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1. Genel Proje Çalışma Özeti 

1.1. Yönetici Özeti 

2015 yılında kabuksuz fındık pazarı 417 bin tona yükselmiştir. 2007 yılından 2015 
yılına kadar, küresel kabuksuz fındık tüketimi inişli çıkışlı bir trend izlediğini 
gözlemliyoruz. Bunun başlıca nedeni, büyük üretici ülkelerin verimlilikleriyle alakalıdır. 
Tutar bazında incelediğimizde de 2015 yılı hacminin 4,446 milyon ABD Doları’na 
ulaştığını görüyoruz. 

Yüksek tüketime sahip ülkeleri incelediğimizde Türkiye (%36), İtalya (%20), Almanya 
(%14): bu üç ülkenin küresel fındığın %70’ini tükettiğini görülmektedir. Bu ülkeleri 
Fransa, Belçika, Kanada, İsviçre, Çin, Rusya ve Avustralya izlemektedir. Dünya 
ortalamasının 0.1 kg/yıl olduğunu bilerek bu ülkelerin kişi başı tüketimlerini 
incelediğimizde Türkiye (1.9 kg/yıl), İtalya (1.4 kg/yıl), Belçika (1.1 kg/yıl), İsviçre 
(1.1 kg/yıl) ve Almanya (0.7 kg/yıl) görmekteyiz. Yeri gelmişken, kabuksuz fındığın 
sadece gıda olarak tüketildiğini ve artan oranlarda işlenmiş gıda pazarında örneğin 
fındık ezmesi ve atıştırmalıklarda kullanıldığını belirtmeliyiz. 

Fındık tüketimindeki artışın, orta vadede hızlanarak %1.7 oranında (halen %0.5) 
artacağı beklenmektedir. Fındık tüketimdeki bu artış, genel olarak halkın talebi olduğu 
kadar kurumsal müşterilerin talebinden de etkilenmektedir. Dünyanın en büyük fındık 
ezmesi ve fındıklı şekerleme üreticisi olan Ferrero Group, ileride de en büyük kurumsal 
tüketici özelliğini koruyacak gibi gözükmektedir. Halkın talebinin, artan fındık fiyatları 
ve büyük pazarlardaki tüketicilerin hane gelirlerindeki belirsizlik nedeniyle, sınırlı 
kalacağı düşünülmektedir. Her şeye rağmen, tarihçesine baktığımızda, fındık 
tüketiminin özellikle mahsulün verimliliğine bağlı kaldığı görülmektedir. 2025 yılı 
itibariyle, küresel fındık tüketiminin 495 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2015 yılında, kabuksuz fındık üretimin 418 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son birkaç 
yıla bakıldığında, fındık üretiminin inişli çıkışlı bir trend izlediği görülmektedir. 2015 
yılında, üretim 4,507 milyon ABD Doları değere ulaşmıştır. Türkiye’nin küresel boyutta 
sadece en büyük fındık üreticisi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük tedarikçisi de 
olduğu çok açıktır. 2015 yılında Türkiye dünyada üretilen fındığın %70’ini üretmiş, 
onu %14 ile İtalya ve %4’er pay ile Gürcistan ve Azerbaycan izlemiştir. 2007 ila 2015 
yılları arasında, üretimde en büyük artışı %5.9 ile Gürcistan ve %1.1 ile Türkiye 
kaydetmiştir. Diğer ülkeler, kabuksuz fındık üretimlerinde kayıplar yaşamıştır. 

Kabuksuz fındık uluslararası ticarete konu olan önemli bir ticari üründür ve 2015 
yılında toplam üretimin %53’ü ihraç edilmiştir. Kabuksuz fındık üreticisi ve işleyicisi 
ülkelerle, tüketici ülkeler arasındaki coğrafi farklılıklar nedeniyle, yüksek bir ticari 
yoğunluk yaşanmaktadır. 

Önceki yıllarda, dalgalanmalar yaşanmış olsa da, 2015 yılında küresel ihracatın hacmi 
216 bin tona ulaşmıştır. Bu rakam, 2009–2013 aralığında küçük bir artış göstermiş 
fakat 2014 – 2015 yıllarında düşmüştür. 

2015 yılında Türkiye dünya fındık ticaretinin %66’sını gerçekleştirmiştir. Türkiye’den 
sonra Gürcistan (%9), İtalya (%8), ve Azerbaycan (%7) gelmektedir. Bu ülkeler 
arasında, en çok büyüyen tedarikçi ülkeler sırasıyla Gürcistan (+%6.5) ve Azerbaycan 
(+5.8) gelmektedir. 

İthalat hacmine baktığımızda, 2015 yılında 216 bin ton ithalat yapıldığını görmekteyiz. 
İthalatı yoğunluğu neredeyse ihracat ile paralel çizgidedir ve birbirlerini tamamlayıcı 
niteliktedir. Yüksek ticaret yoğunluğuna baktığımızda, toplam küresel talep içinde 
ithalatın payının %52 olduğunu görürüz. 
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2015 yılında, fındığın tonaj olarak en çok nerelere gönderildiğine baktığımızda 
Almanya (65 bin ton), İtalya (41 bin ton) ve Fransa (20 bin ton) olduklarını görürüz. 
2007 – 2015 arasında, Fransa %12.7 ortalama yıllık artış ile ithalatını en çok arttıran 
ülke olmuştur. Aynı dönemde, İtalya’nın payını (+%4) ve Fransa’nın (+%5) arttırdığını 
ama Almanya’nın payını (-%2) düşürdüğü görülmektedir. 

1.2. Rapor Hakkında Genel Bilgi 

Bu rapor, fındık ve mamullerinin Dünya çapındaki üretim, tüketim ve ihracatına 
yönelik olarak hem sosyal hem de ekonomik değerlendirmeleri içeren “World 
Hazelnuts – Market Analysis and Forecast to 2025” başlıklı İngilizce dilinde hazırlanmış 
olan ve yurtdışından temin edilen sektör raporunun Türkçeye tercüme edilmesini 
hedeflemektedir.  

Tercüme edilen rapordaki öngörüler başta olmak üzere, son dönemde yayınlanmış 
diğer kurumsal raporlar, akademik çalışmalar ve istatistiki verilere dayanarak, Türkiye 
genelinde ve Düzce ili özelinde gelecek dönem fındık sektörüne yönelik değerlendirme 
yapılması diğer bir hedeftir.  

Bahse konu raporun ve değerlendirmelerin, hedef grupların faydasına sunulması ve bir 
rehber olarak kullanılabilmesi amacıyla bu ayrıntılı rapor hazırlanmıştır.  

Projenin son haftasındaki seminer vasıtasıyla, raporun ve değerlendirmeler hedef 
gruplarla paylaşılımı da projenin bir diğer çıktısıdır.  

1.3. Çalışma Metodolojisi  

Düzce Ticaret Borsasının yararlanıcısı olduğu “Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi 
ve Bölge Açısından Önemi” başlıklı teknik destek uygulaması aşağıda da görülen 
takvime uygun olarak yürütülmüştür.  
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Çalışma 3 temel aşadan oluşmaktadır; 

1- Literatür Tarama: Tarama işleminde, resmi kurum verileri, bilimsel makaleler, 
istatistiki veriler gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaynakça bölümünde 
detayları bulunmaktadır.  

2- Rapor Tercümesi: Raporun orjinaline sadık kalınarak ve uluslararası kabul 
görmüş sözlüklerden de faydalanılarak tercüme gerçekleştirilmiştir. Zaman 
zaman teknik konularda uzman görüşlerinden de faydalanılmışıtır.  

3- Sektörel Analiz: Sektörel analiz aşamasında literatür taraması sırasında elde 
edilen bilgiler ve çalışmanın omurgasını oluşturan tercümeye konu rapordan 
faydalanılmış olup, Türkiye Düzce özelinde gelecek öngörüsü de aynı çalışmalar 
bünyesinde yer almaktadır.  
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2. Sektörel Analiz 

2.1. Fındık Sektörü Hakkında Genel Özet 

Fındık ekiminin tarihçesine bakıldığında, Anadolu ve Kafkasları da içine alacak şekilde 
Hazar denizi kıyılarından Çin’e kadar bir bölgede, 5000 yıl kadar geriye gittiğini 
görürüz. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında 2500 yıldır yetiştirildiğini gösteren belgeler 
mevcuttur. 

Fındık, Fagales takımının Betulaceae familyasının Coryleae alt familyasının, Corylus 
cinsine girer. Meyvecilik bakımından önemli olan ve ekonomik olarak kültürü yapılan 
türler, Corylus Avellino (Adi fındık ), Corylus Colurna L. (Türk fındığı ) ve Corylus 
Maxima Mill. (Lambert fındığı ) dır. Ayrıca çeşitli türlerin melezleri önem 
kazanmaktadır.  

Ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir yeri olan fındık başta Giresun, Ordu, 
Trabzon ve Rize olmak üzere Karadeniz’e kıyısı olan hemen her ilde yetiştirilmektedir. 
Fındığın ilk defa Giresun’da kültüre alındığını belirten kaynaklar vardır. 

Fındığın sağlığa yararının küresel olarak kabul görmesiyle birlikte, fındığa ve fındıklı 
ürünlere olan talep giderek artmaktadır. Fındık hem kabuklu hem de iç fındık olarak 
tüketilmektedir. Fındık birçok uluslararası şekerleme devinin ana hammaddesi olmakla 
birlikte, fırıncılık ve pastacılık sektöründe de yoğun olarak kullanılmaktadır. Hatta 
küçük bir fındık yağı pazarı da mevcuttur. 

Fındık ya da Latince adıyla Corylus Avellino Avrupa ve özellikle Anadolu’ya özgü bir 
çeşittir. Fındığın insanoğlunun beslenmesindeki yeri ve önemine dair M.Ö. 8000 
yıllarına ait olduğu bilinen kayıtlar mevcuttur.   

Fındık, folik asit, E, K ve C vitaminleri, demir, çinko, bakır gibi mineraller, protein, lif 
açısından zengin bir kaynaktır. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını 
açısından da en faydalı nutraceutical maddedir. Günlük dengeli beslenmede hayati bir 
besin ve katkı maddesidir.  

Fındık, dünyada belirli bölge ve coğrafi alanların yaşam tarzıyla özdeşleşen, o 
bölgelerde yaşayan insanların kültürü, sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde derin izler 
oluşturan nadir ürünlerden birisidir.  

Türkiye dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi olup, dünya fındık üretiminin 
yaklaşık %70’i, ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz Karadeniz Bölgesi 
fındık üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahiptir.   

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan fındık, yoğun olarak Karadeniz Bölgesinde 
olmak üzere ülkemizin 39 ilinde üretilmektedir. Fındık yetiştiriciliği aile işletmeciliği 
şeklinde yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, ekonomik 
olarak 400 bin aile yaklaşık 700 bin hektar alanda fındık üretimiyle uğraşmaktadır.   

Tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık % 15- 20’lik payı olan fındığın en önemli 
özelliklerinden birisi, ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını milli kaynaklardan 
sağlamasıdır.   

Tam üyelik sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkelerde kırsal kalkınma 
kavramı giderek önemini arttıran en önemli konular arasında yer almaktadır. Kırsal 
yaşamın sürdürülmesi ve kırsal nüfusun yerinde istihdamı ülkemiz için de son derece 
önemlidir. Göç olgusunun yarattığı çarpık kentleşme ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
yarattığı sosyal sorunlar, kırsal kalkınma politikaları ile çözümlenebilecektir. Bu 
yönüyle fındık dışında bir alternatif üretim imkânı görülmeyen, arazi yapısı nedeniyle 
hayat şartlarının zor olduğu Karadeniz coğrafyasında, kırsal yaşamın sürdürülebilir  
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kılınmasında ve göçün önlenmesinde fındık ürünü yegâne araç olarak kendini 
göstermektedir.  

Öte yandan, ülke kaynaklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi amacıyla kırsal 
yaşamın sürdürülebilirliğinin yanı sıra tarım topraklarının korunması da göz önünde 
tutulması gereken önemli bir husustur. Bu yönüyle fındık yetiştiriciliği yapılan 
bölgelerin eğimli ve yağış alan topraklar olduğu düşünüldüğünde fındık, erozyonla 
mücadelede de önemli bir araçtır. Bu nedenle fındık, bölge ekonomisinin temel unsuru 
olmakla beraber yalnız iktisadi olarak değil, aynı zamanda sosyolojik olarak da ele 
alınması gereken bir üründür.    
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2.2. Sektör SWOT (GZFT) Analizi 

Güçlü Yönler 

• Ülkenin ekolojik yapısı ve ürün çeşitliliği, 

• Bölgesel konum ve lojistik avantajlar, 

• Sanayinin talebine uygun bitkisel üretimin sağlanması, 

• Yetişmiş teknik elemanın varlığı, 

• Ülkede farklı ürünlerin yetiştirilebilme imkânlarını sağlayan iklim ve coğrafi yapıya 
sahip olmak,) 

• Fındık üretiminin yüksek oluşu, 

• Kimyasal ilaç ve gübre kullanımının düşük düzeyde olması, 

• İşgücü maliyetinin diğer ülkelere göre düşük olması, 

• Arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması, 

• Doğal kaynakların ve iklimin üretim çeşitliliğine imkân vermesi. 

 

Zayıf Yönler 

• Arazinin çok parçalı, işletmelerin küçük olması, 

• Girdi maliyetlerinin yüksekliği,  

• Tarımsal üretimde planlama eksikliği,  

• Üretici organizasyonlarının etkin ve güçlü olmaması,  

• AR-GE’ye yeterince kaynak ayrılmaması,  

• Teknoloji kullanımının yetersiz olması,  

• Depolama ve pazarlama alt yapısının yetersizliği,  

• Üretim tekniklerinin yanlış kullanılması,  

• Üreticilerin teknik eğitim seviyesinin yetersizliği, 

• Pazarlama ağının yeterince oluşturulamaması, 

• Fındık işleme sanayinin iç ve dış piyasada rekabet gücünü azaltması, 

• Fındığı pazarlamada etkin ve elverişsiz fiyatlardan satmaya zorlanması, 

• Fındık sanayindeki işletmelerin çok küçük kapasitelerde çalışması, 

• Hasat sonrası kurutma döneminde havaların yağışlı geçmesiyle iyi kurutma 
yapılamaması akabinde ürünün iyi depolanmaması nedeniyle aflatoksin oluşumu, 
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• Yayım çalışmalarının yetersizliği, 

• Pazar araştırmalarını yapacak mali güçten yoksun oluşları, 

• Rekabete dayalı bir fındık piyasasının bulunmayışı, 

• Fındıkla ilgili işlemlerde kamu kuruluşu ile özel sektör arasında yeterli 
koordinasyonun olmayışı, 

• Özel sektör tarafından yapılan fındık alımlarında sağlıklı randıman belirleme 
sisteminin olamayışı. 

 

Fırsatlar  

• Teşvik, hibe, kredi ve diğer desteklerin artıyor olması, 

• Arazi toplulaştırma faaliyetlerinin/ çalışmalarının hız kazanmış olması, 

• Sınırlı kaynakların kullanımı ve artan gıda talebi nedeniyle bitkisel üretimin daha 
önemli hale gelmesi, 

• Tarımsal AR-GE çalışmalarında kamu, STK, özel sektör ve üniversite iş birliğinin 
gelişmesi, 

• Dünya fındık üretiminin %70’ ine sahip olmamız, 

• Organik fındık üretmeye elverişli oluşumuz. 

 

Tehditler 

• Tarım politikalarında sürekliliğin olmaması,  

• Toprak kaynaklarının hızla kirlenmesi ve doğal kaynaklar üzerinde artan baskı,  

• Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, kirletilmesi, yüzey akışı sularının kontrol 
edilememesi ve sulamaya açılan alanlarda yetersiz drenaj, 

• Global fiyat dalgalanmaları ve uluslararası spekülasyonlar,  

• Maliyet artışları,  

• İklim değişikliği, 

• Dünyadaki ekonomik ve siyasi krizler ve uluslararası ticari bloklaşmalar, 

• Türkiye’ye rakip olan fındık üretici ülkelerden fındık ithali ve kaçakçılık yolu ile 
giren fındığın artmasıyla piyasanın olumsuz etkilenmesi.  
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3. Gelecek Öngörüsü 

3.1. Türkiye Değerlendirmesi  

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin kabuklu fındık üretimi 580 bin ton (290 bin ton 
kabuksuz) ve %68,2 pazar payıyla dünyada lider konumdadır. Fındık hasadı yapılan 
alan büyüklüğünü incelediğimizde 426,696 hektardır. Bu alan dünyada ekilene ve 
hasat alınan fındık alalının %66.5 denk gelmektedir.  

Türkiye ekili alanda 13,723 Hektogram /Hektar verimlilikle dünyada 4. sıradadır. 
Türkiye fındık tüketimi 148,400 tondur. Bu rakam, 79 milyonluk Türkiye nüfusu baz 
alındığında kişi başı 1,9 kg. tüketime denk gelmektedir. Dünya ortalaması ise kişi başı 
0,1 kg’dır.  

Türkiye ihracatı 143.000 ton, ithalatı ise 2.000 bin tondur.  

2015 yılı itibariyle ortalama ihracat fiyatımız ton başına 11.459 ABD dolarıdır. Son 9 
yıllık verilere baktığımızda ise yıllık ortalama %7,4 artış gözlemlenmektedir.  

Türkiye ortalama ihracat fiyatları değerlendirildiğinde, dünya fiyatlarından çok uzak 
olmadığımız görülmektedir.   

Türkiye’de hasat alınan ekili alanlar incelendiğinde, 9 yıldır bir artış 
gözlemlenmemektedir. Bu durumun önümüzdeki 10 yıl boyunca değişmesi 
beklenmemektedir.  

Sektörün verimlilik rakamları irdelendiğinde ise son 9 yıllık periyotta bir değişiklik 
olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ABD’nin verimlilik rakamlarına bakıldığında, 
100 baz rakamı referans alındığında, Türkiye verimlilik oranının 38,38 rakamı ile 
karşılaşılmaktadır. Başka bir deyişle, ABD’nin hektar başına verimliliğinin Türkiye’ye 
kıyasla %260 daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu noktada sınır komşumuz olan Gürcistan’ın verimliliği dikkat çekmektedir. Zira, 
iklim, coğrafi koşullar, sosyo ekonomik yapı göz önünde bulundurulduğunda, 
Karadeniz Bölgesinde geleneksel fındık ekim alanlarımıza da komşu olan Gürcistan’ın 
2015 yılı verimlilik rakamı olan 20.955 (Hg/Ha) gibi Türkiye’nin çok ilerisinde olduğu 
tespit edilmektedir. Ülkemize göre verimliliği %52 daha fazla olan Gürcistan 
rakamlarının hedeflenmesi yerinde olacaktır.  

Bu durumu rakamlarla açıklayacak olursak; Türkiye’de hasat alınan ekili alanların aynı 
kaldığı durumda dahi 870.000 ton kabuklu veya 435.000 ton kabuksuz fındık rekoltesi 
elde etmek mümkün olacaktır. Raporun baz alındığı yıllardaki rakamlara bakınca 
kabuklu rekolte 580.000 ton, kabuksuz ise 290.000 ton olduğunu hatırlamak 
önemlidir. 

Dünyadaki fındık ticareti her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl boyunca 
Avrupa Birliği bölgesinde bileşik ortalama yıllık artışın (CAGR) %1,4; Asya’da %1,3; 
K.Amerika’da %1,5; G.Amerika’da %3 ve Afrika’da ise %1,1 olacağı öngörülmektedir. 

Bu öngörülere ihracat pazarlarımızı genişlettiğimiz varsayımı da eklendiğinde ise 
Türkiye ihracat pazarının daha da artırabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine 2015 
yılı verileri baz alındığında tablo şu şekildedir; 

- Belçika’nın ithalatı 85,8 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %39’unu Türkiye’den 
yapmaktadır. Buna ilave olarak, %22’si Almanya, %15’ini Fransa’dan, %12’sini 
İtalya ve %6’sını Hollanda’dan tedarik etmektedir. Bu rakamlar analiz 
edildiğinde ise Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın fındık tedarikinin 
neredeyse tamamına yakın bir kısmını ülkemizden karşıladığı bilinmektedir.  
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- Çek Cumhuriyeti’nin ithalatı 23 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %79’unu 
Gürcistan, %7’sini ise Slovakya’dan tedarik etmektedir. Bunun yanında 
sadece %4’lük kısmı Türkiye’den karşılanmaktadır. 

- Romanya’nın ithalatı 7,7 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %48’ini 
İtalya, %37’sini ise Macaristan’dan tedarik etmektedir. Türkiye ancak %3’lük 
bir kısmı Romanya’ya ihraç etmektedir.  

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Ülkemiz fındık ihracat politikaları 
yeniden ele alınarak, en azından Türkiye’ye karayolu ile 1-2 gün mesafedeki Avrupa 
ülkeleri hedef pazar olarak belirlenmeli ve bu ülkelere özel stratejiler geliştirilmelidir.  
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3.2. Düzce Değerlendirmesi 

Düzce ili genel ekonomik yapısı tarım, ticaret ve kısmen de olsa sanayiye 
dayanmaktadır. En önemli tarım ürünü fındıktır. Bitkisel üretimde fındık hakimiyeti 
vardır. Bölgenin iklimine ve arazi yapısına uyum sağlayan fındık bitkisi geniş alanlara 
dikilmiş ve halkın çalışma hayatında önemli ölçüde yer tutmuştur. Fındık tarımının 
görece az emek ve çalışmaya rağmen yüksek gelir getirmesi, ildeki tarım arazilerinin 
büyük bölümünün fındık üretimine tahsis edilmesine neden olmuştur. 
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Türkiye’nin gelecek öngörüsü haricinde, Düzce’deki fındık piyasasının yurt 
dışına yönelmesi yerinde bir strateji olacaktır. Pazardaki büyük oyuncuların 
mevcudiyeti düşünüldüğünde, yurt dışında yerleşik fındık tüketen butik 
çikolata ve pasta üreticilerini hedeflemek hem rekabet, hem de karlılık 
bakımından avantaj sağlayacaktır.  

Ayrıca fındığın işlenerek katma değerli bir ürün haline getirilmesi veya 
markalaşması yine birim fiyatlara pozitif olarak yansıyacaktır. Bunun yanında, 
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu ve Kosgeb gibi muhtelif kurumlar yararlandırdığı 
destekler ve kümelenme modelleriyle potansiyel yatırımcılara itici güç 
olabilmektedir.  

Bu tavsiyeler ve öngörüler ışığında Düzce’nin mevcut üretimi değişmese dahi, 
yani üretim ve satış miktarı artmasa bile fındık satışlarından elde edeceği 
hasılatın artacağı kolaylıkla söylenebilir. 

4. “World Hazelnuts – Market Analysis and 

Forecast to 2025” başlıklı İngilizce dilinde 

hazırlanmış olan ve yurtdışından temin edilen 

sektör raporunun Türkçe’ye tercümesi 

Çalışmanın bu kısmında Düzce Ticaret Borsası tarafından temin edilen “World 
Hazelnuts – Market Analysis and Forecast to 2025” raporunun tercümesi yer 
almaktadır. Tercüme yapılırken her hangi bir yorum katılmaksızın İngilizce 
dilinden Türkçe’ye çevirisi gerçekleştirilmiştir. 
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Dünya : Kabuksuz Fındık – Pazar Raporu. 2025 
yılına kadar inceleme ve öngörü 

 

2017 baskısı 
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1. GİRİŞ  
1.1 RAPOR TANIMI  

Bu rapor küresel kabuksuz fındık pazarı hakkında derin bir inceleme içermektedir. 
Pazar büyüklükleri, tüketim, yerel üretim, ihracat, ithalat ve fiyat hareketlerini içeren 
eldeki son verilere göre hazırlanmıştır. Bu rapor ayrıca güncel satış verileri, 
sınırlamalar ve itici güçler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bunlara ilave olarak, 
pazarı etkileyen kilit faktörlerin stratejik analizleri ve lider firmaların profillerine de 
yer verilmiştir. Orta vadede pazarın nasıl değişeceğine yönelik öngörüler de bu 
raporda yer almaktadır. 

 Pazar hacmi ve değeri;  
 Yerel ürerimin hacmi ve dinamikleri;  
 Ülkelere göre arzın yapısı;  
 Kilit oyuncular ve profilleri;  
 İthalat / ihracat dinamikleri ve hacmi;  
 Üreticilerin fiyatları, ithalat / ihracat fiyatları;  
 Ticaret yapısı ve kanalları;  
 Pazarı etkileyen diğer etkenler;  
 Orta vadede pazar dinamiklerini etkileyecek olan öngörüler;  
 Kişi başı tüketim.  

Ürün tanımı:  
Kabuksuz fındık 
 
Bu rapor 8 ana başlıktan oluşmaktadır ve ayrıca alt bölümlere ayrılmıştır. İlk başlık 
raporun giriş bölümü olup, söz konusu araştırmanın tanımına ve uygulanan 
metodolojiye değinmektedir. 

İkinci başlık altında “Yönetici Özeti” bulunakta ve pazarın kısa bir özetine yer 
verilmektedir. “Kilit Bulgular” ve “Pazar Trendleri” başlıkları altında okuyucunun 
pazarın güncel dinamiklerini anlayabilmesi için ana pazar eğilimlerine yer verilmiştir.  

Üçüncü başlık olan “Pazara Genel Bakış”ta pazar değeri, bölgelere ve ülkelere göre 
tüketim verileri değerlendirilmekte, ülke pazar fırsatları tanımlanmakta ve 2025 yılına 
uzanan bir perspektifte öngörülerde bulunulmaktadır.  

Dördüncü başlık altında arzın ülkeler, bölgeler ve ürün çeşitlerine göre analizi 
yapılmıştır.  

Beşinci ve altıncı başlıklarda ithalat ve ihracat işlemleri ülkeler, bölgeler, ürün çeşidi 
ve fiyat verilerine göre değerlendirilmiştir.  
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“Fiyatlar ve fiyat hareketleri” adlı yedinci başlık altında fiyatlar daha detaylı olarak 
incelenmiştir. Bu bölümde üretici fiyatları gözden geçirilmiştir.  

Sekizinci başlık “Şirket Profilleri” başlıca pazar oyuncuları, faaliyetlerinin kısa 
tanımları ve tarihçelerine yer verilmiştir. Şirketlerin iletişim bilgilerine de yer 
verilmiştir. 

1.2 ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

“Dünya : Kabuksuz Fındık – Pazar Raporu. 2025 yılına kadar inceleme ve öngörü“ 
raporu sektörle alakalı birçok tablo ve rakam içermektedir. Bulunabilirliği ölçüsünde 
en güncel rakamlar kullanılmış, (birçok veri için) referans yılı olarak 2015 yılı 
kullanılmıştır. 

Ana veri kaynaklarımız:  

1. Birleşmiş Milletler (BM) Comtrade Veritabanı http://comtrade.un.org  

2. Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü Veritabanı http://unstats.un.org  

3. Ana üretici ülkelerin milli istatistik kurumlarının internet siteleri  

4. Ana fındık üreticilerinin internet siteleri  

 

Yerel üretim  

Yerel üretime ilişkin veriler Birleşmiş Milletler verileri ve ana üretici ülkelerin milli 
istatistik kurumlarının verilerinden derlenmiştir.  

İthalat ve İhracat 

Ticari veriler BM Comtrade’in 6 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
verilerinden elde edilmiştir. GTIP sistemi Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından 
oluşturulmuştur.  Bu sistemde 5000 civarında farklı ürün grubu, 6 haneli kodlarla 
tanımlanmıştır. 179 kadar ülke ve ekonomik sistem bu sistemi kuallanmaktadır. 
1962’den bu yana BM Comtrade veritabanında 3.1 milyar ticari işlem kayıt altına 
alınmıştır.    

2007 ile 2015 arasında küresel ithalat ve ihracat rakamlarının örtüşmediği 
bilinmektedir. Bunun nedenleri arasında ithalat ve ihracat işlemlerin istatistiki olarak 
kayda alınmasındaki gecikmeler ve gümrük prosedürlerinden ve antrepolardaki 
beklemelerden kaynaklandığı sayılabilir. Bu nedenle, bazı ihraç ürünlerinin bir sonraki 
yılın ithalat rakamlarına yansıdığı kabul görmektedir. BM İstatistik Bölümü’ne (UNSD) 
göre uluslararası ticaretteki iki yönlü asimetri resmi istatistiklerde bilinen bir 
durumdur.  
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Tüketim ve Piyasa Değeri  
 
Bu raporda tüketim derken Tüketim = Üretim + İthalat – İhracat formülü esas 
alınmıştır. Stoklardaki oynamalar dikkate alınmamıştır. Görünür tüketim 
hesaplamalarında eksi tüketim pek dikkate alınmamıştır. Bu ihracatın, üretim ve 
ithalat toplamından fazla olması durumunu kasteder ve bu durumda rakamlar dikkate 
alınmazlar. Rakamların her zaman %100 hatasız olamayabileceklerini dikkate 
alınmalıdır. Bu rapordaki bilgiler mümkün olduğunca ayrıntılıdır. Yine de, bazı 
durumlarda, alt başlıklarda niteliksel (kalitatif) bilgilere ulaşılamadığı da oldu. Böylesi 
durumlarda sektör seviyesindeki bilgiyle yetinmek zorunda kaldık 

 
 
1.3 SÖZLÜK VE ÖZEL TERİMLER  
 
 
Kabuklu Fındık    
 
Bu raporda aşağıdaki kısaltmalar, ekonomik ve özel piyasa terimleri kullanılmıştır:  
 
Kabuklu Fındık   Corylus Avellino cinsi kabuklu fındık, taze ya da kavrulmuş  
 
 
Kabuksuz Fındık  Corylus Avellino cinsi kabuksuz fındık 
 
Görünür Tüketim belirli bir pazarda (ülke veya coğrafi bölge) tüketime hazır 

ürün ya da hizmetlerin tahmini miktarıdır. Tüketim = 
Üretim +İthalat – İhracat formülüyle hesaplanır. Bu rapor 
boyunca “tüketim” her zaman görünür tüketim anlamında 
kullanılmıştır. Hem tonaj hem de tutar olarak 
hesaplanabilir. Maddi anlamda Piyasa Hacmine, tutar 
anlamında Piyasa Değerine karşılık gelir. 

Kabuksuz Fındık Arzı  kabuksuz Fındık Arzı = (kabuklu fındık üretimi – kabuklu 
fındık İhracatı + kabuklu fındık ithalatı) 2’ye bölünerek 
hesaplanır. 

 (BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tanımına göre) kabuksuz 
fındık arzı, kabuklu fındığın ağırlığının yaklaşık %50’si 
alınarak hesaplanır. 

Kişi Başı Tüketim bir toplumda bir kişinin ortalama görünür tüketimidir 

İhracat yabancı müşterilere gönderilen endüstriyel ürünlerin tutarı 
ve hacmidir. Hem tonaj hem de tutar anlamında kullanılır. 

İthalat yabancı bir ülkeden iç piyasada satılmak üzere temin 
edilen endüstriyel ürünlerin tutarı ve hacmidir. Hem tonaj 
hem de tutar anlamında kullanılır. 

Pazar Hacmi maddi ölçütlerde görünen tüketimdir. Bu raporda 
kabuksuz fındığın görünür tüketimi esas alınmıştır. 

Pazar Değeri görünür tüketimin tutar ölçütüdür 
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Dış Ticaret Dengesi belirli bir zaman aralığında bir ülkenin ihracatı ve ithalatı  
(net ihracat)  arasındaki farktır. Bu raporda dış ticaret dengesi belirli bir 

sektör için kullanılmaktadır. 

Dış Ticaret Fazlası ihracatın ithalattan fazla tutarda olması durumudur. Bir 
ülkenin ihracat tutarının ithalat tutarından fazla olması 
durumunda “net ihracatçı” denir. 

Dış Ticaret Açığı ithalatın ihracattan fazla tutarda olması durumudur. Bir 
ülkenin ithalat tutarının ihracat tutarından fazla olması 
durumunda “net ithalatçı” denir. 

 
Dış Ticaret Yoğunluğu dış ticaret yoğunluğu ihracatın çıktıya ve ithalatın görünür 

tüketime oranı bulunarak belirlenir. Bu raporda dış ticaret 
yoğunluğu şu şekilde değerlendirilmiştir. 

 İhracat / gelir oranı 
 %5’ten az ise düşük, %5-%20 arası ise orta, %20’den 

fazla ise yüksek 
 İthalat / görünür tüketim oranı 
 %5’ten az ise düşük, %5-%25 arası ise orta, %25’den 

fazla ise yüksek 

Üretici Fiyatları işlenmiş ürünün birim tutarının ortalamasıdır ve genellikle 
ilk ticari işlemde kayda alınır 

İthalatçı / İhracatçı ihracat işlemleri genellikle FOB fiyat bazında, ithalat  
Fiyatları işlemleri ise CIF fiyat bazında kayda alınır. Dolayısıyla, bu 

raporda ihracatçı fiyatı ürünün ortalama FOB birim 
fiyatıdır. İthalatçı fiyatı ise ürünün ortalama CIF birim 
fiyatıdır. 

Bileşik Yıllık  2 veya daha fazla yıl boyunca bir ürünün ortalama yıllık  
Büyüme Oranı büyüme oranıdır. Bu raporda, “yıllık ortalama büyüme” ya  
(CAGR) da “yıllık büyüme” ifadeleri de kullanılabilir. 
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ 
2.1 ÖNEMLİ BULGULAR 
  
Tablo 1: Önemli Bulgular 
 
Küresel Kabuksuz Fındık Pazarı – 2015 Önemli Bulgular 
 
 
Pazar Hacmi   bin ton   417 

    2014’e göre   +%31 

Pazar Değeri   milyon ABD Doları  4,466 

    2013’e göre   +%63 

 

 

Üretim    bin ton   418 

    2014’e göre   +%30 

    milyon ABD Doları  4,507 

    2014’e göre   +%56 

 

 

İthalat    bin ton   216 

    2014’e göre   %0 

    milyon ABD Doları  2,296 

    2014’e göre   +%26 

 

 

İhracat   bin ton   216 

    2014’e göre   -%1 

    milyon ABD Doları  2,336 

    2014’e göre   +%18 
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2015 yılında kabuksuz 
fındık tüketimi %31 
artmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal tüketimdeki 
artış dikkate alındığında 
fındık tüketiminin yıllık  
+%1,7 artması 
beklenmektedir 

 

 

 

 

 

 

2015 yılında fındık arzı 
kayda değer bir şekilde 
artmıştır 

 

 

 

 

 

 

2.2 PİYASA TRENDLERİ 

2015 yılında kabuksuz fındık pazarı 417 bin tona 
yükseldi. 2007 yılından 2015 yılına kadar, küresel 
kabuksuz fındık tüketimi inişli çıkışlı bir trend izledi. 
Bunun başlıca nedeni büyük üretici ülkelerin 
verimlilikleriyle alakalıdır. Tutar bazında incelediğimizde 
de 2015 yılında 4,446 milyon ABD Doları’na ulaştığını 
görüyoruz. 

Yüksek tüketime sahip ülkeleri incelediğimizde Türkiye 
(%36), İtalya (%20), Almanya (%14): bu üç ülkenin 
küresel fındığın %70’ini tükettiğini görülmektedir. Bu 
ülkeleri Fransa, Belçika, Kanada, İsviçre, Çin, Rusya ve 
Avustralya izlemektedir. Dünya ortalamasının 0.1 kg/yıl 
olduğunu bilerek bu ülkelerin kişi başı tüketimlerini 
incelediğimizde Türkiye (1.9 kg/yıl), İtalya (1.4 kg/yıl), 
Belçika (1.1 kg/yıl), İsviçre (1.1 kg/yıl) ve Almanya (0.7 
kg/yıl) görmekteyiz. Yeri gelmişken, kabuksuz fındığın 
sadece gıda olarak tüketildiğini ve artan oranlarda 
işlenmiş gıda pazarında örneğin fındık ezmesi ve 
atıştırmalıklarda kullanıldığını belirtmeliyiz. 

Fındık tüketimindeki artışın, orta vadede hızlanarak %1.7 
oranında (halen %0.5) artacağı beklenmektedir. Fındık 
tüketimdeki bu artış, genel olarak halkın talebi olduğu 
kadar kurumsal müşterilerin talebinden de 
etkilenmektedir. Dünyanın en büyük fındık ezmesi ve 
fındıklı şekerleme üreticisi olan Ferrero Group, en büyük 
kurumsal tüketici özelliğini koruyacak gibi 
gözükmektedir. Halkın talebinin, artan fındık fiyatları ve 
büyük pazarlardaki tüketicilerin hane gelirlerindeki 
belirsizlik nedeniyle, sınırlı kalacağı düşünülmektedir. Her 
şeye rağmen, tarihçesine baktığımızda, fındık tüketiminin 
özellikle mahsulün verimliliğine bağlı kaldığı 
görülmektedir. 2025 yılı itibariyle, küresel fındık 
tüketiminin 495 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2015 yılında, kabuksuz fındık üretimin 418 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. Son birkaç yıla bakıldığında, fındık 
üretiminin inişli çıkışlı bir trend izlediği görülmektedir. 
2015 yılında, üretim 4,507 milyon ABD Doları değere 
ulaşmıştır. Türkiye’nin küresel boyutta sadece en büyük 
fındık üreticisi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük 
tedarikçisi de olduğu çok açıktır. 2015 yılında Türkiye 
dünyada üretilen fındığın %70’ini üretmiş, onu %14 ile 
İtalya ve %4’er pay ile Gürcistan ve Azerbaycan 
izlemiştir. 2007 ila 2015 yılları arasında, üretimde en 
büyük artışı %5.9 ile Gürcistan ve %1.1 ile Türkiye 
kaydetmiştir. Diğer ülkeler, kabuksuz fındık üretimlerinde 
kayıplar yaşamıştır.  
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Ticarette yoğunluk 
devam edecek gibi 
gözükmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabuksuz fındık uluslararası ticarete konu olan önemli 
bir ticari üründür ve 2015 yılında toplam üretimin 
%53’ü ihraç edilmiştir. Kabuksuz fındık üreticisi ve 
işleyicisi ülkelerle, tüketici ülkeler arasındaki coğrafi 
farklılıklar nedeniyle, yüksek bir ticari yoğunluk 
yaşanmaktadır. 

Önceki yıllarda, dalgalanmalar yaşanmış olsa da, 2015 
yılında küresel ihracatın hacmi 216 bin tona ulaşmıştır. 
Bu rakam, 2009 – 2013 aralığında küçük bir artış 
göstermiş fakat 2014 – 2015 yıllarında düşmüştür. 

2015 yılında Türkiye dünya fındık ticaretinin %66’sını 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’den sonra Gürcistan (%9), 
İtalya (%8), ve Azerbaycan (%7) gelmektedir. Bu 
ülkeler arasında, en çok büyüyen tedarikçi ülkeler 
sırasıyla Gürcistan (+%6.5) ve Azerbaycan (+5.8) 
gelmektedir. 

İthalat hacmine baktığımızda, 2015 yılında 216 bin ton 
ithalat yapıldığını görmekteyiz. İthalatın yoğunluğu 
neredeyse ihracat ile paralel çizgidedir ve birbirlerini 
tamamlayıcı niteliktedir. Yüksek ticaret yoğunluğuna 
baktığımızda, toplam küresel talep içinde ithalatın 
payının %52 olduğunu görürüz. 

2015 yılında, fındığın tonaj olarak en çok nerelere 
gönderildiğine baktığımızda Almanya (65 bin ton), 
İtalya (41 bin ton) ve Fransa (20 bin ton) olduklarını 
görürüz. 2007 – 2015 arasında, Fransa %12.7 
ortalama yıllık artış ile ithalatını en çok arttıran ülke 
olmuştur. Aynı dönemde, İtalya’nın payını (+%4) ve 
Fransa’nın (+%5) arttırdığını ama Almanya’nın payını 
(-%2) düşürdüğü görülmektedir.  
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3. PAZAR ÖNGÖRÜSÜ  
 

3.1 PAZAR HACMİ VE DEĞERİ 

2015 yılında küresel kabuksuz fındık pazarı 4,466 milyon ABD Doları 
büyüklüğündedir. 2007 yılından 2015 yılına kadar, küresel kabuksuz fındık tüketimi 
inişli çıkışlı bir trend izlemiştir. 2014 yılında keskin bir düşüşle %25 gerileyen küresel 
fındık pazarı, nihayet bu yıl 417 bin tona çıkmıştır. 
 
 
Bu noktada belirtmek isteriz ki, pazar değeri ihracatçı / ithalatçı fiyatlarına (Pazar 
değeri = üretim x ortalama ihraç fiyatı + ithalat tutarı – ihracat tutarı) göre 
belirlenmektedir; zira dünya çapında üretici fiyatlarına dair güvenilir veri 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hesaplamalara ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Kabuksuz 
fındık ihracat hacminin toplam üretime yakın olduğundan yola çıkarak, bu tutar 
aslında potansiyel ihracat pazarına işaret etmektedir. 

Grafik 1: Pazar Hacmi, 2007–2015   

(Bin ton, bir önceki yıla göre %) 

 

         Kaynak: BM verileri 
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Grafik  2: İthalatçı ve İhracatçı Fiyatlarına Göre, Pazar Değeri, 2007 – 2015  
(milyon ABD Doları, bir önceki yıla göre %) 

 

         Kaynak: BM verileri 

3.2 ÜLKELERE GÖRE TÜKETİM  
Küresel kabuksuz fındık üretimi için BM verileri henüz tam değil. Fakat, 2015 yılı 
kabuksuz fındık tüketimi hesaplandığında, Türkiye 148 bin tonluk kabuksuz fındık 
tüketimiyle lider ülke konumundadır. Türkiye’de yılda kişi başı 1.9 kg kabuksuz fındık 
tüketilmektedir ve dünya ortalaması olan 0.1 kg / yıl ile kıyaslandığında ciddi bir fark 
olduğu ortadadır. Küresel tüketim rakamlarına göz atıldığında, İtalya’nın (yıllık 81 bin 
ton ile) ve Almanya’nın (yıllık 60 bin ton ile) Türkiye’yi takip ettiği görülmektedir. Bu 
iki ülkenin kişi başı tüketimleri de ortalama küresel tüketim rakamlarının çok 
yukarısındadır. 
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Grafik  3: Ülkelere Göre Tüketim, 2015  
(ton bazında, %) 

 

         Kaynak: BM verileri  
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Tablo 2: 2013 -2015 önemli ülkelere göre kişi başı tüketim  
(bin ton, kg/yıl)  

 

Kaynak: BM verileri 
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3.3 ÜLKELERE GÖRE PAZAR FIRSATLARI  
 
Farklı ülkelerin varolan fırsatlardan nasıl yararlandıklarını gösteren tablo aşağıdadır. 
Cazibe indeksi (IB Index) hem ticaret rakamlarının yorumlanması hem de bu 
fırsatların kaynakları konusunda özetlemektedir. Bu indeks hesaplanırken 1) her 
ülkenin toplam kabuksuz fındık tüketiminde ithalatın payı ve 2) her ülkenin toplam 
kabuksuz fındık tüketimi için artılar ve eksiler kullanılmaktadır. 
 
Tablo 3: 2013 – 2015, Tüketim, Üretim ve İthalat Kıyaslaması  
(bin ton)  

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Fındık dünyada çok sevilen bir gıda maddesi olsa da, genellikle lüks tüketim maddesi 
olarak kabul edilmektedir. Fındık çoğunlukla çikolata ve şekerleme ürünlerinde 
kullanılmaktadır ve çok talep edilen bir üründür. Fındık tüketimi mevsimsel olarak en 
çok yılbaşında yüksek olur, fındık tek başına olduğu kadar karışık kuruyemiş, fındık 
yağı ve özel salata yağı olarak da tüketilir. Fındık yağı kimyasal içerik olarak 
zeytinyağına çok benzer; hafif, lezzetli ve hafif fındık tadı içerir. Aşağıdaki grafik, 
dünyadaki en çok fındık tüketen ve hızlı büyüyen ülkeleri göstermektedir. 2015 sonu 
itibariyle, Türkiye, İtalya ve Almanya en güçlü konumda olup, dünya ortalamasının 
bayağı üzerinde tüketim seviyelerine sahiptir. Fransa ve Kanada ise tüketimini en çok 
arttıran ülkeler arasındadır; diğer ülkeler ortalama veya yavaş büyüyen ülkeler 
arasındadır. 
 
Fransa ve Kanada tükemini en çok arttıran ülkeler olarak göze çarpıyor. Diğer 
ülkelerin, tüketimlerini ortalama düzeyde ya da ortalamanın altında artış gösterdikleri 
görülüyor.  
 

Grafik 4: En büyük ve en hızlı büyüyen pazarlar, 2015  

 

       Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

 
Kişi başı tüketiminlerine bakıldığında, baskın ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 
Türkiye (1.9 kg/yıl), İtalya (1.4 kg/yıl), Belçika (1.1 kg/yıl), İsviçre (1.1 kg/yıl) ve 
Almanya (0.7 kg/yıl); kabuksuz fındık tüketiminde bu ülkelerin tüketimleri küresel 
ortalamanın hayli üstünde olduğu görülmektedir. Tüketimde ilk 10’a giren ülkelerin 
hepsi dünya ortalamasının (0.1 kg/yıl) üzerindedir.  
 
Bu ülkelerdeki yüksek kabuksuz fındık tüketim rakamlarının ana nedeni bu ülkelere 
şekerleme sektöründe kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yeri gelmişken, 
dünyanın en büyük fındık tüketicisi konumunda olan Ferrero Group’un bu ülkelerin 
hepsinde tesisleri bulunduğu vurgulanabilir. 
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Grafik 5: Kişi başı tüketim, 2015  
(kg/yıl) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

Grafik 6: Kişi başı tüketim yoğunluğu, 2015 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

2007’den 2015’e kadar, Fransa (her yıl +%12.7) ve Kanada (her yıl +%4.4) 
kabuksuz fındığın en çok büyüyen ithalatçıları oldular. Yine de, bu iki ülkeye ithal 
edilen miktar, lider Almanya’nın altındadır. Almanya, ithalat rakamlarını büyüme 
oranında arttırdığı için hala ihracatçıların gözbebeği olmaya devam ediyor. 
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Grafik 7: İthalat Olan Bağımlılık, 2015  

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi  
 
Almanya, İsviçre, Belçika, Kanada ve Fransa hepsi kabuksuz fındık ithalatçıları olup 
potansiyel alıcıları olarak ihracatçıların hedeflerinde yer almaktadırlar. Diğer önemli 
ülkelerin dikkate değer ithalat kapasiteleri bulunmamaktadır (hepsi dünya 
ortalamasının altındadır) Türkiye’nin tüketimine göre ithalat oranı neredeyse %1 
seviyesindedir. 
 

Grafik 8: Toplam Tüketimde İthalatın Payı, 2015  

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

Dünya nüfusunun büyük bölümü için, fındığın fiyatı olukça pahalıdır; birçokları için 
fındık hammadde olarak tüketilmektedir. Yeri geldiğindde değinmek isteriz ki, fındık 
ağaçları neredeyse hiç bakım istemezler ve hasatı da bir o kadar kolay bir üründür. 
Diğer taraftan, üretim hacmi ve hasadın verimi tamamıyla iklime bağlıdır. Corylus 
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avellana tipi fındık, dünyanın çok sınırlı yerlerinde, Akdeniz ikliminde ve 35 ve 40. 
enlemler arasında yetişebilen nadir bir türdür.   

Bu fındık türü, iklime ve bahçesinin yerine bağlı olmak kaydıyla Ağustos sonu 
olgunlaşır. Hasat Ağustos ve Eylül aylarında elle yapılır ve sonra güneşte kurutulur. 
Corylus avellana tipi fındık, halen 600,000 dönüm alanda ekilidir ve bu arazilerin 
büyük bölümü Türkiye’dedir. Güney Yarıkürede de fındık tarımına uygun alternatif 
araziler ve üretim bulunmaktadır. 
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3.4  2025 YILINA KADAR PAZAR TAHMİNİ 

3.4.1 KÜRESEL FINDIK PAZARI – GELECEĞE BAKIŞ  

Önümüzdeki beş yıl boyunca, küresel nüfus artışının da etkisiyle, genel anlamıyla 
gıda sektöründe hem üretimin hem de tüketimin artmaya devam edeceği tahmin 
edilmektedir.  

Küresel fındık üretiminin 2025 yılına kadar bileşik yıllık ortalamayla %1.7 büyüyeceği 
ve 2025 yılı itibariyle rekoltenin 495,000 ton olacağı tahmin edilmektedir. 

Dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomik çalkantıların, hem halk tarafından hem de 
hammadde olarak kullanan üretim tesislerinden gelen talepteki artışın önündeki en 
önemli engel olduğu düşünülmektedir.  

Fındık dünyada çok aranan bir ürün olup özellikle tabii haliyle atıştırmalık olarak 
tüketilmektedir. Yine de fındığın yüksek fiyatı nedeniyle, yetiştirildiği ve genel olarak 
tüketildiği bölgeler haricinde, özellikle hane halkı gelirinde düşüş olması durumunda 
talep dalgalanabilmektedir. Talebi etkileyen bir diğer unsur da üretim ve lojistik 
nedenlerle daha makul fiyatlı kalan diğer yemişlerin fındık üzerinde oluşturduğu baskı 
ve buna bağlı olarak genel talepteki oynaklıktır. 

Fındığın yoğunlukla talep edildiği diğer bir sektör de, gerek fındığı ezerek kullanan 
gerekse çikolata içinde ya da sürülebilir yapıda ürünler yapan çikolata ve şekerleme 
sektörüdür. Ferrero Group küresel fındık pazarının en büyük kurumsal tüketicisi olup 
dünyaca bilinen Ferrero Rocher ya da Nutella gibi içinde fındık kullanılan markaların 
üreticisidir. Ferrero Group küresel fındık pazarının neredeyse %25’ini tek başına 
kontrol etmektedir. Firmanın, başta Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği’nin başka 
yerlerinde olmak üzere, fındık tarımı yapılan farklı ülkelerde 20 tesisi mevcuttur. 
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Grafik 9: 2025’e kadar Pazar Öngörüsü  
(bin ton)  

 

        Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi  

3.4.2 BÖLGELERE GÖRE KÜRESEL FINDIK PAZARI 

Fındık tüketimindeki artış, gelir seviyesine de bağlı olarak, dünyanın bir bölgesinden 
diğerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. En büyük tüketicinin aynı zamanda 
üretici ülke halkları olması tesadüf değildir. Bu ülkelerin pazarlarında fiyatları daha 
makul olması, fındık tüketimini (sadece çerez değil mutfak kullanımıyla da) bir 
gelenek haline getirmiştir.  

 

Tablo 4: Dünyanın farklı bölgelerinde fındık tüketimi  

  

Kişi başı tüketim 
kg/yıl  

 

Bileşik Yıllık Büyüme 
oranı, 2016-2025  

 

Pazar payı 

Avrupa  0.291  1.4%  55%  

Asya  0.034  1.3%  39%  

Kuzey Amerika  0.033  1.5%  3%  

Güney Amerika  0.012  3.0%  2%  

Afrika  0.003  1.1%  1%  

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Grafik 10: Bölgelere göre kişi başı tüketim ve 2025 yılına kadar beklenen büyüme 
oranı  

Daire içine alınan rakam 2025 yılı tahmini fındık pazar hacmini belirtmektedir. 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

Avrupa  

Küresel fındığın %55’ini tüketen Avrupa, en kilit bölge konumundadır. Akdeniz 
havzasında en çok fındık tüketen ülkeler aynı zamanda en yüksek üretim rakamlarına 
sahip olan ülkelerdir. Dolayısıyla, bu bölgelerdeki tüketim merkezleri aynı zamanda 
üretim merkezleriyle de yakın ilişkidedir. 

En büyük tüketici İtalya’dır:  2015 yılında, küresel tüketim anlamında İtalya %19,5 
ile öndedir. İtalya Ferrero Group’un anayurdudur ve Ferrero’nun burada fındık işleme 
ve üretim tesisleri bulunmaktadır. Tüketimin %50’si ithalat kaynaklıdır. Ferrero’nun 
fındık yetiştirme ve işleme potansiyeli bulunan ülkelere üretim tesisi kurma stratejisi 
gereği ülkenin fındık ithalat rakamlarının bir bölümü firmanın yurtdışındaki fındık 
ürünlerinden oluşmaktadır. 

Avrupa’nın diğer ülkeleri arasında İtalya, Belçika, İsviçre ve Almanya küresel fındık 
tüketiminde üst sıralarda yer alan diğer ülkelerdir. Buralara, fındığın çoğu işlenmek 
üzere gönderilmektedir. 

Asya 

Türkiye’nin küresel tüketimin %35,6’sını kendi iç pazarında tüketmesi sayesinde, 
Asya en çok fındık tüketen ikinci bölge konumundadır. Türkiye’nin bu güçlü durumu, 
ülkenin mükemmel iklimi ve emek piyasası nedeniyle şaşırtıcı değildir. Türkiye’de 
fındık bir gelenektir: yerel beslenme biçimi içinde yer aldığı gibi ihracat konu olan 
birçok gıda maddesinin üretiminde hammadde olarak da kullanılmaktadır.  
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Türk şekerleme firmaları fındığı (hem kırık/ezme hem de bütün olarak) birçok tatlı ve 
atıştırmalık ürünlerde kullanmaktadır. En büyük tüketici – Ferrero fabrikası – 
Manisa’da bulunmaktadır. Türkiye’nin fındık tüketimi büyük oranda fındık verimine 
bağlıdır. Orta vadede, Türkiye’nin fındık tüketimini, küresel artış ortalamasının 
altında, arttıracağı öngörülmektedir: Türkiye’nin küresel tüketimdeki payının biraz 
azalarak %35,1’e oturacağı ama liderlik pozisyonun değişmeyeceği görülmektedir. 
 
Çin küresel fındık üretiminin yaklaşık %2’sini tüketmektedir. Çin’de fındık daha çok 
kuruyemiş şeklinde tüketilmektedir; halkın talebi ve hane halkı geliri Çin pazarını 
etkileyen en önemli faktörlerdir. Çin ekonomisindeki yavaşlama, devlet şirketleri 
tarafından tedarik edilen ağaçta yetişen yemişleri etkilemiştir. Devletin tasarruf 
tedbirleri sonucunda, içinde yemişlerin olduğu kurumsal hediyeler ve ağaçta yetişen 
yemişlerin büyük ölçüde tüketildiği davet organizasyonları azalmıştır. Yüksek fiyatı 
nedeniyle, fındık Çin’de halkın büyük bir bölümü için ulaşılmaz bir ürün olmaya 
devam edecektir. Bu nedenlerle, yaşam standartları yükselmeye ve şehirleşme oranı 
artacak olsa da, 2016 – 2025 arasında fındık tüketimindeki artış %1.0 olacaktır. 
 
Diğer Ülkeler  
 
Şartların uygunluğu ve Akdeniz iklimine olan benzerliği nedeniyle, son dönemlerde 
fındık ekimi ve üretimiyle ilgili olarak Şili, Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkelere ilgi 
artmaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda talepte artış potansiyeli de taşımaktadır. 
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Tablo 5: Ülkelere Göre Tüketim, 2015-2025  
(bin ton)  

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

3.5 PİYASA KOŞULLARINA GENEL BAKIŞ  
 
3.5.1 KÜRESEL EKONOMİK FAALİYETLERDE DARALMA  
 
Yükselen olan ekonomilerde (EME = emerging market economies) halen devam eden 
geniş çaplı ekonomik daralmanın bir yansıması olarak küresel ekonomik genişleme ve 
büyüme, tahminlerin aksine, 2015’te %3’e düşmekle kalmayıp ortalamanın da altına 
düşmeye de devam ediyor.   
 
Brezilya ve Rusya Federasyonu, etki alanı son derece geniş olan ekonomik 
durgunluğun doruğundayken, Çin’deki ekonomik faaliyetler yavaşlamışken, düşük 
emtia fiyatlarını da dikkate alarak, tüm bunların emtia ihraç eden ülkeler ve ticaret 
borsaları üzerindeki ne kadar olumsuz etkileri olduğu ortadadır. 
 
Finansal piyasaların genel görüntüsündeki belirsizlik ve özellikle de yükselen 
ekonomilerde ve küresel ticaretteki küçülme, küresel ekonomik faaliyetleri kötü 
etkilemektedir. 
 
2015 yılında, OECD ülkeleri bir grup olarak ekonomik büyümelerini istikrarlı ve kararlı 
bir seviyede, yaklaşık %2’de tutmayı başarmış görünüyorlar; aralarında Avustralya, 
Kanada, Kore ve Yeni Zelanda’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler daha düşük 
büyüme gerçekleştirdiler. Şili, Meksika, Türkiye, Japonya ve AB15 ülkeleri, 2015 
büyümelerinde dalga yakalamayı başardılar. ABD ve İsrail’in 2015 ekonomik 
performansların, bir önceki yıla göre, aynı kalmış ve değişim göstermemiştir.  
 
2015 rakamlarına bakıldığında, gelişmiş ekonomiler yukarıya doğru bir büyüme 
trendi yakalayacaklar gibi görünüyor; bunun gelişmekte olan ve yükselen 
ekonomilerde beklenen daralma ile bir tezat oluşturması bekleniyor. 
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OECD ülkelerini bir grup olarak ele aldığımızda, gelişmiş ülke ekonomilerinin sağlam 
ve kapsamlı makro ekonomik politikalar, düşük emtia fiyatları ve gelişmekte olan 
emek pazarları sayesinde, Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarını (GDP) yıllık ortalama %2,1 
büyüteceklerini öngörüyoruz. 
 
OECD ülkelerine baktığımızda, önümüzdeki on yıl boyunca Kore ve Türkiye’nin 
ekonomik büyüme ve genişleme anlamında yıllık ortalama %3,5 büyüme ile önder 
ülkeler olduklarını görmekteyiz. Onları %3,2 ile Meksika ile izlemektedir. İyileşmekte 
olan konut piyasası, azalan develt borçlanması ve rekabetçi hale gelen enerji fiyatları 
desteğiyle ABD ekonomik performansındaki iyileşmeyi sürdürecek gibi 
değerlendirilmektedir. 
 
Orta vadede ABD’nin duruşunu koruyacağı ve önümüzdeki on yıllık perspektifte %2,4 
ile büyüyeceği hesaplanmaktadır. Uygun petrol fiyatları, Euro’nun değer kaybetmesi, 
(enflasyonun boyun eğmesi sonucu) rahatlayan para piyasaları sayesinde Avrupa 
ülkeleri düzenli ve kararlı iyileşmesini 2016’da da sürdüreceği benziyor. 
 
Yükselen ekonomilerin farklı seviyelerde büyüme oranlarına sahip olacakları tahmin 
ediliyor. Çin’deki daralma devam etmesine rağmen herhangi bir soluklanma ihtiyacı 
da görülmüyor: Geçen on yılda yıllık ortalama %9,0 ile büyümüş olan Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla (GDP) önümüzdeki on yılda yıllık %6,2’ye sabitlenmiş gibi görünüyor. 
Hindistan’ın ekonomik büyümesi yıllık %7,6 ile sağlıklı bir seviyeye oturmuş 
gözükmekle beraber yapısal değişikliklerin uygulamaya sokulmasıyla bu rakam daha 
da yukarılara çıkabilir. Brezilya ve Rusya Federasyonu’nun, önemli devalüasyonlara 
rağmen, büyüme beklentileri oldukça zayıf: her iki ülkede de ekonomi ancak 2017 ve 
sonrasında toparlayabilir, o da dönem sonuna kadar ancak sırasıyla yıllık %2 ve 
%1,2 olabilir. 
 
Geçmiş on yılda kaydedilen ekonomik genişleme düşük olsa da gelişmekte olan 
ekonomilerin, ekonomik büyüme tahminleri son derece güçlü gözükmektedir. Asya’da 
ekonomik trendi yukarıya doğru çekmesi beklenen iki ülke, sırasıyla yıllık ortalama 
%6,6 ve % 6,3 ile Bangladeş ve Filipinler olması beklenmektedir. Sahraaltı Afrika’da 
düşmekte olan fiyatların etkisiyle büyümenin yıllık %4,7 düzeyine oturması 
beklenmektedir. Etyopya ve Mozambik, bölgedeki makro ekonomik istikrar ve özel 
sektöre destek olmak için uygulanan sektörel reformların sayesinde sırasıyla yıllık 
%7,2 ve yıllık %7,6 büyümeyle önümüzdeki on yıllık dönemde en çok büyüyecek 
ülkeler olacaklardır. Tanzanya’nın yıllık ortalama %6,7 ile büyümesi beklenmektedir. 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin son yılda kaydettikleri yıllık %5,3’lük ortalama 
büyümenin yerine ciddi bir düşüşle, yıllık %3,5 civarında bir ekonomik genişleme 
rakamıyla devam edecekleri bekleniyor. Latin Amerika’nın, Asya ve Sahraaltı 
Afrika’ya göre biraz daha yavaş bir şekilde ama son on yıldakine paralel, yıllık 
ortalama %3’lük bir büyüme oranıyla büyüyecekleri tahmin ediliyor. 
 
3.5.2 PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ  
 
2014’ün ilk altı ayına baktığımızda, petrol fiyatlarının ciddi şekilde düşüş gösterdiğini, 
bunun başlıca sebepleri arasında azalan talep ve özellikle Kuzey Amerika’da çıkartılan 
kaya petrolünün de etkisiyle arzdaki kayda değer artışın etkili olduğunu görmekteyiz. 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu’nun (OPEC) üretim hedeflerini değiştirmeme 
kararının da etkisi olduğu açıktır. Tahmin döneminin başı itibariyle, fiyatlar düşük 
kalmış olup piyasalar, ya arzdaki büyümenin azalması ya da talebin artması gibi 
etkenlerle fiyatları artmasına sebep olup kendini düzeltene kadar değişmeyecek gibi 
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görünüyor. Nominal değerlerle, petrol fiyatları bugünkü varil başına 39.3 ABD Doları 
seviyesinden 2025 yılına kadar ortalama yıllık %8,3 büyüyerek varil başına 83,2 ABD 
Doları fiyata erişeceği düşünülmektedir. 
 
 
3.5.3 DÜNYA NÜFUS DİNAMİKLERİ  
 
Önümüzdeki on yıl boyunca dünya nüfusundaki artışın yıllık %1’e düşmesi 
beklenmektedir. Dünya nüfusunun artışında en çok gelişmekte olan ülkeler 
sorumludur. Bunu yıllık %2,5 ile çok hızlı çoğalan Afrika örneğinde görmekteyiz; 
Afrika kıtasındaki bazı ülkelerin nüfuslarının %3,5’un üzerinde büyüyecekleri tespit 
edilmiştir. 2025 yılına kadar, dünya nüfusunun %50’si Asya ve Pasifik bölgesinde 
yerleşik olacaktır; böyle giderse Hindistan ilave 151 milyon nüfus artışıyla, dünyanın 
en kalabalık ülkesi ünvanını Çin’in elinden alacak gibidir.  
 
OECD ülkelerine göz attığımızda, Japonya’nın nüfusu önümüzdeki on yıl içinde 3,7 
milyon azalacak gibi gözükmektedir; keza Rusya Federasyonun nüfusu da 2,3 milyon 
azalacakatır. Avrupa Birliği (AB) nüfusu neredeyse durağan bir şekilde, kayda değer 
değişiklik göstermeksizin yıllık %0,08 kadar artacaktır; Avustralya, yıllık %1,18 ile 
OECD ülkeleri arasında nüfusu en hızlı artacak ülke konumundadır; onu yıllık %1,10 
ile Meksika izlemektedir. 
 
 
3.5.4 NÜFUSUN ŞEHİRLEŞMESİ VE GELİRDEKİ ARTIŞ 
 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerden değişimin etkisiyle, son on yılda tarımsal 
ürünlere olan talep sürekli artış göstermektedir. Düzenli nüfus artışı, harcanabilir 
gelirdeki artış ve şehirleşmenin etkisiyle gıda maddelerine talep hızla artmakta ve 
Asya’nın gelişmekte olan ekonomilerindeki tüketicilerin günlük yeme alışkanlıklarını 
değiştirmekte ve protein tüketiminde patlamaya sebep olmaktadır. 
 
Doyuma ulaşmış kişisel tüketim alışkanlıkları, sınırlı nüfus artışıyla da birleşince, 
gelişmiş ekonomilerin gıda tüketiminde duraksamaya sebep olmuştur. Diğer taraftan, 
enerji güvenliği, çevresel sürdürebilirlik gibi poltikaların da etkisiyle, bioyakıtlara 
talebi arttırmış bu da hayvancılığın imalat sektöründe kullanımını tetiklemiştir. 
 
Bu faktörlerin tabii ki talep artışında büyük etkisi olsa da, önümüzdeki on yılda 
zaten yavaşlamış ve düzensiz küresel ekonomi tarımsal ürünlere olan talebi yavaşça 
yerinden oynatabilecektir.  
 
Nufüstaki artış ve farklılaşan gelir seviyeleri tüketim artışında önemli bölgesel 
farklılıkları ortaya çıkaracaktır. Asya ekonomileri gıda tüketimindeki artışta en çok 
payı alıyor olsalar da, Afrika da artan nüfus ve gelir toplam tüketime tavan 
yaptırmaktadır. Tersine bir gelişme olarak, gelişmiş ülkelerdeki gıda tüketiminde 
sınırlı artış, zaten durgun olan bioyakıt sektörüyle bir arada değerlendirildiğinde çok 
mütevazi artışlara neden olmaktadır. 
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3.5.5 ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE TARIMSAL ALANLARDAKİ ARTIŞ 
SINIRLAMALARI  

Günümüz küresel gıda sistemi birçok tehditle karşı karşıyadır. 2050 yılında 9,5 
milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun ihtiyacı olan gıdaların üretimi, hali 
hazırda tarıma ayrılmış alanlar üretim kapasitesinin çok üzerinde olacağı 
hesaplanmaktadır. Günümüzden önceki 300 yılın aksine, çevresel etkileri bir yana 
bırakılsa bile, artan gıda talebini karşılayabilmek için ekilebilir arazileri arttırmak 
mümkün gözükmemektedir. 

Afrika, Güney Amerika, Güney Doğu Asya’da tarıma elverişli birçok arazi olmasına 
rağmen  %60 artacağı öngörülen gıda talebinin ne kadarını karşılayacağı tartışma 
konusudur. 

Çevresel etkenler nedeniyle, tarım alanlarının sera gazı salınımının %30’una sebep 
olduğu düşünülürse tarımsal kullanıma açılabilecek alanların artışının da sınır olacağı 
barizdir. Yağmur ormanlarının korunmaya alınmasına paralel olarak tarım alanlarının 
yoğunluğu başka yerlere yönlendirilmelidir. 

Tarım için gereken su, enerji ve kimyasalların aynı zamanda küresel iklim 
değişikliğini tetikleyen faktörler olduğunu dikkate alırsak, artan gıda üretimi ihtiyacı, 
çevreye daha fazla zarar vermemek adına, bizi ancak daha az alanda tarım yapılması 
gibi bir paradoksla karşı karşıya bırakmaktadır. 
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4. ÜRETİM VE TEDARİK  
 
4.1 2007-2015 YILLARI ARASI ÜRETİM, HASAT YAPILAN ARAZİLER 
VE (KABUKLU) FINDIK VERİMİ  
 
2015 yılında, küresel kabuklu fındık1 üretiminin 849 bin ton olarak gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. Bu durum, 2014 yılına göre 179 bin tonluk (%27) bir artış 
anlamına gelse de rekor üretimin kaydedildiği yıl olan 2008 ile kıyaslandığında 236 
bin ton (%22) daha az görülmektedir. Tutar olarak, üretim 2.834 milyon ABD Dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
2007-2015 yılları arasında (kabuklu) fındık hasat alanı neredyse değişmemiştir. 2015 
yılında hasat alanı 642 bin hektardır. 2014 yılında, verim %23 düşerek hektar başına 
8.5 bin hektogram (Hg/Ha); diğer taraftan 2015 9.3 bin Hg/Ha’ya yükselmiştir. 
 
Grafik 11: Tonaj Olarak, (Kabuklu) Fındık Üretimi, 2007–2015  
(bin ton)  
(2015 – tahmini) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

1 Fındık içi ayarlaması yapılmaksızın 
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Grafik 12: Tutar Olarak, (Kabuklu) Fındık Üretimi, 2007–2015  
(milyon ABD $)  
(2015 – tahmini) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

 

Grafik 13: (Kabuklu) Fındık Hasat Alanları, 2007–2015  
(1,000 Ha)  
(2015 – tahmini) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Grafik 14: (Kabuklu) Fındık Verimi, 2007–2015  
(Hg/Ha)  
(2015 – tahmini) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

4.2 ÜLKELERE GÖRE KABUKLU FINDIK ÜRETİMİ  
 
Türkiye küresel kabuklu fındık üretiminin % 68’ini sağlamaktadır. Nisan 2015’deki 
bahar donuna rağmen, hava koşulları bir yıl öncesine göre daha iyiydi. 2014’de, 
özellikle Mart sonu Nisan başı yaşanan donlara ve olağandışı kötü giden hava 
koşulları ve birbirini takip eden kuraklık üretimde %25 düşüşe sebep olmuştu. 
  
İtalya (%13) ile kabuksuz fındık üretim yapısında ikinci sırada gelmektedir; olumlu 
hava koşulları sayesinde üretimini 39.8 bin ton arttıran ABD, onu %5 ile takip ediyor  

Tablo 6: Ülkelere Göre, Tonaj Olarak, Kabuklu Fındık Üretimi, 2007-2015  
(bin ton)  
(2015 – tahmini)

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Grafik 15: Ülkelere Göre (Kabuklu) Fındık Üretimi, 2015  
(%, ton bazında) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

 

Grafik 16: Tonaj ve Ülke Bazında, (Kabuklu) Fındık Üretimi, 2007–2015  
(bin ton)  
(2015 – tahmini) 

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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4.3 ÜLKELERE GÖRE HASAT ALANI VE VERİM AÇISINDAN (KABUKLU) 
FINDIK  
 
426,696 hektar ile en geniş hasat alanına sahip ülke, aynı zamanda dünyadaki 
toplam alanın %66’ına sahip olan Türkiye’dir. Türkiye’de 48’den fazla ilin sınırları 
içerisinde fındık yetiştirilmektedir. Bununla birlikte, bu ekim alanlarının çoğu, 
Karadeniz’in Türkiye kıyılarında bulunmaktadır. Genel olarak, fındık yetiştirilen 
araziler kıyılarda yer almaktadır. Karadeniz’in Batı tarafında, ekim alanları 
(Istanbul’un batısındaki) Zonguldak’tan başlayarak tüm Karadeniz kıyıları ve dağlar 
boyunca Gürcistan sınırına kadar devam eder. 
 
Türkiye’nin Karadeniz bölgesi fındık hasatı açısından birbirinden bağımsız, üç ayrı 
bölümde incelenebilir: Ordu ve Trabzon arası dağlık bölge içinde yer alan Giresun 
civarında yoğunlaşan bölge, normal bir yılda, tüm hasatın %55’ini verir. Ordu’nun 
batısında Samsun’a kadar uzayan bölge yaklaşık %15 ve Samsun’un batısı ise geriye 
kalan %30’u verir.  
 
Tüm dünya hasatının %11’ini sağlayan İtalya, ikinci sıradadır. Azerbaycan ve 
Gürcistan üçüncü ve dördüncü sıradadırlar; bu ülkeler fındık üretimi için ideal hava 
koşullarına sahip bir iklime sahip olmalarının avantajına sahiptirler. Gürcistan’da, 
kabuklu fındık çoğunlukla Karadeniz kıyısındaki dar kemer biçimdeki arazide 
yetiştirilmektedir. 
 
Grafik 17: Ülkelere Göre (Kabuklu) Fındık Hasat Alanları, 2015  
(%, Hg bazlı) 

 

Kaynak: BM verileri 
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Tablo 7: Ülkelere Göre, (Kabuklu) Fındık Hasatı, 2007-2015  
(Ha)  
(2015 – tahmini)

 

Kaynak: BM verileri 

Avrupa ve ABD çoğunlukla “monocormic” cinsi fındık ağacı yetiştirmektedir. Bu cinsin 
verimi çalı cinsinden daha yüksektir. Bunun başlıca nedeni hızlı bir şekilde artan verimde 
ürün vermesidir, 5-6 yılın sonunda bile yatay taç izdüşümünde bu cins ağaç başına daha 
fazla ürün vermektedir. Endüstriyel fındık tarımında tüm maliyetlerin %45’ini oluşturan 
ekim sürecinde bunu mümkün kılan şey ise emek yoğun bir işlem olan fındık ekiminin 
mekanik hale getirilmesidir. Ekim alanı genişletilmeden, doğru ve verimli ışık kullanımı 
sayesinde gerekli koşulların sağlanmasıyla azami verimin alınabilmesi mümkündür.  
 
ABD (35,767 Hg/Ha), Gürcistan (20,955 Hg/Ha), İtalya (14,100 Hg/Ha) ve Türkiye 
(13,728 Hg/Ha) 2015’de küresel ortalama olan 9,300 (Hg/Ha) üstünde verim alan 
ülkelerdir.  
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Tablo 8: Ülkelere Göre, (Kabuklu) Fındık Verimi, 2007-2015  
(Hg/Ha)  
(2015 – tahmini) 

 
Kaynak: BM verileri 
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Grafik 18: Ülkelere Göre (Kabuklu) Fındık Hasat Alanı, 2007–2015  
(Hg)  
(2015 – tahmini)  

 

Kaynak: BM verileri 

Grafik 19: Ülkelere Göre, (Kabuklu) Fındık verimi, 2007-2015  
(Hg/Ha)  
(2015 – tahmini)  

 
Kaynak: BM verileri 
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4.4 2007 – 2015 ARASI KABUKSUZ FINDIK ARZI  
 
Bu raporda, “arz” terimi hacme ya da ülkede kalan fındık arzına: (kabuklu) fındık 
üretimi, eksi (kabuklu) fındık ihracatı, artı (kabuklu) fındık ithalatı anlamında 
kullanılmaktadır. Fındık arz hacmi, ham fındık çekirdeğinin ağırlığı (yani kabuksuz 
fındık) olarak kabul edilmektedir. Bu rakam tahmini olup, dikkatle kullanılmalıdır. 
 
2015 yılında, küresel fındık arzının, 2014 yılına göre 95 bin ton artışla, 418 milyon tona 
ulaştığı tahmin edilmektedir.  Tutar olarak belirtmek gerekirse, kabuksuz fındık arzı 4,507 
milyon ABD Doları değerindedir. 

Grafik 20: Tonaj Bazında, Kabuksuz Fındık Arzı, 2007–2015  
(bin ton)  
(tahmini)  

  
Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Grafik 21: Tutar Bazında, Kabuksuz Fındık Arzı, 2007–2015  
(bin ton)  
(tahmini)

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

4.5 ÜLKE BAZINDA KABUKSUZ FINDIK ARZI  
 
Bu bölümde, ana fındık üreticisi olan ülkelerin kabuksuz fındık arzlarını inceleyeceğiz.  
 
2015 yılında, Türkiye’nin (290 bin ton) ile kabuksuz fındık alanında en büyük olduğunu; 
onu İtalya’nın (58 bin ton), Gürcistan (18 bin ton) ve Azerbaycan’ın (17 bin ton) ile 
izlediklerini belirtebiliriz. 
 
2007-2015 yılları arasında, ana fındık üreticileri arasında, artış olarak dikkat çeken 
ülkelerin (+ %5,9 / yıl) ile Gürcistan ve (+%1,1 / yıl) ile Türkiye olduklarını, diğer üç 
küresel lider ülkenin ise aşağı doğru bir çizgi izledikleri saptanmıştır.  
 

Tablo 9: Ülkelere Göre, Tonaj bazında, Kabuksuz Fındık Arzı, 2007-2015  
(bin ton)  

 

Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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Grafik 22: Ülkelere Göre, Kabuksuz Fındık Arzı, 2015  
(%, ton bazında)  

 
Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 

Grafik 23: Tonaj ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık Arzı, 2007–2015  
(bin ton)  

 
Kaynak: BM verileri, IndexBox analizi 
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5. İTHALAT  
 
5.1 2007-2015 ARASI İTHALAT  
 

2015 yılında, kabuksuz fındık ithalatının toplam tutarı 2.296 milyon ABD Dolarına 
ulaşmıştır. 2007-2015 arası dönemi incelediğimizde yıllık artış ortalamasının +%7,8’e 
denk geldiğini görürüz. 2015 yılında, kabuksuz fındık ithalatının 216 bin ton olarak 
gerçekleştiğini görürüz.  

Grafik 24: Tonaj Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 2007-2015  
(bin ton) 

 

Kaynak: BM verileri 

Grafik 25: Tutar Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 2007-2015  
(milyon USD) 

 

Kaynak: BM verileri 
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5.2 ÜLKELERE GÖRE İTHALAT 
  
2015 yılında, en çok kabuksuz fındık ithal ülkeleri incelediğimizde, (65 bin ton) ile 
Almanya ve (41 bin ton) ile İtalya’nın tepede olduklarını görürürüz; bu iki ülke tüm 
ithalatın %49’una sahiptir. 
 
2007 – 2015 yılları arasında +%12,7 (CAGR) ile ithalatını en fazla arttıran Fransa üçüncü 
sırada olup, toplam ithalattaki payı %9’dur.  
 
İtalya, yıllık ortalama +%4,1 (CAGR) ile büyümüş olup Almanya son sekiz boyunca 
sadece mütevazi denebilecek bir büyüme hızı göstermiştir. 
 
2007’de küresel ithalattan %32 pay alan Almanya’nın 2015 yılında payı %30’a 
düşmüştür; diğer taraftan Fransa (+%5) ve İtalya (+%4) ile pozisyonlarını 
güçlendirmişlerdir. 

Tablo 10: Tonaj, Tutar ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 2007-2015  
(bin ton, milyon ABD Doları)  

  
Kaynak: BM verileri 
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Grafik 26: Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 2015  
(%, ton bazında)  

 
Kaynak: BM verileri 

Grafik 27: Ülke ve Tonaj Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 2007–2015  
(bin ton)  

 
Kaynak: BM verileri 
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Grafik 28: Ülke ve Tutar Bazında Kabuksuz Fındık İthalatı, 2007–2015  
(milyon ABD Doları)  

 

Kaynak: BM verileri 
 

5.3 ÜLKELERE GÖRE İTHAL FİYATLAR 
  
2007-2015 arası kabuksuz fındığın ithal fiyatı yıllık ortalamayla +%6,5 artmıştır.  
 
2015 yılında kabuksuz fındığın ortalama ithal fiyatı ton başına 10.653 ABD Doları’dır. 
Bununla beraber, ithalatçı ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. İsviçre (12.855 
ABD Doları/ton) ile en pahalı maliyetli alıcı olurken, Rusya Federasyonu (7,170 ABD 
Doları/ton) ve Belçika (6,911 ABD Doları/ton) en ucuz maliyetli alıcılar arasındadır. 
 
Grafik 29: Varış Ülkesi Bazında, Kabuksuz Fındık İthal Fiyatları, 2007-2015  
(ton başına ABD Doları)  

 
Kaynak: BM verileri 

  

58



 

Tablo 11: Varış Ülkesi Bazında, Kabuksuz Fındık İthal Fiyatları, 2007-2015  
(ton başına ABD Doları)  

  
Kaynak: BM verileri 
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6. İHRACAT 
 
6.1 2007-2015 YILLARI ARASI İHRACAT 
 
2007 – 2015 arası küresel fındık ihracatı +%8,0 büyüyerek, 2015 yılında 2.336 
milyon ABD Doları’na ulaşmıştır. 2015 yılında, ihracat tonajı 216 bin tonda kalmıştır. 

Grafik 30: Tonaj Olarak, Kabuksuz Fındık İhracatı, 2007-2015  
(bin ton)  

 

Kaynak: BM verileri 
 

Grafik 31: Tutar Olarak, Kabuksuz Fındık İhracatı, 2007-2015  
(milyon ABD Doları)  

 

Kaynak: BM verileri 
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6.2 ÜLKELERE GÖRE İHRACAT  
 
2015 yılında, Türkiye (143 bin ton) ile kabuksuz fındığın ana ihracatçısıdır ve küresel 
ihracatın %66’ını gerçekleştirmiştir. Arkasından Gürcistan (%9), İtalya (%8) ve 
Azerbaycan (%7) gelmektedir. 
 
2007-2015 arasında Türkiye mütevazi bir artış göstererek büyümüş olsa da, 
Gürcistan ve Azerbaycan olumlu bir ivme yakalayarak sırasıyla +%6,5 ve +%5,8 
Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile büyümüşler, İtalya ise yıllık -%1,6 gerilemiştir. 
 
Gürcistan (+%3) ve Azerbaycan (+2%) pazar paylarını büyütürken, Türkiye’nin payı 
(-%5) ve İtalya (-%2) ile aşağı doğru bir çizgi izlemişlerdir. Diğer ülkelerin payları, 
analizin yapıldığı dönemde, hemen hemen değişmemiştir.  
 
Tablo 12: Tonaj, Tutar ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İhracat, 2007-2015  
(bin Ton, milyon ABD Doları)  

 

Kaynak: BM verileri 
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Grafik 32: Ülkelere Göre, Kabuksuz Fındık İhracatı, 2015  
(%, ton bazında)  

 

Kaynak: BM verileri 

Grafik 33: Tonaj ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İhracatı, 2007–2015  
(bin ton) 

 

Kaynak: BM verileri 
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Grafik 34: Tutar ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İhracatı, 2007–2015  
(milyon ABD Doları)  

 

Kaynak: BM verileri 

6.3 EXPORT PRICES BY COUNTRY 
  
2007-2015 arası, kabuksuz fındığın ihracat fiyatı yıllık +%6,8 artmıştır. En yüksek yıllık 
artışlar Hollanda (+%8,1) ve Türkiye (+%7,4) kaydedilmiştir. 
 
2015 yılında kabuksuz fındığın ortalama ihracat fiyatı 10.794 ABD Doları/ton’dur. 
İhracatçı ülkeye göre fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Almanya (12.289 ABD 
Doları/ton) ile en pahalı tedarikçi, ABD (3.923 ABD Doları/ton) ile en ucuzlar arasındadır. 
 
Grafik 35: Menşe Ülke Bazında Kabuksuz Fındık İhracat Fiyatları, 2007-2015  
(Ton başına ABD Doları)  

 

Kaynak: BM verileri 
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Tablo 13: Menşe Ülke Bazında Kabuksuz Fındık İhracat Fiyatları, 2007-2015  
(ton başına ABD Doları) 

 

Kaynak: BM verileri 
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7. FİYATLAR VE FİYAT 
HAREKETLERİ 
 
7.1 KABUKLU FINDIK ÜRETİCİ FİYATLARI 
 
Üretici ülkelerin (kabuklu) fındık üretici fiyatları arasında büyük sapma 
bulunmaktadır. İran en pahalı ve Macaristan en ucuz olmak üzere, en yüksek fiyat ile 
en düşük fiyat arasında 4:1 oranında fark bulunmaktadır.  
  
Tablo 14: Ana Fındık Üretici Ülkeler Bazında, Üretici Fiyatları, 2015  
(ton başına ABD Doları)  
(2015 – tahmini)  

 

 
Kaynak: BM verileri 
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7.2 (KABUKLU) FINDIK ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  
  
Finansal ve ekonomik kriz nedeniyle 2008-2009 yıllarındaki düşüşten sonra 2010’da 
fiyat biraz yükselmiş, 2010-2013 arasında dengesini korumuştur. Sonraki yıl ani bir 
yükseliş görülse de, 2015’de eski seviyesine inmiştir. 
 
Tablo 15: Ana Üretici Ülkeler, Üretici Fiyatları Endeksi – Yıllık Veri  
(2004-2006 = 100) 
(2015 – tahmini)  

 
Kaynak: BM verileri 
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8. ÜLKE PROFİLLERİ

8.1 A.B.D.
Bölge Kuzey Amerika

2015

Tüketim bin ton 1,6
bir sene öncesine göre değişim % -28,4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -11,9%

Nüfus milyon kişi 322
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 2,8
bir önceki seneye göre değişim % +24.2%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.3%

2015

İthalat bin ton 2,1
bir önceki seneye göre değişim % -32,5%
Küresel ithalattaki payı 1,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 7,56

2015

İhracat bin ton 3,3
bir önceki seneye göre değişim % +5.4%
Küresel ithalattaki payı 1,5%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 5,45
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2015 2015
İthalat milyon US $ 16,1 İhracat milyon US $ 18,1

değişim -40.2% değişim +6.6%

küresel ith. payı 0,7% küresel ihr. payı 0,8%

Türkiye Kanada

Şili Almanya

İtalya Yeni Zellanda

Diğer Meksika

Avusturalya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.2 Çin
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 7,0
bir sene öncesine göre değişim % -22,7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -2,0%

Nüfus milyon kişi 1.407
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 13%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim +11

2015

Üretim bin ton 6,1
bir önceki seneye göre değişim % -29.0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -3.4%

2015

İthalat bin ton 0,9
bir önceki seneye göre değişim % +104.1%
Küresel ithalattaki payı 0,4%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,15

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -

69



2015 2015
İthalat milyon US $ 10,6 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +197.9% değişim -

küresel ith. payı 0,5% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

Tayland

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.3 Japonya
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,7
bir sene öncesine göre değişim % -7,4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +0.6%

Nüfus milyon kişi 127
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,7
bir önceki seneye göre değişim % -7.4%
Küresel ithalattaki payı 0,3%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 14,56

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -

71



2015 2015
İthalat milyon US $ 10,2 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +40.3% değişim -

küresel ith. payı 0,4% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

İtalya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.4 Almanya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 60,2
bir sene öncesine göre değişim % +15.5%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +0.7%

Nüfus milyon kişi 81
Kişi başı kg/yıl 0,7
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 13:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 65,0
bir önceki seneye göre değişim % +12.0%
Küresel ithalattaki payı 30,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,93

2015

İhracat bin ton 4,8
bir önceki seneye göre değişim % -18.8%
Küresel ithalattaki payı 2,2%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 12.29
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2015 2015
İthalat milyon US $ 710,9 İhracat milyon US $ 58,9

değişim +36.35 değişim -0.8%

küresel ith. payı 31,0% küresel ihr. payı 2,5%

Türkiye Belçika

İtalya Avusturya

Gürcistan Fransa

Azerbaycan İtalya

Diğer Danimarka

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.5 İngiltere
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,5
bir sene öncesine göre değişim % -12.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -2.3%

Nüfus milyon kişi 65
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 2,1
bir önceki seneye göre değişim % -5.7%
Küresel ithalattaki payı 1,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,17

2015

İhracat bin ton 0,6
bir önceki seneye göre değişim % +20.9%
Küresel ithalattaki payı 0,3%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 15.29
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2015 2015
İthalat milyon US $ 25,6 İhracat milyon US $ 8,8

değişim +25.7% değişim +73.1%

küresel ith. payı 1,1% küresel ihr. payı 0,4%

Polanya

Türkiye İrlanda

Gürcistan Çin, Hong

İtalya Kong

Almanya Hollanda

Hollanda Avusturya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.6 Fransa
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 20,5
bir sene öncesine göre değişim % -2.0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +12.9%

Nüfus milyon kişi 64
Kişi başı kg/yıl 0,3
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 6:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 97%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -1

2015

Üretim bin ton 1,2
bir önceki seneye göre değişim % -5.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -3.4%

2015

İthalat bin ton 19,9
bir önceki seneye göre değişim % -3.0%
Küresel ithalattaki payı 9,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,94

2015

İhracat bin ton 0,5
bir önceki seneye göre değişim % -33.0%
Küresel ithalattaki payı 0,3%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11.31
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2015 2015
İthalat milyon US $ 237,3 İhracat milyon US $ 6,2

değişim +44.0% değişim -20.2%

küresel ith. payı 10,3% küresel ihr. payı 0,3%

İtalya

Türkiye Lüksemburg

İtalya İspanya

Gürcistan Belçika

Diğer Cezayir

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.7 Brezilya
Bölge Güney Amerika

2015

Tüketim bin ton 2,8
bir sene öncesine göre değişim % -4.8%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -1.0%

Nüfus milyon kişi 208
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 2,8
bir önceki seneye göre değişim % -4.8%
Küresel ithalattaki payı 1,3%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,96

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 33,5 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +26.5% değişim -

küresel ith. payı 1,5% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

İspanya

İtalya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.8 İtalya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 81,1
bir sene öncesine göre değişim % +11.3%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.1%

Nüfus milyon kişi 60
Kişi başı kg/yıl 1,4
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 24:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 50%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim +10

2015

Üretim bin ton 58,3
bir önceki seneye göre değişim % +6.0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -1.4%

2015

İthalat bin ton 40,7
bir önceki seneye göre değişim % +12.4
Küresel ithalattaki payı 18,9%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,64

2015

İhracat bin ton 17,9
bir önceki seneye göre değişim % -2.4%
Küresel ithalattaki payı 8,3%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11.33
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2015 2015
İthalat milyon US $ 432,8 İhracat milyon US $ 202,4

değişim +33.0% değişim +12.4%

küresel ith. payı 18,9% küresel ihr. payı 8,7%

Türkiye Almanya

Gürcistan Fransa

Azerbaycan İsviçre

Şili Belçika

Lüksemburg Kanada

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat

82



8.9 Rusya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 6,5
bir sene öncesine göre değişim % -41.0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -6,7%

Nüfus milyon kişi 143
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 7,3
bir önceki seneye göre değişim % -33.9%
Küresel ithalattaki payı 3,4%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 7,31

2015

İhracat bin ton 0,8
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,4%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 0.51
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2015 2015
İthalat milyon US $ 52,4 İhracat milyon US $ 0,4

değişim -3.2% değişim -14.7%

küresel ith. payı 2,3% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye Beyaz Rusya

Azerbaycan Kazakistan

Gürcistan İtalya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.10 Hindistan
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,045
bir sene öncesine göre değişim % +38.8%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +60.7%

Nüfus milyon kişi 1.311
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % +40.2%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,70

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % +144.2%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 1.12
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,4 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +84.2% değişim -26.7%

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye Filipinler

Güney Afrika

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.11 Kanada
Bölge Kuzey Amerika

2015

Tüketim bin ton 10,2
bir sene öncesine göre değişim % +9.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +4.3%

Nüfus milyon kişi 36
Kişi başı kg/yıl 0,3
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 5:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 10,3
bir önceki seneye göre değişim % +3.7%
Küresel ithalattaki payı 4,8%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,53

2015

İhracat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % -84.3%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11.88
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2015 2015
İthalat milyon US $ 119,0 İhracat milyon US $ 1,1

değişim +52.4% değişim -81.3%

küresel ith. payı 5,2% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

Şili

ABD

İtalya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.12 Avustralya
Bölge Okyanusya

2015

Tüketim bin ton 3,2
bir sene öncesine göre değişim % +4.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.7%

Nüfus milyon kişi 24
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 3,3
bir önceki seneye göre değişim % +5.0%
Küresel ithalattaki payı 1,5%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,53

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % +30.5%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 16.55
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2015 2015
İthalat milyon US $ 38,0 İhracat milyon US $ 0,8

değişim +48.2% değişim %52.6%

küresel ith. payı 1,7% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye Yeni Zellanda

Kıta ülkeleri Yeni Kaledonya

İtalya

Lüksemburg

ABD

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.13 Güney Kore
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,5
bir sene öncesine göre değişim % -30.0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +11.6%

Nüfus milyon kişi 50
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,5
bir önceki seneye göre değişim % -30.0%
Küresel ithalattaki payı 0,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 14,59

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 10.43
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2015 2015
İthalat milyon US $ 7,2 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +15.2% değişim -

küresel ith. payı 0,3% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.14 İspanya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 2,0
bir sene öncesine göre değişim % -13,4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +4.6%

Nüfus milyon kişi 46
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 3,5
bir önceki seneye göre değişim % -21,9%
Küresel ithalattaki payı 1,6%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,81

2015

İhracat bin ton 1,5
bir önceki seneye göre değişim % -31,0%
Küresel ithalattaki payı 0,7%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11,95
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2015 2015
İthalat milyon US $ 34,8 İhracat milyon US $ 18,0

değişim -8.7% değişim -18.9%

küresel ith. payı 1,5% küresel ihr. payı 0,8%

Gürcistan Almanya

Türkiye Fransa

İtalya Brezilya

Azerbaycan Venezuela

Fransa Portekiz

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.15 Meksika
Bölge Orta Amerika

2015

Tüketim bin ton 2,2
bir sene öncesine göre değişim % +86.8%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +35.9%

Nüfus milyon kişi 127
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 2,2
bir önceki seneye göre değişim % +86.8%
Küresel ithalattaki payı 1,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,16

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % +12.8%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 12,96

95



2015 2015
İthalat milyon US $ 26,2 İhracat milyon US $ 0,00069

değişim +159.9% değişim +30.9%

küresel ith. payı 1,1% küresel ihr. payı 0,00003%

Türkiye Vanuatu

ABD El Salvador

İspanya ABD

İtalya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.16 Endonezya
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,0
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

Nüfus milyon kişi 258
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak -
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg -

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,0 İhracat milyon US $ 0,01

değişim - değişim -

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye Çin, Hong Kong

ABD

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.17 Hollanda
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,6
bir sene öncesine göre değişim % +31.1%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +33.4%

Nüfus milyon kişi 17
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 5,2
bir önceki seneye göre değişim % +10.6%
Küresel ithalattaki payı 2,4%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,32

2015

İhracat bin ton 3,6
bir önceki seneye göre değişim % +3.5%
Küresel ithalattaki payı 1,7%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11,44

99



2015 2015
İthalat milyon US $ 48,3 İhracat milyon US $ 41,3

değişim +27.6% değişim +44.4%

küresel ith. payı 2,1% küresel ihr. payı 1,8%

Türkiye Almanya

Almanya Fransa

Gürcistan Belçika

İtalya Avusturya

Belçika İtalya

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.18 Türkiye
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 148,4
bir sene öncesine göre değişim % +148.3%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +2.0%

Nüfus milyon kişi 79
Kişi başı kg/yıl 1,9
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 33:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 1%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 289,9
bir önceki seneye göre değişim % +40.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.1%

2015

İthalat bin ton 1,7
bir önceki seneye göre değişim % +45.9%
Küresel ithalattaki payı 0,8%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,74

2015

İhracat bin ton 143,2
bir önceki seneye göre değişim % -2.7%
Küresel ithalattaki payı 66,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11,46

101



2015 2015
İthalat milyon US $ 21,5 İhracat milyon US $ 1.640,5

değişim +108.2% değişim +22.3%

küresel ith. payı 0,9% küresel ihr. payı 70,2%

Almanya İtalya

İsviçre Fransa

Fransa Almanya

İtalya Polonya

Lüksemburg Kanada

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.19 Suudi Arabistan
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,3
bir sene öncesine göre değişim % +43.6%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +11.9%

Nüfus milyon kişi 32
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,3
bir önceki seneye göre değişim % +43.6%
Küresel ithalattaki payı 0,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,68

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 4,4 İhracat milyon US $ -

değişim +109.7% değişim -

küresel ith. payı 0,2% küresel ihr. payı -

Türkiye

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.20 İsviçre
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 8,7
bir sene öncesine göre değişim % -8.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -2.1%

Nüfus milyon kişi 8
Kişi başı kg/yıl 1,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 19:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 9,0
bir önceki seneye göre değişim % -6.8%
Küresel ithalattaki payı 4,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,86

2015

İhracat bin ton 0,3
bir önceki seneye göre değişim % +160.2%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 12,58
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2015 2015
İthalat milyon US $ 116,0 İhracat milyon US $ 3,60

değişim +37.7% değişim +283.8%

küresel ith. payı 5,1% küresel ihr. payı 0,2%

Türkiye Türkiye

İtalya Almanya

Diğer İtalya

Kuveyt

ABD

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.21 İsveç
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,2
bir sene öncesine göre değişim % -11,6%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.3%

Nüfus milyon kişi 10
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 1,4
bir önceki seneye göre değişim % -8,0%
Küresel ithalattaki payı 0,6%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,93

2015

İhracat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % +21.3%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 14,94
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2015 2015
İthalat milyon US $ 17,5 İhracat milyon US $ 2,9

değişim +25.1% değişim +52.6%

küresel ith. payı 0,8% küresel ihr. payı 0,1%

Türkiye Danimarka

İtalya Türkiye

Almanya Norveç

Hollanda Finlandiya

Danimarka

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.22 Nijerya
Bölge Afrika

2015

Tüketim bin ton 0
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

Nüfus milyon kişi 182
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak -
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg -

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,0 İhracat milyon US $ 0,0

değişim - değişim -

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.23 Polonya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 3,1
bir sene öncesine göre değişim % -14,0%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -12,8%

Nüfus milyon kişi 39
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 55%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -27

2015

Üretim bin ton 1,6
bir önceki seneye göre değişim % -13,1%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -1,4%

2015

İthalat bin ton 1,7
bir önceki seneye göre değişim % -16,7%
Küresel ithalattaki payı 0,8%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,91

2015

İhracat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % -30,7%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 15,04
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2015 2015
İthalat milyon US $ 20,3 İhracat milyon US $ 2,5

değişim +3.6% değişim +12.8%

küresel ith. payı 0,9% küresel ihr. payı 0,1%

İngiltere Almanya

Almanya Danimarka

Türkiye Çek Cumh.

Gürcistan İtalya

Azerbaycan Slovakya

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.24 Belçika
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 12,2
bir sene öncesine göre değişim % +19.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -0,6%

Nüfus milyon kişi 11
Kişi başı kg/yıl 1,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 19:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 12,4
bir önceki seneye göre değişim % +19.6%
Küresel ithalattaki payı 5,8%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 6,91

2015

İhracat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % +15.1%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 10,87
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2015 2015
İthalat milyon US $ 85,8 İhracat milyon US $ 2,4

değişim -7.8% değişim +47.5%

küresel ith. payı 3,7% küresel ihr. payı 0,1%

Türkiye Fransa

Almanya Almanya

Fransa Lüksemburg

İtalya Hollanda

Hollanda İngiltere

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.25 Arjantin
Bölge Güney Amerika

2015

Tüketim bin ton 0,2
bir sene öncesine göre değişim % -2.1%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +9.5%

Nüfus milyon kişi 43
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % -2.0%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 13,53

2015

İhracat bin ton 0,00055
bir önceki seneye göre değişim % +83.3%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 14,23

115



2015 2015
İthalat milyon US $ 2,3 İhracat milyon US $ 0,0078

değişim +53.1% değişim +13.4%

küresel ith. payı 0,1% küresel ihr. payı 0,0003%

Şili Paraguay

İspanya Uruguay

Türkiye

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.26 Norveç
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,6
bir sene öncesine göre değişim % -4.8%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -8,1%

Nüfus milyon kişi 5
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,6
bir önceki seneye göre değişim % -5.4%
Küresel ithalattaki payı 0,3%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 13,51

2015

İhracat bin ton 0,0021
bir önceki seneye göre değişim % -64.7%
Küresel ithalattaki payı 0,0010%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 13,47
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2015 2015
İthalat milyon US $ 8,3 İhracat milyon US $ 0,029

değişim +30.2% değişim -69.0%

küresel ith. payı 0,4% küresel ihr. payı 0,0012%

Türkiye Hollanda

İtalya İsveç

Gürcistan İspanya

Danimarka

Azerbaycan

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.27 Avusturya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 2,2
bir sene öncesine göre değişim % -11.6%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +0.1%

Nüfus milyon kişi 9
Kişi başı kg/yıl 0,3
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 5:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 2,5
bir önceki seneye göre değişim % -25.6%
Küresel ithalattaki payı 1,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,84

2015

İhracat bin ton 0,3
bir önceki seneye göre değişim % -66.2%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 14,51
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2015 2015
İthalat milyon US $ 29,7 İhracat milyon US $ 4,2

değişim -10.9% değişim -45.6%

küresel ith. payı 1,3% küresel ihr. payı 0,2%

Türkiye Almanya

İtalya Slovakya

Hollanda İtalya

Almanya İsveç

Azerbaycan Çek cumh.

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.28 Tayland
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,1
bir sene öncesine göre değişim % -69.6%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -10.3%

Nüfus milyon kişi 68
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % -69.6%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,68

2015

İhracat bin ton 0,00000029
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,00000013%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 3,46
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,7 İhracat milyon US $ 0,0

değişim -61.0% değişim -

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

ABD Filipinler

Çin

Türkiye

Avustralya

İtalya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat

122



8.29 Birleşik Arap Emirlikleri
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,0
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

Nüfus milyon kişi 9
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak -
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg -

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,3 İhracat milyon US $ 0,0

değişim -33.5% değişim -

küresel ith. payı 0,1% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye İran

Azerbaycan Kuveyt

Gürcistan Umman

Katar

Bahreyn

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.30 Kolombiya
Bölge Güney Amerika

2015

Tüketim bin ton 0,036
bir sene öncesine göre değişim % +17.2%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +14.8%

Nüfus milyon kişi 48
Kişi başı kg/yıl 0,0007
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,036
bir önceki seneye göre değişim % +17.2%
Küresel ithalattaki payı 0,017%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,07

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,4 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +35.9% değişim -31.8%

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

ABD

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.31 Danimarka
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,3
bir sene öncesine göre değişim % -21,4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -4,5%

Nüfus milyon kişi 6
Kişi başı kg/yıl 0,2
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 4:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % -20,9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -11,5%

2015

İthalat bin ton 1,3
bir önceki seneye göre değişim % -19,2%
Küresel ithalattaki payı 0,6%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,87

2015

İhracat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % +31.5%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 14,04
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2015 2015
İthalat milyon US $ 17,0 İhracat milyon US $ 1.3

değişim +3.0% değişim +57.8%

küresel ith. payı 0,7% küresel ihr. payı 0,1%

Almanya İsveç

Türkiye Norveç

İsveç Hollanda

İtalya İtalya

Hollanda Hollanda

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.32 Güney Afrika
Bölge Afrika

2015

Tüketim bin ton 0,3
bir sene öncesine göre değişim % +42.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -0.1%

Nüfus milyon kişi 54
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,3
bir önceki seneye göre değişim % +45.0%
Küresel ithalattaki payı 0,2%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 13,06

2015

İhracat bin ton 0,016
bir önceki seneye göre değişim % +107.2%
Küresel ithalattaki payı 0,007%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 1,22
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2015 2015
İthalat milyon US $ 4,4 İhracat milyon US $ 0,019

değişim +98.7% değişim -35.5%

küresel ith. payı 0,2% küresel ihr. payı 0,0008%

Türkiye Nambiya

Hollanda Botsvana

Mozambik

Zimbabve

Svaziland

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.33 Malezya
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,2
bir sene öncesine göre değişim % -7.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -5.5%

Nüfus milyon kişi 30
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % -8.6%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,53

2015

İhracat bin ton 0,002
bir önceki seneye göre değişim % -53.3%
Küresel ithalattaki payı 0,001%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 8,13
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2015 2015
İthalat milyon US $ 2,0 İhracat milyon US $ 0,015

değişim +18.8% değişim -31.3%

küresel ith. payı 0,1% küresel ihr. payı 0,0006%

Türkiye Singapur

ABD Tayland

İtalya

İspanya

Kanada

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.34 İsrail
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 1,0
bir sene öncesine göre değişim % -5.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.7%

Nüfus milyon kişi 8
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 1
bir önceki seneye göre değişim % -5.9%
Küresel ithalattaki payı 0,5%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,04

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 12,4 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +32.4% değişim -

küresel ith. payı 0,5% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

Gürcistan

ABD

Singapur

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.35 Sigapur
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,044
bir sene öncesine göre değişim % +11.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.4%

Nüfus milyon kişi 6
Kişi başı kg/yıl 0,0079
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % +15.8%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 15,50

2015

İhracat bin ton 0,0096
bir önceki seneye göre değişim % +37.8%
Küresel ithalattaki payı 0,004%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 17,62
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2015 2015
İthalat milyon US $ 2,0 İhracat milyon US $ 0,200

değişim +43.8% değişim +71.3%

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye Malezya

ABD Sri Lanka

Çin, Hong Kong

Brunei

Vietnam

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.36 Mısır
Bölge Afrika

2015

Tüketim bin ton 1,9
bir sene öncesine göre değişim % +47.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +5.5%

Nüfus milyon kişi 92
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 1,9
bir önceki seneye göre değişim % +47.4%
Küresel ithalattaki payı 0,9%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,07

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 16,8 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +55.0% değişim -

küresel ith. payı 0,7% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.37 Filipinler
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,004
bir sene öncesine göre değişim % -71.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -9.9%

Nüfus milyon kişi 101
Kişi başı kg/yıl 0,00004
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,004
bir önceki seneye göre değişim % -71.4%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 6,0

2015

İhracat bin ton 0,0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,023 İhracat milyon US $ 0,0

değişim -42.9% değişim -

küresel ith. payı 0,001% küresel ihr. payı 0,0%

ABD

Çin

Avustralya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.38 Finlandiya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,08
bir sene öncesine göre değişim % -41.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +1.1%

Nüfus milyon kişi 6
Kişi başı kg/yıl 0,02
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,09
bir önceki seneye göre değişim % -38.9%
Küresel ithalattaki payı 0,04%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 12,6

2015

İhracat bin ton 0,004
bir önceki seneye göre değişim % +297.8%
Küresel ithalattaki payı 0,002%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 12,60

141



2015 2015
İthalat milyon US $ 1104 İhracat milyon US $ 0,1

değişim -27.4% değişim +326.6%

küresel ith. payı 0,05% küresel ihr. payı 0,002%

Türkiye Estonya

Gürcistan

Almanya

Hollanda

Letonya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.39 Şili
Bölge Güney Amerika

2015

Tüketim bin ton 2,02
bir sene öncesine göre değişim % +335.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +53.2%

Nüfus milyon kişi 18
Kişi başı kg/yıl 0,11
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 2:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 0,1%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -27

2015

Üretim bin ton 3,5
bir önceki seneye göre değişim % +553.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +69.5%

2015

İthalat bin ton 0,002
bir önceki seneye göre değişim % -85.3%
Küresel ithalattaki payı 0,001%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,1

2015

İhracat bin ton 1,5
bir önceki seneye göre değişim % +1680.7%
Küresel ithalattaki payı 0,7%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 15,6
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,02 İhracat milyon US $ 23,1

değişim -79.3% değişim +3390%

küresel ith. payı 0,001% küresel ihr. payı 1%

Okyanusya ülkeleri

İspanya İtalya

Arjantin

ABD

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.40 İrlanda
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,06
bir sene öncesine göre değişim % -11.5%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -20.0%

Nüfus milyon kişi 5
Kişi başı kg/yıl 0,01
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100,0%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,093
bir önceki seneye göre değişim % +31.6%
Küresel ithalattaki payı 0,043%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,0

2015

İhracat bin ton 0,03
bir önceki seneye göre değişim % +635.1%
Küresel ithalattaki payı 0,02%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 9,70
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,93 İhracat milyon US $ 0,34

değişim +37.6% değişim +635.2%

küresel ith. payı 0,04% küresel ihr. payı 0,01%

Türkiye İngiltere

İngiltere Kanada

Almanya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.41 Pakistan
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,0
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

Nüfus milyon kişi 189
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 0,0%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg -

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,00 İhracat milyon US $ 0,0

değişim - değişim -

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.42 Yunanistan
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,6
bir sene öncesine göre değişim % -15.9%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -6.0%

Nüfus milyon kişi 11,0
Kişi başı kg/yıl 0,1
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 3:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 74%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -19

2015

Üretim bin ton 0,5
bir önceki seneye göre değişim % -2,6%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -4,9%

2015

İthalat bin ton 1,2
bir önceki seneye göre değişim % -22.9%
Küresel ithalattaki payı 0,6%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,23

2015

İhracat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % -41.7%
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 12,85
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2015 2015
İthalat milyon US $ 13,5 İhracat milyon US $ 1,2

değişim -13.5% değişim -34.7%

küresel ith. payı 0,6% küresel ihr. payı 0,05%

Türkiye Kıbrıs

Gürcistan Bulgaristan

Almanya Arnavutluk

Romanya Romanya

Azerbaycan Malta

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.43 Portekiz
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,4
bir sene öncesine göre değişim % +4.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -0.9%

Nüfus milyon kişi 10,3
Kişi başı kg/yıl 0,03
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 57%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim +7

2015

Üretim bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % 19,8%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -2,2%

2015

İthalat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % -13.8%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 11,24

2015

İhracat bin ton 0,01
bir önceki seneye göre değişim % -61.2%
Küresel ithalattaki payı 0,01%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 17,80
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2015 2015
İthalat milyon US $ 2,3 İhracat milyon US $ 0,2

değişim -6.5% değişim -50.5%

küresel ith. payı 0,1% küresel ihr. payı 0,0%

İspanya Angola

Türkiye Fas

Fransa Lüksemburg

Almanya Diğer

İtalya

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.44 Kazakistan
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,2
bir sene öncesine göre değişim % -95.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +14.9%

Nüfus milyon kişi 17,6
Kişi başı kg/yıl 0,01
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,2
bir önceki seneye göre değişim % -95.7%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 2,42

2015

İhracat bin ton 0,000001
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0000005%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 33,00
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,4 İhracat milyon US $ 0,00003

değişim -94.1% değişim -

küresel ith. payı 0,02% küresel ihr. payı 0,000001%

Azerbaycan Rus federasyonu

Gürcistan

Tajikistan

Rus federasyon

Türkiye

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.45 Cezayir
Bölge Afrika

2015

Tüketim bin ton 0,1
bir sene öncesine göre değişim % -24.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +7.1%

Nüfus milyon kişi 39,7
Kişi başı kg/yıl 0,004
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,1
bir önceki seneye göre değişim % -24.7%
Küresel ithalattaki payı 0,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,01

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 1,31 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +25.7% değişim -

küresel ith. payı 0,1% küresel ihr. payı -

Türkiye

Fransa

İtalya

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.46 Çek Cumhuriyeti
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 0,8
bir sene öncesine göre değişim % -26.4%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -4.9%

Nüfus milyon kişi 10,5
Kişi başı kg/yıl 0,077
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim 0

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 2,3
bir önceki seneye göre değişim % -16.0%
Küresel ithalattaki payı 1,1%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 10,01

2015

İhracat bin ton 1,5
bir önceki seneye göre değişim % -8.9%
Küresel ithalattaki payı 0,7%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 10,59
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2015 2015
İthalat milyon US $ 23,0 İhracat milyon US $ 15,8

değişim -14.9% değişim +0.0%

küresel ith. payı 1,0% küresel ihr. payı 0,7%

Gürcistan Slovakya

Slovakya Polonya

Türkiye Almanya

Azerbaycan Fransa

İtalya Romanya

Diğer Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.47 Katar
Bölge Afrika

2015

Tüketim bin ton 0,03
bir sene öncesine göre değişim % -6.7%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +4.5%

Nüfus milyon kişi 2,2
Kişi başı kg/yıl 0,01
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,03
bir önceki seneye göre değişim % -6.7%
Küresel ithalattaki payı 0,01%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 5,71

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,1 İhracat milyon US $ 0,0

değişim +4.3% değişim -

küresel ith. payı 0,01% küresel ihr. payı 0,0%

Türkiye

İngiltere

Hindistan

Vietnam

BAE

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.48 Peru
Bölge Güney Amerika

2015

Tüketim bin ton 0,00003
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -38.5%

Nüfus milyon kişi 31,4
Kişi başı kg/yıl 0,000001
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0,00003
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,00%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 9,50

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,0003 İhracat milyon US $ 0,0

değişim - değişim -

küresel ith. payı 0,00001% küresel ihr. payı 0%

Türkiye

Bosna Hersek

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.49 Romanya
Bölge Avrupa

2015

Tüketim bin ton 1,6
bir sene öncesine göre değişim % +9.2%
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 +23.6%

Nüfus milyon kişi 19,5
Kişi başı kg/yıl 0,08
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 1:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak 100%
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 1,6
bir önceki seneye göre değişim % +9.8%
Küresel ithalattaki payı 0,8%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg 4,75

2015

İhracat bin ton 0,02
bir önceki seneye göre değişim % +90.9%
Küresel ithalattaki payı 0,01%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg 11,7
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2015 2015
İthalat milyon US $ 7,7 İhracat milyon US $ 0,2

değişim +9.5 değişim +437.4%

küresel ith. payı 0,3% küresel ihr. payı 0,01%

İtalya İtalya

Macaristan Moldovya

Çek Cumh. Almanya

Türkiye Diğer

Hollanda

Diğer

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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8.50 Vietnam
Bölge Asya

2015

Tüketim bin ton 0,0
bir sene öncesine göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

Nüfus milyon kişi 93,4
Kişi başı kg/yıl 0,0
tüketim Dünya ortalamasına göre oranı 0:1

2015

Toplam tüketimde %, fiziksel olarak -
 ithalatın payı 2007'ye göre değişim -

2015

Üretim bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR), 2005 - 2017 -

2015

İthalat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İthalat fiyatı USD/kg -

2015

İhracat bin ton 0
bir önceki seneye göre değişim % -
Küresel ithalattaki payı 0,0%

Ort. İhracat fiyatı USD/kg -
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2015 2015
İthalat milyon US $ 0,0 İhracat milyon US $ 0,0

değişim 0 değişim 0

küresel ith. payı 0,0% küresel ihr. payı 0,0%

Üretim ve Tüketim Dengesi (bin ton)

Üretim Tüketim

Dış Ticaret Dengesi (bin ton)

İthalat İhracat
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9. BELLİ BAŞLI ÜRETİCİLERİN 
PROFİLLERİ  
 
9.1. Progıda Pazarlama A.Ş.  
 
Progıda Pazarlama A.Ş. natürel ve yarı işlenmiş Türk fındığı imalatçısıdır. Şirket 
natürel ve organik fındık, fındık ezmesi, fındık unu, aynı zamanda da kıyılmış, 
kavrulmuş ve beyazlatılmış fındık tedarikçisidir. Ürünlerimiz Türkiye’de ve 
uluslararası pazarlarda, çikolata, şekerleme, pastacılık, dondurma sektörlerinde 
kullanılmaktadır. 
 
Progıda Pazarlama A.Ş. 1988 yılında kurulmuştur ve merkezi Istanbul’dadır, ayrıca 
Istanbul ve Hamburg’da büroları bulunmaktadır. 19 Aralık 2011 tarihinden bu yana 
Olam Tarım Ürünleri Yem Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bir kuruluşu 
olarak faaliyet göstermektedir. 
 
Şirketin ürün çeşitleri arasında, hepsi vakumlu (25 kg veya 2x12,5kg kutulu 
ambalajlarda) standart ölçülerde (11-13 mm ve 13-15 mm) fındık, değişik 
derecelerde kavrulmuş fındık, beyazlatılmış fındık, kıyılmış fındık, fındık unu,  ayrıca 
30 / 60 / 200 kg plastik veya metal kaplarda ya da 24 tonluk tank konteynerlerde 
veya 22 tonluk ısıtılmış kamyonlarda sevkiyatı yapılan değişik derecelerde kavrulmuş 
fındık ezmesi bulunmaktadır. 
 
İletişim:  
İz Plaza Giz, Eski Büyükdere Caddesi No: 9  
Kat:1 Daire: 4 34398 Maslak / Şişli / İstanbul  
Telefon: +90 (0)212 282 00 08  
Faks: +90 (0)212 282 56 55  
E-Mail: turkey.office@olamnet.com  
Web: www.progida.com.tr  
 
9.2. ARSLANTURK Tarım Ürünleri A.Ş.  
 
ARSLANTURK Tarım Ürünleri A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen fındık işleyicisi ve 
ihracatçılarından biridir. Yıllık 20,000 ton kabuksuz fındık, 2,000 ton organik ve 
18,000 tonu da geleneksel olmak üzere, ARSLANTURK, İhracatçılar Birliği’nin ilk 5 
şirketinden biridir. Şirketim ürünleri ISO 9001/ 2000 & HACCP ve BRC/ IFS 
ölçütlerine uygundur. Ürünlerimiz arasında kabuklu fındık, beyazlatılmış, kavrulmuş 
ve beyazlatılmış, kavrulnuş dilme ve kıyma, fındık unu, fındık ezmesi ve fındık yağı 
bulunmaktadır.  
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1950 yılında Hacı Sait Arslantürk tarafından başlatılan fındık ticareti, daha sonraki 
yıllarda Dursun Ali Arslantürk tarafından devam ettirilmiş; zahire, fırıncılık, beyaz 
eşya ve mücevherat işlerinin ilavesiyle 1983 yılına kadar gelmiştir. 1983 yılında 
tacirlikden sanayi işletmesine geçiş ile ilk fındık kırma fabrikası faaliyete geçer. 

1994 yılında organik fındık üretimine başlar ve kısa zamanda Türkiye’nin en büyük 
organik fındık üreticisi olur. İhracatçı firmaların tedarikini yapan firma, 1998 yılında 
ihracat yapmaya karar verir ve kısa zamanda Türkiye’nin en çok fındık ihracatı yapan 
10 firmasının içine girer. 

2000 yılında 2. fındık kırma ve işleme tesisiyle, sektörde kurumsallaşmanın önemine 
vurgu yapan bir şirket olduğunu gösterdi. 

İletişim:  
Özgen Mahallesi Bayburt  
Cad. No: 194 Araklı 61700  
Trabzon / TURKEY  
Telefon: + 90 462 721 73 45  
Faks: + 90 462 721 73  
Email: info@arslanturk.com.tr  
http://arslanturk.com.tr/en/  
 
9.3. Northwest Fındık Şirketi  

Northwest Fındık Şirketi,  Oregon Fındığının tamamını işleyen, tarıma yeni açılmış 
olan bir arazi de dahil olmak üzere, oluşumun bir çok üretim tesisinden biridir; 
tesisler yeni arazi ürün verdiğinde de yeterli olacak kapasitededir.  

Şirketin verdiği bilgiye göre, yeni teknolojilerden son derece modern ürün işleme 
proseslerine ve personel eğitimine kadar şirket ürünlerinin güvenliğine büyük önem 
vermektedir.  

ABD’de üretilen fındığın yaklaşık %99’u Oregon eyaletinde yetişmektedir. Northwest 
Fındık Şirketi fırıncılık, şekerleme, atıştırmalık, kahvaltı gevrekleri ve diğer 
süslemelerde kullanılmak üzere geniş bir ürün gamı sunmaktadır; bunlar arasında 
özel süslemelerde kullanılmak üzere 14 – 16 mm arası kavrulmuş veya kavrulmamış 
bütün fındıklar, kırıklı, dilimlenmiş ve kıyılmış çeşitler de mevcuttıur. 

İletişim:  
PK 276  
Hubbard, OR 97032  
ABD 
Phone: +1 (503) 982-8030  
http://www.nwhazelnut.com/ 
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9.4. F.lli Damiano & C. S.r.l.  
 
1964 yılında Messina bölgesinin Capo D'Orlando şehrinde kurulan Damiano, 1976 
yılında ilk organik ürünleri piyasaya sunmuş, 2000 yılında ise sadece organikte karar 
kılmıştır. Bu öncü karar, aile şirketinde bir dönüm noktası olmuş ve günümüze kadar 
şirketin en güçlü noktası olan Ar-Ge çalışmaları ve ticari büyümenin temellerini 
atmıştır. 
 
Dünya çapındaki ortaklıklar ağı ve tarımsal gıda işleme sektörünün büyük sanayicileri 
sayesinde, özel satış kanallarından dev perakende zincirlerine kadar, güven, kalite 
yetkinlik ve etik değerlere önem veren eden bir şöhret edinmiş olan Damiano değişik 
noktalarına satılan kırktan fazla ürünle kendi segmentinde dünya birincisi olmuştur. 
Üretim tesisleri Sicilya’da bulunmaktadır. 
 
IFS ve BRC üretimi (en yüksek notla) değerlendirmiştir. Hammaddelerin tedariği 
doğrudan yönetilmektedir: şirketin üç büyük arazisi bulunmaktadır ve yıllar içinde 
geliştirilen ilişkiler sonucu yerel çiftçilerin de organik tarıma dönmeleriyle yeni 
ortaklıklar oluşmuştur. Şirketin verilerine göre, 10.000 m² üzerinde yerleşik tesiste 
analizler, kırma, ayırma, kavurma, işleme ve değişik atmosferde veya vakumlu 
paketleme yapılmaktadır; esnek bir paketleme sistemi sayesinde çok değişken 
ağırlıklarda (100g dan 1 tona kadar) paketleme yapılabilmektedir. 
 
Laser ayıklama makinesi ve gözle yapılan kontroller neticesinde, ürünler yabancı 
maddelerden arındırılma işelmi sonucunda %99,99 teminat verilmektedir. 
 
Ana perakende sektörü, süpermarketler ve atıştırmalık sektöründeki perakendeciler 
için geniş çeşit mevcuttur. Nebrodi dağlarından fındık, Bronte’den antep fıstığı, Etna, 
Syrcause ve Agrigento’dan badem, Arjantin’den yer fıstığı; Damiano yemişlerinin 
tamamı organik ilkelere göre hasat edilmiştir ve Torrenova’daki tesiste kırılıp, 
kabukları soyulup, kavrulup, tuzlanıp sonra paketlenmektedir. 
 
En kaliteli kabuksuz ve kavrulmuş organik fındıklar, antep fıstıkları, bademler ve yer 
fıstıkları, bunlardan yapılmış değişik ezme ve kremalar, un ya da tane olarak 
Damiano’nun gıda sektörüne ya da organik paketleme sektörüne sunduğu kalitesi 
garantili, tedarik zinciri şeffaf, zengin çeşitteki sertifikalı ürünlerdir. 
 
Tüm tedarik ve üretim süreçleri IFS ve BCR standartlarına göre yapılmaktadır.  
 
Ürünler EU BIO, NOP, BIOSUISSE, KOSHER sertifikalıdır.  
 
İletişim:  
C/da Zappulla  
98070 Torrenova (ME)  
Telefon: +39 0941 958007  
Faks: +39 0941 958828  
info@damianorganic.it  
http://www.damianorganic.it/en/index.jsp 
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9.5. Gelfruit Italia srl  
 
Gelfruit Italia srl Etna dağının eteklerinde kuruludur ve Avrupa ve uluslararası 
pazarlara saflığı bozulmamış doğal ürünler sunar. 
 
Zengin bir içerikle sunulan “yemişler ve yarı işlenmiş ürünler” arasında fındık, 
badem, çam fıstığı, ceviz, kuru üzüm, kıyılmış yer fıstığı, kaju ve kurutulmuş 
Hindistan cevizi bulunmaktadır. Özenle seçilmiş hammaddeler, üretimin her 
aşamasında kaliteye gösterilen önem, hatasız ve dikkatli çalışma metodları sayesinde 
Gelfruit Italia Srl, antep fıstığı pesto, çikolatalı krema, kaplama, kakao tozu, instant 
krema, tatlandırıcı kremalar, toz ürünelr, süslemeler, meyve karışımları ve 
geleneksel ezemler gibi yarı işlenmiş ürünlerini dondurma ve şekerleme üreticilerine 
sunmaktadır. 
 
Bunların yanı sıra, tüm ürünler yemek, likör yapımı, nugat ve diğer tatlıların 
üretiminde de kullanılabilir. 
 
Sektörün çok iyi yetişmiş teknik adamları ve modern makine parkıyla, şirket 
geleneksel yöntemlerle hazırlanmış ve büyük talep gören antep fıstığı ezmesi, fındık 
ezmesi, badem ezmesi, ceviz ezmesi ve çam fıstığı ezmesi gibi ürünleri dondurma ve 
şekerlemecilerin kullanımına sunmaktadır. 
 
 
İletişim:  
SS 120 C/da Cerro sn  
95012 Castiglione di Sicilia (CT)  
Telefon: +39 0942/986006-47  
Faks: +39 0942/986549-305  
www.gelfruit.it  
info@gelfruit.it  
 
9.6. DURAK FINDIK  
 
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş. fındık üretimi, işlemesi ve pazarlamasıyla iştigal 
etmektedir. Şirket 1967 kurulmuştur ve merkezi Istanbul’dadır. 
 
Şirkete ait, 50.000 m²’si kapalı olmak üzere, toplam 120.000 m² üzerinde yerleşik 3 
kırma tesisi ve 1 işleme tesisi bulunmaktadır. Kırma tesislerine gelen çiğ fındıklar, taş 
ayırıcı, SEA sesli ayıklama, lazerli ayıklama makinelerinden ve elle yapılan son 
kontrolden geçen fındıklar işleme tesisine aktarılır. Dünya standartlarına haiz fındık 
işleme tesisimizde HACCP kuralları ve AB ölçütlerine uyulmaktadır. Şirket verilerine 
göre, sistem içinde mikrobiyolojik, yabancı madde ve kimyasal riskler en modern 
ayıklama, kavurma ve sıkı kontrol yöntemleriyle ortadan kaldırılır. 
 
2006 yılında Hendek/Sakarya’daki Cargill işleme tesisi satın alınmış olup, yüksek 
kalitede işlenmiş fındıklar da ürün çeşidimize dahil edilmiştir. 
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Durak Fındık her çeşit çiğ ve kavrulmuş fındık tedarik etmektedir. Çiğ fındıklar Türk 
Standart TS 3075 veya müşteri isteğine göre üretilir. 
 
İletişim:  
Levent Cad. Krizantem Sok. No:96,  
34330-Besiktas/ISTANBUL, TURKEY  
Telefon: +90 (212) 282 82 30  
e-mail: durak@durakfindik.com.tr  
 
9.7. Almendras Y Frutos Secos Bonany SL  
 
Almendras Y Frutos Secos Bonany SL bir İspanyol gıda şirketidir. 1990 yılında 
kurulmuştur ve başlarda küçük bir depoda faaliyet göstermiştir.  
 
Ancak, 2002 yılında yeni tesislerine geçmiştir. Fındık ve bademli ürünler ve kuru 
meyve üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde kendi paketleme, depolama ve 
dağıtım sistemleri mevcuttur. 
 
Şirketin ürün çeşitleri arasında değişik tipte badem ve badem ezmesi, fındık ve fındık 
ezmesi, kaju (çiğ ve kavrulmuş), kuru incir, ceviz, hurma, kuru kayısı, erik, antep 
fıstığı, kuru üzüm ve yer fıstığı bulunmaktadır. (0.5 kg, 1 kg, ve 5 kg) plastik 
torbalarda, 0.5 kg ve 1 kg Bonany Badem, kendi markasıyla 1.000kg ve 25kg rafya 
torbalarda, karton kutulanmış torba gibi farklı ambalajlarda tedarik edebilmektedir. 
 
Şirket dağıtımını kendi kamyon filosu ve ticari araçlarıyla gerçekleştirmektedir.  
 
İletişim:  
Ctra Petra- Sta. Margarita Km 1,  
07520, Petra (Mallorca), Spain  
Telefon: +34 971 561 115  
Faks: +34 971 561 026  
E-mail: info@almendrasbonany.com  
http://www.almendrasbonany.com  
 
9.8. Poyraz Poyraz Fındık Entegre A.Ş.  
 
Poyraz Poyraz A.Ş., 1993 yılında kurulmuş olmasına rağmen Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen sanayi ve yatırım gruplarından birisidir. Fındık kırma faaliyetlerinin yanı sıra, 
1996’dan itibaren fındık entegre sanayi dalında faaliyetini sürdüren Poyraz Poyraz’ın 
faaliyet konusu fındık alım satımı, fındık kırma ve işlenmesi, fındıktan yarı mamul ve 
mamül üretimi ve ticaretini yapmaktır. 
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Şirketin kendi verilerine göre, Poyraz Poyraz A.Ş., modern tesisleri, kaliteli ve eğitimli 
uzman kadrosuyla dünya talebinin %70’ini karşılayan Türkiye’nin önde gelen 
kuruluşlarından biri olmuştur. 
 
Şirketin ana üretim tesisleri,  3.700 m² kapalı alana kurulu kırma fabrikası ve 5.200 
m² kapalı alana kurulu olan entegre üretim fabrikasından oluşmaktadır. Türkiye’den 
ihraç edilen fındıkların pazarlanması ve yeni pazarlara açılmak gayesiyle 
sermayesinin %100’ü Poyraz Poyraz A.Ş.’ye ait Poyraz Poyraz GMBH Almanya 
kurulmuştur. Tedarikini sağladığımız hedef pazarlar çikolata, şekerleme, pastacılık, 
dondurma ve kuruyemiş endüstrileridir. 
 
Bugün fındıkta dünyanın tecrübeli ve önde gelen kuruluşlarından biri olan Poyraz 
Poyraz A.Ş. ISO 22000, ISO 9001:2008, BRC, IFC, KOSHER gibi üstün kalite güvence 
sistemlerine sahip tesislerinde yüksek teknoloji ile faaliyetini sürdürmektedir.  
 
İletişim:  
Poyraz Poyraz Fındık Entegre A.Ş.  
Ordu-Ulubey Karayolu 5.km Karacaömer Mevkii  
Ordu / Turkiye  
Telefon: 0452 237 03 48-49-50-51  
Faks: 0452 237 03 5  
 
9.9. Ferrero Group  
 
Ferrero, küresel bir şirket olup tüm hisseleri Ferrero Ailesi’nin elindedir. Şirket, 1942 
yılında fındıklarıyla meşhur Alba’da fındıklı şekerlemeler yapan küçük bir İtalyan 
dükkanı olarak işe başlamış, (resmi kuruluşu 1946), günümüzde dünyanın en büyük 
dördüncü şekerleme şirketi haline gelmiştir. Nutella®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, 
Raffaello®, Kinder Surprise® and Kinder Bueno® gibi ünlü pazar lideri markaların 
üretimini yapmaktadır. Ferreo’nun başta Şili, Arjantin, Gürcistan, Güney Afrika, 
Avustralya, Bulgaristan, İtalya ve Türkiye’de olmak üzere 8 tarımsal şirketi, 20 
üretim tesisi ayrıca tüm dünyaya yayılmış 73 temsilciliği, 34,000 bayisi ve Asya ve 
Afrika’da 3 Ferrero Sosyal Girişimi bulunmaktadır. Ferrero ürünleri 160 ülkede sadece 
kendi bayi ağı tarafından dağıtılmakta ve satışa sunulmaktadır. 
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Ferrero Fındık Şirketi, tüm tedarik zincirini tek bir çatı altında toplama gayesiyle 2015 
yılı başında kurulmuştur.  Ferrero’nun yarırımları arasında, olduğu tarım çiftlikleri, 
fındık Ar-Ge’si ve bununla ilgili fenni tarım yaptığı tesisler, satın alma ofisleri, 
endüstriyel dönüşüm ve yarı ve tam işlenmiş fındık bazlı ürünler satışı 
bulunmaktadır. 

Tek bir şirket olmasına rağmen birçok ülkede faaliyetleri bulunmaktadır:  İtalya, 
Türkiye, Şili, Avustralya, Güney Afrika, Kanada, İspanya, Britanya, Sırbistan ve 
diğerleri.  

Ferrero Fındık Şirketi, dünya ölçeğinde kendini fındık konusunda inovasyon, iyi tarım 
uygulamaları ve çevresel sürdürebilirlik konularında örnek alınacak bir şirket olarak 
konumlamıştır.  

İletişim:  
Piazzale Pietro Ferrero, 1  
Alba, CN 12051  
İtalya 
Telefon: 39 0173 29 51 11  
Faks: 39 0173 36 30 34 
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HUKUKİ UYARILAR  
 

1. Hatalar ve ihmallerden dolayı sorumsuzluk 
Bu raporda yer alan bilgiler Indexbox Marketing (Pazarlama) tarafından sadece 
bilgi amaçlı olarak iletilmektedir. Bu bilgiler, hukuki, profesyonel veya ticari 
tavsiyeler oluşturmazlar. İçeriğin doğru ve yararlı olması amacı ile gayret 
sarfedilmiş olsa dahi, Indexbox Marketing (Pazarlama) bu yönde herhangi bir 
garanti veya taahhüt vermemektedir ve sunulan bilgilerin içeriğinin tam doğruluğu 
ile bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek olan doğrudan veya dolaylı 
zarar ve ziyanlara ilişkin olarak herhangi bir hukuki yükümlülük veya sorumluluk 
kabul etmemektedir. Indexbox Marketing (Pazarlama) bilgilerin hatadan muaf 
olacağını veya herhangi bir performans veya kalite kriterine uygun olacağı 
konusunda garanti vermez. Indexbox Marketing (Pazarlama)’in dikkatine sunulan 
herhangi bir hata veya ihmal, mümkün olduğunda hızlı şekilde düzeltilecektir.  
 

2. Garanti veya Teminat Yokluğu 
Indexbox Marketing (Pazarlama) ne işbu metnin, ticari amaçlara veya başkaca 
herhangi bir amaca uygunluğu konusunda sarih veya zımni herhangi bir garanti 
verir, ne bu metin ile açıklanan bilgilerin, ürünlerin ve süreçlerin doğruluğu, tam 
olması veya kullanıma uygun olması açısından hukuki sorumluluk veya yükümlülük 
üstlenir, ne de bunların kullanımının, üçüncü kişilerce sahip olunan fikri mülkiyet 
haklarının ihlal edilmeyeceği konusunda bir taahhütte bulunur.    
 
İşbu rapor içinde herhangi bir ticari ürüne, sürece veya hizmete, işletme adı, 
marka, üretici adı vererek veya başkaca bir şekilde atıf yapılmış olması, bunların 
Indexbox Marketing (Pazarlama) tarafından beğenildiği veya tavsiye edildiği 
anlamına gelmez. Burada beyan edilen yazar görüş ve düşünceleri, Indexbox 
Marketing (Pazarlama)’nın görüşleri anlamına gelmez ve reklam veya ürünün 
tavsiye edilmesi amacı ile kullanılamaz.  
 

3. Telif Hakkı 
Bu raporun içeriğine ilişkin telif hakları, Indexbox Marketing (Pazarlama)’ya aittir. 
Bütün haklar saklı tutulmuştur. Raporun içinde yer alan metin, sunumlar, rakamlar, 
resimler ve tabloları da içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bütün 
bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde, Indexbox Marketing (Pazarlama)’dan yazılı ön 
izin alınmadıkça çoğaltılamaz, devir edilemez ve dağıtılamaz. Bu raporun içeriği 
üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılması sarahaten yasaktır.   
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