, iç ticaret hadlerinin tarımın aleyhine 

seyretmesi, tarımdan diğer sektörlere bir kaynak transferi anlamına 

gelmektedir. Çünkü bu, aynı zamanda zorunlu tasarruf biçimini ifade 

etmektedir. Sanayi kesiminin, gelişmenin başlangıç dönemlerinde, sıkı dış 
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ticaret politikalarıyla kontrol altına tutulmasıyla oluşan monopoller bu 

transfere aracılık etmektedir.  

3- Tarım Kesiminden Alınan Vergiler  

Tarımın vergilerle zorunlu tasarruflara katkısı için en verimli kaynak 

toprak rantıdır ve genelde bu arazi vergileri yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de tarımın vergilendirilmesi konusu geçmiş yıllarda kararlı bir 

şekilde ele alınamamıştır. Tarımın vergilendirilmesinde uzun yıllar dolaylı 

vergiler ağırlıkta kalmış, dolaysız vergiler yeterince uygulanamamıştır. 

Tarımsal kazançlar gelir vergisi kapsamına 1963 yılında alınabilmiş, ancak 

daha sonra uygulanan muafiyet ve istisnalar sebebiyle başarı sağlanamamıştır. 

Katma Değer Vergisi (KDV) tarım-dışı ürünlerle birlikte tarım ürünlerine de 

uygulanmaya başlanmıştır. Getirilen bu vergiler yoluyla tarımın, kamu 

gelirlerine yaptığı katkının artacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu uygulama 

çiftçiler için zaten düşük olan gelirlerinin daha da azalması sonucuna yol 

açmaktadır.  

 

4.4.3.2. İşgücü Katkısı 

Ekonomik gelişmeyle birlikte, tarımsal nüfus hem göreli olarak hem de 

mutlak olarak azalmaktadır. Tarım kesiminde çalışan nüfus oranı ne kadar 

fazla, nüfusun doğal artış hızı ne kadar yüksek, çalışan nüfusun kesimler arası 

bölünüşü tarım kesimi aleyhine ne kadar hızlı değişiyorsa, tarımdan tarım dışı 

kesimlere nüfus transferi de, belirli bir dönemde, o kadar büyük olacaktır.  

Tarımın işgücü katkısı, aynı zamanda, bir “sermaye katkısı”nı da 

göstermektedir. Çünkü her işçi, kalifiye duruma gelinceye kadar, kendisine 

eğitim, sağlık, beslenme, bakım, sosyal güvenlik vb için yatırım yapılır. Bu 

bakımdan, işgücünün transferi ile beraber, bir sermaye transferi de yaşanır. 

İşgücüne yapılan yatırım ne kadar büyürse ve ne kadar büyük bir nüfus dış 

sektörlere giderse, bu yolla gerçekleşen sermaye transferi de o kadar büyük 

demektir. Tarımın işgücü katkısı gerçekte, gelişmenin başlangıcında 

önemlidir. Ekonomi geliştikçe ve tarımda aktif nüfus oranı azaldıkça, bu katkı 

da azalacaktır (Kazgan, 1983: 450).  
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5. “İNCİR”İN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ 

Büyük Menderes bölgesinde zeytin ağacından sonra en geniş sahayı 

kaplayan meyve ağacı incirdir. Çok eski zamanlardan beri bilinen ve 

yetiştirilen incir ağacı, ayrıca bu bölgenin coğrafi peyzajında önemli bir 

unsurdur. Ege Bölgesi’nde kuzeyden güneye doğru Bakır çayı, Gediz, Küçük 

Menderes ve Büyük Menderes vadilerinde, sırayla tütün, bağ ve incir ile 

pamuk ziraatına geniş yer ayrılmıştır. Bu yönüyle Büyük Menderes vadisine, 

incir bölgesi de denilmektedir. Gerçekten Büyük Menderes bölgesi Türkiye 

taze incir üretiminin hemen yarısına yakın bir kısmını tek başına 

karşılamaktadır. İncir ağacının kapladığı alan ve kuru incir üretimi 

bakımından da Büyük Menderes bölgesi, yalnızca Türkiye’de değil, bütün 

dünyada incir yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutmakta ve dünyada incir 

yetiştirilen alanlar arasında başta gelmektedir. Bunun yanı sıra, Büyük 

Menderes bölgesi, yeryüzünde bugün en fazla yetiştirilen Figus Caria 

ismindeki incir ağacının da ana vatanı sayılmaktadır (Güney, 1975: 527). 

 

5.1. İncir Üretimi 

İncir üretiminde Türkiye’nin yerinin ortaya konulabilmesi amacıyla 

dünya ve Türkiye taze ve kuru incir üretimleri verilecektir. Böylelikle 

Türkiye’nin incir üretiminde hangi potansiyele sahip olunduğu açıklanmaya 

çalışılacaktır.   

 

5.1.1.  Dünya İncir Üretimi 

Dünya taze ve kuru incir üretiminin önemli bir kısmı Türkiye’de 

yapılmaktadır.  Bu öneminin vurgulanabilmesi amacıyla dünya taze ve kuru 

incir üretim miktarları aşağıda Çizelge 15 ve 16’da verilmiştir.  

 

Çizelge 15: Dünya Taze İncir Üretimi (2017-2020) (Ton) 

ÜLKELER 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Türkiye 305.689 26,40 306.499 25,07 310.000 23,79 320.000 25,30 

Mısır 194.202 16,77 221.369 18,11 215.450 16,53 201.212 15,91 

Fas 137.934 11,91 128.380 10,50 153.472 11,78 144.246 11,40 

İran 50.316 4,38 111.111 10,66 130.328 11,25 
 

107.791 9,30 

Cezayir 128.684 11,11 109.214 8,93 114.092 8,75 116.143 9,18 
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İspanya 36.380 3,14 47.750 3,91 51.600 3,96 59.900 4,74 

A.B.D. 28.300 2,44 28.321 2,32 28.030 2,15 27.084 2,14 

Yunanistan 23.591 2,04 16.010 1,31 19.730 1,51 19.840 1,57 

Hindistan 14.593 1,26 14.771 1,21 14.573 1,12 14.646 1,16 

İtalya 11.363 0,98 10.650 0,87 11.830 0,91 12.180 0,96 

Portekiz 3.402 0,29 3.740 0,31 4.610 0,35 4.410 0,35 

Diğerleri 273.932 19,30 335.668 18,37 

 

379.942 19,15 345.282 18,77 

DÜNYA 

TOPLAMI 

1.158.070 100 1.222.372 100 1.303.329 100 1.264.943 100 

Kaynak: FAO Stat.  

  

Çizelge 15’den de görüldüğü gibi, 2020 yılı verilerine göre Türkiye % 

25.30’lık pay ile dünya taze incir üretiminde en büyük paya sahip olan ülke 

konumundadır. Türkiye’yi sırasıyla %15.91’lik pay ile Mısır, % 11.40’lık pay 

ile Fas izlemektedir. FAO verilerine göre, 2017 yılı dünya taze incir üretimi 

1.158.070 ton iken, 2020 yılında 1.264.943 tona çıkmıştır.   

 Dünya kuru incir üretiminin görülebilmesi amacıyla aşağıdaki Çizelge 

16 oluşturulmuştur.  

 

Çizelge 16: Dünya Kuru İncir Üretimi 

Dönem Üretim Miktarı Bir Önceki Yıla Göre Değişim 

2010/11 107.562 - 

2011/12 107.000 -0,52 

2012/13 145.250 35,75 

2013/14 117.800 -18,90 

2014/15 135.744 15,23 

2015/16 142.505 4,98 

2016/17 131.500 -7,72 

2017/18 143.000 8,75 

2018/19 134.900 -5,66 

2019/20 155.700 15,42 

2020/21 184.000 18,18 

Kaynak: INC, Statistical Year Book.  

 

Çizelge 16 verilerinden de görüldüğü gibi 2010-2020 döneminde dünya 

kuru incir üretimi artış göstermiştir. Tarımsal üretim, doğal koşulların 

doğrudan etkisi altında olduğundan kuru incir üretiminde de yıllar içinde 



41 | TÜRKİYE’DE İNCİR EKONOMİSİ 

 

 

değişimler meydana gelmiştir. Ancak Çizelge döneminde bir önceki döneme 

göre üretimin en fazla arttığı yıl 2012/13 dönemi, en fazla düştüğü yıl ise 

2013/14 dönemi olmuştur.  

 

5.1.2. Türkiye İncir Üretimi 

Miktar ve kalite açısından değerlendirildiğinde, Türkiye dünyada en 

önemli taze ve kuru incir üreticisi ülke durumundadır. Çizelge 17’de 

Türkiye’de taze incir üretimi iller itibarıyla verilmektedir.  

 

Çizelge 17: Türkiye’de İller İtibarıyla Taze İncir Üretim Miktarları (Ton) 

İller 2005 2010 2015 2019 2020 2021 

Aydın 186.009 162.115 186.124 190.445 183.301 180.899 

İzmir 38.603 25.255 38.753 43.433 62.347 68.271 

Bursa 11.873 14.561 22.541 28.450 29.314 24.899 

Muğla 761 1.195 1.442 2.169 3.438 3.412 

Hatay 5.403 6.404 6.244 3.405 3.034 3.325 

Manisa 1.573 1.951 1.985 2.083 2.020 2.188 

Çanakkale 958 1.304 1.833 2.264 2.051 2.033 

Ordu 1.034 1.828 1.693 2.021 1.856 1.962 

Adana 2.145 1.813 2.470 2.182 1.974 1.922 

Antalya 4.227 4.783 4.149 3.050 2.621 1.905 

Balıkesir 3.864 4.146 2.598 2.310 2.032 1.775 

Gaziantep 4.277 3.297 2.870 1.826 1.480 1.692 

Samsun 2.453 2.439 2.404 1.979 1.723 1.639 

Denizli 751 973 1.236 1.151 1.112 1.634 

Adıyaman 810 882 1.154 1.570 1.421 1.473 

Kahramanmaraş 904 1.012 1.333 1.213 1.122 1.099 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr 

 

Yukarıda verilen Çizelge 17’den de görüldüğü gibi, Türkiye’ de 2021 

yılı taze incir üretiminde Aydın ili birinci sıradadır. Aydın’ı sırası ile İzmir, 

Bursa ve Muğla illeri izlemektedir. Çizelgeden de görüleceği üzere, toplam 

taze incir üretiminin yaklaşık % 83’ü Aydın ve İzmir illerinde yapılmaktadır.  

Diğer iller diye ifade edilen Karadeniz, Marmara, Akdeniz kıyılarında 

bulunan şehirlerde yapılan üretim ise Türkiye üretiminin yaklaşık % 17’lik 

kısmını oluşturmaktadır.  
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Çizelge 18: Türkiye’de Yıllar İtibarıyla İncir Ağacı Sayısı ve Taze İncir Üretim 

Miktarları 

Yıllar Toplam Ağaç 

Sayısı 

(1000 Adet) 

Meyve Veren 

Yaşta Ağaç 

Sayısı (1000 

Adet) 

Meyve 

Vermeyen 

Yaşta Ağaç 

Sayısı (1000 

Adet) 

Taze İncir 

Üretimi 

(Ton) 

1990 10.843 9.654 1.189 300.000 

1995 10.708 9.690 1.018 300.000 

2000 9.870 8.970 900 290.000 

2005 10.268 9.450 818 285.000 

2010 10.106 9.301 805 254.838 

2015 10.685 9.747 938 300.600 

2016 10.696 9.713 983 305.450 

2017 10.749 9.730 1.019 305.689 

2018 10.939 9.930 1.009 306.499 

2019 11.172 

 
10.052 1.120 310.000 

2020 11.537 10.362 1.175 320.000 

2021 11.363 10.409 1.244 320.000 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr 

 

Çizelge 18’den de görüldüğü gibi, 2021 yılında, 1990 yılına göre incir 

ağacı sayısında yaklaşık % 4.8’lik bir artış meydana gelmiştir. Aynı dönemde 

üretimde ise % 6.67’lik bir artış yaşanmıştır. Türkiye’nin 1990 yılında 

300.000 ton olan incir üretimi, 2021 yılında yaklaşık % 6.67 oranında artış 

göstererek 320.000 tona çıkmıştır. 

Yağmur rejiminin düzensizleşmesi kışın sürekli ve şiddetli olarak 

oluşan yağışların, incir ağacının en çok suya gereksinim duyduğu Mart ayı ve 

öncesinde kesilmesi, bunun sonucunda meydana gelen kuraklık, taze incir 

üretimini ve dolayısıyla kuru incir üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özellikle, kır arazilere çekilen incir plantasyonlarının henüz ekonomik verim 

çağına ulaşmamış olmalarının yanı sıra, kurak mevsimlerde, bu arazilerde 

sulama yapma olanaklarının da bulunmaması, incir üretimindeki azalmayı 

beraberinde getirmiştir (Şahin, 1999: 3).  

Türkiye’de üretilen incirin yaklaşık üçte biri taze incir olarak, üçte ikisi 

ise kuru incir olarak tüketilmek üzere gerek iç, gerekse dış pazarlara arz 

edilmektedir. Türkiye’de kuru incir üretim miktarları ise aşağıda Çizelge 
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19’daki gibi gerçekleşmiştir.  

 

Çizelge 19: 1991-2020 Yılları Arası Türkiye’nin Kuru İncir Üretim Miktarları  

Yıllar Miktar 

(Ton) 

Yıllar Miktar 

(Ton) 1991 49.800 2011 55.653 

1992 45.000 2012 56.935 

1993 44.613 2013 61.900 

1994 48.605 2014 69.731 

1995 49.975 2015 74.505 

1996 50.155 2016 60.000 

1997 45.225 2017 48.605 

1998 50.981 2018 49.975 

1999 52.684 2019 50.155 

2000 49.001 2020 45.225 

2010 58.662   

Kaynak: TÜİK, 2000, Tarım İstatistikleri ve 2010-2020 verileri Ticaret bakanlığı 

verilerinden derlenmiştir.  

  

1991-2020 Döneminde kuru incir üretimi dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Üretim 1991 yılında 49.800 ton iken, 2000 yılı itibarıyla 49.001 tona inmiştir. 

2010 yılına gelindiğinde üretim miktarı yaklaşık 58.662 ton iken, 2020 yılına 

gelindiğinde üretim miktarı son dönemin en düşük seviyesine inerek 45.225 

tona kadar inmiştir.  

 

5.1.2. İncirin Değerlendirilmesi 

İncir hasat edildikten sonra, iki aşamalı olarak değerlendirilmektedir. 

Söz konusu değerlendirme, birinci olarak incirin taze olarak herhangi bir 

teknik işlemden geçirilmeksizin, ikinci olarak ise, kurutularak (gerek doğal 

yollarla, gerek teknolojik araçlarla) yapılmaktadır.  

 

5.1.2.1. Taze İncir  

Ulusal ve uluslararası ulaştırma olanaklarının artması sonucu, taze 

meyveye olan talep miktarlarında önemli artışlar olmuştur. Buna paralel 

olarak, iç ve dış pazarlara taze incir gönderilmesinde son yıllarda gözle 

görülür bir canlanma meydana gelmiştir. Özellikle, Avrupa pazarlarında 
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egzotik meyveler olarak adlandırılan, tat ve aroma yönünden alışılagelmiş 

meyvelerden biraz daha farklı olan ve genellikle Güney yarım küre 

ülkelerinde yetiştirilen meyve türlerine karşı artan bir ilgi ve talep söz 

konusudur. İncirin de bu meyveler arasında olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

talebin karşılanmasına yönelik olarak incirler toplandıktan sonra pazarlama 

kanalları kullanılarak tüketicilere sunulmaktadır.  

 

5.1.2.2. Kuru İncir  

Taze olarak toplanmayan kuru incirler nitelik ve niceliklerine göre iç ve 

dış pazar istekleri doğrultusunda çeşitli şekillerde değerlendirilirler (Şahin, 

2000:21): 

a- Doğal Olarak Değerlendirme: Toplanan incirler, boylama ve 

seçime tabi tutulduktan sonra torba, karton kutu, selefon, ağaç kasa, değişik 

sepet ve kaplar içinde ambalajlanarak pazarlanır. Bu şekilde hazırlanan 

incirler, genellikle iç pazarda tüketilmektedir. 

b- İşleyerek Değerlendirme: Boylanmış ve seçilmiş incirler 

işlenmeden önce sıcak ve tuzlu veya başka bir antifermatik içeren suyla 

yıkanırlar, daha sonra “pazar”ın isteği doğrultusunda işlenirler. Bu şekilde 

hazırlanan incirlerin hemen tamamı dış pazarda tüketilmektedir.  

c- Ezme Olarak Değerlendirme: İncirler önce sıcak su ile yıkanır. 

Sonra ezme makinesinden geçirilir. Ezmenin hemen hemen tamamı dış pazara 

yönelik olarak işlenmektedir. İncir ezmesi; pasta, bisküvi, şekerleme ve 

marmelat sanayinde kullanılmaktadır.  

d-  Teknolojik Ürünler Halinde Değerlendirme: Özürlü, düşük 

kaliteli, hurda ve işletme artığı incirler pekmez, ağda, alkol yapımında ham 

madde olarak kullanılmaktadır. Hurda sınıf incirlerin bir kısmı da dışarı 

satılmaktadır.  

 

5.1.3. Türkiye’de İncir Üretimindeki Verim 

Dikilen bir incir fidanı, üçüncü yaşından itibaren meyve vermeye 

başlamaktadır. Fakat ekonomik olarak meyve verim yaşı genel olarak 8-10 

yaştır. Bu yaştan sonraki her yılda, ekolojik koşullara yani sıcaklık, yağış, 

hava nemi, toprak özellikleri, rüzgarın şiddeti ve yönü gibi faktörlere bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Bir incir ağacında, 35-40 yaşından sonra, 
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üretilen incirin miktar ve kalitesinde, azalmalar görülmekte, bu düşüş sonraki 

yıllarda daha da artmaktadır. 45-50 yaşlı bir incir ağacı sökülerek, yerine yeni 

fidanların dikilmesi, ticari üreticiler için tavsiye edilmektedir.  

Türkiye’de ortalama olgunluktaki bir incir ağacından yaklaşık olarak 45 

kilogram taze incir elde edilmektedir. Bu miktarın yaklaşık olarak üçte biri, 

yani 15 kilogramı kuru incir olarak değerlendirilmektedir. İncir 

yetiştiriciliğinde fidan veya ağaçtan elde edilen ürünün verimleri genellikle şu 

şekilde hesaplanmaktadır: 8-10 yaşındaki bir incir fidanından 24 kilogram 

dolayında taze incir elde edilmekte, bu ürün miktarından yaklaşık sekiz 

kilogram kuru incir üretilebilmektedir. 15-20 yaşındaki bir incir ağacından 45 

kilogram taze, 15 kilogram kuru incir, 35-40 yaşındaki bir incir ağacından ise 

105 kilogram taze incir, 35 kilogram kuru incir elde edilebilmektedir. Ayrıca 

bir dekar incir bahçesinde, yaklaşık olarak 16-20 adet incir ağacı 

bulunmaktadır.  

Türkiye’de 1990-2021 yılları arasında taze incir üretiminde ağaç başına 

verim tablosu şu şekildedir: 

 

Çizelge 20: 1980-1999 Yılları Arasında Taze İncir Üretiminde Verim 

Yıllar Verim (Kg/Ağaç) Yıllar Verim (Kg/Ağaç) 

1990 31,08 2016 31,45 

1995 30,96 2017 31,42 

2000 32,33 2018 30,87 

2005 30,16 2019 30,84 

2010 27,40 2020 30,88 

2015 30,84 2021 30,74 

Kaynak: FAO Stat verilerinden derlenerek hesaplanmıştır.  

 

Türkiye’de taze incir verimi yıllar itibarıyla değişiklikler 

göstermektedir. 1980’li yıllarda tüm incir ağaçları açısından, Türkiye’de taze 

incirde verim 40 kg/ağaç sayısının üzerinde seyretmekle birlikte, 1990 

yılından itibaren bu rakam düşmeye başlamış, hatta 2010 yılında 30 kg/ağaç 

sayısının da altına inmiştir. 2021 yılında verim 30,74 kg/ağaç’a kadar düşüş 

göstermiştir.  
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5.2. İncir Tüketimi 

İç tüketime sunulan kuru incir, her kalitede olmakla birlikte, büyük 

çoğunluğu düşük kaliteli incirlerden oluşmaktadır. Bu incirler, üretim 

bölgesinde, mevcut küçük işletmelerce hazırlanıp pazara sunulmaktadır. İç 

pazara sunulan incirlerin kalite, işleme ve ambalaj şekli tüketim bölgelerine 

göre değişiklik göstermekte ve genellikle jelatin kağıtlı paket, tahta veya 

karton kutu kullanılmaktadır. Yurt içi tüketimde en önemli sorunların başında 

alfatoksin kontrolü gelmektedir. Yurt dışına satılan her incir, UV lambalar 

altında seçilmekte ve alınan tesadüfi örnekle, zorunlu olarak kantitatif 

alfatoksin analizi yapılmaktadır. Oysa Türkiye’de, alfatoksin limitleri 

belirlenmiş olmasına karşın, yurt içinde incir pazarlayan kuruluşların birçoğu, 

hiçbir kontrol yapmadan ürünü iç pazara sürmektedir. Yurt dışında gösterilen 

özen, aynen iç piyasada da, gösterilmeli ve tüketici korunmalıdır. Türkiye’de 

kişi başına düşen kuru incir tüketimi, yıllık olarak 125-150 gram dolayındadır. 

Sofralık taze incir tüketimi konusunda yeterli veri bulunmamakla birlikte, 

yetiştirildiği bölgede tüketilenler hariç, yaklaşık olarak 25.000 tonluk bir 

miktarın yurt içinde pazarlandığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de kişi başına 

düşen taze incir tüketimi de 300-500 gram dolayındadır (DPT, 2000: 10). 

 

5.3. Dünya ve Türkiye İncir Dışsatımı 

Dünya taze ve kuru incir üretiminde büyük bir ağırlığa sahip olan 

Türkiye’nin, ürününü dış piyasalara hangi oranlarda sattığının ortaya 

konulabilmesi amacıyla ilk olarak 2020 yılı itibarıyla dünya incir dışsatımı 

Çizelge 21’de verilmiştir. 

 

Çizelge 21:  Dünya İncir Dışsatımında İlk Beş Ülke (2020 Yılı) 

Ülkeler İhracat Değeri (Bin Dolar) Miktar (Ton) Dünya 

İhracatındaki Pay 

(%) 
Türkiye 293.555 88.584 46,8 

Afganistan 136.358 18.463 21,6 

Avusturya 22.970 5.656 3,7 

Almanya 22.470 4.637 3,6 

İspanya 20.131 6.771 3,2 

Dünya 626.601 169.925 100 

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ 
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Çizelge 21’den de görüldüğü gibi, Türkiye dünya incir dışsatımında en 

büyük dışsatımcı ülke durumundadır. 2020 yılı verilerine göre, dünyada incir 

dışsatımında % 46.8’lik pay Türkiye’nindir. Ülkeyi, % 21,6’lık pay ile 

Afganistan ve % 3,7’lik pay ile Avusturya izlemektedir.  

Türkiye’nin taze incir dışsatımıyla ne kadar gelir elde ettiği aşağıda 

Çizelge 22’de verilmektedir. 

 

Çizelge 22: Türkiye Taze İncir Dışsatım Miktarları ve Değerleri (1980-2020) 

Yıllar Miktar (Ton) Değer (Bin Dolar) 

1980 32.580 38.745 

1985 37.602 32.094 

1990 33.532 62.387 

1995 35.657 72.601 

2000 43.066 68.038 

2005 52.595 105.077 

2010 58.252 184.678 

2015 67.186 252.180 

2016 69.683 249.501 

2017 79.236 298.505 

2018 78.370 288.950 

2019 84.923 286.348 

2020 88.584 293.555 

Kaynak: https://www.fao.org/faostat 

  

Türkiye’nin incirde dışsatım gelirlerinin bir önceki yıla göre en fazla 

oranda artışı % 25.36 oranı ile 1993 yılında gerçekleşmiştir. Ayrıca 1996 

yılında da % 22.39 oranında bir artış meydana gelmiştir. Ancak genel olarak 

bir değerlendirilme yapıldığında, incirde en fazla gelirin elde edildiği yıl 1997 

yılı olmuştur. Bu yılda 1990 yılına göre gelirde % 109.54 oranında bir artış 

meydana gelmiştir. Yine 1996 ve 1999 yıllarında da baz yıla göre sırasıyla % 

97.43 ve  % 94.71 oranında artışlar meydana gelmiştir. 1990-1999 döneminde 

bu değere yakın değerlere ulaşılmakla birlikte birim fiyat 1994 yılında bir 

doların da altına düşmüştür. 2020 yılında taze incir dışsatım miktarı en yüksek 

değere ulaşmış, dolayısıyla bu yılda elde edilen gelir en yüksek düzeye 

çıkmıştır. Dışsatım değerlerinin yükseltilebilmesiyle, incirde üretim ve 

dışsatım gücü reel anlamda artırılabilecektir.  
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Çizelge 23: İncir İhracat Miktarı Tahmini (Ton) 

Yıllar Tahmin Tahmin Alt 

Güvenilirlik 

Sınırı 

Üst Güvenilirlik 

Sınırı 

2022 280.035 208.387 351.684 

2023 264.966 191.389 338.543 

2024 283.203 207.733 358.674 

2025 316.161 233.682 398.640 

2026 298.583 214.384 382.782 

2027 298.305 212.408 384.202 

2028 313.060 225.484 400.635 

2029 297.990 208.756 387.225 

Kaynak: https://www.geka.gov.tr 

 

GEKA verilerine göre, 2029 yılında taze incir dışsatım miktarının 

297.990 ton olacağı tahmin edilmektedir. Çizelge verilerinden de görüldüğü 

gibi, dışsatım miktarının dalgalı bir seyir izleyeceği analiz edilmektedir. 

Yapılan tahminlerde alt ve üst güven sınırlarının çok yüksek tutulduğu 

çizelgeden çıkarılabilecek bir diğer sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.  

Aydın ilinde incir üretim miktarının tahminin görülebilmesi amacıyla 

Çizelge 24 düzenlenmiştir.  

 

Çizelge 24: Aydın İli İncir Üretim Miktarı Tahmini (Ton) 

Yıllar Tahmin Tahmin Alt 

Güvenilirlik Sınırı 

Üst Güvenilirlik 

Sınırı 

2021 195.805 155.050 236.561 

2022 199.479 157.515 241.443 

2023 214.717 171.569 257.865 

2024 212.086 167.777 256.395 

2025 213.068 167.618 258.517 

2026 213.813 167.242 260.383 

Kaynak: https://www.geka.gov.tr 

 

Çizelge 24 verilerine göre, Aydın ilinde 2026 yılında incir üretiminin 

213.813 ton olması tahmin edilmektedir. Çizelgedeki güven aralığı dış ticaret 

verilerine göre daha dar kapsamlı olarak hesaplanmıştır.  
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5.4.  İncirde Pazarlama-Dağıtım Kanalları 

İncirin pazarlaması kapsamında, incirin önce taze, daha sonra ise kuru 

incir olarak pazarlaması anlaşılmaktadır. Bu nedenle taze ve kuru incirin 

hangi kanallardan dağıtımının yapıldığı ikili bir ayrıma gidilerek şu şekilde 

sınıflandırılabilir: 

 

5.4.1. Taze İncirde Pazarlama-Dağıtım Kanalları 

Dağıtım, üretilen mamullerin tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm 

çabaları kapsar ve bu nedenle üretim miktarı ile tüketim talebi arasındaki açığı 

kapatır. Dağıtım kanalı ise bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel 

alıcıya akışında izlediği yol olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, dağıtım 

kanallarının bir ucunda üretici, diğer ucunda tüketici ve bu ikisinin arasında 

da aracı kuruluşlar yer alır (Mucuk, 1994: 241). 

Türkiye’de taze incirin pazarlamasında belli başlı sekiz pazarlama 

kanalı vardır. Kanallardan ilk altısı dolaylı dağıtım kanalları, son ikisi ise 

dolaysız dağıtım kanallarıdır. Bu pazarlama kanalları şöyle sıralanabilir:  

 

1.  Kanal: Üretici- Tüketim Merkezi Toptancı Hali- Perakende Satıcı- 

Tüketiciler 

2.  Kanal: Üretici- Mahalli Alıcı- Tüketim Merkezi Toptancı Hali- 

Perakende Satıcı- Tüketici 

3.  Kanal: Üretici- Mahalli Alıcı- Dışsatımcı- Dışalımcı 

4.  Kanal: Üretici- Mahalli Alıcı- Dışsatımcı- Toptancı Hal’ i- 

Perakendeci- Tüketici 

5. Kanal: Üretici- Komisyoncu Tüccar- Toptancı Hali - Tüketici 

6.  Kanal: Üretici- Pazarcı-Tüketici 

7.  Kanal: Üretici- Mahalli Perakende Pazar Yeri-Tüketici 

8.  Kanal: Üretici- Tüketici 

 

Yurtdışına satılan incirler dışalımcı firmalar, kooperatifler ve büyük 

mağaza zincirleri aracılığıyla süper marketler ve toplu tüketim merkezlerine, 

oradan ise nihai tüketicilere ulaştırılmaktadır. Taze incirin dağıtımında 

kullanılan pazarlama kanalları içerisinde, üretimi yapan çiftçilerin aldıkları 
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payların gösterilebilmesi için aşağıda Çizelge 25 verilmiştir.  

 

Çizelge 25:  Taze İncir Üreticisinin Kar Marjları 

Kanal Türü Üretici Kar Marjı Türkiye Taze İncir 

Pazarında Bu Kanalın Payı 1 71.8 77.0 

2 71.8 6.4 

3 71.8 3.6 

4 88.3 2.0 

5 53.0 8.0 

6 71.8 1.0 

7 71.8 1.0 

8 71.8 1.0 

Kaynak: Gündüz, 1990: 182. 

 

Çizelge 25’den de görüldüğü gibi, taze incirin pazarlamasında % 77’lik 

pay ile en fazla kullanılan bir numaralı kanaldır. Bu kanalda üreticinin kâr 

marjı % 71.8’dir. Yani başka bir ifade ile üreticinin satmış olduğu her 100 

liralık ürünün 71.8 lirası kendisine kâr olarak kalmakta, geriye kalan tutar 

olan 28.2 lira ise masraflar kalemini oluşturmaktadır.  

En fazla kullanılan ikinci pazarlama kanalı ise % 8’lik pay ile beş 

numaralı pazarlama kanalıdır. Bu pazarlama kanalında üretici ürününü 

komisyoncuya satmaktadır. Bu nedenle elde etmiş olduğu kar marjında da 

önemli azalma meydana gelmektedir. Üretici 100 liralık ürünü için 47 lira 

masraf yapmakta ve kendisine kalan kâr oranı ise % 53 olmaktadır. 

Komisyoncular, üreticilerin elde edebilecekleri kâr marjında önemli 

düşmelere neden olmaktadır.  

Pazarlamada kullanılan bir başka kanal iki numaralı kanaldır. Bu 

kanalda üretici ürününü yerel alıcılara satmakta, yerel alıcılar almış oldukları 

incirleri toptancı hallerine getirmekte, perakendecilere dağıtım da bu haller 

aracılığıyla yapılmaktadır. % 6.4’lük bir paya sahip olan bu kanalda üreticinin 

elde etmiş olduğu kâr marjı bir no’lu kanalda olduğu gibi % 71.8’ dir.  

Üç numaralı kanalın pazarlama kanalı olarak seçilme oranı % 3.6’dır. 

Bu kanalda diğer kanallardan ayrı olarak ürünün yalnızca iç pazarlara değil, 

aynı zamanda dış pazarlara satımı söz konusudur. Ancak üretici açısından 

elde edilen gelir açısından bir farklılık söz konusu değildir.  
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Dört numaralı pazarlama kanalında da üç numaralı kanalda olduğu gibi 

dışsatımcı olmakla birlikte ürünün aynı zamanda yurt içine satılması durumu 

söz konusudur. Malı satın alan dışsatımcı gerekli dış piyasalara ulaşamadığı 

için malı yeniden toptancı halleri aracılığıyla yurt içi pazarlara arz etmektedir. 

Bu kanalın seçilme oranı % 2 olmakla birlikte, üretici açısından elde etmiş 

olduğu gelirlerinde diğer kanallardan farklı olarak daha fazla gelir elde etme 

olanağı vardır. Çizelgede de ifade edildiği gibi, bu kanalda üreticilerin elde 

etmiş oldukları kar marjı % 88.3 olarak gerçekleşmektedir.  

Yedi ve sekiz numaralı pazarlama kanalları en az seçilen yollar olmakla 

birlikte, üreticiler bu kanallarda mallarını doğrudan nihai tüketiciye 

sunabilmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, bu kanallarda üreticilerle 

tüketiciler arasında herhangi bir aracı söz konusu değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Aydın İli Taze İncir Pazarlama Kanalları  

Kaynak: Gündüz, 1990: 176. 
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İl bazında taze incirin hangi pazarlama kanallarıyla dağıtımı yapıldığına 

bakıldığında, Türkiye’de en fazla taze incir üretiminin yapıldığı il olan 

Aydın’da Şekil 1’deki gibi bir görünüm oluşmuştur. Tarımsal üreticilerin 

üretmiş oldukları taze incirlerin en büyük alıcısı % 50’lik bir paya sahip olan 

tüccar, komisyonculardır. Onları, % 39’luk oran ile tüketim merkezi toptancı 

hali izlemektedir. Pazarcıların payı % 4, mahalli perakende pazar yerlerinin ve 

mahalli toplayıcıların payı ise % 3’tür. Üreticilerden doğrudan yurt içi 

tüketiciye satış ise ancak toplam üretimin % 1’lik kısmı kadardır. Yurt içi 

tüketicilere ürünlerin ulaştırılması işlevini ise tüketim merkezi toptancı hali 

sağlamaktadır. Yurtdışı tüketicilere ise toplam üretimin ancak %1’lik kısmı 

satılabilmektedir. Toplam bazda bir değerlendirme yapıldığında da toplam 

üretimin % 91’lik kısmının satımı perakendeci tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

 

         

98%

6%

92%
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Üretici
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Toplayıcı
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Semt Pazarı
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Şekil 2: Bursa İli Taze İncir Pazarlama Kanalları 

Kaynak: Gündüz, 1990: 175 
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Türkiye’de taze incir dışsatımında Bursa ili önemli bir role sahiptir. 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi tarımsal üreticilerin taze incir üretimlerinin % 

98’lik kısmı mahalli toplayıcılar tarafından alınmakta, geri kalan % 2’lik 

kısım ise tüketim merkezi-toptancı hali ve tüccar komisyoncular % 1’lik paya 

sahip olarak, ürünü piyasaya sürmektedirler. 

Mahalli toplayıcılar ürünün % 92’lik kısmını dışsatımcıya aktarmakta, 

geri kalan % 6’lık kısmını ise toptancı haline satmaktadır. Dışsatıma giden 

ürün ise toplam üretimin % 90’lık kısmıdır. Geriye kalan kısım olan %10’luk 

pay ise toptancı hali aracılığıyla manav ve semt pazarlarına dağıtılmakta, daha 

sonra ise nihai yurt içi tüketicilere ürünler satılmaktadır.  

 

5.4.2. Kuru İncirde Pazarlama Dağıtım Kanalları 

Kuru incirin pazarlamasında taze incire göre bir takım kolaylıklar 

vardır. Taze incir, hasat edildikten sonra kısa süre içerisinde tüketilmesi veya 

pazarlamasının yapılması gereken bir üründür. Bununla birlikte, kuru incirde 

zaman açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu kolaylık 

nedeniyle, üreticilerin ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlama fırsatları 

vardır.  

Taze ve kuru incirin pazarlamasında, kanallar arasında önemli ölçülerde 

farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak, kuru incirde taze incirden farklı olarak 

bir takım ek işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, tarımsal 

üreticiler ellerinde bulundurdukları ürünlerini doğrudan tüketiciye arz 

edememekte, işleyici olarak adlandırılan ve incirin tüketime hazırlanması, 

sunulması işlemlerini gerçekleştiren aracılara vermek zorundadır.  

Taze incirin pazarlamasından farklı olarak kuru incirde başka aracılar 

da bulunmaktadır. Bu aracılar, işleyiciler, Tariş Alım Merkezi ve Tariş 

Merkez İncir Birliği’dir.  

Kuru incirdeki pazarlama kanalları şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

1.  Kanal: Üretici- Tüccar- Dışsatımcı- Dışalımcı 

2.  Kanal: Üretici- Tüccar- İşleyici- Dışsatımcı- Dışalımcı 

3.  Kanal: Üretici- Komisyoncu- Tüccar- Dışsatımcı- Dışalımcı 
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4.  Kanal: Üretici- Komisyoncu- Tüccar- İşleyici- Dışsatımcı- 

Dışalımcı 

5.  Kanal: Üretici- Komisyoncu- Tüccar- İşleyici- Perakendeci- 

Tüketici 

6.  Kanal: Üretici- Mahalli Pazar- İşleyici- Tüketici 

7.  Kanal: Üretici- TARİŞ Alım Merkezi- TARİŞ Merkez İncir Birliği- 

Tüketici 

8.  Kanal: Üretici- TARİŞ Alım Merkezi- TARİŞ Merkez İncir Birliği- 

Perakendeci- Tüketici  

9.  Kanal: Üretici- İşleyici- Tüketici 

 

Kuru incirde pazarlama aşamasındaki yoğunluk, incirin dışsatımının 

gerçekleşmesi sırasında yaşanmaktadır. İncir üretiminde en fazla paya sahip 

olan il daha önce de belirtildiği gibi Aydın ilidir. Aydın’da incir çeşidi olarak 

en fazla üretimi yapılan tür Sarılop’tur. Bu incir türü, hava koşulları daha 

elverişli olduğu için, Aydın’da üretilen incirin büyük kısmı kurutulmaktadır. 

Aydın bölgesinde yetiştirilen kuru incir ise aracılar kanalıyla dış pazarlara 

sunulmaktadır.  

Kuru incirin pazarlama kanallarıyla satılmasında faaliyette bulunan 

aracıların genel olarak yerine getirdikleri fonksiyonlar şu şekilde açıklanabilir:  

Kuru incirin satılabilmesi için gerekli bütün işlemlerde en fazla 

faaliyette bulunan grup tüccarlardır. Tüccarlar gerek malın satın alınması, 

gerek işlenmesi ve gerekse satılması işlerini yürütmektedir. Ürünün satın 

alınması aşamasını komisyonculara da verebilmektedirler. Üreticilerden 

incirin satın alınması Temmuz ayında başlamakta, Ağustos, Eylül ve Ekim 

aylarında da bu işleme devam edilmektedir.  

Komisyoncular, üreticilerden incirleri, tüccarlar adına satın alır, daha 

sonra tüccarlara aktarırlar. İncirin bedelini tüccarlardan peşin olarak alırlar. 

Malın bedelinin ödemesini komisyoncular peşin olarak, anında yerine 

getirebildikleri gibi, belirli bir süre sonunda da ödemeyi yapabilmektedir.  

Pazarlama kanalında faaliyette bulunan bir diğer aracı grubu ise 

işleyicilerdir. Taze incirin kurutulma işlemini, daha sonra bozuk ve ilaçlı 

olanların temizlenmesi işlemlerini işleyiciler yerine getirmektedir. İncirin 
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kurutma işlemini yerine getirdikleri gibi aynı zamanda ürünün nihai tüketiciye 

satılması işlemine aracılık işlevini de yerine getirirler.  

Dışsatımcılar, pazarlama kanallarında çalışan bir başka grubu 

oluşturmaktadır. İncirin işlenmesi işlemini kendi işletmelerinde yapabildikleri 

gibi, işleyiciler kanalıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Ürünlerin 

işlenmesi Aydın bölgesinde gerçekleştirilmekte iken, yurt içi ve yurt dışı 

pazarlara sunulması aşamalarında daha çok İzmir Bölgesi tercih edilmektedir. 

Taze incirin satın alınmasını bizzat kendileri veya aracılar yoluyla da yaparlar.  

TARİŞ incir alım merkezleri ve TARİŞ Merkez İncir Birlikleri ise 

birliğe üye olan üreticilerin kendilerine getirdikleri incirleri satın almakta, 

ürünleri işlemekte, yurt içi ve yurt dışına satımını gerçekleştirmektedir. 

Üretici öncelikle ürününü alım merkezlerine vermekte, söz konusu ürünlerin 

nihai tüketiciye veya perakendeciye satılması merkez tarafından yerine 

getirilmektedir.  

 

5.5. İncirde Fiyatlandırma 

İncirin fiyatlandırmasında en önemli unsur maliyetlerdir. Maliyet 

yapısının nasıl oluştuğuna bakılarak fiyatlandırma işlemine geçilmektedir. 

İncirin fiyatlandırmasında birincil önemi olan maliyet konusu ise şu şekilde 

verilebilir: 

 

5.5.1. Maliyetler 

Maliyetleri oluşturan elemanlar şu başlıklar halinde toplanmaktadır.  

İncir fidanı maliyeti: TL/da 

 

- Arazi kirası veya toprak değeri, 

- Çelik, 

- Toprak işleme, 

- Gübreleme, 

- Gübreleme işçiliği, 

- Su bedeli, 

- Su işçiliği, 

- Zirai mücadele ilaç bedeli, 
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- Zirai mücadele işçiliği, 

- Çapalama işçiliği, 

- Söküm, 

- Hendekleme. 

 

Taze incir maliyeti: TL/kg 

 

- Bahçe kirası, 

- Toprak işlemesi, 

- Budama, 

- İlek bedeli, 

- İlek işçiliği, 

- Hasat ve ambalajlama, 

- Bekçi. 

 

Kuru incir maliyeti: TL/kg 

Taze incir maliyet girdilerine, şunlar eklenmektedir; 

 

- Kurutma ve sergi alma, 

- Sınıflandırma. 

 

Kuru incir üretim giderleri; üretim döneminde yapılan giderlerle, hasat 

ve ürünün pazarlanması için toplandığı işletmeye kadar yapılan giderlerden 

oluşmaktadır. Değişken giderler: toprak işleme, budama, gübreleme, ilaçlama, 

sulama, hasat gibi yıllık bakım giderleri yanında bu giderlerin faiz 

karşılığından meydana gelmektedir. Değişken giderler içinde en büyük 

maliyet kalemine hasat masrafları oluştururken, ikinci büyük maliyet kalemini 

toprak işleme masrafları oluşturmaktadır. İlekleme masrafları ise üçüncü 

sırada yer almaktadır (Sağdemir, 1988: 84). 

 

5.5.2. Fiyatlar 

Taze incir fiyatları genel olarak toptancı hallerinde oluşmaktadır. Bu 

oluşumda üretim miktarı, çeşit, kalite, ilk ve son turfanda dönemleri ve pazar 
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talebi gibi kriterler rol oynamaktadır. Dış piyasa fiyatını belirleyen en önemli 

unsurlar ise ürünün maliyeti, kalitesi, çeşidi ve diğer üretici ülkelerin üretim 

miktarlarıdır. Dış piyasa fiyatının oluşmasında çeşit ve kalitenin yanı sıra, dış 

pazardaki mevcut ve potansiyel tüketicilerin tüketim alışkanlıkları göz önüne 

alınarak yapılan ambalajlama etkili olmaktadır (Gündüz, 1990:153). 

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanabilmesi, üreticilerin daha iyi 

konumda olabilmeleri ile olanaklı olabilecektir. İncir üreticileri için de aynı 

durum söz konusudur. Dolayısıyla, incir üreticisinin eline geçen fiyatlar ne 

düzeyde ise ya da maliyetlerini karşılayabilir yapıda ise hem üretim miktarı 

hem de verim miktarı yüksek düzeylerde olacaktır. Bunun anlaşılabilmesi için 

Çizelge 26’de incir çiftçisinin eline geçen fiyatlar verilmiştir. 

 

Çizelge 26: 2008-2021 Yılları Arası Taze İncirde Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar 

(TL/KG) 

Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar 

2008 1,78 2015 2,86 

2009 1,71 2016 2,98 

2010 2,03 2017 3,41 

2011 2,12 2018 3,96 

2012 2,35 2019 4,90 

2013 2,28 2020 5,20 

2014 2,58 2021 8,35 

Kaynak: TUİK verilerinden derlenmiştir.  

 

Taze incirde çiftçinin eline geçen fiyatlar ile ürünün piyasada satış 

fiyatı arasındaki fark çok fazladır. Aradaki farkın azaltılabilmesi, aracıların 

daha aza indirilerek gerçekleştirilmesi durumunda mümkün olabilecektir.   

Fiyatlarda bu şekilde bir artış gözlenmekle birlikte, enflasyonun etkisi 

de göz önünde bulundurulduktan sonra reel durumun analizi yoluna 

gidilmelidir. Bunun daha iyi görülebilmesi için ise girdi fiyatlarında nasıl bir 

değişimin olduğuna bakmak gerekecektir. Durumun daha iyi anlaşılabilmesi 

için yılsonları itibarıyla tarımsal girdi fiyat endeksleri aşağıdaki Çizelge 27 

verilmiştir.  
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Çizelge 27: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksleri (2015=100) 

Yıllar 2017 2018 2019 2020 2021 

Tarım-GFE  120,05 147,52 162,52 190,98 278,10 

Tarımda kullanılan 

mal ve hizmetler 

(Girdi 1) 118,88 145,86 160,51 187,85 277,73 

Tohum ve dikim 

materyali 114,44 131,99 160,08 163,39 195,31 

Enerji ve yağlar 128,62 163,69 185,45 192,99 287,05 

Mazot 132,45 155,23 171,26 173,82 275,52 
Elektrik 110,43 190,02 251,08 265,52 324,35 

Kömür 137,23 192,51 186,52 207,67 492,36 

Odun 128,57 145,94 158,74 180,08 284,77 

Yağ  124,72 186,70 188,72 218,51 342,12 
LPG (12 kg) 139,50 144,62 159,09 160,49 353,32 

Gübre ve toprak 

geliştiriciler  95,98 149,66 151,06 181,81 458,92 

Düz gübreler 96,28 143,04 153,30 184,04 500,67 
Bileşik gübreler 95,64 157,10 148,55 179,30 412,05 

Tarımsal ilaçlar 116,35 139,24 142,01 150,99 189,50 

Hayvan yemi  119,05 142,58 154,90 194,00 272,40 

Kaba yemler 128,09 134,28 151,39 165,87 194,80 
Kesif yemler 114,23 147,01 156,78 209,00 313,78 

Makine bakım 

masrafları 135,60 171,11 183,12 252,63 377,00 

Bina bakım 

masrafları 119,92 158,57 168,01 201,15 335,84 

Diğer mal ve 

hizmetler 120,13 138,79 160,38 176,89 227,46 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr. 

 

Çizelge 27’den de görüldüğü gibi, 2017-2021 döneminde 2015 yılına 

göre girdi maliyetleri çok yüksek oranda artış göstermiştir. Özellikle gübre 

fiyatları 2016 ve 2017 yılında düşerken, sonrasında ve özellikle pandemi 

döneminde önemli oranda artışa sahne olmuştur. Tüm bu maliyet artışları 

ürün fiyatlarına çok fazla yansıtılamadığı için üreticilerin elde ettikleri 

gelirlerde önemli azalmalar meydana gelmiş, bu nedenle birçok tarımsal 

işletme faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır. İncir fiyatlarında nominal 

olarak artış görülmesine karşılık, özellikle girdi fiyatlarında meydana gelen 

artışlar da göz önüne alındığında incir üreticilerinin eline geçen fiyatların ilk 

bakışta görüldüğü gibi yüksek oranlarda olmadığı, dolayısıyla incir 

üreticilerinin satın alma güçlerinin azaldığı anlaşılmaktadır.  
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5.6. İncir Üretiminin Sağladığı İstihdam 

Türkiye’de incir yetiştiriciliği yapan ve geçimini incir tarımından 

sağlayan, yaklaşık 30.000 çiftçi ailesi bulunmaktadır. Üretilen incirler el ile 

işlenip ambalajlanarak piyasaya sürülürler. Bu faktör eklendiğinde incir 

sektöründeki istihdamın 250.000 kişi kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

İşleme, temel olarak el ile yapılmaktadır. İncir işlemede henüz özel bir 

teknoloji yoktur. Sektörün gereksinimi olan kalifiye işçi açısından, özellikle 

Ege Bölgesi’nde yeterli insan kaynağı olmakla birlikte, üretimin mevsimlik 

olması, çalışanların bu bölgedeki diğer bazı tarımsal faaliyetlerde çalışması ve 

yeni istihdam alanlarının işgücüne açılması sonucu bazı yıllarda işgücünün 

sağlanmasında sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.  

İncir işletmelerinde, genelde iki statüde işçi çalışmaktadır. Bunlardan 

bir tanesi, daimi statülü olup, 550- 650 dolayında kişi bu statüde 

çalışmaktadır. Diğer grup, mevsimlik statüde olup, 5.000-6.000 kişi 

dolayındadır. Bunlara ek olarak, 30.000 dolayında kişi de, incirle doğrudan ve 

dolaylı olarak ilgilenmekte ve iş olanağına sahip olmaktadır.  

Son yıllarda, taze incir pazarlamasındaki olumlu gelişmeler nedeniyle, 

hem yeni bahçeler kurulması şeklinde, hem ambalajlama-nakliye-pazarlama 

aşamalarında görev üstlenme şeklinde, mevsimlik yeni istihdam olanakları 

ortaya çıkmaktadır. Gerek kuru incir, gerekse sofralık taze incir için talebin 

oluşması kalite ile paralel olduğu için, işletmelerde kalite kontrolüne yönelik 

çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, ürünün alımından, 

dışsatımına kadar olan tüm aşamalarda etkin bir kalite kontrolü sağlayacak 

sistemi ve laboratuvarları oluşturup, işletecek nitelikli elemana gereksinim 

duyulmaktadır (DPT, 2000: 12). 
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6. TÜRKİYE’DE UYGULANAN İNCİR POLİTİKALARI 

İncir konusunda izlenen politikalar; makro düzeyde devletin uyguladığı 

politikalar ve doğrudan üreticilere yönelik olarak izlenen politikalar olarak 

ikiye ayrılabilir.  

 

6.1. Devletin Makro Düzeyde Uyguladığı Politikalar 

İncir 1966 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. 1988 yılına kadar 

kuru incirde destekleme, “fiyat desteği” şeklinde uygulanmıştır. 1988-90 

yılları arasında kuru incir destekleme kapsamından çıkarılmıştır. 1991 yılında 

yeniden destek kapsamına alınmıştır (Doğruel, 1993: 71). 1994 yılından sonra 

ise fiyat desteği yeniden kaldırılmıştır. Fiyat desteğinin olmadığı yıllarda ve 

günümüzde devlet TARİŞ’in alımları yoluyla kuru incir politikalarını 

uygulamaya çalışmaktadır.  

Türkiye’de 2018 yılında çıkarılan “Bitkisel Üretime Destekleme 

Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, incir için 10TL/da mazot 

desteği, 4 TL/da gübre desteği, 50 dekar ve üzerinde araziler için 40 TL 

toprak analizi desteği verilmektedir (https://arastirma.tarimorman.gov.tr). 

Devlet, aynı zamanda 1982 yılında uygulamaya koyduğu “Aydın ve 

İzmir illerinde zararlılar yönünden temiz kuru incir üretimi ve yetiştirilmesini 

sağlamak amacıyla çalışmalar” adlı proje ile incir ağacı sayısında ve 

üretiminde artışların meydana gelmesini sağlamıştır.   

Makro düzeyde alınacak politika kararları ve uygulamaları ile ürün 

kalitesi iyileştirilebilir. Girdi fiyatları, kredi politikası, altyapı konusu, ürün 

işleme birimlerinin kurulması ve artırılması ile yayım dışı uygulanacak 

politikalarla ürün kalitesine olumlu şekilde katkı yapılabilir.  

Ürünlerin pazarlamasında, kaliteli ürüne yüksek fiyat uygulaması, 

üreticileri kaliteli ürün yetiştirmeye teşvik eder. Türkiye’de incirin üreticiden 

alınıp nihai tüketiciye ulaştırılmasında en önemli birim TARİŞ’tir. İncir 

birliğine bağlı 12 kooperatif ve 3.276 üretici ortağın bulunduğu TARİŞ, aynı 

zamanda devlet tarafından incire yönelik politikaların uygulandığı birim olma 

işlevini de görmektedir. Son yıllarda, incir ürünü, destekleme kapsamından 

çıkarıldığı için TARİŞ kooperatiflerinin sınırlı alımları ile piyasanın 

düzenlenmesine çalışılmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk defa 

2019 yılında incir alımı gerçekleştirilmiştir.  
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Kuru incir fiyatının oluşumunda en büyük ağırlığı, TARİŞ’in ürün alım 

fiyatları oluşturmaktadır. Alım fiyatları, uzman kuruluşlar tarafından 

hesaplanan; kuru incir maliyeti+ dış piyasa (alınan siparişler)+ hükümet 

politikası gibi faktörlerin bir bileşkesi olarak, A-3 iş malı sınıfından, kiloda 

51-60 adet incir olacak irilikte ve 100 gr. rüfuzlu (baz tip) incir esas alınarak 

belirlenmektedir. Kuru incir kalitesini korumak ve düzeltmek için barem 

fiyatları üzerine, kurtsuzluk primi, erken teslim primi, kasa primi ve kalite 

teşvik primi gibi primler eklenerek üretici teşvik edilir (DPT, 2000: 27). 

 

Çizelge 28: Yıllar İtibarıyla TARİŞ Kuru İncir Alım Fiyatları 

Yıllar Baz Fiyat (TL/Kg) 

2007/08 3,50 

2008/09 4,30 

2009/10 3,00 

2010/11 3,50 

2011/12 3,30 

2012/13 3,10-4,83 

2013/14 4,00 

2014/15 6,75 

2015/16 6,29 

2016/17 8,50 

2017/18 10,60 

2018/19 17,50 

2019/2020 21,00 

2020/2021 30,00 

2021/2022 36,00 

Kaynak: Tariş incir birliği verilerinden derlenmiştir. 

 

Çizelge 28’den de görüldüğü gibi, Türkiye’de 2007/08 döneminde 

TARİŞ tarafından gerçekleştirilen alımlarda kuru incirin baz fiyatı (TL/Kg) 

fiyatı 3,50 Türk Lirası’dır. 2010/11 dönemi alımlarında birim fiyat yine 3,50 

TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/22 döneminde baz fiyat 36 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Özellikle pandemi dönemi sonrasında fiyatlar genel 

seviyesindeki artışa paralel olarak incir alım fiyatlarında da artışlar meydana 

gelmiştir.   

Kuru incir taban fiyatlarının saptanmasında onluk sistem 

kullanılmaktadır. Tüccar ve dışsatımcılar ise beşlik sistemi kullanmaktadır. 
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Onluk sisteme göre; kiloda 31-40 adet kuru incir 1-A işmalı, kiloda 41-50 

adet incir 2-A işmalı, kiloda 51-60 adet incir 3-A işmalı ve kiloda 61-70 adet 

incir ise 4-A işmalı olarak nitelendirilmektedir.  

 

Çizelge 29: Borsada İşlem Gören Natürel Kuru İncir Fiyatları (TL/Kg) 

Aylar  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
Ağustos 10,06 16,00 19,91 17,50 27,50  
Eylül 8,50 21,17 19,13 27,00 27,50  
Ekim 11,95 20,75 19,00 22,50 35,50  
Kasım 10,26 20,50 13,00 24,92 35,50  
Aralık 9,25 20,50 15,00 27,50 35,50  
Ocak 11,97 16,93 23,00 14,62 24,07 36,00 
Şubat 10,71 21,95 16,66 20,52 30,00 42,00 
Mart 13,75 16,00 24,00 23,00 29,00 40,00 
Nisan 11,07 16,00 20,50 22,68 27,00  
Mayıs 7,75 13,00 18,50 14,00 20,71  
Haziran  10,21 24,00 16,00 22,00 32,00  
Temmuz 19,00 29,00 15,75 27,00 21,25  
Kaynak: İzmir Ticaret Borsası Aylık Tescil Bültenlerinden Derlenmiştir.  

 

Borsada işlem gören kuru incir fiyatları, bir taraftan destekleme 

fiyatları, diğer taraftan dünya fiyatlarından etkilenerek serbest piyasa 

mekanizması içinde oluşmaktadır. Çizelge 31’den de görüldüğü gibi 2017/18 

döneminde genellikle 10 TL seviyelerinde seyreden incir fiyatları 2021/22 ve 

2022/23 döneminde önce 30 TL’yi ve sonrasında 40 TL seviyelerine kadar 

çıkmıştır. Kaliteyi ve verimi artıran yeni uygulamaların yaygınlaştırılması ve 

bunun hızlandırılması, uygun bir girdi fiyat sübvansiyonun uygulanmasıyla 

olanaklıdır.  

 

6.2. Doğrudan Üreticilere Yönelik İzlenen Politikalar 

Tarımsal üreticilerin incirin yetiştirilmesindeki her aşamada teknik ve 

zirai konularda bilgilendirilmeleri, zirai donanım kurumları ve incir araştırma 

enstitüleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Enstitüler, aynı zamanda 

üreticilerin gereksinme duydukları incir fidanını da karşılarlar. Bunun 

yanında, ürünün toplama zamanı ve biçimleri konusunda üreticiler 

bilgilendirilmektedir. Ayrıca dış pazar için söz konusu olan, ürünün satımı 

sırasında gerekli standardizasyona uygunluk konusunda da Dışsatım 

Kontrolörleri aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 
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Türkiye’de 2020 yılında tesis edilmek kaydıyla Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından belirlenen normlara uygun olmak ve tek-bitişik 

parsellerin toplamı beş dekardan aşağı olmamak üzere sertifikalı ve standart 

fidan desteği verilmektedir. Bu kapsamda sertifikalı fidan kullanan üreticilere 

dekar başına 280 TL ve standart fidan kullanan üreticilere dekar başına 100 

TL destek verilmektedir. Üreticilere aynı yıl dekar başına 15 TL mazot 

desteği, 8 TL gübre desteği, 40 TL analiz desteği verilmektedir. Organik incir 

yetiştiren üreticilere birinci kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip 

üreticilere dekar başına 100 TL, grup sertifikasına sahip üreticilere dekar 

başına 50 TL, iyi tarım uygulamaları yapan incir üreticilerine ikinci kategori 

kapsamında dekar başına 40 TL, grup sertifikasına sahip üreticilere ise dekar 

başına 20 TL destek verilmektedir (https://www.kap.org.tr/tr).  
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7. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Taze ve kuru incirde karşılaşılan sorunların ortaya konulabilmesi için 

yaşanan belli başlı sorunları sıralamakta fayda vardır.  

 

7.1. İncir Üretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

Büyük Menderes havzası son derece kaliteli incir üretimine uygun 

ekolojik koşullara sahiptir. Taze ve kuru incir üretiminde en büyük üretici il 

ise Aydın’dır. Özellikle son dönemlerde incir üretimi ova ve yamaç 

köylerden, orman arazisine, çok dik ve fazla meyilli alanların yaygın olduğu, 

sınırlı araziye sahip dağ köylerine kaymıştır. Ürünün yetiştiği taban 

arazilerde, incirden başka ürünlerin de yetiştirilebilmesi nedeniyle, incirden 

alınabilecek verimde önemli düşmeler meydana gelmektedir.  

Türkiye’de tarım sektörünün sorunlarının temelinde yatan önemli 

nedenlerden biri, tarım envanterinin çıkarılamaması ve veri tabanının 

oluşturulamamasıdır. Bu envanter yapılmadığı için üretim planlaması yapmak 

ve politikaları uygulayabilmek çok güçleşmektedir. Ayrıca günümüzde 

popüler olarak uygulanması düşünülen doğrudan gelir ödemesi sisteminin 

oluşturulabilmesi de yine envanterin çıkarılamamasından kaynaklanmaktadır. 

Tarımsal alanda yapılan çalışmalarda genellikle bir yıl öncesine ait üretim 

rakamlarına ulaşılamamakta, bu ise yapılması düşünülen projeleri ya da 

analizleri olumsuz yönde etkilemektedir. Hem istenilen projelere 

girişilebilmesi hem de analizlerin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için de iyi 

bir envanter sistemine gereksinim vardır. Bunun yapılabilmesi için, 

üreticilerden bir arazi beyannamesi alınması yoluna gidilebilir. Üreticiler 

sahip oldukları arazinin büyüklüğü, ürün yetiştirilmesi hakkındaki bilgileri 

belirli aralıklarla bildirdiklerinde bu envanter çıkarılabilecektir. Ayrıca, 

yapılan beyanın doğruluğu konusunda da hem tapu kadastro hem de vergi 

daireleri eş güdümlü olarak çalışarak denetleme işlevini birlikte yerine 

getirebilirler. Eğer bu yapılabilirse, veri tabanı oluşturmak çok daha kolay 

olacaktır. Üreticiler bu yolla, doğrudan gelir ödemesine söz konusu olan 

örneğin incir bahçeleri için gerekli parasal desteği alabileceklerdir. Yine 

Devlet açısından da gelecek yıllara ilişkin olarak yapılacak planlamalar daha 

sağlıklı olarak yapılabilecek, ayrıca tahminler daha az hata oranıyla 

yapılabilecektir.  
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İncir bahçelerinde kullanılan gübrenin niteliği de hasat edilebilen ürün 

miktarını doğrudan etkilemektedir. Tarımsal üreticiler, daha fazla ürün 

alınabilmesi için daha fazla ve gereksiz gübre kullanımı yoluna gitmektedir. 

Ayrıca, gerekli özellikleri taşımayan ticari gübreler ürünün, özellikle 

depolama ve işlenmesi aşamasında bozulmasına neden olmaktadır.  

İncir işletmelerinin karşı karşıya kaldığı sorunların en önemlilerinden 

birisi de kuraklık sorunudur. İncir işletmelerinin bu sorunun üstesinden 

gelebilmesi için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’nun kapsamına 

kuraklık sigortasını eklemesi gerekmektedir. Bu durumda işletmelerin 

kuraklık nedeniyle karşı karşıya kalacakları risk ve belirsizlikler de azalmış 

olabilecektir.  

İncirin hasadı sırasında, ürünün gerekli olgunluğa erişmeden 

toplanması nedeniyle hem irilik, hem ağırlık ve hem lezzet açısından kayıplar 

söz konusu olmaktadır. Bu da incirin kalitesini düşürmektedir. Tarımsal 

üreticilerin, ürünün hasadı sırasında gerekli özeni göstermemeleri nedeniyle 

de verim düşmektedir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında daha hassas bir 

yapıya sahip olan incir, özellikle toplanması sırasında küçük değil de daha 

büyük kaplarda toplandığında daha dayanıksız bir hale gelmektedir. Ayrıca, 

incirin kurutulması aşamasında gerekli teknik ayrıntılara dikkat edilmediği 

için de kuru incir verimi azalmaktadır.  

İncir verimi konusu incelenirken de açıklandığı gibi, verim 1980’li 

yıllarda 40 kg/ağaç iken, 1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen sürede ise 

verimin 30 kg/ağaç sayısına düşmüştür. Bu azalma eğiliminin bir nedeni de 

iklimsel değişmelerdir. İncir meyvesi, soğuktan ve yağıştan etkilenen bir ürün 

olduğu için, daha sert ve yağışlı geçen dönemlerde ürün rekoltesinde de 

düşmeler meydana gelmektedir.  

İncir veriminin azalmasına neden olan faktörlerden bir diğeri de son 

dönemde jeotermal tesisler olarak gösterilmektedir. Özellikle jeotermal enerji 

alanlarının incir üretimini olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir. Bunun 

doğruluğunu tespit etmek için yapılan araştırmalardan Dağ (2015)’a göre; 

jeotermal tesise yakın mesafede (600-650 m) bulunan incir bahçelerinde, 

yaprak ve kuru incir meyve örneklerinin besin elementleri ve ağır metaller 

açısından genel olarak diğer mesafelere göre daha yüksek içeriklere sahip 

olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, kaynaktan uzaklaştıkça özellikle meyve 
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örneklerinin ağır metal içeriklerinin azaldığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, 

kuru incir verimi ve kalitesine ilişkin elde edilen sonuçların da 

değerlendirilmesi sonucu; benzer şekilde tesisten uzaklaştıkça olumsuz 

etkinin azaldığı belirlenmiştir (Dağ, 2015: 158). 

Aydın ilinde sayıları giderek artma eğilimi gösteren jeotermal enerji 

tesislerinin, gelecekte bölgenin ana ürünü konumundaki inciri, gerek 

yetiştiricilik açısından gerek verim ve kalite ilişkileri, gerekse de fizyolojik 

açıdan stres faktörü anlamında etkileyebilecekleri hesap edilmektedir. 

Bölgenin yoğun tarımsal faaliyetleri düşünüldüğünde alınacak önlemler, 

yapılacak denetimler ve geleceğe yönelik planlamalar iyi etüt edilerek 

kurgulanmalıdır. Aydın ili ile özdeşleşen ve ilin en önemli tarım dışsatım 

ürünlerinden biri olan incirin geleceğini korumak ve ürünün gerek kalite ve 

verim gerekse de devamlılığına ilişkin koruyucu önlemler alınması 

gerekmektedir (Dağ, 2016).  

İncir üretiminde yanlış gübreleme sonucu meydana gelen kararma ve 

kalite bozukluklarının önüne geçilebilmesi için gübreleme konusunda yapılan 

araştırma sonuçları, bahçelerde yöntem ve sonuç demonstrasyonları yapılarak 

yaygınlaştırılmalıdır. Ürünlerin tam kuruması, uygun kaplarla, kasalarla 

taşınması sağlanmalıdır. Aflotoksin zararlarına karşı kültürel önlemler 

alınmalıdır. Ayrıca, bu konuda birçok disiplinden araştırıcının katılımı ile 

çalışmalar yapılmalıdır. Uzun süreli ve ayrıntılı bilimsel çalışmalarla bu 

soruna mutlaka kesin çözümler bulunmalıdır (Otay ve Özkaya, 1994: 124).  

 

7.2. İncirin Pazarlamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri  

Taze ve kuru incir pazarlamasında zamanın akılcı kullanılmamasından 

kaynaklanan dışsatım sorunları bulunmaktadır. Özellikle taze incir, hasadı 

yapıldıktan hemen sonra ya tüketilmesi ya da kurutulması gereken bir 

üründür. Kuru incir ise en fazla bir yıl içinde tüketilmesi gereken bir 

meyvedir. Bu özellikleri nedeniyle, hem taze hem kuru incir pazarlama 

stratejisinin daha hızlı bir şekilde planlamasının yapılması gerekmektedir.  

Sanayi kesiminde ürün tüketici veya diğer aracılar tarafından talep 

edildiğinde hemen üretimin yapılması anlamına gelen “anında üretim” 

kavramı taze incirde  “anında pazarlama” adını almalıdır. Çünkü incirin çabuk 



67 | TÜRKİYE’DE İNCİR EKONOMİSİ 

 

 

bozulan bir ürün olma özelliği nedeniyle, belirli süre içinde talep edildiği 

bölgeye ulaştırılması şarttır. Bunun yapılabilmesi ve özellikle Avrupa’ya 

ürünün ulaştırılabilmesi için gerekli pazarlama kanallarının ve ağının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda incir işletmelerine “dijital tarım 

pazarı” kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu anlamda 

işletmelerin internete ulaşım kolaylığı ve hızı, kendilerine yeni pazarlama 

kanalları bulmak ya da açmak açısından büyük önem taşımaktadır.  

Pazarlama tekniği açısından “imaj” ve “marka” çok önemli 

kavramlardır. Firma imajı ve saygınlığı beraberinde, kendisine bağımlı 

durumda olan tüketicileri getirebilecektir. Bu ise satış gelirlerinin artmasına 

neden olacaktır. Aynı şekilde, marka olabilmek de her işletme için çok 

önemlidir. Örneğin kola denildiğinde akla nasıl hemen ya Coca-Cola ya da 

Pepsi-Cola geliyorsa, incir konusunda da buna benzer bir marka imajı 

oluşturulabilirse, bu ürünlerin hak ettikleri fiyat üzerinden satılabilmeleri 

sağlanmış olacaktır. Gerek taze gerekse kuru incir iyi ve tanınan bir markaya 

sahip olabilirse, bu durum yaratılan katma değerle birlikte çok daha yüksek 

satış gelirlerini beraberinde getirecektir.  

Diğer tarımsal ürünlerinde pazarlama konusunda yaşanan sorunlar, 

incir için de söz konusudur. İyi bir pazarlama stratejisine sahip olunmadığı 

için dışsatım fiyatları, diğer ülke fiyatlarının altında kalmaktadır. Taze ve kuru 

incirde birim satış fiyatları diğer dışsatımcı ülkelerin birim fiyatlarından daha 

düşük olduğu için bu ürünlerden elde edilen gelirler, üretimde meydana gelen 

potansiyeli tam olarak yansıtamamaktadır.  

Dışsatımcı firmalar ile TARİŞ arasında yaşanan uyumsuzluklar incirin 

pazarlaması konusundaki önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye’de 

devlet tarafından oluşturulmuş üretici birliklerinin işlemesinde bir takım 

yanlış uygulamalar söz konusudur. 100.000’e yakın ortağı bulunan birliklerde 

yeniden yapılanmaya gereksinim vardır. Birliklerin hem idari hem de maddi 

açıdan özerk hale getirilmeleri gerekmektedir. Bu gerçekleştirilebildiğinde, 

popülist uygulamalar yerini daha akılcı politikalara bırakacaktır. Akılcı 

politikalar ise, üreticileri gerçek anlamda üretici birimler durumuna 

getirecektir. Kuru incir alımı 2019 yılından itibaren TMO tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda incir fiyatının tespitinde eksperlerden 

kaynaklanan sorunların olduğu iddia edilmektedir. Eksperlerin bağımsız ve 
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objektif değerleme faaliyetlerde bulunmasının denetiminin yapılması 

gerekmektedir.   

İncir pazarlamasında en önemli sorunların başında ülkeler arası standart 

farklılıkları gelmektedir. Ülkeler arasında bir kilogram incirde bulunması 

gereken “dane sayısı” konusunda değişik istekler bulunabilmektedir. Kimi 

ülkeler bir kilogramda daha az sayıda, kimi ülkeler ise daha çok sayıda incirin 

bulunmasını talep etmektedir. Bunun yanında, Türkiye’de AB tolerans ve 

standartlarının göz önünde bulundurularak ürünlerin satıma hazır duruma 

getirilmesi gerekmektedir. Eğer bu çalışmalar üzerinde daha yoğun olarak 

durulabilirse, küçük işletmeler bir araya gelerek daha büyük boyutlu 

işletmeler kurmak zorunda kalabileceklerdir. Çünkü işlemede 

standardizasyonun sağlanabilmesi için, işletmelerde bunun uyumu ek sermaye 

gereksinimini beraberinde getirecektir. Bunun sağlanabilmesi ya 

kooperatiflerin daha işler hale getirilmesiyle ya da dışsatımcı firmaların kendi 

aralarında örgütlenmesiyle olanaklı olacaktır. KOBİ’ler Türkiye’de üretimin 

artırılabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu bilinçle yola çıkılarak, 

küçük dışsatımcı firmalar birleşebilirlerse, ürünün satılmasında daha büyük 

bir gücü ellerinde barındırmış olacaklardır. Dışsatımcı firmaların 

desteklenmesinde devletin uygulamalarının ve politikalarının da önemli bir 

rolü olacaktır  

Tarımsal ürünlerin pazarlamasında yavaş yavaş hayata geçirilmeye 

başlanan mala dayalı future piyasaları veya vadeli işlemler piyasaları, kuru 

incirde de oluşturulabilir. Bu konuda sağlanacak uzmanlaşma ile birlikte 

ürünler hem daha etkin şekilde pazarlanabilecek, hem de üreticiler daha fazla 

gelir elde edebileceklerdir. Üreticiler için pazarın sınırı ulusal bazda değil, 

uluslararası bazda oluşacaktır. Uzmanlaşmış ürün borsalarının bu şekilde 

yapılanması sağlandıktan sonra incirde vadeli işlemlerin başlaması ile birlikte 

üreticiler bu günden üretimlerini planlayabilecekler, aracılar ve spekülatörler 

ise işlem hacimlerinin artmasıyla daha fazla kar edebileceklerdir. Borsaların 

oluşumu için gerekli hukuki ve teknik alt yapının oluşturulması görevi ise 

devlete düşmektedir. İlgili yasaların çıkarılması ve çerçevenin iyi bir şekilde 

saptanması, diğer ülkelerde bulunan ürün borsalarının iyi araştırılması, işleyiş 

mekanizmalarının incelenmesi ve Türkiye’ye en iyi şekilde adaptasyonunun 

yapılması gerekmektedir.  
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Taze incir pazarlamasında kullanılan kasa, sepet gibi ambalaj kaplarının 

maliyetlerindeki artış, özellikle iç pazarlamada daha büyük ambalaj kabı 

kullanılmasına neden olmakta, bu ise ürünün kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (Sağdemir, 1988: 159). Ayrıca, ambalaj malzemelerinin 

özellikleri konusunda duyarlı olunmalıdır. Gözenekli olmayan selefon 

kağıtları, ürünlerin fermantasyonuna sebep olmaktadır. Özellikle, selefon 

kağıtlarının hava alan, iyi kalitede olması gerekmektedir.  

İncir pazarlaması kanallarında faaliyette bulunan aracılar, genelde 

ürünle ilgili önemli bilgilere sahip değillerdir. Ürünün hangi şartlar altında 

bozulduğuna genelde dikkat edilmediğinden, depolama süresine veya 

kurallarına uygun davranılmamaktadır. Bu ise ürünün daha çabuk 

bozulmasına neden olmaktadır. Söz konusu olumsuzluğun ortadan 

kaldırılması için aracılara da gerekli teknik danışmanlık hizmetlerinin 

sağlanmasıyla çevresel faktörlerden kaynaklanan fireler ortadan 

kalkabilecektir.  

Kuru incirin üreticilerden tüccarlara getirilmesi sırasında genelde 100 

kg’lık jüt çuvallar veya naylon çuvallar kullanılmaktadır. Taşımanın bu 

şekilde yapılması sonucu ürünler gerek havasızlıktan gerekse yığılmadan 

dolayı bozulabilmektedir. Bu nedenle, kuru incirlerin tüccarlara 50 kg’lık bez 

torbalarla taşınarak getirilmesi zorunlu olmalıdır.  

Avrupa ülkelerine yapılan dışsatımda, incirin pazarlama kanallarında 

bozulmasını engellemek ve dış pazardaki tüketici taleplerine uygun ürün 

sağlamak amacıyla incirler, sert ve niteliklerine uygun rengi tam olarak 

almadan, tüketimden birkaç gün önce hasat edilmektedir. Bu ise kalite, irilik 

ve sonuçta da ağırlık kaybına neden olmaktadır. Bu durumun giderilebilmesi 

amacıyla, hasat; incir tüketilebilir hale geldikten hemen sonra, soğuklama ve 

ambalaj teknikleriyle daha dayanaklı bir duruma getirilmelidir.  

İncirin dış pazarlara ulaştırılmasında en fazla deniz yolu 

kullanılmaktadır. Genelde ürünler konteynırlar kullanılarak taşınmaktadır. 

Karayolları ise daha az kullanılmaktadır. İncirin taşınmasında, ürünün 

bozulmadan istenilen yere ulaşımının sağlanabilmesi için gerekli kara ve hava 

yolu taşıma kanalları oluşturulmalıdır. 

İncirin dışsatımında firmaların karşılaştığı önemli sorunlarından bir 

diğeri, dış ticaret ateşeliklerinden yeterince yararlanılmamasından 
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kaynaklanmaktadır. Dış ticaret ateşeleri, gerekli bilgileri ilgili firmalara 

zamanında aktarabildiğinde pazar talebi anında veya gecikme olmaksızın 

karşılanabilecektir.  

 

7.3. İncirin Tüketiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

Türkiye’de incirin hem taze hem de kuru olarak tüketimi çok az 

miktardadır. Üretim genelde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde 

olduğundan incir bu bölgelerde daha fazla tüketilmektedir. Bunun yanında 

bazı bölgelerde hiç tüketimin olmadığı veya çok az olduğu bölgeler 

bulunmaktadır. Gerekli pazarlama teknikleri kullanılmadığı, var olan ürünler 

insanlar tarafından bilinmediği için, tüketim gerçekleşmemektedir. Pazarlama 

konusunda değinildiği gibi, iyi bir marka imajı ile birlikte tüketim sorunu 

çözülebilecektir. Marka imajı ile birlikte tüketiciler ürünü daha fazla 

benimseyecek, bu ise tüketimin artmasını sağlayabilecektir.  

İncirde ürünün yalnızca kendisinin tüketimi değil aynı zamanda sanayi 

ürünleri içindeki kullanımının da artırılması gereklidir. Nasıl fındık 

konusunda bir takım reklamlarla satış artırılabiliyorsa, buradaki pazarlama 

yöntemleri incirde de uygulanmalıdır. Bu şekilde, insanların var olan yemek 

kültürleri içinde incirin de yeri olabilecektir. Reçel sanayinde, pasta ve kek 

yapımında kullanımının artması tüketici tercihlerine bağlıdır. Bu anlamda 

tüketicinin var olan tüketme eğilimlerinin değiştirilmesine yönelik gerekli 

araçlar kullanılmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesinde, basın-yayın ve gerekli 

web tabanlı tanıtım araçlarının kullanımının artırılması yoluna gidilmelidir. 

Bu konuda özellikle “İncir Tanıtım Grubu”nun oluşturulması ürün talebinin 

artırılabilmesi için çok faydalı olacaktır.  
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SONUÇ 

Türkiye belli başlı ürünlerde gerek üretim, gerek dışsatım açısından 

önemli potansiyellere sahip olan bir ülkedir. Tarımsal politikaların 

belirlenmesi ve uygulanması, yalnızca üreticilere, dışsatımcılara ya da 

aracılara özgü değildir. Bu politikaların ürünün her aşamasında paydaşlar 

tarafından uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, başarılı politikalar sonucu bir 

gelir artışı söz konusu ise, bundan bütün paydaşlar faydalanabilmelidir. 

Bunun gerçekleştirilebilmesi ise, ancak uzun vadeli politika ve stratejilerle 

mümkün olabilecektir.  

İncirde izlenen politikalarda bir takım eksiklikler bulunmaktadır. 

Üreticinin eğitilmesi, söz konusu eğitimin verileceği birimlerin oluşturulması, 

bu konuda eşgüdümlü bir çalışmanın yapılması, üretimin taban arazilerden 

dağlık arazilere kaymasının engellenmesi gibi faaliyetlere gereksinim 

duyulmaktadır. Taze ve kuru incir üretiminde önümüzdeki on yıllık dönem 

içinde, diğer koşullarda önemli değişmelerin olmaması durumunda, artışlar 

beklenmektedir. İncir politikalarının istenilen yönde uygulanması ile beklenen 

projeksiyonların da ötesinde üretim artışları sağlanabilecektir. 

Aydın ilinde, jeotermal tesislerin kullanılması suretiyle enerji 

üretiminin yapıldığı bölgelerde, düzenli olarak oluşan zararlar 

değerlendirilmeli, jeotermal faaliyetlerin incirin üzerindeki etkisi daha 

ayrıntılı olarak incelenmeli, düzenli olarak zararlanma durumunu ortaya 

koyacak analizler yapılmalı ve jeotermal tesisten kaynaklı etkilerin en aza 

indirilmesi yönünde çalışmalara girişilmelidir (Dağ, 2015: 133). 

Taze ve kuru incirin pazarlama kanallarında, dağıtımı sırasında 

meydana getirilen katma değerden en fazla payı aracılar almaktadır. Tarımsal 

üreticiler, üretim sırasında harcamış oldukları emeklerinin karşılığını tam 

olarak alamamaktadır. Tarımsal kooperatifleşmeye daha fazla ağırlık 

verilmesiyle incir üreticilerinin elde ettikleri paylar artabilecektir. Bu konuda 

TARİŞ’e önemli görevler düşmektedir. TARİŞ, ürünün alım tarihinde 

ödemenin yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturabilmelidir. Ancak 

burada göz önünde tutulması gereken, ürün fiyatlarının bir takım siyasal 

nedenlerle subjektif olarak belirlenmesi değil, piyasa koşulları içinde 

belirlenmesidir. Piyasada faaliyette bulunan diğer aktörler gibi akılcı hareket 

tarzını benimseyen birliklerin uygulamaları, üreticilerin ürün bedellerini 
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zamanında almalarını da sağlayabilecektir. 2019 yılından itibaren incir 

alımında TMO’da devreye girmiş bulunmaktadır. Devletin organizasyona 

dahil edilmesi var olan yapıyı daha da güçlendirmek için olmalıdır.  

İncir fiyatlarının oluşumunda piyasa dışı güçlerin değil, piyasada 

faaliyette bulunanların söz sahibi olmaları gereklidir. Bu şekilde fiyat gerçekçi 

bir şekilde piyasada oluşacak, bu ise hem üreticileri hem de tüketicileri daha 

fazla memnun edecektir. Ayrıca, dışsatım fiyatlarının belirlenmesinde de 

uluslararası fiyat oluşumu dikkatle izlenmelidir. Fiyatın bu şekilde saptanması 

ile birlikte uluslararası farklılıklar ortadan kalkacak ve fiyatlarda uyum 

sağlanmış olacaktır.  

Özellikle 2000’li yıllarla birlikte taze ve kuru incir fiyatlarında artışlar 

meydana gelmiştir. Ancak bunun yanında, girdi fiyatlarında da aynı oranda bir 

artış söz konusu olmuştur. Buradan reel anlamda incir fiyatlarında çok fazla 

artışın olmadığını, ancak kendi başlangıç fiyatını koruyabildiğini 

görmekteyiz. Diğer kesimlerde olduğu gibi tarım kesimindeki üreticiler de 

enflasyondan yoğun olarak etkilenmektedir. Sorunun giderilebilmesi yani, 

enflasyonun düşürülmesine yönelik makro boyutlu politikalar uygulanmalıdır. 

Türkiye’de uygulanan istikrar politikalarından alt gelir grupları daha yoğun 

etkilenirken, üst gelir grupları aynı oranda etkilenmemektedir. Bu nedenle söz 

konusu politikaların tüm kesimlerine yönelik uygulanması gerekmektedir. 

Tarımsal üretimde de benzer şekilde alt gelir düzeyindeki üretici ve 

işletmelerin desteklenmesi gerekmektedir. 

İncirin pazarlamasında TARİŞ ve diğer dışsatımcı firmaların aynı yönlü 

ve eş güdümlü çalışmaları, dışsatım değerlerini artırabilecektir. Bu eşgüdüm, 

kendiliğinden standartlara uyumu, daha iyi pazarlama tekniklerinin 

kullanımını beraberinde getirecektir. Dış pazarlara mal satımının daha etkin 

bir yapıya kavuşturulabilmesi için, ulaşım ağının daha hızlı işler hale 

getirilmesi gerekmektedir. İncirin bir gün içerisinde dağıtımının 

gerçekleştirilmesi ile birlikte ürün, hem taze olarak tüketicilere 

ulaştırılabilecek hem de firelerden kaynaklanan fiyat düşmelerinin önüne 

geçilebilecektir. 

“Anında pazarlama” düşüncesinin, incir pazarında alt yapısının 

oluşturulması gereklidir. Gerekli pazarlama teknikleri bu yönde 

uygulandığında zamandan kaynaklanan olumsuzluklar daha az düzeylere 
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indirilebilecektir. Özellikle dışsatımda ürünün ambalajlaması üzerinde 

dikkatle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Hem kullanıma 

elverişli, hem sağlık ve hijyen koşullarını taşıyan ve aynı zamanda albeniyi ön 

plana çıkaran ambalajlama dış piyasalarda ürünlerimizin daha kolay 

satılabilmesini sağlayacaktır. Yukarıda da ifade edildiği gibi “İncir Tanıtım 

Grubu”nun oluşturulması incir pazarlama ve talebi açısından önemli faydalar 

sağlayabilecektir.  

Dış piyasalarda ürün fiyatlarının, mevzuat değişikliklerinin, genelde 

tüm değişikliklerin anında dışsatımcılara duyurulabilmesi amacıyla dış ticaret 

temsilciliklerinde çalışan ticaret ateşelerine de bir takım görevler düşmektedir. 

Pazar isteklerinin anında dışsatımcılara iletilmesi ile birlikte talep 

değişmelerine uyum daha kolay sağlanabilecektir.   

Günümüz ekonomik koşullarında, dijital pazarlamanın büyük önemi 

vardır. Bu doğrultuda, iç ve dış tüketimin artırılabilmesine yönelik olarak bu 

alan, daha yoğun olarak kullanılmalıdır. Tanıtım; hem ürünün doğrudan 

kendisinin, hem de türev ürünlerinin tanıtımına yönelik olarak yapılmalıdır. 

Ürünün yalnızca kendisinin değil, değişik şekillerde kullanımın da tüketicilere 

benimsetilmesi gerçekleştirilebilirse, talep de zamanla daha da 

artırılabilecektir. İncir ve türevlerinin tanıtımlarında yalnızca damak tadı 

değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından öneminin de vurgulanması, incir 

talebinin artmasını sağlayabilecektir. Bunun yapılabilmesi için, incir 

işletmelerinin dijital pazarlamayı kullanmasını bir zorunluluk haline 

getirmektedir. İnternetin hızlı ve yoğun kullanımı, ürünlerin tanıtımı ve yeni 

pazarlama kanallarının oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Gerekli pazarlama tekniklerinin uygulanması ile birlikte, incir tüketiminin 

artırılabilmesi olasıdır. Bu açıdan, yeni pazarlama tekniklerine ve 

uygulamalarına bir an önce geçilmelidir. 

Tarımsal ürünlerin dışsatım politikasının başarısı büyük ölçüde, her 

tarımsal ürün ile ilgili üretim, iç ve dış pazarlama ve değerleme politikasının 

varlığına bağlıdır. Bu şekilde belirlenen politikanın başarılı sonuçlar 

verebilmesi için, her dışsatım ürünü ile ilgili olarak “madde politikası”nın 

saptanması gereklidir (Yaylalı, 1988: 276). 

İncir dışsatımında üretici olmayan ülkeler, ürünü Türkiye’nin sattığı 

birim fiyatın üzerindeki fiyatlardan satabilmektedir. “Yeniden dışsatım 
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(reexport)” yoluyla ürünü bir marka halinde daha rahat koşullarda 

pazarlayabilmektedirler. İncir üretimi olmayan Avusturya, taze incir 

ihracatında önemli yerlere gelmiş durumdadır. Bunun yapılabilmesi hem etkin 

pazarlama ağlarının kurulması ve hem de tanıtımın iyi yapılabilmesi ile 

mümkündür. Bu nedenle, Türkiye’de de buna benzer bir yapının oluşturularak 

üretilen ürünlerde pazarlama ağlarının kurulması ve marka imajının 

yaratılmasına gereksinim vardır. Bu şekilde, Türkiye için birim bazda daha 

yüksek fiyatlar, dolayısıyla daha yüksek gelirler geçerli olabilecektir.  

Türkiye’de ürün bazında uygulanan destekleme politikalarında bir 

düşünce değişikliğine gereksinim vardır. Artık, fiyat dışı destekleme yolları 

daha yoğun olarak kullanılmalıdır. Bu, yukarda ifade edildiği gibi eğitim ve 

örgütlenme, teknoloji olanaklarının artırılması, üretim girdileri sağlanmasında 

yaratılabilecek kolaylıklar yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu ise, üreticilerin 

gereksinme duydukları gübre, tohum, fidan vb girdilerin daha kolay ve ucuz 

olarak sağlanmasına yönelik olarak alt yapı oluşumu ile yapılabilir.  

Türkiye’de uzun yıllardır tarım reformu hayata geçirilmeye 

çalışılmaktadır. Belki de bu düşüncenin hayata geçirilmesinden önce 

yapılması gerekli olan tarım envanterinin çıkarılmasıdır. Tarım haritasının 

çıkarılmasıyla var olan potansiyeller daha sağlıklı olarak ortaya 

konabilecektir. Ürün bazında gerçekleştirilmesi gereken politikalar, bu şekilde 

daha sağlıklı olarak hayata geçirilebilecektir. Kayıt sisteminin sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesiyle birlikte üretimi, tüketimi, pazarlamayı, dışsatımı, 

fiyatları belirleyebilmek daha önceden öngörülerde bulunabilmek daha kolay 

olacaktır. Bu yapılabildiğinde tarım sektörü de bundan olumlu şekilde 

etkilenecek ve tarım sektörünün GSMH’ya yapmış olduğu pay yaklaşık % 6 

düzeylerinden daha yüksek düzeylere çıkabilecektir. Bu uygulamanın hayata 

geçirilmesi, uzun dönemde kalkınmamızı ateşleyebilecek ve ekonomik 

gelişme yolunda önemli rol oynayabilecektir.  
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