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ÖZET
Bu çal man n amac , Türkiye’nin f nd k ihracat nda pazar ve
mamul geli tirme çal malar n n 1996-2005 dönemi itibariyle
incelenmesidir. (kincil kaynaklardan elde edilen verilerin analiz
sonuçlar na göre, AB ülkelerinin 1996’da ihracat m zda % 87 olan
pay , 2005’de pek de.i memi tir. ( lenmi ürün ihracat 10 y lda % 10
artarken, mamul karmas na gerçek anlamda (orijinal) yeni mamul
eklenmemi tir. Bu pazar ve mamul yap s , özellikle üretimin fazla
oldu.u y llarda, geçimini f nd .a ba.lam iki milyon aileyi zor
durumda b rakmaktad r. (thalatç birkaç ülke, f nd . m z istedikleri
artlardan sat n almaktad r. Ülkemiz önemli ölçüde döviz kayb na
u.ramaktad r. F nd k ihracat nda yeni pazarlar ve mamuller
geli tirmek için üreticiler, ihracatç lar, devletin ilgili uzman
kurulu lar ve üniversitelerin bir masa etraf nda toplanarak ortak
çal malar yapmalar gerekir.
ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the market and
product development activities in hazelnut export of Turkey in the
period of 1996-2005. According to data from obtained secondary
sources, while the ratio of 87 % the countries of EU in hazelnut export
of Turkey in 1996, this ratio had not about change in 2005. The export
of manufactured product increased 10 % within 10 years but it could
not been added original new products to product mix. Especially,
hazelnut production grow excess in years, the two million family
picking up a livelihood from hazelnut have been scraping a living
because of this structure of market and product. Few countries, make
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advantage of this stiuation, have been buying hezulnut with cheaper
price. Thus, Turkish economy has been faced with the serious foreign
exchanges losses. The growers, exporters, the expert organisations of
state and universities should cooperate togather to develop new
market and product.
GR
F nd k, bütün dünyada çok geni tüketim alan na sahip bir
üründür. Çerez olarak tüketildi.i gibi, mamul (f nd k ezmesi, f nd k
püresi, gibi) hale getirilip, bu ekilde de tüketilebilir. Çerez olarak
sadece nihai tüketiciler taraf ndan tüketilen f nd k, mamul eklinde
hem tüketiciler, hem de çe itli sanayi dallar (çikolata, bisküvi, pasta,
tatl ,
ekerleme, dondurma gibi) taraf ndan yayg n
ekilde
kullan lmaktad r.
F nd . n ya.l bir besin maddesi oldu.u ve bu yönüyle insan
sa.l . aç s ndan pek de cazip bir g da olmad . yolundaki olumsuz
imaj, bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde yap lan bilimsel
ara t rmalar sonucunda tamamen de.i mi tir. F nd ktaki ya. n, ya.
asitleri bile iminin % 83'ünü oleik asit olu turmaktad r. Bu asit türü
kandaki
kolesterolün
yükselmesini
önleyerek
kalp-damar
hastal klar na kar koruyucu etki yapmaktad r. F nd k, kalp ve di.er
kaslar n sa.l . ve üreme sisteminin normal çal mas için gerekli olan
E vitamininin, bitkisel ya.lardan sonra gelen en iyi ikinci kayna. d r.
F nd k, kemiklerin ve di lerin yap m için gerekli olan kalsiyum, kan
yap m nda görev alan demir, büyüme ve cinsiyet hormonlar n n
geli iminde rol oynayan çinko için en iyi bitkisel kaynaklardan
birisidir1.

1

Filiz AÇKURT, "F nd . n Beslenme ve Sa.l k Aç s ndan De.erlendirilmesi", Kuru
Meyve Ticareti Dergisi, Say : 2, Mart 1996, s. 269; Dünya Gazetesi F nd k Eki, 23
Eylül 1995, s.1; F nd k Tan t m Grubu (FTG), “F nd k ve Sa.l k”,
www.ftg.org.tr/devam_tur/saglik.htm e.t. ( eri im tarihi 29 May s 2006).
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1996-2005 dönemi ortalama rakamlar na göre, dünya f nd k
üretiminin % 75’i ülkemizde yap lmaktad r. Üretti.i f nd . n yakla k
% 80’ini ihraç etmeye çal an Türkiye’nin dünya f nd k ihracat ndaki
pay ise ortalama % 82’dir. Bu rakamsal a. rl klara ra.men ülkemizin
bu de.erli üründen yeterli ekilde yararland . n söylemek mümkün
de.ildir. Bunun üç temel nedeni vard r. Birincisi, f nd . n büyük
oranda i lenmeden ihraç edilmesi; ikincisi, dar bir pazar çerçevesinde
de.erlendirilmesi ve üçüncüsü de, iç tüketimin çok dü ük olmas d r2.
Bu sorunlar n çözümüne yönelik ilk çal malar 1997 y l nda ihracatç
birlikleri öncülü.ünde ba lam t r. Çal malar n ne ölçüde ba ar l
oldu.unu belirlemek ve son 10 y ll k periyodu incelemek için
analizlerin ba lang ç y l 1996 olarak al nm t r.
Bu çal man n temel amac , Türkiye’nin f nd k ihracat nda
pazar ve mamul geli tirme çal malar n n 1996-2005 dönemi itibariyle
incelenmesidir. Ara t rman n sa.l kl bir temele oturtulabilmesi için
önce, pazar ve mamul geli tirme ile ilgili bir literatür çal mas
sunulacakt r. Sonra ise, 1996’dan 2005’e pazar ve mamul yap s analiz
edilecektir. Daha sonra ise, de.i en ulusal ve uluslararas çevresel
faktörler . nda, yap lmas gerekli çal malara yönelik önerilerde
bulunulacakt r.

2

Resul USTA, ”Türkiye’nin F nd k (hracat nda Pazar ve Mamul Geli tirilmesi
Üzerine Bir (nceleme”, Yay'nlanmam'* Doktora Tezi, (stanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1999, s. 5-27; (stanbul (hracatç lar Birli.i F nd k Servisi, “
F nd k ve Mamulleri Sektörü: Üretim, D Ticaret, Sorunlar ve 2005 Y l
Geli meleri”, www.iib.gov.tr (eri im tarihi 29 May s 2006), s.4-9; Yücel AKOVA,
“Türkiye’de F nd k Üretimi”, www.igeme.org.tr (eri im tarihi 2 A.ustos 2004);
Songül AKIN ve Ali Y lmaz H(ZAL, “Türk F nd . ”, Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 4(13), 2005, s.112-120, www.e-sosder.com’dan.
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I.L TERATÜR ARA TIRMASI
Pazarlama anlay
gere.i i letme faaliyetlerinin ba lang ç
noktas , pazard r. Dolay s yla pazar ve mamul geli tirme her ne kadar
iç içe girmi iki faaliyet ise de, ilk olarak tüketici istek ve
ihtiyaçlar n n belirlenmesi gerekir. Mamul geli tirme ile ilgili olarak
Türkçe literatürde çal malar varken, pazar geli tirmeyi inceleyen
çal malara ula lamam t r. Bu durum sanayile menin ve pazarlama
anlay n n ülkemizde pek geli memesinden kaynaklan yor olabilir.
A a. da pazar ve mamul geli tirme ile ilgili ulusal ve uluslararas
literatürden elde edilen ara t rmalar ve sonuçlar verilecektir. Ancak
büyük i letmelerle küçük i letmelerin uluslararas pazar geli tirme
süreçleri; çal ma artlar , kaynaklar , güçleri ve problemlerinin
farkl l . nedeniyle birbirinden farkl d r. F nd k ve mamulleri üreticiihracatç s i letmelerin büyük ço.unlu.unun da küçük ve orta ölçekli
i letme olmas 3 nedeniyle, bu tür i letmelerle ilgili ara t rmalara yer
verilecektir.
(sveç’ deki sanayi i letmeleri üzerinde yap lan ara t rman n
amac , küçük ve orta ölçekli i letmelerin uluslararas pazar geli tirme
çal malar n etkileyen faktörlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve bu
faktörlerin i letmelerin uluslararas pazar davran ndaki önemini
belirlemektir. Bu faktörler; güdüler, pazara giri ekli, pazar geli tirme
ile ilgili engeller ve s n rlay c faktörler, da. t m sistemi ile ili kiler ve
uluslararas pazarlaman n boyutlar olarak belirlenmi tir. ( letmeleri
uluslararas pazar geli tirmeye iten güdülerin ba nda, bu geni
pazarlardaki kar f rsatlar ndan yararlanarak büyümek gelmektedir.
Uluslararas pazarlara giri
ekli; pazar n özellikleri, ürünün
özellikleri, i letmenin kaynaklar gibi pek çok faktör taraf ndan
etkilenir. Dolay s yla i letmeler farkl pazarlara farkl ekillerde
girmek durumunda kalabilirler. Örne.in internet üzerinden sat yapan
bir i letme, yüz yüze ili kilere büyük önem veren Ortado.u pazar na
bu yöntemle girmesi durumunda ba ar s z olabilecektir. Pazara giri
engelleri olarak ise fiziksel uzakl k, kültürel ve sosyal farkl l klar ve

3
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yasal engeller say lmaktad r. S n rlay c faktörler ise s n rl üretim
kapasitesi, kaynak yetersizli.i ve i letmenin içsel özellikleridir4.
Küçük ve orta ölçekli i letmelerin uluslararas pazar geli tirme
faaliyetlerinde, uluslararas literatürde s kl kla a. teorisi üzerinde
durulmaktad r. Özellikle uluslararal la man n ilk dönemlerinde, bu
i letmelerin a.lar üzerinde durmalar gerekti.i belirtilmektedir. A.
teorisi, özellikle di.er i letmelerle ili kiler kurarak geli me e.iliminde
olan küçük i letmelere yeni bir perspektif sunmaktad r. Bu sistemde
pazar; tüketiciler, tedarikçiler, rakipler ile özel ve kamu destek
makamlar aras ndaki ili kiler sistemi olarak tan mlan r. Bir i letmenin
yeni uluslararas pazarlara girmedeki ba ar s , çok fazla iç ve
uluslararas pazarlardaki ili kilerine ba.l d r. Ancak a. ili kileri,
i letmenin geli me imkanlar n da s n rland rabilir5. Tekil 1, bir a.
modelinin temel elemanlar n göstermektedir. Görüldü.ü gibi bir
a.da, birbirleriyle ba.lant l ; aktörler, kaynaklar ve faaliyetler olmak
üzere üç parça vard r. Yerine getirdikleri görevler ve kontrol ettikleri
kaynaklar ile tan mlanan aktörler, öteki aktörlerin faaliyetleri ve
kaynaklar ile de.i im yaparak ili kiler geli tirirler. Güven, a.
modelinde önemli bir kavramd r. Güven öncelikle vaatlerin yerine
getirilmesi ile kendini gösterir. Ancak a.daki güven için bunlar yeterli
de.ildir. A.daki organizasyonlar aras ndaki güven, pazardaki
öhretten ziyade, geçmi te yap lan ba ar l i lemlere ba.l d r. Güven,
a.da bilgi de.i iminin ba ar yla yerine getirilmesini sa.lar6.
4

Bo RUNDH, “International market development: new patterns in SMEs
international market behaviour?”, Marketing Intelligence & Planning, 19(5), 2001,
s.319-329.
5
Nicole E. COVIELLO ve Hugh J. MUNRO, “ Growing the entrepreneurial firm:
networking for international market development”, European Journal of
Marketing”, 29(7) 1995, s.49-61; BLANKENBURG, D. ve JOHANSON, J.
“Managing network connections in international business”, Scandnavian
International Business Review, 1(1) , 1990, s. 5-19; Rhona E. JOHNSEN ve
Thomas JOHNSEN, “International market development through Networks”,
International Journal of Entrepreneurial Behaviour& Research, 5(6), 1999, s.297312.
6
JOHNSEN ve JOHNSEN, s. 297-312; P. S. RING ve A.H. VAN de VEN,
“Structuring co-operative relationships between organisations”, Strategic
Management Journal, Vol. 13, 1992, s.483-498.
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Aktörler: Tek i letmeden
i letme gruplar na kadar farkl
seviyelerdeki
i letmelerden
olu an
aktörlerin
amac ,
a.daki
kontrollerini
art rmakt r.

Aktörler bazen tek ba lar na
bazen de ötekilerle ortakla a
kaynaklar kontrol ederler.

Aktörler faaliyetleri gerçekle tirirler.
Faaliyetlerle ilgili bilgiye sahiptirler.
A%

Kaynaklar:
Türde
olmayan,
kar l klFaaliyet
ba. ml insan
ve fiziksel
varl klardan
olu urlar.

Faaliyetler:
De.i im ve
hareket
i lemlerini,
Faaliyetler, kaynaklar birbirine ba.lar. faaliyet
Faaliyetler öteki kaynaklar n kullan m dalgalanmalar n
ve i lem zincirini
vas tas yla de.i ir veya kaynaklar
içerirler.
de.i tirirler.

Tekil 1: A. n temel elemanlar ve aralar ndaki ili kiler
Kaynak: Rhona E. Jhonsen ve Thomas E. Jhonsen, “International market
development through networks”, International Journal of Entrepreneurial
Behaviour& Research, Vol.5, No.6, 1999, s.3003’den uyarlanm t r.

Yeni Zelanda’da ki küçük ölçekli bilgisayar yaz l m i letmeleri
üzerinde yap lan ara t rman n amac , yabanc pazar f rsatlar n
izlemede ve uluslararas pazarlama faaliyetlerinde, a. ili kileri
teorisinin kullan m n incelemektir. A. ili kileri teorisi, bilgisayar
yaz l m i letmelerinin uluslararal la ma çabalar n olumlu etkilerken,
i letmelerin pazar f rsatlar n alan ve yap olarak kullanmas n
s n rlamaktad r. Ürün ve pazar farkl la t rmada a. n bask n üyeleri
kontrolü elde tutmak istemektedirler7. 1997 y l nda (stanbul ve

7

COVIELLO ve MUNRO, s.49-61.
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Karadeniz ihracatç birlikleri bünyesinde, bir üye de DTM’den olmak
üzere, olu turulan F nd k Tan tma Grubu (FTG), a. ili kileri teorisi
olu turma çal malar na bir ba lang ç olabilir. Nitekim FTG yeni
pazarlar geli tirme çal malar kapsam nda ilk olarak ABD’de
çal malara ba lam t r. Burada G da (thalatç lar Birli.i ve Oregon
F nd k Pazarlama Kurulu temsilcileri ile bir f nd k konseyi
olu turulmu tur. Bu üç kurulu 1997’den beri ABD’de Türk f nd . n
tan tmaya çal maktad r8.
Uluslararas pazar geli tirmede a. teorisi üzerinde duran bir
ba ka ara t rma ise, (skoçya’daki tekstil sektöründeki küçük ve orta
ölçekli i letmeler üzerinde yap lm t r. Bu ara t rma, Coviello ve
Munro’nun ara t rmas nda oldu.u gibi , mevcut a. ili kilerinin küçük
i letmelerin yabanc
pazar geli tirmesinde bir potansiyel
sunabilece.ini göstermektedir. Bu ili kiler sadece yabanc pazarlarda
de.il, iç pazarlarda da kökle tirilmelidir. Ancak ara t rma
kapsam ndaki i letmelerin ço.unlu.u böyle bir sistemden ya haberdar
de.ildirler ya da rakiplerle böyle bir sistemde yer almak
istememektedirler9.
Yeni mamul geli tirme (YMG) ile ilgili çal malar n
ço.unlu.u, YMG süreci ile ilgilidir. YMG süreci yeni bir fikri
olu turmaktan bu fikri ticarile tirilmi bir ürüne dönü türmeye kadar
uzanan uzun ve dinamik bir süreçtir. Birçok ara t rmac bu konu
üzerine e.ilmi ve birbirine benzer a amalar içeren süreç modelleri
olu turmu lard r. Bu bölümde, süreç modelleri inceleyen
ara t rmalardan bahsetmek yerine, daha çok bu sürecin ba ar s nda rol
oynayan faktörlere yer veren literatür incelenecektir. ( letmelerin
YMG sürecini ba ar ile tamamlayabilmeleri, sürecin ba ar s n
etkileyen faktörleri ne kadar iyi bildiklerine ve uygulad klar na
ba.l d r. YMG’de kritik ba ar faktörleri (KBF) olarak tan mlanan bu
faktörler üzerine yap lm ara t rmalar n baz lar genel, baz lar da
sektörler itibariyledir.
(skoçya’da yap lan bir ara t rmada, YMG sürecinin ba ar s n
art rmada KBF olarak pazar bilgisinden nas l yararlan laca. n
8

Turkishtime, (2002/1),
www.turkishtime.org/subat/print/108_tr_1_p.htm’den
ula labilir.
9
JOHNSEN ve JOHNSEN, s. 297-312
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aç klayan bir model geli tirilmi tir. Ara t rmada birbirini tamamlayan
dört temel pazar bilgisinden söz edilmektedir. Bunlar; makro veriler
(pazardaki sat n al c lar n say s , demografik unsurlardaki de.i iklik,
faiz oranlar , teknolojik geli me), sektör bilgisi (rakipler ve rekabetin
niteli.i, bask n ekonomik özellikler, tahmini karl l k), pazar bölüm
bilgisi( sat n alma davran , kullan m oran , demografik veriler,
ya am biçimi), tüketici sat n alma bilgisidir( ürün kullan m oran ,
memnuniyet seviyesi, sat n almada aranan yararlar). Makalede YMG
sürecinin farkl a amalar nda farkl bilgilerin kullan lmas n n
gerekebilece.i belirtilmektedir. Ayr ca bu bilgilerin kaynaklar da
farkl olabilir. Örne.in, mamul fikirlerinin toplanmas a amas nda
temel pazar bilgisi, tüketici ihtiyaçlar ve pazardaki teknik
geli melerdir. Bu bilgilerin kayna. i letme içinden sat elemanlar ve
teknik birimler; i letme d ndan ise tüketiciler, rakipler ve
yat r mc lard r10.
(spanya’daki KOB( üzerinde yap lan ara t rmada, YMG
sürecinin ba ar s n etkileyen KBF; üst yönetim deste.i, etkinlik ve
pazar gereklilikleridir11. Ayn ülkede yap lan bir ba ka ara t rmada ise
KBF; pazar n yap s , ürünün kalitesi, mü teri ve tedarikçilerin sürece
dahil edilmesi olarak say lm t r12. Amerika’da yap lan bir
ara t rman n amac ise, baharat sektöründe faaliyet gösteren küçük
i letmelerin yeni mamul geli tirme faaliyetlerine
k tutmakt r.
Uluslararas pazarlarda rekabet eden bu i letmelere, büyük d
pazarlarda ürün geli tirme merkezleri kurmalar önerilmektedir13.
10

Susan HART, Nikolaos TZOKAS ve Michael SAREN, “The effectiveness of
market information in enhancing new product success rates”, European Journal of
Innovation Management, 2(1), 1999, s.20-35.
11
M.I. CHORDA, A. GUNESEKARAN, ve L.B. ARAMBURO, “Product
Development Process in Spanish SMEs: An Empirical Research”, Technovation,
22(5), 2002, s.301-312.
12
F. J. M. GONZALES, ve T.M. B. PALANCIOS, “The Effect of New Product
Development Techniques on New Product Success in Spanish Firms”, Industrial
Marketing Management, 31, 2002, s. 261-271.
13
Frank FRANZAK ve Dennis PITTA, “New Product development at Eastern Spice
& Flavorings”, Journal of Products & Brand Management, 14(7), 2005, s.462-467.
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YMG sürecinin ba ar s nda etkili olan faktörler üzerinde
ülkemizde yap lan ara t rmada sekiz KBF ortaya konmu tur. Bunlar;
üst yönetimin deste.i, pazar yönelimi, YMG süreci, YMG h z ,
teknoloji, bilgi yönetimi, YMG tak m , YMG stratejisidir. Bu
ara t rmadan ç kan bir ba ka sonuç, teknolojinin daha az yo.un
oldu.u sektörlerde (mobilya, g da gibi) YMG, teknolojinin yo.un
sektörlere göre daha ba ar l d r14. Ülkemizde yap lm bir di.er
çal ma ise, internet teknolojisinin YMG sürecine adaptasyonunu
incelemektedir. Buna, yeni nesil mamul geli tirme (YNMG) ad
verilmi tir. Tiddetli rekabet, sürekli yenilik ve geli menin gereklili.i,
mü terilerin sürekli de.i en davran ve tercihleri, YMG sürecinin son
derece çevik-tepkisel yönetilmesini gerekli k lmaktad r. Bu h zl ve
pahal sürecin h z na yeti ebilmek ve maliyetleri dü ürmek için bilgi
teknolojilerinden yararlanmak gerekir15.
Güney Afrika’da tekstil ve haz r giyim sektörü üzerinde
yap lan ara t rmada yeni ürün geli tirmede i letmeler aras i birli.i
üzerinde durulmaktad r. Bu amaçla; YMG’de i birli.inin alg lanan
yararlar , i birli.inde olumsuzluklar, YMG süreci üzerinde i birli.inin
etkisi ve ba ar l bir i birli.i için muhtemel faktörler incelenmi tir.
Ara t rma sonuçlar na göre cevaplay c lar n % 85’i, i birli.inin
mamul geli tirme sürecini h zland rd . n dü ünmektedir. Geli tirme
h z n yükseltmesi, i birli.i için en önemli neden olarak kabul
edilmektedir. Cevaplay c lar n % 69’u ise, i birli.i sayesinde yeni
ürünlerin tüketici isteklerine uygulu.unun artaca. ve i letmelerin
pazar f rsatlar n daha iyi kar layaca. yönünde görü aç klam lar.
evaplay c lar n % 66’s i birli.inin YMG sürecini daha verimli
yapaca. n dü ünmektedir. ( birli.indeki olumsuzluklara örnek
14

Ekrem CENG(Z, Hasan AYYILDIZ, ve Faz l KIRKB(R, “Yeni Ürün Geli tirme
Sürecinin Ba ar s nda Etkili Olan Faktörler” Erciyes Üniversitesi . .B.F. Dergisi,
Say 24, Ocak-Haziran 2005, s.133-147.
15
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Türkay DEREL( ve Adil BAYKASOZLU, “Yeni Nesil
Ürün Geli tirme Yönetimi” Yöneylem Ara*t'rmas'/Endüstri Mühendisli8i 24. Ulusal
Kongresi
15-18
Haziran
2004,
Gaziantep-Adana
,http://.yaem2004.cukurova.edu.tr/bildiriler.
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olarak, cevaplay c lar n %56’s n n, i birli.indeki ortaklar n vaatlerini
yerine getirmede sorunlar olabilece.ini dü ünmeleridir. ( birli.inde
irket bilgilerinin aç klanaca. riski konusunda cevaplay c lar farkl
endi eler duymaktad rlar. Ara t rmada görü ülen YMG yöneticileri
tecrübelerine dayanarak, i birli.inin zaman yönünden %40-50 ve
maliyet yönünden %60-70 tasarruf sa.layaca. n belirtmi lerdir.
( birli.inin ba ar s için en kritik faktör, üyeler aras ndaki güvendir16.
(ngiltere’de yap lan bir ara t rmada KOB( ürün geli tirmeden
al koyan faktörler; resmi prosedürler, ba ar s zl . üstlenmedeki
çekingenlik, ürün geli tirme performans n izlemede kullan lacak
verileri toplamadaki yetersizlik ve personel yetersizli.i olarak
belirlenmi tir17. Ayn ülkedeki üretici küçük i letmeler üzerinde
yap lan di.er bir ara t rmada ürün geli tirme ile ilgili üç temel
engelden söz edilmektedir. Bunlar; hakim sahiplerin/yöneticilerin
ürün geli tirme ile ilgili olumsuz etkisi, zaman ve maliyet ile
ba ar s zl k riskidir18.
II.FINDIK VE MAMULLER
HRACATININ
PAZAR VE MAMUL GRUPLARINA GÖRE DA1ILIMI
A)F nd k ve Mamulleri (hracat n n Türkiye’nin Genel
(hracat ndaki Yeri
Tablo 1’de de görülece.i gibi, Türkiye’nin f nd k ve mamulleri
ihracat y llara göre dalgalanmalar gösterse de, genel olarak sürekli bir
art göstermi tir. Ancak genel ihracat içerisindeki pay için ayn eyi
söylemek mümkün de.ildir. 1980 y l nda genel ihracat m z
16

Hamieda PARKER, “Interfirm collaboration and the new product development
process”, Industrial Management & Data Systems, 100(6), 2000, s.255-260.
17
D. J. WOODCOCK, S. P. ve T.B.W. MOSEY WOOD, “New product
development in British SMEs”, European Journal of Innovation Management, 3( 4),
2000, s.212-221.
18
Huw MILLWARD ve Alan LEWIS, “Barriers to successful new product
development within small manufacturing companies”, Journal of Small Business
and Enterprise Development, 12(3), 2005, s.379-394.
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içerisindeki oran % 13.5 olan f nd k ve mamullerinin pay 1996
y l nda % 2.65’e ve 2005’de % 2.5’e dü mü tür. Bunun en önemli
nedeni, 1980 y l ndan sonra ihracat m zda meydana gelen h zl art ve
yap sal de.i ime f nd k ve mamulleri ihracat n n ayak
uyduramamas d r. 2004-2005 ortalamas na göre ülkemize 1.6 milyar $
civar nda döviz girdisi sa.layan f nd k ürünü, a. rl kl olarak f nd k
mamulleri eklinde ihraç edilmesi durumunda, en k sa zamanda genel
ihracat m z içerisindeki eski oran na ula abilecektir.
Tablo 1: F nd k ve Mamulleri (hracat n n Türkiye’nin Genel (hracat ndaki Yeri

Y llar

Genel (hracat
(1000 Dolar)

1980
1990
1996
2004
2005

2.910.122
12.959.288
23.082.100
63.167.000
73.476.000

F nd k ve
Mamulleri (hracat
(1000 Dolar)
394.850
550.976
612.999
1.223.872
1.920.889

F nd k ve
Mamulleri
(hracat n n Genel
(hracattaki Oran
(%)
13.50
4.25
2.65
1.94
2.50

Kaynak:
Karadeniz
(hracatç
Birlikleri
(statistikleri
2004-2005,
http://www.kib.org.tr/tr/1024/findik_istatistik.asp; DTM D Ticaret Verileri, 20002005, http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko01.xls; Resul Usta, ”Türkiye’nin
F nd k (hracat nda Pazar ve Mamul Geli tirilmesi Üzerine Bir (nceleme”,
Yay nlanmam Doktora Tezi, (.Ü. SBE, (stanbul, 1999, s 19; Songül Ak n ve Ali
Y lmaz Hizal, “Türk F nd . ” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c 4, s.13, 2005,
www.e-sosder.com 112-120’den yararlan larak haz rlanm t r.

B)F nd k ve Mamulleri (hracat n n Pazar Gruplar na
Göre Da. l m
Tablo 2, Türkiye’nin f nd k ve mamulleri ihracat n n pazar
gruplar na göre da. l m n vermektedir. Buna göre, 1995-96 y llar
ortalamas na göre f nd k ve mamulleri ihracat m zda AB ülkelerinin
pay yakla k % 87 iken 2004-2005 ortalamas % 85’dir. Her iki
dönemde de Almanya ve (talya’n n pay % 50’lere ula maktad r. Bu
pazar yap s sonucunda özellikle dünya üretiminin tüketiminden fazla
oldu.u y llarda, büyük stoklarla kar kar ya kal nmakta ve Avrupa
ülkeleri f nd . m z istedikleri artlardan sat n alabilmektedirler. Di.er
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taraftan, ülkemizden sonra dünyan n en çok f nd k üreten ülkeleri olan
(talya ve (spanya’n n AB üyesi ülkeler olmalar pazar riskimizi daha
da artt rmaktad r. Ayr ca Almanya, (talya ve Fransa gibi ülkeler,
bizden sat n ald klar f nd kla ayn zamanda önemli bir f nd k
mamulleri üretici-ihracatç s olduklar için, ülkemizden yap lacak
i lenmi ürün ihracat na
önemli s n rlamalar getirmektedirler.
Gümrük birli.i anla mas nda f nd k ve mamulleri tamamen kapsam
d tutulmu tur. AB ile üyelik müzakerelerinin ba lad . bu günlerde
ise, özellikle kalite standartlar nedeniyle bu pazara yap lan ihracatta
önemli s k nt lar ya anmaktad r. Özellikle 2002 y l ndan beri
ba lat lan zorunlu afla toksin(küfler taraf ndan üretilen zehirli bir
madde) denetimleri bu pazara ihracatta ya an lan en önemli
problemdir. AB ülkeleri, afla toksin oran n çok dü ük istemektedirler
ve ölçümlerde önemli zorluklar ç karmaktad rlar19.
Tablo 2 : Türkiye’nin F nd k ve Mamulleri (hracat n n Pazar Gruplar na Göre
Da. l m (%)
Y llar

AB

Rusya ve
BDT

Deniz A r
Ülkeler

Di.er
Ülkeler

Toplam

%
1980
60.0
14.5
3.2
22.3
100.0
1990
77.0
7.5
3.8
11.7
100.0
1995
86.9
0.7
3.8
8.6
100.0
1996
87.1
0.5
5.0
7.4
100.0
2004
85.8
0.5
6.5
6.6
100.0
2005
84.2
0.3
6.6
8.9
100.0
Kaynak: K(B (statistikleri 1980-2005; (stanbul (hracatç lar Birli.i F nd k Servisi, “
F nd k ve Mamulleri Sektörü: Üretim, D Ticaret, Sorunlar ve 2005 Y l
Geli meleri”, www.iib.gov.tr (eri im tarihi, 29.5.2006)’den yararlan larak
haz rlanm t r.

FTG, f nd .a alternatif pazarlar bulmak için ABD, Çin,
Hindistan Japonya gibi ülkelerde tan t m çal malar yapmaktad r.
19

USTA, s.23; Karadeniz (hracatç Birlikleri (statistikleri 1980-2005,
www.kib.org.tr/tr/1024/findik_istatistik.asp; (stanbul (hracatç lar Birli.i F nd k
Servisi, s.8-23.
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F nd k ve mamullerinin % 94’ünün ihraç edildi.i ilk 20 ülke aras nda
12 AB üyesi ülke varken, FTG’nun çal ma yapm oldu.u ülkelerden
sadece ABD bulunmaktad r. ABD’nin ihracat m zdaki pay 1996
y l nda % 0.8 iken, f nd k mamulleri ihracat m zda büyük bir
patlaman n ya and . 2005 y l nda ancak %1.4 olmu tur. Dolay s yla
FTG’nun çal malar sadece ABD pazar nda de.il di.er pazarlarda da
henüz istenilen sonucu vermemi tir. FTG, iç pazardaki tüketimi
art rmak için de reklam kampanyalar düzenlemektedir20. (ç pazardaki
talep miktar n gösteren sa.l kl veriler bulunmamaktad r. Ancak FTG
yetkilileri, reklam kampanyalar sayesinde iç pazarda kabuklu f nd k
tüketiminin % 30 artt . n belirtmektedirler.
C.F nd k ve Mamulleri (hracat n n Ürün Gruplar na
Göre Da. l m
Ülkemizden kabuklu, iç, i lenmi ve f nd k ya. olmak üzere
dört temel f nd k ürünü ihraç edilmektedir. ( lenmi f nd klar;
beyazlat lm , kavrulmu , k y lm , dilinmi iç f nd klar, f nd k unu,
ezmesi, füresi, ya.da kavrulmu /tuzlanm bütün f nd k ve kavrulmu
kabuklu f nd k olmak üzere dokuz türdür21. Asl nda i lenmi f nd klar,
i lenmi f nd k ve ileri derecede i lenmi f nd k olarak da
ayr lmaktad rlar. Örne.in, beyazlat lm f nd k i lenmi olarak kabul
edilirken, f nd k ezmesi ileri derecede i lenmi mamul olarak kabul
edilmektedir. Fakat bu çal mada, yeterli ve güvenilir veriler
olmad . ndan, böyle bir ayr m yap lmayacakt r.
Tablo 3’den de görülece.i gibi, 1995-1996 ortalama
rakamlar na göre, iç f nd k ihracat n n toplam f nd k ihracat tutar
içerisindeki pay yakla k % 72.5 iken, i lenmi f nd k ihracat ise %
27.4’tür. 2004-2005 ortalama i lenmi ürün ihracat ise % 38’e
yükselmi tir. Son 10 y l içerisinde i lenmi f nd k mamullerinin
ihracat ndaki bu yükselme, yeni f nd k mamulleri üretimi yoluyla
de.il mevcut mamullerin üretiminin art r lmas ile gerçekle mi tir.
Çünkü 10 y l önce de ayn tür mamuller ihraç edilmekte idi22. ( lenmi
ürün miktar n n artmas , daha fazla dövizin yan nda, f nd k
20

Turkishtime,
“Her
Çinliye
Bir
F nd k”,
www.turkishtime.org/eylul/print/76_tr_3_p.htm; Turkishtime, (2002/1).
21
FTG, “F nd k ve Çe itleri”, www.ftg.org.tr/devam_tur/cesit.htm
22
USTA, s.24; ((B F nd k Servisi; FTG “F nd k Çe itleri”.
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mamullerine dayal yat r mlarla i sizli.in çok yüksek oldu.u
ülkemizde önemli bir istihdam alan sa.layacakt r.
Tablo 3: Türkiye’nin F nd k ve Mamulleri (hracat n n Ürün Gruplar na Göre
Da. l m (%)
F nd k
Kabuklu
Y llar
Ya.
F nd k
(ç
( lenmi F nd k Toplam
F nd k
1980
0.1
77.0
22.99
100.0
1990
0.1
76.7
23.2
100.0
1995
0.1
73.0
26.9
100.0
1996
0.1
72.0
27.9
100.0
2004
0.02
0.06
61.3
38.6
100.0
2005
0.02
0.04
62.7
37.2
100.0
Kaynak: K(B (statistikleri 1980-2005; (stanbul (hracatç lar Birli.i F nd k Servisi, “
F nd k ve Mamulleri Sektörü: Üretim, D Ticaret, Sorunlar ve 2005 Y l
Geli meleri”, www.iib.gov.tr (eri im tarihi, 29.5.2006)’den yararlan larak
haz rlanm t r.

SONUÇ VE ÖNER LER
Çal man n sonuçlar , Türkiye’nin f nd k ve mamulleri
ihracat nda özellikle pazar yap s n n 1996’dan 2005’e bir de.i iklik
göstermedi.ini ortaya koymaktad r. Mevcut mamul karmas na ise,
gerçek anlamda (orijinal) yeni bir mamul eklenememi tir. Sadece
i lenmi
f nd k ihracat n n 10 y lda yakla k %10 artt .
görülmektedir.
Tüketici ve endüstriyel pazarlar için önemli bir ürün olan
f nd kta, yeni pazarlar ve ürünler geli tirmek için ilgili taraflar n
a a. daki temel hususlar yerine getirmeleri önerilir.
-F nd k ihracat nda yeni pazar ve mamul geli tirme çal malar
öncelikle; birlikte ve pazarlama anlay çerçevesinde ele al nmal d r.
Çal man n literatür k sm nda da belirtildi.i gibi, pazar ve mamul
geli tirmede ba ar l küçük ve orta ölçekli i letmeler, bu i i tek
ba lar na yapmak yerine, i birli.i içinde çal maktad rlar. Ülkemizde
alternatif pazar geli tirmek ve yurt içi tüketimi art rmak için ihracatç
birlikleri bünyesinde 1997 y l nda kurulan F nd k Tan tma Grubu, bir
tak m çal malar yapm t r. Ancak yap lan çal malar amatörce ve k sa
dönemli olmu tur. FTG içerisinde DTM’den sadece bir uzman yer
168
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alm , üniversitelerle i birli.i içerisine girilmemi tir. Dolay s yla
gerekli sonuç henüz elde edilememi tir.
-F nd k Tan tma Grubu gibi olu umlar bir ba lang ç olarak
faydal d r. Ancak yeni pazar ve mamul geli tirmede hemen sonuç
beklemek yerine; çal malar üniversitelerle ve devletin uzman
kurulu lar ile i birli.i halinde, bilimsel bir yöntemle ve sab rla
yürütülmelidir. Çünkü, ihracatta ba ar ciddi ve uzun vadeli bir u.ra
gerektirir.
-FTG, baz d
pazarlarda mevcut ürünlerin tan t m n
yapman n yan nda, pazar f rsatlar hakk nda sürekli bilgi toplayan bir
bilgi sistemi kurarak, potansiyel tüketicilerin ve sanayicilerin istek ve
ihtiyaçlar n belirlemelidir. Belirlenen bu istek ve ihtiyaçlara uygun
mamul geli tirmek için, yeni mamul geli tirme merkezleri
kurulmal d r.
-( letmeler FTG gibi çal ma gruplar n n içerisinde yer
alman n yan nda, imkanlar n n elverdi.i ölçüde bünyelerinde bir pazar
ara t rmas birimine de yer vermelidirler.
-Gerek FTG gibi kurulu lar gerekse imkanlar olan i letmeler,
potansiyel pazarlardaki tüketicilerin damak zevki ve e.ilimlerinin
ara t r lmas nda, o pazarlardaki piyasa ara t rma firmalar yla i birli.i
yapmal d rlar.
-Yeni mamul geli tirme iki yönlü bir süreç olarak
dü ünülmelidir. Bir yandan mamulün esas fiziki yap s üretime haz r
hale getirilmeye çal l rken; di.er yandan ambalaj, marka, kalite,
fiyat, da. t m ve tutundurma gibi pazarlama stratejileri de kabaca
belirlenmelidir. Bu iki yön birbirinden kabuk faaliyetler olarak de.il,
aksine, birbirini tamamlay c ve destekleyici faaliyetler olarak ele
al nmal d r.
-Mevcut f nd k mamullerinde de.i iklik yaparak yeni mamul
geli tirme yerine, daha çok tamamen (orijinal) yeni mamul
geli tirilmesi yolunda çal malar yap lmal d r. Ancak bu tür yeni
mamullerin geli tirilebilmesi için büyük ara t rma bütçelerine, çok
fazla uzman personele ve teknolojiye sahip olmak gerekir. Bunlar n
tedarikinde, FTG gibi i letmelerin güç birli.i yapmas yan nda,
devletin de öncülük etmesi gerekir. Öncelikle devlet, i letmelerin
çal malar na öncülük yapmak amac yla; (GEME, DTM, TÜB(TAK
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gibi kurulu lardan makro düzeyde çal acak ara t rma kurullar
olu turmal d r. Bu faaliyetler için gerekli finansman, f nd k ve
mamulleri ihracat ndan kesilen Destekleme ve Fiyat (stikrar Fonu
primlerinden kar lanabilir.
-Günümüzde ülkemizdeki baz f nd k mamulleri üretici ve
ihracatç lar , (talya ve Almanya gibi ülkelerdeki sanayicilerle ortakl k
yapmaktad rlar. Ancak bu ortakl klar, ülkemizde ortak yat r m
yaparak f nd k mamulleri üretimini art rma yerine, fiyat karteli
olu turmaya yöneliktir.
- Arz fazlas f nd . n sa.l kl ko ullarda saklanmas için uygun
depolama yap lmal d r.
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