DÜNYA l FOCUS

> DÜNYA GAZETESİ ÜRÜN ARAŞTIRMASI

Kuruyemiş

SAYI: 50 > 18 ARALIK 2013

sektörden >>

Sektör, gümrük
vergisinde indirim
talep ediyor

TÜKSİAD
Muammer
Çaputçu
Türk kuruyemiş
sektörü olarak
dünyadaki rekabet
düzeyimizi
artırmak istiyorsak,
özellikle planlı
tarıma geçilmesini
sağlamak
durumundayız. 2

Her yıl, ortalama yüzde 10 büyüyen Türkiye kuruyemiş
sektörü, özellikle kaju, ceviz ve bademe uygulanan yüzde
43.2’lik gümrük vergisinin AB ülkelerindeki gibi
yüzde 3.5 ila yüzde 5.6’ya düşürülmesini talep ediyor
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ahip olduğu coğrafi konum ve
iklim şarları itibarıyla diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi kuruyemişte de şanslı olan Türkiye’de, farklı çeşitlerde kuruyemiş yetiştirilirken, üretimi
yapılamayan kaju ve üretimi iç talebi karşılamayan ceviz ve badem gibi ürünlerde sıkıntı yaşanıyor. Kajunun Türkiye’de üretilmediği, ceviz ve bademin ise iç talebi karşılayamadığı için ithal edildiğini belirten sektör temsilcilerine göre, resmi istatistikler bu
durumun aksini söylüyor. TÜİK verilerine
göre Türkiye’de yıllık 70 bin ton badem ile
200 bin ton ceviz üretimi yapılıyor. Ancak
sektör temsilcilerine göre ise, badem ve ceviz
bu rakamların çok altında üretiliyor ve iç tüketimi karşılamıyor. Temsilcilere göre, iç
tüketimi karşılamak için ve uygulanan yüksek gümrük vergisi nedeniyle Türkiye’ye büyük ölçüde kaçak yollardan ceviz ve badem
girişi var. Gümrük vergisinin indirimi konusunda Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Tica-

ret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alamamalarından yakınan sektör temsilcileri,
sorunun ancak üretim verilerinin gerçek durumu yansıtması halinde çözülebileceği konusunda birleşiyor. Kamu kurumlarınca kuruyemişe yönelik yapılan çalışmaları olumlu
bulan ancak gümrük vergisinde indirim bekleyen sektör, kaju, ceviz ve badem gibi ürünlere uygulanan ve yüzde 43.2’ye varan gümrük vergisinin AB ülkelerindeki gibi yüzde
3.5 ila yüzde 5.6 oranlarına düşürülmesini
talep ediyor.

İç tüketimin 1.2 milyar doları
endüstriyel kuruyemişten
Önemli bir büyüme potansiyeline sahip
olan Türkiye kuruyemiş sektörünün,
2012’de olduğu gibi bu yılı da büyümeyle geride bırakması bekleniyor. Sektörün bu yılı,
2012’ye göre yüzde 5 büyümeyle 3.6 milyar
dolar ila 3.7 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle geride bırakacağı tahmin ediliyor.
2014’te ise yüzde 3 büyümesi beklenen sek-
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milyar dolar
2013 sonu ulaşacağı
tahmin edilen
büyüklük

1.6

milyar dolar
2013’ün ilk 10
ayında yapılan
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törün, 3.8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nden (TÜKSİAD) alınan verilere göre, Türkiye kuruyemiş
sektöründe perakende noktalarıyla birlikte
yaklaşık 8 bin işletme faaliyet gösteriyor.
Bunların 500 tanesi belli bir ölçeğin üstünde
ve sanayici statüsünde bulunurken, bu 500
firma içinde ise ciro ve çalışan sayısı açısından en büyük payı 80 firma alıyor. Ayrıca
sektörde toplam 20 bin civarında kişi de istihdam ediliyor. Verilere göre, Türkiye’de yıllık 500 bin ton civarında kuruyemiş tüketilirken, bunun da 3.5 milyar dolar civarında
bir pazar oluşturduğu, 3.5 milyar dolarlık
pazarın da yaklaşık 1.2 milyar dolarının endüstriyel kuruyemişten oluştuğu tahmin ediliyor. TÜKSİAD’tan alınan verilere göre, Türkiye, küresel fındık, kuru incir ve kuru kayısı ihracatının yaklaşık yüzde 65 ila yüzde

70’ini, kuru üzüm ihracatının da yüzde
30’unu tek başına gerçekleştiriyor. 2012 itibarıyla 2.2 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle toplam 42.2 milyar dolar olan dünya
kuruyemiş ticaretinden yüzde 5 pay alan
Türkiye, 2012’de 1.9 milyar dolarlık ihracat
yaptı. 2013’ün ilk 10 ayında ise 1.6 milyar
dolar ihracat ve 118.5 milyon dolar ithalat
gerçekleştiren Türkiye, bu değerlerin karşılığı olarak 290 bin ton ihracat, 39 bin ton ithalat yaptı. Yıl sonuna kadar kuruyemiş ihracatında önemli bir artış beklentisi içinde
olduklarını belirten sektör temsilcilerine göre, her yılın son iki ayı hem iç hem dış pazarda tüketimin en yoğun olduğu dönem ve
yıllık toplam ticaretin yaklaşık yüzde 20’si bu
son iki ayda gerçekleşiyor. Bu durumun,
kuruyemiş sektörünün 2013 yılını toplamda
2 milyar dolar ihracat ve 150 milyon dolar ithalatla geride bırakacağı tahmin ediliyor.
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düştü. 4

