
 

2017 ULUSLARARASI ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİCİ ÜLKELER KONFERANSI 
RAPORU 

22-25 Ekim, 2017, Monterey, Kaliforniya 
 

 Her yıl çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkelerin katılımıyla farklı bir ülkede gerçekleştirilen 

Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı’nın 58’ncisi bu yıl 22-25 Ekim 2017 

tarihlerinde ABD Kuru Üzüm İdare Komitesi’nin (Raisin Administrative Committee- RAC) ev 

sahipliğinde Monterey-Kaliforniya'da gerçekleştirilmiştir. 

 

 Konferansa Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Ülkemizden 

katılım sağlanmıştır.  

 

 Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği adına Konferansa Yönetim Kurulu Başkanı 

Birol CELEP, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sektör Kurulu Başkanı Osman ÖZ, Üyeler 

Ahmet Bilge GÖKSAN ve Yurtcan BİRYOL ile Şube Müdürü Necdet KÖMÜR katılmıştır.  

 

 Konferansın açılışında görev dağılımı yapılmış, Konferans Başkanlığı’na G. Afrika temsilcisi 

Dappie Smit, Başkan Yardımcılığına ABD temsilcisi Monte Schutz ve Sekreterlik görevine Debbie 

Powel seçilmişlerdir.  

 

 Konferansa katılan delegelerce, 2017/18 sezonuna ait dünya çekirdeksiz kuru üzüm arz durumu 

değerlendirilmiş ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin (bandırılmış ve bandırılmamış) dünya geneli 

arz miktarının bir önceki sezona göre % 7 oranında azalışla 1.240.377 ton olacağı tahmin 

edilmiştir.  

 

 2017/18 sezonunda Golden tipi çekirdeksiz kuru üzüm arzının toplam 69.829 ton olarak 

gerçekleşmesi beklenirken, kuş üzümü arzının toplam 30.906 ton olarak gerçekleşeceği tahmin 

edilmiştir.  

 

Ülkelere göre 2017 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretim Tahmin tablosu ile basın bülteninin Türkçe 

tercümesi raporun sonunda sunulmaktadır.  

 

 Konferansta ülke temsilcilerinin verdiği bilgiler ve Konferansa katılmayan ülkelerden elde 

edilen verilerle ortaya çıkan istatistik verileri üretici ülkeler genelinde yaşanan olumsuz hava 

koşullarının 2017/18 sezonu mahsulünde azalmaya neden olduğunu gösterdi. Bir önceki sezondan 

devreden stoklar sınırlı olmakla birlikte, 2017/18 sezonunda dünya genelinde elde edilecek üretimin 

piyasa talebini karşılayabilecek düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. 

 

 Güncel tedarik durumu ile ilgili olarak son yıllarda Yunanistan’da görülen mahsul eğilimi 

revize edilmedi ve güncel beklentinin 20.000 ton düzeyinde olduğu not edildi.  

 

 Gelecek konferansın 21-25 Ekim 2018’deki Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen SIAL Fuarı 

öncesinde veya sonrası 2018 yılı Ekim ayı öncesinde veya sonrasında Londra’da gerçekleştirilmesi 

kararlaştırıldı. Konuşmacı giderlerinin Uluslararası konferans bütçesinden karşılanması teklifi uygun 



 

bulundu. 2019 yılı konferansın ev sahipliğini Avusturalya üstlenecek olup, 2020 yılı konferansı 

Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek ve 2021 yılı konferansına da Türkiye ev sahipliği yapacaktır. 

 Ülke temsilcileri tarafından yapılan sunum ve konuşmalardan derlenen özet bilgiler aşağıda 

sunulmuştur.  

ABD 
ABD Delegasyonu tarafından yapılan sunumda; 

- Hasat şekilleri değerlendirildiğinde; %30-50 oranında geleneksel elle toplama, %30-50 

oranında mekanik hasat,  %20-25 oranında ise mekanik/asma üzerinde kurutma yöntemlerinin 

kullanıldığı, 

- 2007 ile 2016 yılları arasında ortalama 97.864 ton ihracat yapıldığı, 

- 5 yıllık ortalama üretim miktarlarının Çekirdeksiz naturel’de 272.350 ton, Çekirdeksiz 

Golden’da 16.713 ton, Kuş üzümünde 2.272 ton, diğer ise 12.783 olmak üzere toplamda 

304.118 ton olarak gerçekleştirildiği, 

- 8 yıllık ortalama üretim ve global market satış oranları karşılaştırıldığında; üretimin 275.606 

ton, satışın ise 284.298 ton olarak kaydedildiği belirtmiştir. 

- Sun-Maid firmasından Barry Kriebel tarafından ise kuru üzümün insan sağlığına olan 

faydalarına ilişkin bir sunum yapılmıştır. Sunumda, son yıllarda başta İngiltere gibi gelişmiş 

ülkelerde şekere ve şeker içeren gıdalara yönelik ilave vergi uygulanması şeklinde bir eğilim 

olduğu, ABD olarak kendilerinin çekirdeksiz kuru üzümün doğal şeker içerdiğine ilişkin 

tanıtım ve yayın çalışmaları yaptıklarını, farklı kuru meyvelerin besin ve doğal şeker 

içeriklerine ilişkin son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını, çalışmalarda üzümle ilgili elde 

edilen çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasında fayda gördüklerini bildirmiştir. Söz konusu 

sunuma ait slaytlara aşağıda verilen link üzerinden ulaşılabilir.  

 

- ABD’deki üzüm yetiştiriciliği, yeni çeşitlerin ıslah ve melezleme yoluyla geliştirilmesi, birim 

alan başına verimliliği artırmak için geliştirilen yetiştirme ve hasat yöntemleri başlıklı bir 

sunum yapılmıştır.  

-  

ARJANTİN 
Arjantin delegasyonu adına yapılan sunumda; 

- Geçmiş yıllara kıyasla kuru üzüm üretim alanlarından bahsedilerek 1990’da 4.166 hektar olan 

alanlarda  izleyen yıllarda düşüş meydana geldiği, ancak 2000’li yıllardan itibaren büyük bir 

toparlanma yaşandığı kaydedilerek, 2010 yılı itibariyle 3.749 hektar olarak ölçülen alanlarda 

%2 sabit büyüme yakalandığı ve kuru üzüm üretim alanlarının 2016 yılında 4.364 hektar olarak 

kaydedildiği, 

- Tüm üzüm çeşitlerinin omca yaşı ortalamasına bakıldığında müthiş bir yenilenme olduğu göze 

çarpmakta olduğundan bahsedilerek, omçaların %50’sinin 15 yaşından küçük olduğu ve sadece 

%30’unun 25 yaşından büyük olduğu,  

 

- Çeşitler bazında kuru üzüm haritasına bakıldığında; 



 

        * Flame çeşidinin toplam üretim içinde %46’lık payının olduğundan bahsedilerek, 

üreticiler tarafından tercih edilen ana çeşit olduğu, kırmızı üzüm ve yüksek verime sahip 

olduğu, 

        * Sultanina çeşidinin ise %22’lik paya sahip olduğu, rekolteyi korumanın zor olduğu ve 

Thompson’nın da sultanina tipi üzümden yapıldığı, 

         * Arizul çeşidi ile ilgili olarak; toplam üretim içindeki payının %15 olduğu, sultanina 

çeşidi ile benzerlik gösterdiği, geç verime yattığı, daha düşük donma riskine sahip olduğu, 

yüksek rekolteli ve çekirdekli olduğu, 

         * Superior çeşidinin ise; üretimde %11’lik paya sahip olduğu, sofralık üzümün yan ürünü 

olup azalma eğilimde olduğu, 

 

- Kuru üzüm ihracatına bakıldığında 2017 tahminlerinin 20.000 ton olduğu, ancak son yaşanan 

don olaylarından ve şarap sıkıntısından etkilenmesine rağmen kalitenin oldukça iyi olduğu, 

2014 yılında yaşanan duruma benzemekle birlikte, 2016 yılı oranlarına göre %43 düşüş 

yaşanmasının beklendiği, 

- Fiyatlamada görülen %12’lik artışın üretim hacminde yaşanan düşüşü dengelemediği, 

piyasada oldukça güçlü fiyat rekabeti yaşandığı, 

 

- İhracata bakıldığında; Brezilya pazarına erişimin kolaylığı, navlun avantajı ve benzer kültürel 

özelliklere sahip oldukları için ihracatın %71 oranında bu ülkeye yapıldığı, Kuzey Amerika’ya 

%7 oranında paketlenmemiş sapsız üzüm ihracatı yapıldığı, Avrupa’ya ise %4 oranında ihracat 

yapıldığı, 

 bilgileri alınmıştır. 

 
AVUSTRALYA 
Avustralya delegasyonu adına yapılan sunumda; 

- 2016 yılı 3.740 hektar toplam alanından, %86 verimle mahsul alındığı kaydedilerek, 2.080 

hektarlık alanda sultaniye, 523 hektarlık alanda Sunmuscat, 22 hektarlık alanda Sunglo, 345 

hektarlık alanda Carina currants çeşitlerinin üretimlerinin yapıldığı, 

 

- 2016 yılı Kasım ayında dolu yağması nedeniyle zarar meydana geldiği, toplam üretim ortalama 

21.000 ton iken, %30 oranında düşüşle 2017 yılı tahminlerinin 15.000 ton olduğu, 

 

- Mart 2016 ve Ocak 2017 aralığındaki zaman dilimine bakıldığında Avusturalya’nın 

gerçekleştirdiği ithalatın 20.771 ton olduğu, Currants çeşidinde %28’lik azalışla 1.616 ton, 

Sultaniye’de  %3 artışla 16.459 ton ithalat yapıldığı, bandırılmamış kuru üzüm ithalatının ise 

2.696 ton olduğu bilgileri alınmış, 

- Ayrıca, Avusturalya’nın önde gelen kuru üzüm üreticisi şirketlerinden SUNBEAM’in 

yöneticilerinden Grant Leyden tarafından da firmalarının gelişimi ve faaliyetlerine ilişkin özel 

bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 
GÜNEY AFRİKA 
Güney Afrika Delegasyonu adına yapılan sunumdan; 



 

- Ülkedeki üretimden bahsedilerek toplam bağ alanının 79.748 hektar olduğu ve kuru üzüm ve 

sofralık üzümün payının ise toplam alanın %32’siin oluşturduğu,  

- Kuru üzümde 54.629 tonluk üretim gerçekleştirilerek,  %85’inin ihraç edildiği, %15’inin ise iç 

piyasada alıcı bulduğu, 

- 2016 yılında Thompson/Sultaniye üzümün 6.574 hektarlık alanda, Merbein Seedless çeşidi 

üzümün 3.492 hektarlık alanda, kuş üzümünün 529 ha ve selma pete’nin 73 hektarlık alanda 

üretiminin gerçekleştirildiği, 

 

- Bağların yaşından bahsedilerek; orange river bölgesinde 0-3 yaş aralığındaki üzüm bağlarının 

oranının %5, 4-10 yaş arasının %24, 11-15 yaş arasının %13, 16-25 yaş arası %40, 25 yaş ve 

üstü ise % 17 oranında olduğu, Namaqualand bölgesinde ise; 0-3 yaş aralığındaki üzüm 

bağlarının oranı %11, 4-10 yaş arası %41, 11-15 yaş arası %15 16-25 yaş arası %21 ve 25 yaş 

üstü bağların ise %12 oranında olduğu,  

 

- Güney Afrika’nın yıllara göre kuru üzüm ihracatına bakıldığında, en fazla ihracatın 2015 

yılında gerçekleştirildiği, 2016 yılında ise nispi bir düşüşle yine yüksek oranda ihracat 

yapıldığı, 

- Güney Afrika’nın yıllara göre üretim hacmi ve ortalama fiyat dengesi gözden geçirildiğinde; 

yüksek üretim hacmi kaydedilen yıllarda ortalama fiyatın düşmesine karşın, 2015 yılına göre 

2016 yılında üretimde  %10 azalma fiyatta ise %52 artış kaydedildiği,  

 

- 2017 yılı 65.589 tonluk toplam üretimin içindeki çeşitlere bakıldığında; 2.993 ton sultaniye, 

14.987 ton Golden, 43.128 ton Thompson, 4.481 ton kuş üzümü üretimi gerçekleştirilerek %20 

artış kaydedildiği, 

 

- Güney Afrika’nın 2010 yılında 40.383 olan ihracatının, %15 artışla 2016 yılında 46.396 ton 
olarak kaydedildiği, ithalatının ise; 2005 yılında 3.252 ton iken 2016 yılında 426 tona düştüğü,  
bilgileri edinilmiştir.  
 

TÜRKİYE 
Ülkemiz adına yapılan sunumda;  

− Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ülkemiz genelinde 435.227 ha bağ  sahasında  

yaklaşık 4  milyon ton taze üzüm  üretimi gerçekleştirildiği, üzümünü gen merkezlerinden 

birisi olan Türkiye'de çekirdekli-çekirdeksiz olmak üzere çok sayıda sofralık, kurutmalık ve 

şaraplık üzüm çeşidinin mevcut olduğu, ancak bunların yaklaşık 30'unun ticari değer taşıdığı, 

ülkemizin Karadeniz Bölgesi dışında her bölgesinde üzüm yetiştiriciliği yapılmakla beraber; 

sultani çekirdeksiz üzüm üretiminin tamamına yakınının yaklaşık 106 bin ha bağ alanına sahip 

olan Manisa, İzmir ve Denizli illerinde gerçekleştiği, bu bölgenin aynı zamanda ülkemiz üzüm 

üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştirdiği, 

 

- İhracatımızın yaklaşık %86’sının önde gelen 10 ülkeye (İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, 

Fransa, Avustralya, Belçika, Kanada, İspanya ve Polonya) gerçekleştirildiği ve AB’nin 

ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm ihracatındaki payının da % 83 civarında olduğu, 



 

- 2017/18 sezonuna 20 bin ton stokla başlandığı, üretim tahminimizin ise 310 bin ton olduğu, 

330 bin tonluk toplam arz miktarının 270 bin tonunun ihraç edileceği, 40 bin tonunun iç 

piyasada tüketileceği varsayımıyla 20 bin tonun önümüzdeki sezona devredeceğinin tahmin 

edildiği, 1 Eylül – 13 Ekim 2017 döneminde ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzüm miktarının 

yaklaşık 41.162 ton olduğu, bunun da önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yaklaşık %9,5 

azalmayı ifade ettiği, 

 

- Son 5 yıldır üreticilere yönelik olarak üniversite ve bölge borsalarının destek ve katkıları ile 

teknik elemanların katkıları ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı, ayrıca, 4 bin adet 

poster ve el broşürü dağıtıldığı, söz konusu eğitim ve basılı materyellerde pestisit kullanımı, 

AB, RF ve Türkiye Pestisit limitleri ve izin verilen etkin maddeler, Okratoksin A ve salkım 

güvesi ile mücadele gibi konuların işlendiği, 2017/18 sezonunda ise; 1100 çiftçi ile 

bilgilendirme toplantısı yapıldığı, söz konusu toplantılarda; sürdürülebilir sultani üzüm üretimi 

ve pestisit uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldığı, 

 

- 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı proje kapsamında ilkokul öğrencilerine 2016 

yılında 6 bin ton, 2017 yılında 9 bin ton sultaniye üzüm 25 gr’lık paketler halinde 

dağıtıldığı/dağıtılacağı, 

- Birliğimizce ürünlere farkındalık sağlamak amacıyla 6-10 Şubat 2017 tarihlerinde 
Prodexpo/Rusya, 26 Şubat – 2 Mart 2017 tarihlerinde Gulfood/Dubai, 8-11 Mart 2017 
tarihlerinde AAHAR Int. Food&Hosp. /Hindistan, 10 Ağustos 2017 Astana/Kazakistan 
fuarlarına katılım sağlanmış olup, tanıtım çalışmalarına devam edileceğinden bahsedilmiştir. 
 
ÜRETİM BÖLGESİ ZİYARETLERİ 

Konferansı izleyen iki gün boyunca FRESNO ve Napa Vadisinde kurutmalık bağ sahaları, bir 
işletme (Sun-Maid) ve araştırma enstitüsü ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 
- Sun-Maid işletme ziyareti sırasında heyete yapılan sunumda özet olarak; 

� Kuruluşlarına üye 750 üye üreticinin 162.000 da alanda ürettikleri kuru üzümleri 

kendilerine teslim ettikleri, bağdan sofraya kadar tüm süreçleri kendilerinin takip 

edebildikleri, 

� Dünyada en büyük kuru üzüm ve kuru meyve işletmesine sahip oldukları, Kaliforniya 

dışında başka ülkelerden de gelen kuru meyveleri işledikleri, 

� Kaliforniya’da son 10 yıllık kuru üzüm üretimi 330.000 ton olmasına rağmen, 2017 ürün 

rekoltesinin 270.000 (+,- 15.000) ton olarak öngörüldüğü, 

� Kurutmalık bağ alanlarında son 4 yılda %20 gerileme olduğu, bağlarda yenilemeler de 

yapıldığı, 

� Son yılda üreticiye ödenen ortalama hammadde fiyatının 1.604 USD/ton olduğu, 2016 

yılının 1.100 USD/Ton ile ayrıştığı ancak 2017 ürününde fiyatın 1.800 Dolara yükseldiği, 

2017 ürünü teslim alımı aşamasında üreticilere 1.500 ABD Doları/ton düzeyinde peşinat 

ödemesi yapıldığı, 

� Yıllık ortalamalara göre, Eylül ayında ortalama sıcaklılar 33 0C olmasına rağmen, 2017 

Eylül ayında 44 0C’ye varan sıcaklıklar ve sıcak dalgaları yaşandığı, ürün rekoltesindeki 

azalmanın ana nedeninin bu olduğu, 



 

� Kaliforniya’da, 2005 yılında 1.2 milyar dolarla ikinci tarımsal ürün grubu olan taze ve kuru 

üzümün 2017’de 1.9 milyar dolara yükselmesine rağmen 3. Sıraya düştüğü, buna karşın, 

2005’te 858 milyon dolarlık gelirle 4. Sırada bulunan bademin 2015’te 2.5 milyar dolarlık 

gelirle 2. Sıraya yükseldiği, bademin yanı sıra, ceviz, antep fıstığı, kurutmalık erik gibi 

ürünlerin üretim ve ticaretinden elde edilen payın giderek artış gösterdiği, 

� Kaliforniya üzüm sektörünün işgücü açısından göç politikalarından olumsuz etkilendiği, 2 

aylık hasat döneminde 25-30.000 ek istihdama ihtiyaç duyulduğu, 

bilgileri edinilmiş, ayrıca, Konferans sırasında Barry Kriebel tarafından yapılan üzümün insan 

sağlığına katkıları, besin içeriği ve son dönemde İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerde 

gündemde olan dışardan ekleme şeker ve doğal şeker içeren ürünlerle ilgili gelişmeler 

konularını içeren sunum tekrarlanmış, söz konusu tartışmalardan doğal şeker içeren üzümün 

karlı çıkması için yaptıkları çalışmalar ve tüm dünya üreticileri olarak ortak hareket edilme 

ihtiyacı ifade edilmiştir.  

Konferansa ilişkin basın bildirisi ve Üretici Ülkelere ait üretim tahminleri Ek-1de, Konferans’ta 
yapılan sunumlar ile Sun-Maid firmasında yapılan sunumdan alınan fotoğraflardan oluşturulan 
dosyaya http://upload.eib.org.tr/20160427/ABD_UZUM_KONFR_20171108172743.zip linkinden 
ulaşılabilir. 
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BASIN BİLDİRİSİ 
 

2017 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı – 22-25 Ekim 2017, 
Monterey, Kaliforniya-ABD  
 
2017 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı kısa süre önce, Monterey, 
Kaliforniya’da gerçekleştirildi. Bu 2006 yılından bu yana Kaliforniya’ya gerçekleştirilen ilk ziyaretti 
ve dünya geneli çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve pazarlamasına ilişkin verilerin paylaşılmasına imkan 
sağladı. 
 
Konferansın açılışında görev dağılımı yapılmış, Konferans Başkanlığı’na G. Afrika temsilcisi Dappie 

Smit, Başkan Yardımcılığına ABD temsilcisi Monte Schutz ve Sekreterlik görevine Debbie Powel 

seçilmişlerdir.  

 

 Konferansa katılan delegelerce, 2017/18 sezonuna ait dünya çekirdeksiz kuru üzüm arz 

durumunu değerlendirmiş ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin (bandırılmış ve bandırılmamış) 

dünya geneli arz miktarının bir önceki sezona göre % 7 oranında azalacağı tahmin edilmiştir. 

 

 Konferans sırasında katılımcı ülkelerce yapılan sunumlar dinlenmiş, ayrıca, Avustralya’nın 

önde gelen kuru meyve işletmeci ve pazarlamacısı olan Sunbeam Foods Ltd. firmasından Grant 

Leyden  tarafından da özel bir sunum yapılmıştır. Diğer yandan,  ABD’li araştırmacı Dr. David 

Ramming tarafından ABD’deki üzüm yetiştiriciliği, yeni çeşitlerin ıslah ve melezleme yoluyla 

geliştirilmesi, birim alan başına verimliliği artırmak için geliştirilen yetiştirme ve hasat yöntemleri 

başlıklı bir sunum yapılmıştır, Sun-Maid firmasından Barry Kriebel tarafından ise kuru üzümün insan 

sağlığına olan faydalarına ilişkin bir sunum yapılmıştır.  

 

 Konferans’ta yapılan istatistiksel analiz sonucunda, üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava 

şartları nedeniyle üretimde gerileme yaşandığı sonucuna varılmıştır. Önceki sezondan devir stokları 

sınırlı düzeyde olmakla birlikte, normal düzeydeki piyasa talebinin karşılanmasının mümkün olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

 Kuş üzümüne ait arz durumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda geçmiş dönemde 

azalan Yunanistan üretiminde bir düzelme olmadığı ve rekoltenin 20.000 ton olacağı sonucuna 

varılmıştır.  

  

 Konferansta kayda alınan 2017 çekirdeksiz kuru üzüm tahmini üretim verileri aşağıda 

sunulmaktadır.  

 

 Konferans’ta ayrıca, bir sonraki Konferansın SIAL Paris Fuarını (21-25 Ekim 20189 takiben 

Ekim 2018 sonunda (26 Ekim 2018) Londra-İngiltere’de yapılması kararlaştırılmıştır. Konferansın ana 

temasının kuru üzümün insan sağlığına olan faydaları olması kararlaştırılmıştır. 2019 Konferansının 

Avustralya’da, 2020 Konferansının Paris’te, 2021 yılı Konferansının ise Türkiye’de gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır.  



 

2017 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı İstatistikleri  

           

Tür; Sultani Çekirdeksiz (Sultaniye/Bandırmalı ve Thompson/Bandırmasız) (tüm veriler metrik ton cinsindendir /Golden/kükürtle işlem görmüş ve kuş üzümüne ait veriler aşağıdaki 
tablodadır) 

Ülke 

Tahmini 
Başlangıç 

Stok Miktarı 
31/08/2017 

Kuzey 
Yarımküre 

Tahmini 
Üretim 
Miktarı 

2017 
Mahsulü 

Güney 
Yarımküre 

Tahmini 
Üretim 
Miktarı 

2017 Mahsulü 

Pazara 
Sunulabilecek 

Toplam 
Tahmini ürün 

Miktarı 

Tahmini 
Faturalandırılmış 

Ulusal atışlar 
31/08/2018 

İhracat Pazarı için 
Mevcut Denge 

Tahmini 
Faturalandırılmış 

İhracat atışlar 
31/08/2018 

Tahmini  
Stok Miktarı 
31/08/2018 

Sezonlar arası 
tedarik edilmesi 

beklenen 
planlanan 

gerçekleşme 

Tahmini satış ve 
planlanan 

gerçekleşmeler 
için stok 

fazlalıkları 

Yunanistan 0 2.000   2.000             

İran 0 80.000   80.000             

Türkiye 20.000 310.000   330.000 40.000 290.000 270.000 20.000     

A.B.D. 85.116 216.461   301.577 182.021 119.556 105.686 13.869 73.660 0 

Hindistan 0 140.000   140.000             

Özbekistan 0 45.000   45.000             

Çin (*) 0 190.000   190.000             

Arjantin 0   25.000 25.000 5.000 20.000 20.000 0 0 0 

Avustralya 6.000   13.000 19.000 15.000 4.000 3.500 4.000 3.000 1.000 

Şili 5.000   50.000 55.000 4.500 50.500 44.500 6.000 0 0 

Güney 
Afrika 

1.800   51.000 52.800 11.000 55.800 52.000 3.800   3.800 

2017 
Toplam  

117.916 983.461 139.000 1.240.377 257.521 539.856 495.686 47.669 76.660 4.800 

2016 
Toplam 

135.270 1.038.000 157.367 1.330.637             

% Fark -13% -5% -12% -14%             

 
(*) Çin’e ait üretim tahmin rakamı, USDA FAS Gain Report’da (2017) yer alan bilgiler çerçevesinde güncellenmiştir.  
 
 
 
 
 
 



 

Tür; Golden/Kükürtlü & Kuş Üzümü (tüm veriler metrik ton cinsindendir) 

Ülke 

Golden Tipi Kuş Üzümü 

Golden Tipi  
Tahmini 

Stok Miktarı 
31/08/2017 

Golden Tipi  
Tahmini 

Üretim Miktarı 
2017 Mahsulü 

Pazara Sunulabilecek 
Toplam Tahmini 

Ürün Miktarı 

Kuş Üzümü  
Tahmini  

Stok Miktarı  
31/08/2017 

Kuş Üzümü  
Tahmini 

Üretim Miktarı 
2017 Mahsulü 

Pazara 
Sunulabilecek 

Toplam Tahmini 
Ürün Miktarı 

Yunanistan 0 0 0 0 20.000 20.000 

İran 0 25.000 25.000 0 0 0 

Türkiye 0 0 0 0 0 0 

A.B.D. 5.111 15.368 20.479 1.035 1.921 2.956 

Hindistan 0 0 0 0 0 0 

Özbekistan 0 0 0 0 0 0 

Çin 0 0 0 0 0 0 

Arjantin 0 350 350 0 0 0 

Avustralya 0 0 0 1.450 2.100 3.550 

Şili 0 10.000 10.000 0 0 0 

Güney Afrika 0 14.000 14.000 0 4.400 4.400 

2017 Toplam 5.111 64.718 69.829 2.485 28.421 30.905 

2016        

%Fark       

 
 
 


