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 Türkiye tarımın da bitkisel üretim, tek yıllık ve çok yıllık 

kültür bitkileriyle nadas dahil toplam 26,5 milyon ha’lık bir 

alanda yapılmaktadır.  

 

 Toplam tarım ve orman alanlarımızın %58’ini  oluşturan ve 

birçok ülkenin toplam yüzölçümünden büyük olan bu üretim 

alanından; beslenme, giyim ve barınma için gerekli besin ve 

hammaddeler sağlanabilmekte,  yurt içi pazarın bitkisel 

ürünlere olan talebi karşılanabildiği gibi birçok ürünün dış 

satımı da yapılabilmektedir.  



 

 Türkiye’de bitkisel üretime ayrılan alanların %68,3’ü 

tarla bitkilerine, %18,9’u nadas alanlarına, %13’ü de 

bahçe bitkilerine ayrılmıştır.  

 

 Bahçe bitkileri yetiştiriciliği iklimin elverişli olması, 

denize yakınlık, ulaşımdaki kolaylık gibi nedenlerle 

başlangıçta kıyı bölgelerimizde yoğunlaşmıştır.  
 
 



 Ancak son yıllarda ülkemizde modern 
yetiştirme yöntemlerinin uygulanması, tarım 
tekniğinin ilerlemesi, ulaşım imkanlarının 
artması, büyük şehirlerde yaşayan ve tarımla 
uğraşmayan yoğun nüfusun beslenmesi 
açısından bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin kıyı 
bölgeler yanında iç bölgelerde de artmaya 
başladığı gözlenmektedir.  
 



 Tarımda bir üretim dalının o ülkenin 
ekonomisindeki önemini  belirtmek için özellikle, 
bu üretim dalının kapladığı alan, bu daldan elde 
edilen gelirlerin milli gelir içindeki yeri, bu dal 
ürünlerinin ülkenin dış ticaretindeki rolü, bu dalda 
geçinen nüfus, bu dalın insan beslenmesindeki 
önemi ve ülke endüstrisine sağladığı hammaddeler 
yönünden durumu gibi konuları incelemek gerekir.  



 

 

Bahçe bitkilerinin kapladığı alan ve üretim 
değerleri 
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 Türkiye, içerisinde bulunduğu enlem ve boylam 
dereceleri açısından tropik bahçe bitkileri 
dışında tüm meyve, sebze ve asma türleri 
yönünden dünyada son derece elverişli 
bölgelerden birini oluşturmaktadır.  
 

 Ülkemizde,  bazı olağanüstü şartlar isteyen 
türler dışında bahçe bitkilerinin büyük bir 
çoğunluğu yetiştirilebilmektedir.  
 

 Toplam tarım alanları içerisinde bahçe bitkilerine 
ayrılan pay yıllar içerisinde giderek artmış ve 
%13’e ulaşmıştır. 



 Bahçe bitkilerine ayrılan alan içinde en önemli 
payı 1.401.000 ha ile meyve bahçeleri almakta, 
bunu790.000 ha’la sebze bahçeleri,  600.000 
ha’la zeytinlikler ve 530.000 ha’la da bağlar 
izlemektedir.  



 Toplam ekilebilir alan içerisinde tarla bitkilerine 
ayrılan alan her zaman daha önemli bir yer 
tutmaktadır.  
 

 Bunun en önemli nedenleri bahçe bitkileri üretim 
dalının yetiştirme özellikleri ve özellikle çok yıllık 
türlerde bahçe kuruluşunda karşılaşılan güçlüklerdir.  
 

 Bahçe bitkilerinin özel yetiştirilme koşulları isteyen 
bir dal olmasının yanında, bu tesislerin kurulması için 
yüksek sermayeye gereksinim duyulması ve kurulan 
tesislerin uzun ömürlü olması, üretim alanlarının 
fazla genişlemesini engellemektedir.  



 Ülkemizde bahçe bitkileri üretimine ait toplam 
olarak 3.321.000 ha alan üzerinde 33.244.000 ton 
meyve ve sebze ve üzüm üretimi yapılmaktadır.  
 

 Bu üretimin 24.670.000 t’u sebze(%74), 
8.574.000 t’u meyve(%26) üretimine aittir. 

  
 Meyve üretimi içinde ilk sırayı 3.400.000 t ile 

(%40)üzüm almaktadır.  
 

 Bunu elma 2.500.000 t, portakal 1.100.000 t, 
zeytin 600.000 t, fındık 530.000 t, limon 520.000 
t, mandarin 500.000 t, şeftali 400.000 t, armut 
360.000 t ve kayısı 335.000 t izlemektedir. 
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 Sebze üretimi içinde ilk sırayı 8.956.000 t ile 

domates almakta bunu karpuz 3.932.000 t, 

soğan 2.586.000 t, kavun 1.793.000 t, hıyar 

1.650.000 t, biber 1.462.000 t, patlıcan 

976.000 t, baş lahana 621.000 t ve taze fasulye 

471.000 t izlemektedir. 

 



 

Bahçe bitkilerinin milli gelir içindeki payı 
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• Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki önemini 
gösteren diğer bir gösterge bu dalın milli gelir 
içindeki payıdır. 

 
• “Milli gelir”, bir ülkenin bir yıl içerisinde 

çalışarak ürettiği eşya ve kıymetler değerinin 
tutarıdır.  
 

• Yani bir üretim dalının milli gelir içindeki payı ne 
kadar  büyük olursa, onun ülke ekonomisi 
yönünden önemi  de o derece artar. 
 



• Tarım sektörünün milli gelir içindeki payı 1970’li 

yılların sonuna kadar en yüksek iken 80’li 

yıllardan sonra sanayi ilk sıraya yükselmiştir. 

 

•  1999’da ise tarım sektörünün payı %14.9’a 

düşmüştür.  
 



 

 

       Bahçe bitkileri ile geçinen nüfus 



 Türkiye’de faal nüfusun %40’ının üzerindeki 
çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır.  
 

 Tarım nüfusu içerisinde bahçe bitkileri ile 
geçinenlerin sayısı hakkında rakamsal değerler 
bulunmamaktadır.  
 



 Bahçe bitkilerinin tek bir üretim dalı olarak ele 
alınmayıp, tarımın diğer dalları ile birlikte 
değerlendirmeye alınması nedeniyle istatistik 
hazırlanması oldukça güçtür.  

 
 Nüfus sayısının ötesinde önemli olan konu bahçe 

bitkileri ile geçinen nüfusun daha refah bir hayat 
sürebilmesidir.  
 

 Bunun nedeni de, bu üretim dalında birim alandan elde 
edilen verimin dolayısıyla gelirin daha yüksek 
olmasıdır. 

 



 

 

Dış ticaret içindeki yeri 



 Ülkemiz dış ticaretinde tarımın payı oran olarak son 
yıllarda azalmış gibi görülmekte ise de, yine önemli 
bir grup olarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır.  
 

 Tarım ürünlerinin ihracatımızdaki payı zaman içinde 
artmaya devam ederek 1996 yılında %21,3’e çıkmış, 
1998 yılında %18,7’ye, 1999’da ise %16,7’ye 
düşmüştür. 
 

 Buna karşılık meyve ve sebzeler ile bunların işlenmiş 
ürünlerinin tüm tarım ürünleri içindeki payı %60,5-
%66,8 arasında değişim göstermiştir.  



 Ülkemizde üretilen pek çok meyve ve sebzenin 
çok az bir bölümü(%1-2) dış ticaretimize katkıda 
bulunmaktadır.  
 

 Ülkemiz dış satımında taze veya kurutulmuş 
olarak 43 bahçe bitkisi yer almaktadır.  
 

 Bahçe ürünlerinin içinde miktar olarak ilk sırayı 
236.921 t’la üzüm almakta bunu limon 217.969 t, 
soğan 132.378 t, portakal 121.734 t, fındık 
121.163 t ve domates 100.019 t izlemektedir.  



 Dış satıma sunulan bahçe ürünlerinden elde 
edilen gelire göre bir sıralama yapıldığında ise; 

 
◦  443.904.000 $’lık gelirlerle fındık ilk sırayı almakta, 
◦ bunu üzüm 228.268.000 $,  
◦ limon 103.784.000 $,  
◦ incir 76.635.000 $  
◦ ve portakal 57.715.000 $ izlemektedir. 



 Üretim rakamlarımızla karşılaştırıldığında 
ürünlerimizin dış satım değerleri düşüktür. 

  
 Dış satımın arttırılabilmesi için taşıma, 

depolama, standardizasyon ve ambalajlama 
alanında karşılaşılan sorunların yanında pazar 
bulma, pazarı koruma konularındaki sorunların 
da çözümlenmesi gerekmektedir.  



 

 

Beslenme ve insan sağlığı açısından değeri 



 Bahçe bitkilerinin insan beslenmesindeki değeri, 
özellikle vitaminler ve mineral maddelerce zengin 
olmasından ileri gelmektedir.  
 

 Ayrıca sağladıkları kalori açısından ve görünüşleri 
ile iştah üzerine yaptıkları etkiler bakımından da 
çok yararlıdırlar.  
 

 Et, peynir ve diğer yüksek enerjili gıdaların 
sindirimi sırasında ortaya çıkan asitli maddelerin 
nötralize edilmesini de sağlarlar.  
 

 Lifli madde olarak önlemleri de özellikle son 
yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. 



 Bahçe bitkileri,  insan vücudunun ihtiyacı olan ve çoğu 
gıdalarda bulunmayan kalsiyum, fosfor ve demir 
yönünden önemli besin kaynaklarıdır. 
 

 Mineraller(meyve tuzları), meyve ve sebzelere bazik 
özellik kazandırmaktadır.  
 

 Meyve ve sebzeler bu özellikleri ile asitleri nötralize 
ederek sindirimi kolaylaştırmakta ve kanın ait-baz 
dengesini korumaktadırlar. 

 
 Bahçe bitkileri vitaminler bakımından çok zengin olup,  

bunlar sağlık açısından mutlaka gereklidirler.  
 

 Birçok çeşitleri olup değişik harflerle 
adlandırılmaktadırlar(A,B,C,D,E gibi). 



 Vitaminlerden A, D ve E vitaminleri yağda, 
diğerleri ise suda eriyebilen özelliktedir.  
 

 Suda eriyen vitaminler vücutta uzun süre 
depolanmadıklarından günlük gıdalarla 
alınmaları gerekir. 

 



 Genel olarak, yaş meyve ve sebzelerin besin 
maddelerince fakir oldukları söylenmekte ise de 
bunlar arasında besin değeri çok yüksek olanlar (ör; 
muz ve incir karbonhidratlarca, zeytin ve avokado 
yağca ve mantar proteince zengin) da yer almaktadır. 

  
 Meyve ve sebzeler insan vücudunun su ihtiyacını da 

dolaylı yollardan sağlamaktadırlar.  
 

 Taze meyve ve sebzelerin ağırlıklarının %65-95’i 
sudur. 



 

 

Endüstri kollarıyla ilişkisi 



 Bahçe bitkileri birçok tarım endüstrisinin 
hammaddesini sağladıkları gibi, diğer bazı 
endüstri kollarını da besleyebilmektedir.  
 

 Bu endüstri kolları arasında en önemlileri; meyve 
suyu endüstrisi, şekerleme endüstrisi, her türlü 
pasta endüstrisi, alkollü içecekler endüstrisi, 
kurutma endüstrisi, derin dondurma endüstrisi, 
derin dondurarak kurutma endüstrisi, kereste 
endüstrisi, kağıt endüstrisi, yakacak endüstrisi, 
vb. gibidir. 



 Bahçe bitkileri ayrıca ülke topraklarının 
korunması ve güzelleştirilmesinde, yeşilliğin 
korunmasında ve insan psikolojisini olumlu yönde 
etkilemekte çok yararlıdır. 



Kaynak olarak “Genel Bahçe Bitkileri” kitabından 
faydalanılmıştır. 
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