TÜRKİYE’DE MEYVECİLİĞİN DURUMU
Birçok meyve türünün ana vatanı ve bağ-bahçe kültürünün beşiği olan ülkemizde
hem yabani olarak hem de kültüre alınmış meyve türlerinin sayısı 75’in üzerindedir.
Türkiye’de bir yandan sıcak ılıman ve soğuk ılıman iklim bölgelerinde yetişen meyve
türleri geniş bir çeşit zenginliğiyle yabani olarak ve kültüre alınmış halde yetiştirilirken,
öte yandan subtropikal ve tropikal iklim bölgelerinden gelmiş meyve türleri de yer
almaktadır.
Ülkemizde görülen büyük tür zenginliğinin yanında yine büyük bir çeşit bolluğu ile de
karşılaşılır. Nitekim elmada çeşit sayısı 500’ü, armutta 600’ü, erikte 200’ü, şeftalide
100’ü ve üzümde 1200’ü aşmıştır.
Ülkemiz, bahçe kültürünün beşiği olmasının yanında çeşitli meyvelerin üretim ve
işletme yörelerinin meydana gelmesine de neden olmuştur. Örneğin şeftali denince
Bursa, kayısı denince Malatya, çekirdeksiz üzümde Manisa, incirde Aydın, fıstıkta
Antep-Urfa, narda Urfa, fındıkta Ordu-Giresun illeri dünya piyasalarında ürünleri ile
birlikte birer kalite sembolü olarak bilinirler.
Türkiye’de istihdamın yapısı incelendiğinde tarım sektörünün her zaman önemli
olduğu görülmektedir. Türkiye’de kırsal nüfusun payı ve istihdamda tarım sektörünün
payı zaman içerisinde azalmıştır ve bu gelişme yapısal bir dönüşüm olarak kabul
edilmektedir. 1990 yılında Türkiye’de istihdam edilenlerin % 46’sı tarım sektöründe
çalışırken, günümüzde yaklaşık % 24,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır. İstihdamda
tarım sektörünün payı son 20 yılda yaklaşık %50 azalmasına rağmen, hala çalışan 4
kişiden biri tarım sektöründe istihdam edilmektedir.
Türkiye’de tarım sektörü ve kırsal alan iç içe girmiş olup kırsal alanda
yaşayanların büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadır. Türkiyede kırsal
nüfusun fazla olması tarım sektöründe çalışanların oranının da yüksek olmasına
neden olmaktadır. Nitekim Türkiye’de istihdam edilenlerin %24.69’u tarım sektöründe
çalışmaktadırlar. Türkiye’de kırsal alanda tarım dışı iş olanakları da oldukça kısıtlı
olup, kırsal alanda yaşayanların çoğunluğu için tarım sektörü tek iş alanı olmaktadır.
2009 yılında Türkiye de kırsal alanda çalışanların %62.6’sı tarım sektöründe
çalışmaktadır.
MEYVECİLİKLE GEÇİNEN NÜFUS
Meyvecilik yapan çiftçi sayısı:
* Rakamlar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veri tabanı kayıtlarından alınmaktadır.
Bakanlığın ÇKS veri tabanında çiftçi sayıları ürünler bazında tutulmaktadır. Bir çiftçi
aynı anda birden fazla meyve türünde yetiştiricilik yapması durumunda bu çiftçi her
ürün türü için ayrı çiftçi olarak değerlendirilmekte ve mükerrerlik olmaktadır. Bu
nedenle verilen toplam rakamlar oldukça yüksek çıkmaktadır
* Tarım nüfusu içerisinde ne kadarının meyvecilikle geçindiği üzerinde elimizde net
sayılar yoktur. Böyle bir istatistiğin hazırlanması çok iyi olacaktır. Fakat, bu istatistiğin
hazırlanması büyük güçlükler göstermektedir. Bunun nedeni, meyveciliğin
memleketimizde çoğunlukla tek bir üretim dalı olarak ele alınmayıp diğer işlerle
birlikte yapılmasıdır. Bu durum, çiftçi nüfusunda böyle olduğu gibi bir çok yerlerimiz
de şehirli nüfusu için de böyledir. Yani bizde mesela, pamuk çiftçisi aynı zamanda
portakal üreticisi olduğu gibi dişçi, avukat vb. gibi meslek erbabı da büyük portakal,
limon veya incir üreticisi olarak çalışmaktadır.
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* Yine, bir çok meyve bölgelerimizde şehirde oturan nüfusun yazın köylere çıktıkları
yerlerde az veya çok geniş bir ölçüde meyvecilik yaptıkları (Erzincan, Malatya)
görülmektedir, işte bu nedenle nüfusun doğrudan doğruya geçimini meyvecilikten
sağlayan kısmını ayırmak zorlaşmakta ve bu durum özel bir istatistik çalışmasını
gerektirmektedir. Bununla birlikte, memleketimizin çeşitli yerlerine yayılmış olan
meyveliklerin bu bölgeler halkının geçiminde birinci veya ikinci derecede önemli bir
rol oynadığı bir gerçektir.
* Bu nedenlerle, bir kaç bölgeyi ele alarak inceleyecek olursak durumu daha iyi bir
şekilde aydınlatmış oluruz. Mesela bugün Doğu Karadeniz bölgesinde çay
yetiştiriciliği bu bölge halkının en önemli geçim kaynağından birisini teşkil etmektedir.
Bu bölgede yalnız çay tarımının geliri ile geçinen bir çok çiftçiler bulunmakla birlikte
bunların yanında aynı zamanda mısır yetiştiriciliği veya diğer tarım dalları ile de
uğraşanlar vardır.
* Trabzon'dan Ordu'ya kadar uzanan bölgede ise fındık yetiştiriciliği bu bölgenin tarım
ekonomisinde baş rolü oynar. Fakat fındıkla birlikte mısır ve tütün yine önemli üretim
dallarını teşkil eder. Bu durumu, işletmelerin arz ettikleri özelliklere göre, Ordu'dan
İstanbul'a kadar uzanan bölgede de türlü farklarla tespit edebiliriz.
* Yine Ege bölgesinde zeytin, incir ve üzüm yetiştiriciliği tütün, pamuk, tahıllar ve
daha bir çok tarla bitkileri ile iç içe girmiş bir durumdadır. Burada da yalnız
meyvecilikle uğraşan işletmeler bulunabileceği gibi, bağ-bahçe bitkileri ile tarla
bitkilerinin ve hayvancılığın bir arada götürüldüğü çok sayıda işletmeler de vardır.
* Gerek Ege bölgesinde ve gerek Akdeniz kıyısında oturan türlü meslek sahiplerinin
geniş ölçüde bağ-bahçe tarımı ile uğraştıkları görülmektedir. Bu bölgelerdeki büyük
incir, zeytin ve turunçgiller işletmelerinin önemli bir kısmı bu gibi kimselere aittir.
* Bunların yanısıra meyveciliği kendisine meslek edinmiş büyük ve küçük işletme
sahipleri de vardır. Bu misallerimizi diğer bölgelerimize de teşmil edebiliriz. Bu
nedenle nüfusun yalnız meyvecilikle geçinen kısmını ayırmak güçtür.
* Nüfus sayısı ne olursa olsun, gerçek olan, meyvecilikle geçinen nüfusun daha
refahlı bir hayat sürebildiğidir. Bunun nedeni, hiç şüphesiz, bu üretim dalının
dönümden sağladığı yüksek gelirdir. Bu sonuca, tarla ürünlerinde dönümden elde
edilen saf gelirle meyvecilikten elde edilen saf gelir mukayese edilerek varılmıştır.
Durum, yalnız bize değil diğer dünya memleketlerinde de, meyveciliğin lehine
görülmektedir.
* Meyveciliğin diğer bir çok tarımsal üretim dallarına göre daha yüksek bir gelir
sağlaması meyvecilik işletmelerinin özellikleriyle açıklanabilir. Bu sektör, entansif bir
işletme dalıdır ve fazla bilgiye ve yakın ilgiye dayanır. Bunun sonucunda dönümden
kaldırılan ve değerleri diğer tarla ürünlerine göre yüksek olan bir ürünle daha fazla bir
saf gelir sağlanması da tabii olsa gerekir.
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TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN BAZI MEYVE TÜRLERİ VE TÜRKİYE’NİN MEYVE
ÜRETİM BÖLGELERİ
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