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Özet
Günümüzde koku endüstrisi için uçucu yağından faydalanılan önemli üç
gül türü mevcuttur. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan tür “İsparta Gülü” diye
de anılan
Rosadamascena
il.'dir. Yağ gülünden elde e
M
ler gül yağı, gül suyu ve gül konkretidir. Gül yağı, dünya ticaretine konu
olan uçucu yağlar arasında en önemli olanıdır.
Türkiye’de yağ gülü yetiştiriciliğinin tamamı İsparta, Burdur, Afyon ve
Denizli illerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam uçucu yağ ihracatı
nın % 51’ini gül yağı ihracatı oluşturmaktadır.
Gül fiyatlarındaki istikrarsızlık ve alternatif ürün olarak tercih edilen
ürünlerin başında gelen kiraz ve elmanın, son yıllarda yüksek fiyatlarla alıcı
bulması, yağ gülü yetiştiricilerini alternatif ürünlere yönlendirmiş; yağ gülü
üretim alanları 1991 yılın a göre % 53 oranında azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yağ Gülü, Üretim, Ticaret
DEVELOPMENTS OF EXPECTATION IN THE NEAR FUTURE
AND OIL ROSE GROVVING IN TURKEY
Abstract
In today have three impoıtant ıose species of used to volatile oil for perfume industry. Rosa damascena Mili, most popular rose species grovvn in
Tuı key and it also named “İsparta Gülü”. Main products of oil rose are rose
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oil, rose watcr and rose concrete. Rose oil is an imporlant product wilhin ali
essential oils for world trade
Most of T uıkey’s oil rose pıoductioıı occurs in fi ve provinces as İsparta,
Burdur, Afyon and Denizli Rose oil expoıt coıısists of aboııt fifty-onc percent of ıhe total essential oil export
In 2006 oil rose pıodııction area has been % 53 pereeııt deereased comparcd to 1991 year in Tıırkcy Main reasons of this decrease aıe; oil rose
growers diıect to producc altemalive pıoducts; for this reason is pıice fluctuation and sweel eherry is preferred as altemalive cıop to rose and also seli ıng suect eherry vvith high pıices
Kcy W ords: Tuıkey, Oil Rose, Pıoductioıı, Trade
1. Giriş
Günümüzde koku endüstrisi için uçucu yağından faydalanılan önemli üç
gül türü (Rosa
escn, Hoşa gatlica ve Rosa
dam
mevcuttur.
Rusanov ve ark. (2005), Rosa dam ascena M ili.'m uçucu yağ üretimi bakı
mından en önemli türlerden birisi olduğunu ve süs bitkisi olarak da yetiştiri
ciliğinin yapıldığını bildirmişlerdir. Basım ve Basım (2003), Rosa
damascena
M ili.'ın tıbbi özellikleri nedeniyle de önemli bir yere sahip oldu
ğıınu, son zamanlarda aııtibakteıiyel ve antioksidan özellikleri ile de Öne
çıktığını belirtmektedirler.
Gül türlerinin yaklaşık % 25'\ Türkiye’de doğal olarak bulunmaktadır
Bu bakımdan ülkemiz önemli gül gen kaynaklarından biri durumundadır
(Ercişli ve Güleıyliz, 2005). Türkiye’de gül yağı üretimi için yetiştiriciliği
yapılan tür “İsparta gülü” diye de anılan Rosa damascena Mili ’dir. Gen
kaynağı lam olarak bilinmeyen melez bir türdür. Her ne kadar Yeni Zelanda,
Merkez Otago ikliminde (yazlan sıcak, kışları soğuk) dahi yetişse de (Ano
nim, 2007a)1 ticari yetiştiriciliği daha çok başta Türkiye olmak üzere Bulga
ristan, İran, bas, Hindistan, Pakistan ve Ç in ’de yapılmaktadır. Türkiye’de
yağ gülü yetiştiriciliğinin tamamı Ispaıta, Burdur, Afyon ve Denizli illerinde
gerçekleştiril inektedir.
Yağ gülünden elde edilen başlıca ürünler gül yağı, gül suyu ve gül
konkrelıdir. Gül yağı doğal bir karıştırıcı olduğundan diğer koku maddelerim
birleştirici özelliğe sahiptir.
Bu nedenle dünya ticaretine konu olan uçucu yağlar arasında en önemli
olanıdır Parfüm, kozmetik vc ilaç sanayinin temel hammaddelerinden hiıisi
olan gül yağının ayrıca gıda sanayisinin birçok alanında da (likör, pasta,
sakız, puding) kullanımı mevcuttur.
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Dünyada yıllık gül yağı üretimi yaklaşık 3 ton, gül konkreti üretimi ise
yaklaşık 9 tondur. Türkiye, gül yağı ve konkreti üretiminde Bulgaristan,
İran, Fas, Hindistan ve Çin’in önünde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de
yılda ortalama 1,5 ton kadar gıil yağı, 4 ton kadar da gül konkreti üretimi
yapılmaktadır (Baydar, 2007)1. Diğer bir deyişle Türkiye tek başına Dünya
gül
yağı
üretiminin
%50’sini,
gül
konkreti
üretiminin
ise
%44,4’ıinüerçckleşt irmektedir.
Türkiye’de giilyağı biiyük orada fabrika düzeyinde 13 tesiste üretilirken,
bu tesisler dışında geleneksel yöntemlerle de küçümsenemeyecek miktarda
üretim de mevcuttur. Gül yağı liretimi yapan firmaların tamamına yakını
İsparta ilinde bulunmaktadır. Sektörde piyasaya hâkim olan GLilbirlik, yağ
gülü almalarının yaklaşık % 40’ım gerçekleştirmektedir. Birlik, gül çiçeği ve
mamul fiyatlarında da belirleyici rol oynamaktadır.
Arazi gözlemleri esnasında yağ gülü üreticilerinin gül yetiştirilen alan
larda elma ve kiraz başta olmak üzere alternatif ürünlere yöneldiği gözlem
lenmiştir. Gözlemin doğruluğunu test etmek üzere yapılan inceleme ve araş
tırmalar esnasında, yağ gülü konusunda güncel, sağlıklı ve kesiksiz istatistik!
veri eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bahsedilen konulardaki eksikliğin
giderilmesine katkı sağlamak ve sektörün mevcut durumunu ortaya koymak
amacı ile Türkiye’de yağlık gül yetiştiren illerin üretimleri derlenmiş ve
zaman serileri ile incelenmiştir. Ayrıca sektörde hâkim olan “2006 ve 2007
yıllarında yaşanan kuraklığın ürün miktarını olumsuz etkilediği’’ söylemleri
ne de cevap aranmıştır.
2. Türkiye Yağ Gülü Üretimi
Türkiye yağ gülü üretiminin tamamı İsparta, Burdur, Afyon ve Denizli
olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilmektedir. 2006 yılı Türkiye yağ gülü üretim
alan ve miktarının illere göre dağılımı Şekil I ’de verilmiştir.
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Türkiye yağ gülü üretimi, 2006 yılında 25.567 da alanda gerçekleştiril
miştir. Üretim miktarı 12.737 ton. dekara verim 498 kg/da’dır. 2001 yılına
göre yağ gülü üretim alanlarında yaklaşık %12, üretim miktarında %49, bi
lim alana verimde %33 artış sağlanmıştır.

6000
4000

-

2000
0 i
2001

2002

'•İsparta

2003

Afyon

2004

2006

2005

'♦ • B u r d u r

— r — Denizli

Şekil 2. Yağ Gülü Üretim Alanları (da)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2001
■İsparta

2002 2003 2004
■■

Şekil 3.

Afyon

2005 2006

•♦ ■ -B u rd u r

—

Denizli

Y a ğ G ü l ü Üretim Mi kt arı (ton)

378

2001

s

İsp a rta

2002

*

2003

Burdur

2004

*

2005

A fyon

2006

*

D e n iz li

Şekil 4. Yağ Gülü Verimi (kg/da)
Yağ gülü yetiştiriciliği Denizli İli’nde sona ermek üzere iken; 2005
2006 ydında Çardak İlçesi’nde Özel İdare destekli I 000 dekarlık yağ gülü
bahçesi tesis edilmesi ile artmaya başlamıştır. 2001 yılında 42 ton olan yağ
gülü üretimi 2006 yılında 172 tona yükselmiştir (Anonim, 2007b). Ancak
dekara verim henüz tam verime geçilmediğinden oldukça düşüktür (191
kg/da). Elde edilen ürünün büyük kısmı 2005 yılında tesis edilmiş bahçeler
den elde edilmiştir. Tam verime geçildiğinde üretimin 5 bin ton seviyesine
çıkması mümkün görülmektedir. İlde yağ gülü yetiştiriciliğinin tekrar can
lanmasında Gülbirlik’in satın alma şubesini tekrar açması etkili olmuştur
Afyon İli’nde gül üretimi, Dazkırı, Başmakçı ve Dinar ilçelerinde 25
köyde yapılmaktadır (Anonim, 2007c). Türkiye yağ gülü üretim alanlarının
%5’i, üretiminin ise %4’ü bu ilde gerçekleştirilmektedir. Yıldan yıla üretim
alanlarında meydana gelen dalgalanmalar, üretim miktarını da etkilemiştir.
2001- 2004 yılları arasında sürekli azalan birim alana verimde, özellikle
2005 ve 2006 yıllarında önemli oranda artış sağlanmıştır (2006 yılında 2001
yılına göre; %34). Dekara yağ gülü verimi İsparta’dan sonra en yüksek Af
yon İli’nde bulunmuştur
1972 yılında kurulan “Başmakçı Tarımsal Kalkınma Gül Kooperatifi”
Türkiye'de mevcut en büyük gül üretici birliğidir. Kooperatif faaliyetlerini
organik ve konvansiyonel olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleştirmektedir.
Organik ürünün fiyatı, konvansiyonel ürüne göre % 20 daha yüksek oranda
gerçekleşmektedir.
Burdur İli’nde üretim, Merkez, Ağlasun, Çeltikçi ve Yeşilova İİçe
ler’inde yapılmaktadır (Anonim, 2007d). İlin 2006 yılında üretim alan ve
miktarının ülke genelindeki payı sırasıyla %17 ve %1 l ’dir. Grafikte, 2001
yılına göre 2006 yılında yağ gülü üretiminin (%22) ve veriminin (%30) azal-
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dığı görülmektedir. Buna karşın liretim alanı (#12) altmıştır Bu durum ve
limdeki düşüşün üretim alanındaki artışın çok üzerinde olmasından kaynak
lanmıştır. Dikkat çekici olan; ilin üretim alanlarının 2001 yılından hu yana
sürekli artmasına rağmen, 2003 yılında 500 kg/da olan yağ gülü veriminin,
yıldan yıla sürekli azalmasıdır. 2006’da 2003 yılına göre verim # 6 7 azal
mıştır. Türkiye geneline göre kıyaslandığında Burdur, yağ gülü veriminin
sürekli olarak azaldığı tek il olarak göze çarpmaktadır.
Yıllardan beri gül ile sembolize edilen İsparta ili, yağ gülü yetiştiricili
ğinde. üretim alanı, üretim miktarı ve verim bakımından ilk sıradadır. İspar
ta’da gül üretim alanlarının toplam tarım alanı içerisindeki payı # 1-1,5’dıır.
Ancak birim alandan elde edilen gelir, istihdam ve tamamı ihraç edilen ürün
lerinden dolayı ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İlde gül üretiminin # 84’ü Mer
kez, Atabey. Gönen ve Keçiborlu İlçelerinde yapılmaktadır (Anonim,
2007e).
İsparta İli’nin 2001 yılmdan 2006 yılına kadar olan dönemde, toplam
Türkiye yağ gülü üretim alanı içerisindeki payı # 7 0 ’den %74’e. üretim mik
tarı içerisindeki payı ise # 6 8 ’den %84’c yükselmiştir. Alandaki # 4 oranın
daki yükselişe karşın; üretim miktarındaki % 16 lık artış; dekara verimin
yüksek oranda artmasından kaynaklanmıştır İsparta İli’nin yağ gülü üretim
alanları, 2001'den 2006 yılına kadar olan dönemde # 1 2 artmıştır. Ancak İlin
yağ gülü üretim alan, miktar ve verimindeki değişim; 1991 yılından 2006
yılına kadar olan dönemde, sırasıyla # 4 4 ve #53 azalış ve #22 artış şeklin
dedir. Verim artışı kültürel bakım işlemlerindeki iyileşme ve girdi kullanı
mındaki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı yıllarda diğer üretici illerde de üre
tim alan ve miktarı azalmıştır.
Dekara verim 2001 yılına göre 2006 yılında # 5 2 oranında artmış; 555
kg/da’a yükselmiştir. İsparta ilinin dekara yağ gülü verimi 2006 yılında Tür
kiye ortalamasından %12 daha yüksek gerçekleşmiştir.
Gül ekiliş alanlarını belirleyen en kr t konu, gül çiçeği alım fiyatları
dır. Yetiştiricilerin fiyat beklentisinin kaışılanmadığı dönemlerde bahçe sökümleri, tersi durumda da yeni dikimler üreıım alanlarını ve üretim miktarını
doğrudan etkilemektedir. Dikimin 2 yılından itibaren ürün alınabilmesi,
üreticinin sık sık diğer ürünlere dönüşüm yapmasında etkilidir. Türkiye yağ
gülü üretim alanı, üretim miktarı ve gül çiçeği alım fiyatının yıllara göre
değişimi Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Türkiye Yağ Gülü Üretim Alanı, Üretim Miktarı ve GLil Çiçeği
Alım Fiyatının Yıllara Göre Değişimi (000 ha, 000 ton, YTL)
Yağ gülü üretim alan ve miktarının düştüğü 2001-2002 yıllarında, gül
çiçeği alım fiyatı artmıştır. Yüksek fiyatlar üretimi cazip kılmış; 2003 yılın
dan itibaren üretim alan ve miktarında tekrar bir genişleme başlamıştır.
Alanlardaki artışın üretim miktarına yansıması daha yüksek olmuş; bu da
verim artışından kaynaklanmıştır. Alım fiyatındaki artış, üretim alanı ve
miktarındaki artışla birlikte 2006 yılına kadar devam etmiştir. Global pazar
talebindeki genişleme bu durumun oluşmasında etkili olmuştur. Ancak 2006
yılında alınan yüksek ürün, alım fiyatlarının 2005 yılına göre yaklaşık %50
oranında düşmesine neden olmuştur. Bu durum piyasadaki arz fazlalığından
kaynaklanmıştır. Arz fazlalığı büyük ölçüde üretim miktarındaki artıştan,
kısmen de uluslararası ticaretteki daralmadan kaynaklanmıştır. Fiyattaki
düşüşte etkili diğer bir faktör de 2006 yılında yaşanan kuraklığın ürün kalite
sine olumsuz etkisidir. Baydar (2007)', çiçeklenme döneminde yaşanan ku
raklıkların ve yüksek sıcaklıkların taç yapraklardan uçucu yağın buharlaşa
rak kaybolmasına neden olduğunu, yağ gülünün sulanmadan da yetiştirile
bildiğini, sulandığında ise 2 kat daha fazla ürün alınabileceğini bildirmiştir.
Ancak İsparta İli’nde çok az gül bahçesi sulanmaktadır. İlde son yıllarda gül
yetiştiriciliği yapılan bölgelerde sulanabilir alanlardaki artışa rağmen üretici
ler alternatif ürün arayışına girmişlerdir.
Nitekim arazi gözlemleri esnasında, sulanabilir gül alanlarında daha kar
lı üretim dallarına doğru bir dönüşümün başladığı gözlemlenmiştir. Özellikle
son yıllarda taze kiraz ihracatındaki olumlu gelişmeler neticesinde gerçekle-
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şen yüksek alım fiyatlarının etkisi ile kiraz üretimi için yapılan yatırımlar
giderek artmaktadır.
Yeni tesis edilen bahçelerdeki ağaçların yaşları henüz çok küçük oldu
ğundan, üreticiler aynı parseldeki yağ gülü bitkilerini de muhafaza etmekle
ve bunlardan halen gelir elde etmektedirler. Ancak ileıiki yıllarda kiraz ağaç
larının habitusu büyüdüğünde; bu alanlardaki dönüşüm yağ gülü üretim alan
larına, düşüş olarak yansıyacaktır.
Demircan (2005), 2003 yılında yaptığı "İsparta İli’nde Gülün liretim
Girdileri, Maliyeti ve Karlılığının Belirlenmesi” isimli çalışmasında işletme
lerde gül üretiminin karını oransal olarak 1.61 bulmuştur. Öztürk ve ark.
(2007)’mn “Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0 900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Tesis
ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması” isimli çalışmanın verilerine göıe
oransal kar; kuş kirazı anaçlı kiraz üretimi için 1.84, mahlep anaçlı kiraz
üretimi için 2.54 olarak hesaplanmıştır.
3. Ticareti
Dünya gül yağı ticaretinde önde gelen ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Fas,
Pakistan ve Hindistan'dır. Ancak, sektörde Türkiye’nin en büyük rakibinin
Bulgaristan olduğu söylenebilir. 1990’larda Bulgaristan, dünya gül yağı pa
zarının ^ 5 0 ’sine hakim iken; komünist rejim sonrasında toprak reformu,
arazilerin parçalanmasını ve üretimde dalgalanmayı beraberinde getirmiştir
Bu gelişmelerden sonra % 3 5 ’e düşen pazar payı, yağ gülü üretimindeki ye
niden yapılanma ve özelleştirmenin etkisiyle toparlanmaya başlamıştır. 2004
yılında Bulgaristan gül yağı fiyatı 3 000 - 3 500 $/kg’dır. Bulgaristan, gül
yağı ihracatının % 6 0 ’ını AB ülkelerine, %35’ini de Amerika Birleşik Devletleri’ne yapmaktadır. AB üyeliğinin Bulgaristan gülciilüğüne olumlu etkisi
olacağı muhtemeldir.
Türkiye’de üretilen gül yağının tamamına yakını ihraç edilmektedir. Gül
yağının, toplam uçucu yağ ihracat değeri içerisindeki payı % 51’dir (Çizelge
1), (Anonim, 2007f)'.
Çizelge 1. Türkiye Toplam Uçucu Yağ ve Gülden Elde Edilen Uçucu Yağ
İhracat Değeri ($),
Gülden elde e d ile n u ç u c u y a ğ la r
T o p la m u ç u cu y a ğ la r
%

2004

2005

2006

7 393 105

7 174 393

7 5 9 4 461

13 5 8 9 038

14 868 421

14 8 42 4 9 2

54,4

4 8 ,3

5 1 ,2

Gül yağı ihracat miktarı 2001 yılına göre 2006 yılında %6I,8 azalmıştır.
Sektörde Dünya tüketimi değişmediği halde, bazı üretici ülkelerde, örneğin;
Bulgaristan'da, üretimin azalması nedeniyle Türkiye’nin pazar payı zaman
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zaman yükselmiştir. Gül yağı birim satış fiyatı 2004 yılında 2 797 $/kg, 2006
yılında ise 3 300 $\kg olarak gerçekleşmiştir. Gül yağı birim fiyatının olu
şumunda belirleyici olan en önemli faktör, piyasaya arz edilen ürün miktarı
dır. İhracat miktarındaki azalış, gül yağı birim fiyatına artış olarak yansımış
tır. Gül yağı ihracatında birim fiyat, 2001 yılına göre 2006 yılında yaklaşık
2,5 kat altmıştır (Şekil 6).

□ Miktar (kg)

□ Değer (000 S)

□ Birim Fiyat (S)

Şekil 6, Türkiye’nin Yıllara Göre Gül Yağı İhracat Miktarı (kg), Değeri (000
$) ve Birim Fiyatı ($)
İhracat yapılan önemli ülkeler AB ülkeleri, İsviçre, ABD ve Japonya’dır.
Toplam gül yağı ihracatı içerisinde Fransa’nın payı
71, İsviçre’nin payı
ise % 12’dir (Anonim, 2007f).
4. Sonuç ve Öneriler
Gül yağı; uluslararası toptancı pazarlarda oldukça iyi fiyatlarla alıcı bu
labilmektedir (35Î/5 mİ) (Anonim 2007g). “Sıvı altın” olarak nitelendirilen
gül yağı fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeni ile pek çok ülke tarafın
dan rekabet edebilir bir sektör olarak nitelendirilmektedir.
Dünya üzerinde, koku endüstrisinde faydalanılan yağ gülü [Rosa
damascenaMili.) yetiştiriciliğinin az sayıda ülkede yapılması ve Türkiye’nin
bu ülkeler arasında ilk sırada yer alması büyük bir avantajdır. Ancak dış
pazarda bu avantajın devamlılığının ön şartı; yeter miktarda ve kalitede uçu
cu yağ eldesidir.
Üretim miktarını artırmanın yollarından birisi; birim alana verimi anır
maktır. Kültürel uygulamalar ile bu mümkündür. Ancak yağ gülü ile ilgili
Ar-Ge çalışmaları, en büyük rakip olan Bulgaristan’da 1900’lii yılların ba-
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şında başlamış olmasına rağmen; Türkiye’de konu ile ilgili pratiğe aktarılmış
çalışmalar yetersizdir. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2006 yı
lında Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Merkezi’niıı kurulması, sektöre yeni
boyutlar kazandırabilecek bir gelişmedir.
Türkiye’de yağ gülü üretimi daha çok sulanmayan 3. ve 4. sınıf alanlar
da yapılmaktadır. 500 kg/da olan yağ gülü verimini, üretimin sulıı koşullarda
gerçekleştirilmesi ile yaklaşık 2 kat artırmak mümkündür. Nitekim Buydur
(2007), pratikte sulu koşullarda dekara verimin 1000 tona yaklaştığını bil
dirmiştir.
Üretim miktarını artırmanın diğer bir yolu da üretim alanlarını artırmak
tır Ancak, üretimin kaliteyi olumsuz etkileyebilecek ekolojilere yayılması,
dış ticaretle olumsuzluklara yol açacağından; adaptasyon çalışmaları ihmal
edilmemelidir. Ayrıca işleme merkezine uzaklık da göz. önünde tutulmalıdır.
Yağ gülü üretiminde zaman zaman talep fazlalığının oluşması, gül çiçeği
atım fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu da yağ gülü üreticile
rini daha karlı ürünlerin üretimine yönlendirmektedir. Henüz yağ gülıi üre
tim alanlarına yansımayan, ancak önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması muh
temel dönüşüm, hammadde sıkıntısına sebep olabilecektir.
Sektörde gerek hammadde gerekse mamül madde fiyatlarında belirleyici
unsur global pazar arz ve talebidir. Üretim ve ihracata rakip ülkelerin üretim
projeksiyonları ve pazar sinyalleri yakından izlenerek yön verilmelidir. Ürün
ve marka farklılaştırma, pazar payını artırarak arz fazlalığını önlemede, böylece fiyat istikrarını sağlamada etkili araçlar olarak değerlendirilmelidir.
Nitekim, Türkiye yağ gülü sektöründe en büyük pazaı payına ve ham
madde alım fiyatında belirleyici etkiye sahip olan Gülbirlik’in, pazara mar
kalı mamül kozmetik ürün arz etmeye başlaması; gerek Türkiye’nin pazar
daki payının artırması gerekse zaman zaman oluşan hammadde arzındaki
fazlalığın emilmesi vc piyasada fiyat dengesinin sağlanması bakımından
önemli bir atılım niteliğindedir.
Yağ gülü üretimini artırmada etkili olabilecek diğer bir nokta da masraf
ları düşürerek karı artırmak vc üretimi cazip kılmaktır. Özellikle işgücü mas
rafının % 7 5 .1 4 'ünü oluşturun hasat işlemi için mekanizasyonun geliştiril
mesi ile üretim maliyetlerini düşürmek mümkün olabilir Hammadde fiyatla
rının düşmesi, Çin gibi düşük üretim maliyetlerine sahip olan ülkelerle reka
bet gücünü de artıracaktır İhracat pazarları için diğer bir ön şart olan kaliteli
üretimin ilk aşaması kaliteli hammaddedir.
Me vcut gül alanlarında kaliteye göre prim uygulaması ile üreticiyi kali
teli üretime teşvik etmek, hir önlem olarak düşünülebilir
Kaliteli ürıiniin ticareti için en Önemli skalalardan bazıları; tanıtım, pa
zarlama kampanyaları vc etkin pazarlama stratejileridir. Belirlenen hedefler
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doğrultusunda ülkesel pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulamak sektö
rün rekabet gücünü artıracaktır.
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