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Özet
Türkiye, ekolojik koşul kırın uygun olması nedeniyle bir çok meyve ve
sebze türünde önemli düzeyde üretim yapan ülkelerden birisidir. Bununla
birlikte üretimdeki bu avantaj dış ticarette yeteri kadar kullanılamamaktadır.
Özellikle tarımsal üretimde Türkiye’ye benzer özellikler gösteren Akdeniz
ülkelerinin Topluluk üyesi olmaları ve AB’ye ihracatta topluluk tercihi
avantajından yararlanmaları Türkiye bakımından rekabette dezavantaj
yaratmaktadır. Nitekim son yıllarda AB pazarlarının yerini Rusya
almaktadır. Türkiye’nin yaş meyve sebze ticaretinde rekabetini belirlemede
AB ve DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) gibi dış etkenlerin yanı sıra iç
dinamikler de önemli olmaktadır. Bu bakımdan pazarlama kanalının
karmaşıklığı ve üreticilerin pazarlama kanalında etkin olamaması, arazi
parçalılığı, üretim kayıplarının fazla olması, depolama ve muhafaza
tesislerinin yetersizliği, işleme sanayinde kapasite kullanım oranının
düşüklüğü, hammadde temini nedeniyle işleme süresinin kısalığı sektördeki
önemli sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca, rekabet açısından özellikle son
yıllarda önemi gittikçe artan İTU (İyi Tarım Uygulamaları), izlenebilirlik ve
gıda güvenliği konularında da daha fazla ilerleme gerekmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de gerek üretim, gerekse sanayide kullanım, yurt
içi tüketim ve ihracat miktarları dikkate alındığında üretilen sebzeler
içerisinde en önemli ürün olan domates alt sektörü İncelenmektedir.
Sektörde çiftçi düzeyinde üretimden sanayiye ve tüketime kadar olan tüm
aşamalar genel olarak anlatılmakta ve son olarak AB ülkeleri ile mevcut
durum karşılaştırılarak swot analizi ile güçlü ve zayıf yönler
İncelenmektedir.
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CAN TIJRKEY COMPETE \VITII EU İN FRUİT AND
v eg etables?
TOMATO SUH-SFC TOR ANALYSİS
Ahslract
Tıırkey is ıhc onc of ıhc importanl produccr coımtıies in fruit and
vegctables since ecological coııditions aıv suitable for produclioıı. but
advaııtages are tıol used enouglı in foreign irade. Mediterrancan Countrics in
Ihc HU. llıat are similar \vilh Tıırkey in teıms of production, botlı beiııg HU
member and benefil from Conımıınity prefercnce are caused disadvantagcs
in compctilion for Tıırkey. Thııs, ıecently Tıırkish impoıl lo Russia is gelting
incrcase and has laken LÎU's place. İn addition lo HU and WT(), internal
dynamics are also imporlant in determination of compctilion in fresh fruit
and vegeiable trade of Tuıkey. Somc of the problems of the sector arc
having complex maıketing channels, ineffective produceıs in this channcl,
fragmenled arca, high production losses. poor storage and kceping facililies,
low capacity use ratio in processing and shorl process duration becausc ol
low raw material supply. On the other hand, monitoıing, food safety and
Good Agricullural Practices (GAP) which importance has been increasing in
competition in recent years need to improve.
In this stııdy tomato sub sector tlıat is ihe most importanl producı in
vegctables as to domestic production, consumption, processing and foreign
trade, has examined. Ali stages from production to process and consumption
are introduced and finally current situation is displaycd witlı a SWOT
Analysis.
K e y W ords: Turkey, Tomato, Competition Analysis, Vcgetahle Process Indııslry.

l.Giriş
Türkiye, dünya sebze üretimin %3’ünii üreten ve ekolojik koşulları
nedeniyle dünyada üretilen birçok sebze çeşidinin yetiştirildiği önemli
ülkelerden biridir. Türkiye’de toplam işlenen alanların %3’iinde sebze
yetiştirilmekte ve üretimin %2’si ihraç edilmektedir (Keskin ve
Çakaryıldırım 2005; www.fao.org).
Türkiye’de sebze üretiminde açıkta üretimin yanı sıra öıtüaltı üretim de
uygun ekolojik koşullar nedeniyle önemlidir. Toplam örliialtı yetiştiriciliğin
%96’sını sehzc, %4’ünü meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği oluşturmaktadır
(Anonim 2007). Seraların yaklaşık yarısına yakınında ise domates
yetiştirilmektedir.
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Türkiye’nin toplam sebze üretim miktarının yıllara göre değişmekle
birlikte %36-40’ini ve son yıllarda toplam sebze ihracatının yaklaşık
% 5 0 ’sini domates oluşturmaktadır. Gıda sanayi içinde en fazla işlenen
sebzelerin başında gelen domates, meyve ve sebze işleme sanayinde ve bu
sanayinin tüm alt dallarında hammadde olarak kullanılmaktadır (Keskin ve
GUI 2004). Türkiye'de beslenme alışkanlığında taze tüketimin ve ev yapımı
ürünlerin tercih edilmesi nedeniyle işlenmiş sanayi ürünleri üreten işletmeler
genellikle
ihracata yönelik faaliyet göstermektedirler (Keskin ve
Çakaryıldının 2003).
Türkiye, uygun ekolojik koşulları, taze sebze tüketme alışkanlığı, genç
nüfusunun fazlalığı ve hızlı nüfııs artışı ile yüksek iç tüketim nedeniyle iç
dinamikleri yüksek bir ülkedir. Bununla birlikle, üretimde karşılaşılan
yapısal sorunlar, örgütlenmede yetersizlikler, iyi tarım uygulamalarının
(ITU) yaygınlaştırılmasının gerekliliği, sebzede pazarlama kanallarının
karmaşıklığı, üretici gelirlerinin düşüklüğü, üretimden tüketime kayıpların
fazlalığı ve potansiyeli yüksek olmasına karşın düşük dış ticaret payı ile bazı
Önemli sorunlara da sahiptir.
Bu çalışmanın amacı sahip olunan avantajlar ve dezavantajların
irdelenerek önemli üretici ülkeler karşısında Türkiye’nin rekabet
edebilirliğini belirlemektir.
2. Türkiye’nin Domates Üretimi ve Dış Ticareti
Türkiye’nin tarımsal üretimi içinde önemli ürünlerin başında gelen
domates, 2006 yılı itibari ile bitkisel üretim değerinin %9,9’unu ve sebze
üretim değerinin %36’sını oluşturarak, üretim değeri yaklaşık 3,7 milyar
dolara ulaşmıştır (Çizelge I). 1995-2006 yılları arasında bitkisel üretim
değerinde domatesin payı ise yaklaşık %3 artış göstermiştir.
Çizelge 1: Domates Üretim Değeri ve Bitkisel Üretimdeki Payı (milyon $; %)
2006
Üretim Değeri
2004
2005
1995
2000
2002
2.949 3.736
Domates (1)
1.624
2.088
1.81 1
2.787
8.284 10.368
Sebze (2)
4.874
8.036
5.863
5.060
35,6
33,3
34,7
36,0
35,6
35,8
(1/2)%
Bitkisel üretim (3)
23.722 23.807 20.995 3 1.962 35.082 37.545
8,4
9,9
6,8
8,8
8,7
(1/3)%
8,6
Kaynak : tuik

Türkiye’nin taze domates arz ve kullanımı Çizelge 2’de verilmiştir.
Buna göre 1995-2007 yılları arasında taze üretimde 2,6 milyon ton artış,
ihracatta ise yaklaşık 300 bin tonluk bir artış olmuştur. İthalat ise tüm
yıllarda önemsiz düzeydedir. Üretimdeki artışa verimdeki ve örtü altında
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üretimdeki artış etkili olmuştur. 2007 yılında 9,9 milyon ton olan üretimin
%30'u sanayi domatesi ve %25'i örtü altı üretimdir.
Çizelge 2: Domates Aıy. ve Talebi
Ekim Alanı (ha)
Verim (kg/lıa)
Üretim (ton)
Sanayi domatesi (ton)

1995
182.699

2000
208.410

2005
201.1 16

2006
193.909

2007
183.703

54,1
50,0
50.8
7.250.(KX) 8.890.000 10.050.000 9.854.877 9.945.043
39.7

42,7

İthalat (ton)

1.920.000 1.700.000 2.983.000 2.942.132 2.973.393
1.087.500 1.333.500 1.507.500 1.478.232 1.491.756
4.242.500 5.856.500 5.559.500 5.434.513 5.479.894
40

Taze tüketim (ton)

4.143.973 5.736.601

Kayıp ( i 590
Ncl lazc üretim (ton)

İhracat (toni

-

98.527

-

119.899

-

-

5.309.358 5.130.316 5.085.659
250.182 304.197
394235

Kaynak: T U İK . FA O . A İB , U S D A ve DI^T verileri kullanılarak T E A E tarafından
hesaplanmıştır.

Türkiye’nin domates ihracatı son yıllarda 250.000 tonun üzerinde
gerçekleşmiştir. Salça ihracatı ise domates eşdeğeri olarak her zaman taze
domates ihracatının üzerinde gerçekleşmiş ve yaklaşık I milyon ton taze
domates eşdeğerine ulaşmıştır (Keskin vd. 2007).
Türkiye’nin domates ihracatı Şubat ayından itibaren Haziran ayma
kadar artış göstermekte ve daha sonra açıkta üretimin yoğun olduğu
Temmuz ayında en düşük seviyesine ulaşmaktadır. İhracat en düşük
seviyesini Temmuz ve Kasım aylarında, en yüksek seviyesini ise Mayıs ve
Haziran aylarında göstermektedir (Keskin vd. 2007).
İç pazarda hal yasası uygulamaları, dış pazarlarda ise standartlar, gıda
güvenliği ve istenen çeşitlerde üretim yapılması ticarete yön vermektedir.
Önemi gittikçe artan iyi tarım uygulamalarına (İTU) ilişkin düzenlemeler ise
Türkiye'de 8 liylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş ve üretilen ürünlerin
kontrol ve seıtifikasyonunu yapmak üzere 11 özel kuruluşa yetki verilmiştir.
İTU’a ait sertifikalandırmalar EUREPGAP ile başlamış ve 2006 yılı
itibariyle EUREPGAP sertifikasına sahip üretici sayısı 3222’e ulaşmıştır.
Bununla birlikte küçük işletmelerin ve üreticilerin önemli bir kısmının İTU
konusunda yeterli bilince ulaşmaması nedeniyle bu konuda kamu
kuruluşlarına ve büyük perakendeci kuruluşlara önemli görevler düşmektedir
(www.tarirn.gov.tr).
Tam üye olmayı hedeflediğimiz ve ihracatımız açısından da önemli olan
AB’de yaş meyve ve sebze ile ilgili temel düzenlemeler OPD (Ortak Piyasa
Düzeni) kapsamında yapılmakladır. Sistem genel olarak ürünlerin
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sınıflandırılması, üretici örgütleri, branşlar arası örgütler, müdahale
düzenlemeleri ve üçüncü ülkelerle ticareti düzenlemekledir (Anonim 2006a).
Türkiye’deki temel düzenlemeler ise Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin
Düzenlenmesi ve Toptancı Haller Ilakkındaki Kanun Hükmündeki
Kararname ve 2007 yılında bunda değişiklikler getiren 5652 sayılı yasadır.
Bunun dışında standartlar ve uygulamalarla ilgili olarak 'İST (Türk
standartlar enstitüsü), KKGM (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma
Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da ilgili
kuruluşlardır.
A B ’dc üretici örgütleri sistem içerisinde etkin bir şekilde yer almakta veyaş meyve ve sebze pazarlamadaki payları ülkelere göre farklılık
göstermekle birlikte üretimin yaklaşık %50’si 1400 civarındaki üretici
örgütü kanalıyla pazarlanmaktadır (Anonim 2006a). Türkiye’de ise üretici
örgütleri ile ilgili yasal düzenlemeler olmasına karşın pazarlamada etkin bir
rol aldıkları söylenemez.
3.Dnmatcs Alt Sektörünün Genel Özellikleri ve Mevcut Durum

Türkiye’de her ilde domates tarımı yapılabilmekle birlikte örtü altı
üretimi Akdeniz bölgesinde, sanayi tipi domates üretimi ise hammaddeye
yakınlık nedeniyle Marmara ve lige Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de
domates özel sektör tarafından kurulan fabrika ve işletmelerde sanayi
üretimine dönüşmektedir. İmalat sanayi işyeri sayıları ve üretim miktarları
10 kişiden fazla istihdamın olduğu işletmeler için istatistik olarak ifade
edilmekledir. Bu işletmeler toplam üretimin büyük kısmını kapsamaktadır.
Domates salçası üretiminin 2004 yılında yaklaşık % 75’i 1 1 lirma, 2005
yılında ise %67’si 13 firma tarafından üretilmiştir. Sanayi işletmeleri genel
olarak ileri ülkeler düzeyinde ve modern tesislerden oluşmasına karşın,
imalathane düzeyinde üretim yapan işletmeler de mevcuttur. Üretilen
domatesin yıllık ortalama
15lei %20’si sanayide işlenmektedir
%
sanayide işlenen domatesin %80-90’ı ise salça sanayinde kullanılmaktadır.
Günümüzde yaklaşık 100 işletme ve tesiste konserve sanayinin diğer
ürünlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak domates salçası üretilmektedir (Keskin
vd. 2007).
Türkiye’de taze domates üretimi daha çok iç pazara, yaklaşık % 80’i
çiftçi ile sözleşmeli üretim yapan domates işleme sanayi ise ihracata yönelik
bir yapıya sahiptir. Nitekim üretilen salçanın yaklaşık % 50’si, kurutulmuş
domatesin %90-95’i ihraç edilmektedir. Son yıllarda yüksek katma değer
yaratması ve yurt dışından talep olması nedeniyle kurutulmuş domates
üretimi 100 bin ton domates eşdeğerini aşmıştır (Keskin vd. 2005).
4.Scklürün Rekabet Gücü
Türkiye’de domates ekim alanı 2006 yılında yaklaşık 194 bin hektar,
A B’de önemli üretici ülkeler olan İtalya’da 122 bin hektar ve Ispanya’da 57
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hin hektardır (www.lfl.bayern.de). Türkiye’nin ekini alanı AB’deki önemli
üretici 7 ülkenin toplam ekim alanının
7'sine karşılık gelmekledir.
Türkiye’de 2001 Tarım Sayımına göre 282.690 işletmede domates
üretilmektedir ve hu işletmeler ortalama 0,72 hektar alanda domates
üretiminde bulunmakladırlar. AB’ııin 2003 yılı tarımsal yapı anketi
sonuçlarına göre AB 15’de 2003 yılında sebze, kavun/karpıız ve üzümsii
meyve yetiştiren 550.700 işletme vardır. Bu işletmeler yaklaşık 1,3 milyon
hektar alanda üretimde bulunmakladırlar. İşletmelerin ortalama büyüklükleri
ise yaklaşık 2,4 hektardır. Bu işletmelerin
31 ’ i İtalya’da, r/<30’ıı
Ispanya’da ve Of 11,2 si Yunanistan'dadır. Hkiııı alanı olarak İspanya %22,
Transa %20 ve İtalya
ck 19 pay ile ilk üç sırada yer almaktadır.
Çizelge ,3‘de AB ve 'Türkiye’de domates üretimi ve verimleri
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Türkiye tek başına AB27’nin domates
üretiminin yarısından fazlasını üretmektedir, ancak hektara verim AB
ortalamasının altında gerçekleşmektedir. Ülkelere göre verim farklılıklarında
üretim teknolojisi de önemli olup özellikle son yıllarda topraksız tarım
teknikleriyle yapılan üretimde geleneksel yöntemlere göre yüksek verim
alınması bu farklılıklarda önemli rol oynamaktadır.
Çizelge 3: A B ve Türkiye'de Domates Üretimi ve Verimi
Üretim (1000 ton)

Verim (toıı/ha)

Kayıplar
(% )

2003 yılı
Ülkeler

2005

2006

2005

2006

E U 25

17.667

15 489

60.1

59.6

-

52,2

-

18.421

16.537

53,3

Ispanya

4 .8 1 0

3 679

6 6 .5

6 4 .2

9.1

İ ta ly a

7 .1 8 7

6 .3 5 1

5 1 .8

5 2 .0

3 .8

79.3

El) 27

P o rtek iz

1.085

922

Y u nan istan

1.712

1 .712

Türkiye
Türkiye (%)

10.050
54,6

9.855
59,6

48.1

50,0
93,8

76 .8

10.3

4 8 .1

10.1

50,8
97,3

15,0
-

Kaynak: Ifl, Agrarmaerkte 2006, fao.org.ir

Türkiye’de domates üretiminin yıllık yaklaşık %15’i kayıplara
gitmektedir. AB’nin önemli üretici ülkelerinde ise kayıplar %3,8 ile %10
arasındadır.
Domates, AB’de üretilen tüm sebzeler içerisinde %28 ile ilk sırada yer
almakladır. Hasat edilen ürünün yaklaşık %60’ı sanayide kullanılmaktadır
(lfl 2006). Türkiye’de üretilen domatesin sanayide kullanılma oram ise
yaklaşık %50 kapasite kullanma oranı ile AB’nin 1/3’i kadardır. Toplam
üretimin yaklaşık %41’ini üreten İtalya, topluluktaki en önemli ülke
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konumunda olup yıllık kişi başına tüketimi yaklaşık 66 kg’dır A B’ndc
ortalama tüketim ise kişi başına yaklaşık 29 kg 'dır (Anonim 2006)
Taze sebze fiyatlarında dalgalanmalar diğer ürünlere göre daha fazla
hissedilmektedir. Bunda arzdaki dalgalanmalar gibi, ürünlerin özellikleri de
etkili olmakladır Taze sebzelerin fiyatları çabuk bozulmaları ve depolama
sürelerinin kısalığı, uygun depolama koşullarının olmaması, kalite gibi
nedenlerden daha fazla etkilenmektedir. Ortalama fiyatlar 2001 yılından
sonra üretici fiyatlarında daha düşük oranlarda artarken tüketici fiyatlarında
bu artışın daha hızlı olduğu görülmekledir (Grafik I). Üretici ve tüketici
ortalama fiyatları arasındaki fark ise son 10 yıllık süreç içerisinde 0,33 dan
0,62 $/kg’a çıkmıştır.

-•- Üretici fiyatı

Tüketici fiyatı

Kavnak: T U İK

1995 ve 2003 yılları arasında önemli üretici ülkelerin fiyatlarına
bakıldığında Türkiye üretici fiyatlarının Polonya dışındaki diğer ülkelere
göre daha düşük olduğu görülmekledir. 1998 yılından itibaren en yüksek
üretici fiyatları ise Ispanya’da oluşmuştur (Grafik 2).
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Kaynak: TlJİK, fao.org.tr

Türkiye’nin taze domates ihracat fiyatı ise 2006 yılında tonu 572 dolar
ile 2005 yılına göre az da olsa düşüş göstermiştir. 2006 yılında ihracat fiyatı
en yüksek ürün 2.856 dolar ile kurutulmuş domates olmuştur. Kurutulmuş
domatesi sırası ile domates salçası, ketçap ve diğer domates sosları
izlemiştir. Türkiye’nin domates ve ürünleri ithalatında da kurutulmuş
domates en yüksek fiyata sahip üründür (Keskin vd. 2007).
Türkiye’nin
ihracat
fiyatları
diğer
Akdeniz
ülkeleriyle
karşılaştırıldığında tüm ülkelerden daha düşüktür. Türkiye’ye en yakın
fiyatlar Yunanistan ihracat fiyatlarında görülmektedir. Türkiye’nin cn
önemli pazarı son yıllarda Rusya ve Suudi Arabistan olup AB ülkeleri
topluluk tercihi nedeniyle üye ülkelerle ticaretlerini yoğunlaştırmakladırlar.
AB ile Türkiye arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Gümrük
Birliği Anlaşması kurulmuştur. Tarım ürünleri gümrük birliği dışında
bırakılarak işlenmiş tarım ürünleri gümrük birliğine dahil edilmiştir. Türkiye
ile AB arasındaki tercihli (tavizli) rejimi genişleten 1/98 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararına göre domatesin de dahil olduğu önemli birçok yaş meyve
sebze giriş fiyatı sistemine tabidir. Giriş fiyatı uygulaması ürünlere göre
değişmekte olup domates için tüm yıl uygulanmaktadır (www.tarim.gov.tr;
Keskin vd. 2007).
Sektörün rekabet gücü domates verileri dikkate alınarak ithalat sızına
oranı, uzmanlaşma katsayısı, dış rekabete açıklık ve ihracal/ithalat oranına
göre Çizelge 4’de verilmiştir.
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Ç iz elg e 4: D om ates Rekabet Göstergeleri
1995

2000

tıhalat Sızm a Oram
(İthalaı/Talep)* 100
Uzmanlaşma Katsayısı
(Üretim /Talep)
Dış Rekabete A çık lık
(İhracat/Üteüm )+ ((1
[ıhracat/Üretinı))* İthal at/Tolep)

2001

2002

0,001

0.001

2004

2003

2005

0,001

0,001

0.001

1.81

1,71

1,52

1,49

1,49

1,56

1.54

1,81

0.014

0.013

0,023

0,027

0,023

0,025

0,023

3.409

3.426

2(1798

5 J8 4

5.884

İhracaL/İtlıalat Oram

2006

0.03 1

Kaynak: T E A E taralından hesaplanmıştır.

AB ve Türkiye’nin 2005 yılında domates üretiminde uzmanlaşma
katsayılarına bakıldığında Türkiye’nin İspanya, Portekiz ve Polonya’dan
sonra dördüncü sırada olduğu görülmektedir Polonya’nın 2003 yılından
sonra üretimindeki artış uzmanlaşma katsayısının artmasına neden olmuştur
(Çizelge 5). Türkiye’de ise domatesi taze tüketme alışkanlığı nedeniyle kişi
başına tüketim yıllık yaklaşık 70-80 kg ile AB ülkelerinden fazladır. Bu
nedenle üretimi fazla olmasına karşın iç talebin yüksekliği uzmanlaşma
katsayısının İspanya, Portekiz ve Polonya’dan düşük olmasındaki ana
nedendir.
Çizelge 5: Uzmanlaşma Katsayısına Göre AB'de Domatesin Rekabet Durumu
2002
2003
2004
2005 2006
2001
2000
Yunanistan
İtalya
Polanya
Portekiz
Romanya
İspanya
Türkiye

1,4
1,9
0,8
2,0

1,4
1.9
0,7
2,5

0,9
1,9
1,6

0,9
2,0
1,5

1,3

1,3

1,9
0,6

1,9

1,4
1,9

1,8
2,2

1,8
3,0

1,5
1,7
2,2

0,9
2,0
1,6

1,3
2,2
1,6

0,6
2,2
1,8

2,1
0,8
2,0
1,6

Kaynak: www.fao.org ( 1.5.2007) verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

1,2
1,8
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5. G Z T F Analizi
Güçlü Yönler
s
S

v*
•z

Doğal koşulların her bölgede üretime
imkan sağlaması
Domates işleme sanayinin modcnı tesisleri
vc ihracata yönelik ııreiimı ile dünya
ürelim inde önemli olm:ısı
San ay i
ürerimi
salça
kullanımının
yaygınlaşm ası
Yurt dışı lalehe göre kurutulmuş domates
gibi çeşitlendirilm iş işlenmiş ürünlerin
üretim inin arlışı

Zayıf Y ö ıd cr
^

s
S
'S
v

Fırsatlar
S
s
S
S
*
s

S

Üretici örgütlerinin sektörde etkin hale
gelmesi
İyi tarım uygulam alarındaki gelişmelerin
kalite ve standartlara olumlu etkisi
Yerli pa/arın büyüklüğü
Sağ lık lı beslenme kaygısı ile meyve seb/e
tüketme eğilim inin artışı
A B ye tam üyelik ve topluluk tercihi
dahilinde ticaret yapma
Ürün
farklılaştırması
tle
kurutulmuş
domates gibi talebi fazla olan ürünlere
yönelim
Sanayide
kurulu
kapasitenin
yüksek
olması6

Yapısal sorunlar
U ıclıcın in pazarlama kanalında etkin
olmaması
İzlenebilirlik ve standartlarla ilgili
daha fa/la ilerleme gerekiyor
Depolama vc muhafaza tesislerinin
yetersizliği
Sanayide kapasite kullanım oranının
düşüklüğü
B elirli
hiı
destekleme
politikası
olmaması

Tehditler
S
S
Z

İklim
değişiklikler!
ve
ekolojik
dengenin bozulması
AB
içerisindeki ticarette topluluk
tercihi dışında kalınması
Ç in ’ in düşük
m aliyetli
ürünlerle
piyasaya girmesi ve dünya ticaretinde
etkin olması

6. Sonuç
Türkiye’nin ürelici ve ihracat birim fiyatlarının düşüklüğü, üretim
kayıplarının diğer Akdeniz ülkelerinden 1,5-4 kat daha fazla olması,
uzmanlaşma katsayısının taze vc işlenmiş üründe 1,5 ve 2,3 ile iyi düzeyde
olmasına karşın dış rekabete açıklıkta 0,02 ve 0,6 ile düşük düzeyde olması
sektör açısından rekabette Önemli göstergelerdir.
liretim ve tüketimdeki gelişmeler vc rekabet edebilirlik içsel dinamikler
kadar dışsal etkilere göre de belirlenmektedir. Üretimi talebe göre
yönlendirmek ve özellikle AB ve uluslar arası anlaşmaları dikkate almak
artık
günümüzde zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle içsel
dinamiklerimiz olan güçlü yönlerimizi iyi değerlendirerek, zayıf olduğumu/
alanlarda iyileştirme sağlayarak,
dışsal etkiler karşısında ortaya çıkan
tehditleri bilerek ve bunları birer fırsat haline dönüştürerek üretimi
yönlendirmek gerekmektedir. Halen devam eden yapısal sorunlar,
desteklemelerdeki ve örgütlenmedeki yetersizlikler, depolama tesislerinin
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yetersizliği, yüksek üretim kayıpları ve iyi tarım uygulamalarındaki gelişmelerin
yavaş olması ise önemli sorunlar olarak görülmektedir
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