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ÖNSÖZ – TEŞEKKÜR
Kaliteli, çeşitli, çevreye duyarlı ve yenilikçi üretimin teşvik edildiği 21. Yüzyılda, üreticilerin
yaşam kalitelerine katkıda bulunarak kırsal ve tarıma dayalı ekonominin gelişmesini sağlayan
kırsal kalkınma odaklı yaklaşımlar önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Siirt Fıstık İşleme
Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi, tarıma ve bölge ekonomisine önemli
katkılar vereceği şüphesizdir. Bu çalışma ile birlikte üreticilerin, perakandeci, toptancı ve fıstık
işleyicilerinin mevcut durumları, pazarlama stratejileri ve SFİT hakkındaki düşünceleri
değerlendirilmiştir. Çalışmanın saha ve masa başı çalışmaları Haziran – Eylül 2016 tarihleri
arasında, projenin kilit uzmanları yanında, 9 kısa dönem uzman çalışması ile yerine
getirilmiştir.
Proje son yararlanıcısı Siirt Fıstık Üreticileri Birlik Başkanlığı görüşülecek kişilerin tespit
edilmesinde, irtibatın sağlanmasında ve çıktıların yorumlanmasında, çalışma ekibine büyük
destek sağlamış ve raporun hazırlanmasına olumlu katkılar sağlamıştır. Aynı şekilde Siirt
Ticaret ve Sanayi Odası da çalışmalarımızda yönlendirici destekler sağlamıştır.
Elde edilen bilgiler, görüşülen 73 işletme sahibi ve üreticiden yüz yüze olarak yapılan yarı
yapılandırılmış soru formlarıyla toplanarak değerlendirilmiştir. . Görüşülen kişilerin seçiminde,
gerekse de görüşmeleri yapacak ekibin seçimindeki titiz ve profesyonel çalışmalar verilerin
doğruluk ve temsiliyet oranını arttırmaktadır.
Bu rapor içinde sunulan bilgiler sadece bir mevcut durum tespiti niteliğinde olup, herhangi bir
yorum ve yönlendirme içermemektedir. Bütün bu çalışmalar, daha sonraki aşamalarda
oluşturulacak ve nihai sistem buna göre belirlenecektir.
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Çalışmalarda desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Valimiz ve Vali Yardımcılarımız olmak
üzere, Siirt Fıstık Üreticileri Birlik Başkanlığı, Siirt Valiliği AB Koordinasyon Birimi, Sanayi
ve Ticaret Odası Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, İl Tarım Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve
Adıyaman Valiliklerine, Gaziantep fıstık üretici ve işleyicilerine ve “fıstık” olgusuna gönül
vermiş tüm üretici, toptancı, perakendeci, işleyicileri ve tüketicilerine teşekkür ederiz.
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1. AMAÇ VE GEREKÇE
Bu çalışma, Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine yönelik
Teknik Destek Projesi kapsamında, Siirt İli ve İlçelerindeki fıstık üretimi, işlenmesi ile pazara
sunulması aşamalarındaki mevcut durumunun tespit edilip, değerlendirilmesi amacı ile
yapılmıştır. Projenin 2 kilit uzmanı koordinesinde 9 Uzman (4 kıdemli, 5 kıdemsiz) tarafından
yapılan çalışma sonunda elde edilen bilgiler, bu raporun içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışma
sonuçlarını ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmak ve bundan sonraki çalışmalara kaynak
oluşturmak; çalışmanın ana hedefleridir. Buradaki çalışmaların ana gerekçesi, bahsedildiği
üzere, çözüm ve öneri geliştirmekten ziyade, mevcut durumun tespit edilmesine yönelik olup,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan desteğin etkililiğinin ekonomik,
kurumsallaşma, teknolojik ve sosyo-kültürel boyutta nasıl olduğunu ortaya çıkarılması
oluşturmaktadır.
Hazırlanan bu rapor, daha sonraki “İş Planı” ile “Kalite Yönetim Sistemleri” çalışmaları için de
bir zemin oluşturacaktır.
Çalışmanın 3. bölümünde çalışmanın yöntemsel yaklaşımı sunulmuştur. Bu bölümde çalışmayı
gerçekleştirmede kullanılan yöntemsel yaklaşım aşama aşama anlatılmış, 4. bölümde de
çalışmanın bulgularına yer verilmiştir. Çalışmanın 5. ve son bölümünde ise genel
değerlendirme yapılmış, önerilerde bulunulmuştur.
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2. ARKA PLAN
Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

tarafından

yürütülen

Rekabetçi

Sektörler

Programı

kapsamında

gerçekleştirilmektedir. Program, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı
hedeflemektedir. Siirt fıstığının markalaşması, üretim nitelik ve niceliğinin geliştirilerek,
rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlayan SFİT projesinin ana yararlanıcısı Siirt Fıstık Üreticileri
Birliği. Mart 2016’da başlayan bu proje, 24 ay sonra tamamlanacak ve bölgeye, kendi kendine
işleyen önemli bir fıstık işleme tesisi kazandırılmış olacaktır. Hedef, uluslararası boyutta
faaliyet gösteren kurumsallaşmış bir tesis oluşumudur. Bu hedef doğrultusunda, bu önemli
tesise işlerlik kazandırılacak, insan kaynağı temin edilecek ve eğitilecektir. İKADA
Danışmanlık Ltd Şti liderliğindeki ortaklık tarafından yürütülen proje danışmanlık çalışmaları
içinde; ürünlerin değerinden satılabilirliğinin araştırıldığı ulusal ve uluslararası bazda “pazar
araştırması ve buna bağlı markalama çalışmaları”, yöredeki ilgili işletmelere “iş geliştirme
danışmanlığı”, kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin,
tesisin akredite edilebilmesi amacına uygun olarak kurulması ve işletilmesi, tüm sistemlerle
ilgili el kitapları ve yönlendirme belgelerinin hazırlanması bulunmaktadır.
Şartnameler doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi / işletme ile tanı çalışmaları yürütülmüştür.
Tanı çalışması için belirlenen örnek hacim,

İl ve İlçelerde yapılan ön çalışmalar, nihai

yararlanıcı ile yapılan görüşmeler, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Kayıtları ve Teknik Destek
Ekibinin gözlemleri ve uygun örnekleme yöntemleri neticesinde belirlenmiştir. Tanı
çalışmasına katılan kitlenin tüm pazarı yansıtması ve homojen olmamasına dikkat edilmiştir.
Bu savdan yola çıkarak, görüşülecek kişi sayısı, teklifte verildiği gibi 60 olarak değil, sahadaki
gözlemler ve Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Kayıtları esas alınarak yeniden örnekleme yapılarak
örnek hacim 73 olarak belirlenmiştir. Saha çalışmasında karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara
karşılık 5 adet yedek anket yapılmıştır.. (EK 1; GÖRÜŞÜLEN KİŞİ VE İŞLETMELER)
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3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışmanın yöntemi temel olarak; hazırlık çalışmaları, veri toplama araçlarının geliştirilmesi,
verilerin toplanması, düzenlemesi ve analizi aşamalarından oluşmaktadır. Burada her aşamada
gerçekleştirilen faaliyetler ayrı başlıklar altında detaylı olarak sunulmuştur.
Çalışmanın ana materyallerini;


Siirt fıstığına ilişkin raporlar,



Bölgeye ilişkin raporlar



Siirt fıstığı üreticilerine yönelik yarı yapılandırılmış soru formları,



Siirt fıstığı perakendecisi, toptancısı ve işleyicisine yönelik yarı yapılandırılmış soru
formları



Siirt’in yanısıra, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis illerindeki
fıstık üreticisi, perakendecisi, toptancısı ve işleyicisine yönelik yarı yapılandırılmış soru
formları



Yerleşimlerde anahtar bireylere ilişkin görüşme notları,



Proje çalışması ve ziyaretleri oluşturmuştur.

3.1 Yöntem aşamaları
3.1.1 Hazırlık aşaması
Hazırlık aşaması çalışmaları; masa başı çalışmaları ve veri toplama araçlarının
geliştirilmesi aşamalarından oluşmuştur. Bu aşamada öncelikle masa başı çalışmaları
yürütülmüş, mevcut bilgilerin neler olduğu, ne tür bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve bu
bilgilerin elde edilmesinde izlenecek yaklaşıma ilişkin bir değerlendirme çalışması
yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formlarındaki soruların
işlerliğini denemek için pre-test (ön test) çalışması yapılmıştır. Pre-test çalışması
sonucunda bazı sorular çıkartılmış, bazı sorular da yarı yapılandırılmış soru formuna
eklenmiştir.

7

Ön çalışmalarda ana hedef, görüşülecek kitlenin belirlenmesi aşamasıdır. Bunun için
Siirt ili ve ilçelerinde fıstık sanayi ile ilgili firma ve kişilerin listesi oluşturulmaya
çalışılmıştır. Öncelikle, bu iş kolu içindeki kişilerin %90ına yakın bir kısmı, herhangi
bir ticari kayıt altında bulunmamaktadır. Kayıtlı işletmelerin / kişilerin tamamı, kayıtlı
olarak “fıstık iş kolu” altında toplanmamıştır. Buna örnekler;
a. İlgili isletme ve kişilerin kayıtlı olduğu tek bir mercii bulunmamaktadır. (Tarım İl
Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Esnaf ve
Sanayiciler Karma Odası gibi)
b. İlgili işletmelerin %80i Siirt Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’na kayıtlıdır. Ancak
kayıtlı oldukları branş, farklılık göstermektedir. (Bakkal, bayii, toptancı, kuruyemiş
üreticisi, fıstık satıcısı, kuruyemiş satıcısı gibi)
c. Fıstık, tüm yıla yayılan bir iş kolu olmadığı için, bu sektördeki işletmeler başka
işlerle de uğraşmaktadır. Bu nedenle değişik odalara kayıtlı olarak faaliyetlerini
yürütmektedirler
d. Fıstık, son 10 yıl içinde gelişen bir iş kolu olduğundan, diğer iş kollarında faaliyet
gösteren işletmeler, bu sektöre de giriş yapmış ancak kayıtlarını bu iş konuna
almamışlardır. (Kunduracılar ile Kaynakçılar ve Dericiler Odalarına bağlı 10a yakın
isletme bulunmaktadır)
Bu bilgilerin toplanması için ziyaret edilen, Siirt içinde yerleşik bazı Kurum ve
Kuruluşların listesi şu şekildedir.
Sıra

Kurum/Kuruluş

Görüşme gerçekleştirilen kişi unvanı

1

Siirt Valiliği

Vali, Vali Yardımcıları,

2

Valilik AB ofisi

Koordinatör

3

Siirt Üniversitesi

Öğretim Üyeleri, Görevlileri

4

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter

5

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Müdürü, Müdür Yardımcısı

6

Dicle Kalkınma Ajansı

Uzman, YDO Koordinatörü

7

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Başkan, Genel sekreter
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Daha sonra Teknik Destek Ekibi ve ilgili uzman, Nihai Yararlanıcı ile ortak çalışmalar
yapmış ve ziyaret edilecek kişi ve firmaları tespit etmiştir. Bu kişiler ile randevu alınmış
ve ön hazırlık yapılmış olarak gidilmiştir.
Yukarıda sunulan bilgiler değerlendirilmiş ve ana kitleyi oluşturan üreticiler için Siirt
Fıstık Üreticileri Birliği kayıtları, perakendeci, toptancı ve işleyiciler için Siirt Ticaret
Odası kayıtları esas alınarak örnek hacim belirlenmiştir. (Bkn. Bölüm 3.2)
3.1.2 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi
Burada, öncelikle kurumsal ve gereğinde yerleşimler düzeyinde, her boyutuyla tanı
çalışmasının sonuçlarını ortaya koyabilmek amacıyla, hem niteliksel hem de niceliksel
yaklaşımların bir arada kullanılarak çalışma yapılması ön görülmüştür. Bunun için ilgili
paydaşlara yönelik olarak işletme düzeyi yarı yapılandırılmış soru formu
düzenlenmiştir. Çalışmada niceliksel ve niteliksel araştırmanın mümkün olan
avantajlarını bir arada toplayabilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Yarı yapılandırılmış
soru formları için katılıma önem verilmiştir. Bunun için gerektiğinde görüşme yapılacak
kişilere önceden bilgi verilmiştir.
Daha sonraki değerlendirmeler için aşağıdaki başlıklarda bilgi toplanmasına
çalışılmıştır.
Üretici hakkında genel bilgiler / İşletmelerin yapısal özellikleri
 Herhangi bir ticari unvanının olup olmadığı,
 Kaç yıldır bu işle uğraştığı,
 Herhangi bir örgüte üye olup olmadığı,
 Organizasyon yapısı
 Kurumsallaşma eğitimi alıp almadığı; bilgisi olup olmadığı
SFİT genel değerlendirmesi
 SFİT hakkındaki genel bilgisi
 SFİT bakış açısı
 Beklentileri
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Satış şartları ile ilgili bilgiler







Ürünleri,
müşterileri,
satış fiyat aralığı,
satış fiyatını belirleme yöntemleri,
satışta yaşanan sorunlar,
müşterilerini ne şekilde bulduğu

Pazarlama sistemi ile ilgili bilgiler






Herhangi bir pazarlama sistemi uyguluyor mu (bilerek/bilmeyerek)
tanıtımı nasıl yapıyorlar,
müşteri ilişkileri ve sürekliliğinin sağlanma yöntemleri
Müşteri bulma ve tutma yöntemleri
Rekabet analizi; rakip sayısı – rakiplere göre güçlü ve zayıf tarafları

Üretim ile ilgili bilgiler







Toplam üretim miktarı (yıllara göre değişimi de dikkate alarak),
Ürün/hammadde temininde yaşanan sorunlar ve bulunan çözüm önerileri
Üretim yeri ile ilgili genel bilgiler
üretim maliyetini etkileyen hususlar,
başka bir üretimi olup olmadığı,
üretim artışı ile ilgili planları

İş geliştirme ile ilgili bilgiler


SWOT





İşlerini geliştirmek için herhangi bir çalışması bulunuyor mu? Bunları yapmak
için gereklilikler?
Bunun için uygun yapılanma mevcut mu?

Güçlü tarafları
Zayıf tarafları
Pazardan gelebilecek tehditler
Pazarın sunabileceği fırsatlar

Ayrı özelliklere sahip oldukları, farklı işler yaptıkları göz önünde bulundurularak, üreticiler için
ayrı bir soru formu geliştirilmiş ve onlardan alınması bilgilere göre düzenlenmiştir.
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3.1.3 Veri toplama araçları
a. Üretici değerlendirme formu
Tanı çalışmasında en önemli materyal, “fıstık üreticileri ile yapılan görüşmelerde
kullanılan yarı yapılandırılmış soru formu”dur. (EK 2) Formların detaylı ve özenle,
doldurulmasına özen gösterilmiştir. Görüşmelere formların doldurulması yanında,
alınan eki bilgiler de not edilmiş ve daha sonra bunlar da değerlendirmeye alınmıştır.
Görüşmelerin üreticinin bahçe ve tarlasında yapılmasına gayret edilmiştir. Bu sayede,
üretici ile kişisel yakınlık sağlanmış ve daha net bilgiler sağlanmaya çalışılmıştır.
Özellikle rakamsal bilgi gerektiren konularda ilk soruşta tam bilgi edinilememiş, daha
sonra başka sorularla bağlantılı olarak, bu sorular yinelenmiş ve tam, doğru bilgiye
ulaşılmaya çalışılmıştır.
b. Perakendeci, toptancı ve işleyici değerlendirme formu
Bu form ile SFİT’in dolaylı etkilerinin yani çarpan etkilerinin ortaya konulmasına
çalışılmıştır. Bu amaçla “yarı yapılandırılmış soru formu” hazırlanmıştır. (EK 3)
Uzmanlar ilk birkaç görüşmeden sonra pazar bilgilerini geliştirmiş olarak, gittikleri
yerlerde başka taraflardan da örnekler vererek doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaya
başlamışlardır. Bu nedenle bazı kişi ve kurumlara ilk ziyaretten birkaç hafta sonra yeni
bir ziyaret daha düzenlenmiştir.
Planlamalar yapılırken burada yer alan kategorilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi
planlanmış ancak görüşmeler ilerledikçe bu grupların içiçe yer aldığı görülmüştür.

3.2 Örneklem
Siirt ve komşu illerden şeçilen tarımsal işletmelerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. İşletmelerin belirlenmesinde; üreticiler için arazi genişliği,
toptancı ve perakade şeklinde çalışan işletmeler için kapasiteleri, fıstık işleyicileri için
de işleme hacim miktarları dikkate alınmıştır. Tanı çalışmasındaki işletmeleri
belirlerken farklı uzmanlık veya aktivite alanları öncelikle değerlendirilmiştir. Ayrıca
bölgedeki fikir ve kanaat önderleri ile ön görüşmeler yapılarak, tanı çalışmasına dahil
olması gerekli olduğu belirtilen işletmelerde görüşme kapsamına alınmıştır. Siirt Fıstık
Üreticileri Birliğinin 2015 yılına ait üretici kayıtları dikkate alınarak örnek hacim
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belirlenirken, popülasyonun heterojen bir yapı sergilemesinden dolayı görüşülecek
fıstık

üreticisi

sayısını

belirlemede

“Tabakalı

Örnekleme

Yöntemi”nden

yararlanılmıştır. Üreticilerin fıstık yetiştiriciliği yaptıkları alan dikkate alınarak
hesaplamalar yapılmıştır.

((Nh*Sh)2)
n= -------------------------N2D2+((Nh*(Sh)2)
n: Örnek Hacmi
Nh: h’ıncı tabakadaki birim sayısı
Sh: h’ıncı tabakanın standart hatası
N= Toplam hacim
D=d/z d= X (ortalama) .0,10 (%90 güvenilirlik)

z: z tablo değeri 1,69

Tabakadaki örnek sayısı
Nh*Sh
ni: -----------(Nh*(Sh)
Hesaplama değerleri
1. Tabaka
1-60 dekar
2. Tabaka
61-200 dekar
3. Tabaka
200 dekar ve üstü

10 anket
12 anket
5 anket

Toplam anket sayısı:27 (Siirt İli)

Tabakalı Örnekleme Yöntemi’ne göre %90 güven aralığı ve %10 hata payına göre anket
yapılacak Siirt İli fıstık üreticisi sayısı 27 olarak bulunmuştur. Anket yapılacak üreticiler
ilçelere göre oransal olarak dağıtılmıştır. (Çizelge 1)
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Çalışmanın bir diğer ayağını da ildeki perakandeci, toptancı ve işleyiciler ile yapılacak
görüşmeler oluşturmaktadır. Bu kişilerle yapılacak olan tanı çalışmasında Siirt Ticaret
Odası kayıtları dikkate alınarak oransal örnek hacmi yöntemine göre örnekleme
yapılmıştır. Oransal örnek hacmi

Formülde;
σ2px= Oranın Varyansı
n: Örnek hacmi
N: Anakitle
p: Oran
Siirt Ticaret Odasına ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı değişik kayıt şekillerine
göre oluşmuş 230 kişiden yukarıda açıklanan örnekleme formülüne göre N=
230alındığında, %90 güven aralığı, %19 hata payı ve maksimum örnek sayısına
ulaşmak için p=0,50 alınmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda örnek sayısı 18 olarak
bulunmuştur.
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş İllerinde yapılacak olan tanı
çalışması için oransal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Zaman, maliyet, işgücü ve
teknik şartnamedeki kısıtlar nedeniyle güven oranı ve hata payı %20’nin üstünden
tutularak örnek hacim belirlenmiş ve illere göre oransal olarak dağıtılmıştır.
Buna göre 73 tane tarım ve tarıma dayalı sanayi işletme sahibi ile yarı yapılandırılmış
soru formları ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 2016 yılında Haziran – Ağustos
ayları arasında tamamlanmıştır. Daha sonra bunların değerlendirilmesi yapılmış ve
raporlaştırılmıştır. Görüşülen işletmelerin yapısı ve illere göre dağılımı aşağıdaki
çizelgede sunulmuştur.
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Çizelge 1. Tanı Çalışmasına Dahil Olan İşletmelerin (*) Tipleri ve İllerine Göre Dağılımı
İL

Üretici

Toptancı

Perakendeci

Üretici –

İşleyici

Toptancı
Siirt

Gaziantep

K.Maraş

Şanlıurfa

4

İşleyici

8

Baykan

4

4

Eruh

7

7

Kurtalan

1

1

Şirvan

4

4

Tillo

3
6

Nizip

1

1

5

TOPLAM

Merkez

Merkez

5

Toptancı-

1

2

25

1

4

4

11

1

2

Pazarcık

1

1

Türkoğlu

2

2

Merkez

2

2

Birecik

1

Adıyaman

Gölbaşı

5

Kilis

Merkez

1

TOPLAM

38

1

3

8
1

11

9

12

1

2

73

(*) görüşülen tüm kişiler/kurumlar işletme olarak ele alınmıştır.

3.3 Verilerin düzenlenmesi
Çalışma kapsamında gerek masa başı çalışmaları gerekse alan çalışmaları ile toplanan
verilerin elektronik ortama aktarılması için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Veri girişini
kolaylaştırmak, hatalı veri girişini engellemek amacıyla kodlama sistemi geliştirilmiştir.
Uygun istatistiki analizleri gerçekleştirmek üzere veriler bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Daha sonra hem niceliksel verilerin analizlerinden elde edilen sonuçlar
hem de niteliksel verilerden elde edilen sonuçlar bütün olarak tekrar değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular ilgili konu başlıklarına ayrı ayrı verilerek sunulmuştur.
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4. TANI ÇALIŞMASI BULGULARI
Tanı çalışması sonuçları raporda sekiz ana başlık altında toplanmıştır. İlk olarak
işletmelere ait genel yapısal bilgiler verilmiştir. İlk bölümün ardından sırasıyla
işletmelerin üretim, pazarlama, SFİT’e karşı tutumları konusundaki bilgileri
sunulmuştur.

İşletmelerin

rekabetçiliğe

ilişkin

tutumları

beşinci

bölümde

değerlendirilmiştir. Tanı Çalışması konulu çalışmada 73 adet fıstık sektöründe faaliyet
gösteren hem üretici hem de üretimi tamamlayıcı faaliyetlerde çalışan işletmeler ile
birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış formlar, işletme sahipleri
veya işletmelerde görevli olan üst düzey yöneticiler ile birlikte doldurulmuştur.

4.1 İşletmelerin yapısal özellikleri
Çalışmada kapsama giren işletmeler hakkında bilgi almak amacıyla özellikle işletme
sahipleri ile yüz yüze görüşülmesine özen gösterilmiştir. Yapısal nitelikler altında,
işletme türlerine göre, veriler ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
4.1.1 Fıstık Üreticileri
Siirt ilinde Siirt fıstığı yetiştiriciliği yapan üreticilerin % 59’unun tarımsal üretim
dışında herhangi bir gelir kaynakları bulunmamaktadır. Siirt fıstığı üreticilerinin %
41’inin ise tarımsal üretim dışında farklı iş sahalarından da gelirleri olduğu
belirlenmiştir. Bu üreticilerin tarımsal üretim dışında gelir kaynaklarının başında (%
56.2) “ticaret” (özellikle Siirt fıstığı toptancılığı) gelmektedir. Bu sektörü sırasıyla kamu
çalışanı (% 18.), serbest meslek sahipleri (% 13.4) ve sivil toplum kuruluşlarında görev
alan (% 12.4) kişiler izlemektedir.
Başka bir işle ilgilenmemelerinin ana nedeni, fıstık üretiminde elde ettikleri gelirin
kendileri için yeterli olduğunu düşünmeleridir. Daha önce başka iş kollarında çalışanlar
olmasına rağmen bu işin getirilerine bakarak, sadece fıstık üreticiliğine yöneldikleri
görülmüştür. Kayıtlarda başka iş kollarının altında yer almalarının ana nedeni budur.
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SİİRT FISTIK ÜRETİCİLERİ ANA GELİR KAYNAKLARI

ticaret-fıstık toptancılığı

kamu çalışanı

serbest meslek

sivil toplum kuruluşu

Komşu illerde fıstık üretimi yapan üreticilerin ise % 65’inin tek geçim kaynaklarının
tarımsal üretim olduğu saptanmıştır.

Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa fıstık

üreticilerinin, Siirt fıstık üreticilerine göre daha geniş arazilerde, daha yüksek
miktarlarda üretim yaptıkları için gelirler tatmin edici olmaktadır. Tarımsal üretim
dışında geliri olan üreticilerin, % 58’i ticaretten %42’sinin de emekli maaşlarından bir
gelirleri olduğu belirlenmiştir.

KOMŞU İLLER GEÇİM KAYNAKLARI

tarımsal üretim

diğer
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Siirt İlinde üreticiler ortalama 131.42 dekar alanda fıstık üretimi yapmaktadırlar. Fıstık,
yörede en karlı yatırım olarak ön plana çıkmaktadır. Çiftçiler, mevcut üretimlerini de
günden güne değerlenen bu iş koluna çevirmektedir. Bu nedenle “Fıstık Üreticileri
Birliği” dahil hemen hiçbir kurumda toplam ne kadar ekili alan olduğu net olarak
bilinmemekte veya veriler birbirini tutmamaktadır. Türkiye’de tarımsal faaliyette
bulunan işletme başına 2014 yılında 61 dekar alan düştüğü dikkate alındığında fıstık
üreticilerinin arazi miktarlarının yeterli büyüklükte olduğu ileri sürülebilir. Komşu
illerde fıstık üretimi ortalama 68.8 dekar alanda gerçekleşmektedir. Siirt ilinden fazla
olarak üretici başına düşen alan 143 dekar ile Şanlıurfa İli olmuştur.
Siirt ilindeki fıstık üreticilerinin %52’sinin fıstık üretim alanlarının 6 ile 60 dekar,
%16’sının 61 ile 170 dekar, %19’unun 171-300 dekar ve %13’ünün 300 dekar üstü
olduğu belirlenmiştir. Özellikle ortalama işletme genişliği olan 131 dekarın altında
üretim yapan üreticilerin oranı yaklaşık %70’dir ve bu üreticilerin %80’inin tarımsal
üretim dışında bir gelirlerinin olmaması önemli bir noktadır. Bu durum tarım dışı gelir
kaynakları olmayan üreticilerin ortalama işletme büyüklüklerinin 88 dekar, tarım dışı
gelirleri olan üreticilerin ise ortalama işletme genişliklerinin 174 dekar olması da fıstık
üretimine tarımsal üretim dışından da bir kaynağın sağlandığının göstergesidir.

FISTIK ÜRETİCİLERİ ÜRETİM ALANI

6 ile 60

61 ile 170

171 ile 300

301 ve üstü
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Türkiye’de son yıllarda tarımda, kırsal alanda önemli konulardan ve de sorunlardan
birisi giderek yaşlanan nüfus varlığıdır. Bu durum üretimi doğrudan etkileyen bir unsur
olup, tarımsal üretimin devamlılığı açısından önemli bir sosyolojik olgudur. Yapılan
araştırmalar kırsalda yaş ortalamasının 50’nin üzerine çıktığını ortaya koymuştur. Bu
durum Siirt fıstığı üretimi yapan üreticilerde de izlenmiştir. Özellikle tarım dışı geliri
olmayan fıstık üreticilerinin tarımsal deneyimleri (25 yıl ve üzeri) ve yaşları (ortalama
52) yüksektir. Tarım dışı geliri olan üreticilerin ise tarımsal deneyimleri (18 yıl ve altı)
ve yaşları nispeten daha düşüktür. Bu verilerden, tarım dışından da sektöre yatırım
yapıldığı sonucuna ulaşmak mümkündür (üretim alanları geniş olan üreticilerde).
Bunun dışında, ikinci kuşak da ek uğraş olarak baba mesleğini sürdürmektedir.
Özellikle tarım dışı geliri olan ve fıstık sektöründe deneyimlerinin yıl itibariyle az olan
(esas gelir kaynağı tarım olanlara göre) üreticilerin, fıstık yetiştiriciliğindeki
tecrübelerini ailelerinden kazanılmakla birlikte kendilerinin fıstık alım-satımı, fıstık
işlemesinde görev almaları gibi tarımsal sektör bileşenlerinden kazandıkları
belirtilebilir. Kır kökenli ve kırda yaşamını sürdüren fıstık üreticilerinin tarımsal
faaliyetlerle sürekli iç içe olduğundan tarımsal deneyim konusunda kesin yeterlilik
göstermektedir.
Siirt ilinde tarım dışı geliri olmayan üreticilerin %85’i fıstık dışında başka tarımsal ürün
yetiştiriciliği yapmamaktadır. Tarım dışı gelire sahip olan üreticilerin ise %35’i fıstık
dışında başta buğday, üzüm ve nar yetiştiriciliği de yaparak karşılaşabilecekleri tarımsal
riskleri (kuraklık, dolu gibi) ekonomik açıdan dağıttıklarını ileri sürülebilir.
Siirt İlinde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Fıstık Üreticileri Birliği’ne yaklaşık
8000 fıstık üreticisinden 5300 tanesinin üyeliği bulunmaktadır. Tanı çalışmasında da
üreticilere Fıstık Üreticileri Birliği’ne üye olup olmadıkları sorulmuştur. Siirt ilinde
üreticilerin %67.7’si birlik üyesidir. Çalışmalarda, görüşülen çiftçilerde de bu oranın
yakalanmasına çalışılmıştır. Görüşülen üreticilerin yaklaşık %30u Fıstık Üreticileri
Birliği üyesi değildir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişilerin örgütlü bir yapıda olması
istenilen ve beklenilen bir durumdur. Bu açıdan fıstık yetiştiricilerinin Siirt ilinde
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örgütlü bir yapıda olduğu söylenebilir. Birlik üyesi olmayan üreticilerin % 70’inin tarım
dışı bir gelire sahip oldukları belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile tarım dışı geliri olanların
% 47’sinin birlik üyeliği olmadığı saptanmıştır.
Komşu illerdeki fıstık üreticilerinin Siirt İlindeki gibi örgütlü yapıda olmadığı
gözlemlenmiştir. Nitekim, komşu illerdeki fıstık üreticilerinin % 92.5’inin herhangi bir
birlik veya kooperatife (Tarım Kredi Kooperatifleri değerlendirme dışı tutulmuştur) üye
olmadıkları belirlenmiştir. SFİT’in çalışmalarına başlaması ile birlikte Siirt İlindeki
örgütlü yapı, komşu iller için de rol model olacağı için önemli bir avantaj sağlayacaktır.
Siirt İlinde Birlik üyesi olan üreticilerin ortalama arazi genişliği 145 dekar, olmayan
üreticilerin ise 73.5 dekar olduğu saptanmıştır. Bu veriler, SFİT’in faaliyete geçtikten
sonra hammadde temininin Birlik üyelerinden sağlanabileceğini bir göstergesidir.

ORTALAMA ARAZİ GENİŞLİĞİ (DEKAR)

birlik üyesi olanlar

birlik üyesi olmayanlar

4.1.2 Fıstık Perakendecileri – Toptancı - İşleyicileri
Bölgedeki işletmelerin büyük çoğunluğu, mikro ve küçük ölçekli aile işletmeleridir. Bu
tür işletmelerin ülke çapında yaşadığı sorunlar burada da görülmektedir.
Ekonomi içerisinde böylesine önemli bir yer tutan bu şirket yapılarının sağlamlığı, çevre
koşullarına uyumluluğu ve sürekliliği ekonomik hayata olumlu olarak etki etmektedir.
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Ancak, bu tür işletmelerin hala geleneksel yöntemlerle idare edilmeye çalışılması
sonucunda, büyüme ve kurumsallaşma gerçekleşememektedir.
Bu tür işletmelerin güçlü yanları, hızlı karar alabilme yeteneği, bürokrasinin az olması,
aile kültürünün işletme kültürüne katkısı, sahiplik ve sahiplenme duygusu, esneklik ve
dinamizmdir. Ancak bu özellikler, günümüzde işletmelerin rekabet gücü kazanması ve
büyümeleri için yeterli değildir. Küçük ve mikro ölçekli bu işletmelerin en göze çarpan
özelliklerinden biri de, sektör deneyimlerinin uzun oluşudur. Siirt fıstığını perakende
olarak satan işletmelerin sektördeki deneyimleri, ortalama 19 yıl, toptancıların 4.5 yıl,
fıstık işleyicilerinin ise 4 yıldır. İller arasında ortalama deneyim açısından (yıl olarak)
bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.

SEKTÖR DENEYİMLERİ (YIL)

perakendeciler

toptancılar

işleyiciler

Fıstığı perakende olarak pazarlayan işletmelerde Siirt İlinde ortalama 2,7 kişi, komşu
illerde ise ortalama 2,5 kişi çalışmaktadır. Mevsimsel olarak farklılık göstermekle
beraber yıl içerisinde Siirt İlindeki toptancı firmalarda ortalama 14, komşu illerdeki
toptancılarda 12,5 kişi istihdam edilmektedir. Fıstık işleyen fabrikalarda, işleme tesis
yapısı ile mevsime bağlı olarak değişen ortalama istihdam edilen kişi sayısı Siirt ilinde
3,5 olarak hesaplanmıştır. İstihdam değerleri belirlenirken sürekli, geçici, en az 3 ay
süreli çalışanlar, dikkate alınmıştır. İşletmelerde doğrudan istihdam sağlanan bireyler,
20

değerlendirmeye alınırken, yaratılan bazı dolaylı istihdam verileri ise (yevmiyeli geçici
çalışanlar, nakliye, sözleşmeli üretim yapanlar) değerlendirilmemiştir. Eğer bu da
değerlendirmeye alınsa idi ortalama istihdam verilerinin tanı çalışması izlenimlerine
dayanılarak, en az 3 kat daha yüksek çıkması muhtemel olacaktı.

Sektördeki Firmaların Durumu
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14

2,7

4,5

60%

PERAKENDECİ FİRMALAR

35%

TOPTANCI FİRMALAR

Sektörel Deneyim

Ort.Çalışan

4

3,5

0

İŞLEYİCİ FİRMALAR
Kendi Marka Oranı

Siirt ilinde perakendeci olarak yer alan işletmelerin % 60’ı kendi markaları ile satış
yapmaktadır. Kendi markası ile satan perakendecilerde, satışlar dökme, yarımşar ve
kiloluk paketler şeklinde gerçekleşmektedir. Toptancılarda kendi markası ile pazarlama
kanallarında yer alan işletmelerin oranı %35’dir. İşleyicilerde ise kendi markası ile satış
yapan işletmeye rastlanmamıştır. Ancak kendi markası ile toptancılık yapan işletmelerin
aynı zamanda işleme tesisleri olmasından dolayı bazı işleyici firmaların da markalı
oldukları söylenebilir.
Siirt ilindeki işletmelerin markalaşmış olmasına rağmen markaları sadece yörede, kendi
müşterileri arasında bilinmektedir. Son kullanıcılar, sadece “Siirt Fıstığı” olarak
ürünleri almaktadır.
Gaziantep ilinde fıstık sektöründe yer alan perakendecilerin ve özellikle toptancıların
kendi markaları ile faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir. Gaziantep ilindeki işletmelerin
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markalaşması ile Siirt ilinin markalaşması birbirinden farklıdır. Gaziantep’teki
markalar, genellikle son kullanıcı tarafından da bilinmektedir. Bu bölgede, Ülke çapında
faaliyet gösteren işletmeler, markalar da bulunmaktadır.
Diğer illerdeki perakendeci ve toptancıların markalaşamadıkları saptanmıştır. Burada
da küçük işletmeler bulunduğu için markalaşabilecek bir kapasite göze çarpmamaktadır.
Bu bölgelerin üretimleri, özellikle Gaziantep’teki markaların içinde satılmaktadır.
Siirt ilindeki perakendecilerin devlet teşviklerinden yararlanmadığı, toptancıların ise
sadece %15’inin devlet teşvikinden yararlandıkları gözlemlenmiştir. Buna karşın
Gaziantep ilindeki toptancıların % 45’inin farklı devlet desteklerinden yararlandıkları
belirlenmiştir.
Siirt ve komşu illerdeki fıstığı perakende olarak pazarlayan işletmelerin ulusal ve
uluslararası pazarlarda geçerli herhangi bir kalite belgesine (Gıda Ticareti yapanların,
Tarım İl Müdürlüklerinden alınan İşletme Kayıt Belgesi, bazı işletmelerin de, Marka
Tescil Belgesi bulunuyor) sahip olmadıkları saptanmıştır. Siirt ilinde toptancılık
faaliyetinde bulunan işletmelerin % 30’unda kalite belgesi bulunmaktadır. Gaziantep
ilindeki toptancı firmalarda ise kalite belgesi bulunan işletmelerin oranı % 48’dir. Bu
husus Gaziantep işletmelerinin yurt içi ve dışı ile daha çok işbirliği yaptığını da
göstermektedir.

22

TOPTANCILAR KALİTE BELGESİ (%)

Siirt

Gaziantep

Günümüzde pazarlama stratejisi olarak web siteleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu
bağlamda Siirt ilindeki perakendecilerin %60’ının, toptancıların da %50’sinin kendi
işletmelerine ait bir web sitesi ve sosyal medya siteleri bulunmaktadır. Komşu illerde
internet üzerinden reklam ve satış faaliyetlerinde bulunan il Gaziantep’tir
(perakendecilerin %20’si, toptancıların %47’si).
Globalleşen dünyada Siirt bölgesi içinde yer alan işletmelerin rekabet gücünün
artırılabilmesi için gelişmiş pazarlardaki firmaların kurumsal yapılarının know-how
olarak bölgeye transfer edilmesi gerekmektedir. Bölgede mikro ve küçük ölçekli aile
işletmelerinin yönetimi genellikle tek kişide yoğunlaşmaktadır. Bunun sonucunda
şirketin büyüme potansiyeli o kişi/kişilerin vizyonu ile sınırlı kalmaktadır. Yetki devri
yapılması ve ilgili profesyonellerin karar alma mekanizmasına katılması şirketin
gelişimi acısından büyük önem taşıyacaktır. Şirketin uzun soluklu büyüyerek gelişmesi
yeni nesillerin yönetici olarak yetiştirilmesi ve işe hazırlanması gerekmektedir.
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Bölge kültürünün ortaklık yapısının yeterince gelişmemiş olması şirketlerin tek başına
hareket etme eğilimi, şirketlerin pek çok zorlukla tek başına mücadele etme sonucunu
doğurmaktadır. Dünyada gelişen yeni yönetim anlayışları kümelenme, birleşme,
sektörel dış ticaret birliktelikleri önemli rekabet avantajları oluşturmaktadır.
Siirt bölge ekonomisinin tarıma ve tarımsal ürün işleme sanayisine dayalı olduğundan
dolayı emek yoğun işletmeler yoğunluk taşımaktadır. Geleneksel emek yoğun
işletmelerin genel özelliği olan düşük teknoloji ve düşük katma değer işletmelerin
karlılığının da düşük olması sonucunu doğurmaktadır.

4.2 SFİT yerleşim düzeyinde genel değerlendirilmesi
Tanı çalışmaları öncesinde gerek basında, gerekse de yapılan toplantılarda SFİT ile
ilgili olarak aşağıdaki konularda bilgilendirmeler yapılmıştır.
Siirt fıstık potansiyelinin ekonomiye aktarılması için proje kapsamında 6500
metrekarelik ortak işleme tesis kuruluyor ve bölgedeki 8000e yakın fıstık üreticisinin,
işlemecisinin, toptan ve perakende satış yapanların doğrudan ya da dolaylı yoldan bu
tesisten yararlanması hedefleniyor. Bölgeden giden fidanlarla, komşu illerde de Siirt
fıstık üretimi başlamış durumdadır. Önümüzdeki senelerde bu bölgelerden de tesise
işlemek üzere fıstık gelmesi beklenmektedir. Mevcut durumda bu sektörde KOBİ
sınıfında yer alan işletme sayısı yok denecek kadar az. Bu proje içindeki çalışmalarla,
ilgili kişilerin de birer ticari işletme sınıfına girmesi hedeflenmektedir.
Fıstığın modern teknolojiye sahip makinalarda işlenmesi, fıstıkta oluşabilecek
aflatoksinin doğru depolanma koşulları sağlanarak engellenmesi ve böylelikle de
kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Temizleme, kurutma, tuzlama gibi işlemlerden geçecek olan fıstık son olarak
vakumlanarak, iç ve dış pazarların beklentileri doğrultusunda farklı şekillerde
paketlenebilecek.
24

Yönetim, işletme ve gıda üretim kuralları ile ilgili çeşitli kalite belgelerine sahip olacak
tesiste üretim bantları dışında ürün saklama üniteleri ve eğitim alanı da bulunacak.
Tesiste iki farklı iş olanağı da sunulacak
-

Ürünü alarak işlemek ve pazarda direkt olarak, tek bir marka ve özel bir etiket ile
satmak.

-

Fıstığın alınıp işlendikten sonra, yerel imalatçılara geri teslim edilmesi.

Hangi model tercih edilirse edilsin, tesis tamamen maliyetin karşılanması üzerine
kurulacak ve KOBİ’lerin tesisin kapasitesinden eşit muamele ile yararlanması
sağlanacak.
Tesis yönetici ve çalışanlarının yetenek ve becerileri çeşitli eğitimlerle geliştirilirken
KOBİ’ler için de eğitim programı uygulanacak. Pazarlama, satış, üretim, depolama
teknikleri ve kalite, gıda güvenliği, işletme, kurumlaşma, dış ticaret gibi konularda
hazırlanacak olan eğitimler sayesinde tesis ile birlikte çalışan işletmelerin de
kapasiteleri artırılacak. Yereldeki işletmelere rol model olmak kendi işlerini geliştirerek
büyüme potansiyeli bulunan beş üretici ve/veya işletme için, beraber çalışmalar
yapılacak, uygulanabilir iş planları hazırlanacak ve uygulaması için danışmanlık
yapılacak.
SFİT, şu sıralarda inşaatı devam etmektedir. Planlamalara göre 2017 Ocak ayında
İdari Binaların yapımı tamamlanmış olacaktır. 2017 Şubat ve Mart aylarında
makinalar gelecek, bunları montajları tamamlanırken işletmenin üretim binası inşaatı
da sona gelecektir. Hedeflere göre 2017 hasat döneminde işletmenin ilk dönem
çalışmaları başlayacaktır.
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Siirt ve komşu illerdeki fıstık üreticilerinin, perakendecilerin, toptancıların ve
işleyicilerin SFİT’ten haberdar olup olmadıkları, SFİT hakkındaki düşünceleri ve SFİT
ile bölgede hangi konularda değişim yaşanabileceği, tanı çalışmasının bu bölümünde
değerlendirilmiştir.
Tanı çalışmasına katılan 73 işletmenin 9 tanesi SFİT hakkında sorulan sorulara cevap
vermek istememişlerdir (Gaziantep ve Adıyaman’daki fıstık üreticileri). 64 işletme
üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, işletmelerin % 87,5’inin SFİT hakkında
bilgisi olduğu, %10,9’unun yeterince bilgisinin olmadığı ve % 1,6’sının SFİT hakkında
herhangi bir bilgisinin olmadığı belirlenmiştir.

SFIT Bilinirlik Düzeyi (64 işletme)
11%

2%
SFİT'den haberdarım
Yeterince bilmiyorum

87%

Hiç duymadım

İşletmelerin yapısı ve iller açısından değerlendirildiğinde;


Üreticilerin % 81,2’si, perakendecilerin tamamı, toptancıların % 90’ı, işleyicilerin ise
% 70’inin SFİT hakkında bir bilgiye sahip oldukları,



Üreticilerin %16’sı, toptancıların % 10’u ve işleyicilerin %30’unun SFİT hakkında
yeterli bilgiye sahip olmadıkları,



Üreticilerin %3,7’sinin ise SFİT hakkında bir bilgilerinin olmadığı,



Siirt İlindeki üreticilerin % 88,5’i toptancıların %75’i, perakendecilerin tamamı ve
işleyicilerin % 66’sı SFİT hakkında bilgiye sahip oldukları,
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Siirt İlindeki üreticilerin % 7,7’sinin, işleyicilerin % 34’ünün ve toptancıların %25’inin
SFİT hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları,



Siirt İlindeki üreticilerin % 3,8’inin SFİT hakkında bir bilgilerinin olmadığı,



Gaziantep’teki toptancı, perakendecilerin %90’ının SFİT hakkında bir bilgiye sahip
oldukları,



Kahramanmaraş’taki üreticilerin ise SFİT hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları
belirlenmiştir.

SFİT bilinirlik Düzeyi (Kategorik)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Üretici

Perakendeci

SFİT'i biliyorum

Toptancı

Yeterli Bilgim Yok

İşleyici

Hiç bilmiyorum

SFİT’in yaratabileceği değişimler Siirt ilindeki işletmeler açısından değerlendirilmiştir (çizelge
2).
Değişim

İşletme Yapısı

Üretici

Perakendeci

Toptancı

İşleyici

Konuları

(%)

(%)

(%)

(%)

Siirt fıstığının markalaşması

84.6

60

50

34

Pazarlama kolaylığı

84.6

-

20

-

Üretim miktarı ve çiftçi gelirinin artması

84.6

-

30

-

Ürünün değerinden satılması

92.3

-

50

34

Kooperatif – Birlik bilincinin artması

7.7

-

10

-

İstihdam sağlaması

73.1

-

20

-
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SFİT’in faaliyetine başlaması ile yaratacağı olumlu değişim sorgulandığında üreticilerin
%84,6’sı SFİT’in Siirt fıstığının markalaşması, pazarlama kolaylığı ve üretim miktarı ve çiftçi
gelirinin artması konularında olumlu etki yaratacağını ifade etmektedirler. Üreticilerin %92,3’ü
SFİTin ürünün gerçek değerinde satılacağına büyük katkısı olacağını belirtmektedirler. Ayrıca
üreticilerin %73,1’i SFİT’in bölge istihdamına olumlu katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.
SFİT’in Siirt bölgesinde ekonomik ve sosyal olarak büyük önem taşıyan bir ürün olan Siirt
Fıstığının daha fazla katma değer sağlaması amacına hizmet etmesi itibariyle yerel ve bölgesel
kalkınma açısından olumlu katkı yapacağı açıktır.
Bilindiği gibi Siirt bölgesinde yetişen fıstık türü küresel piyasada yoğun olarak işlem gören İran
ve A.B.D. tipi ürünlere en yakın (hatta daha lezzetli) ürün görünümündedir. Ancak bu lezzet
avantajının pazarlarda doğru tanıtılması büyük önem arz etmektedir. Bu gereklilik hem ürün
için istenebilecek birim fiyatı yükseltmek hem de ürünü farklı bir noktada konumlandırabilmek
adına gereklidir. Her ne kadar ihracatçı birlikleri koordinasyonunda tanıtım faaliyetleri
yürütülmeye çalışılıyorsa da ihracat rakamları bu çabanın daha organize, planlı ve hedef odaklı
yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. SFİT çatısı altında çok daha profesyonel olarak
yürütülecek olan tanıtım faaliyetlerinin sonucunda ürünün markalaşması, üretim
miktarının ve çiftçi gelirinin artması beklentisi yaygındır. Üreticilerin büyük bölümü (%92)
tarafından, yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve bitmiş ürün olarak pazara sunuş süreci oldukça
zahmetli olan Siirt Fıstığı, SFİT faaliyetleri ile, değerini bulacak şekilde pazarlanacağı ifade
edilmektedir.
Görüşülen tüm gruplar, SFİT’in, Siirt fıstığının markalaşması konusunda çok önemli katkıları
olacağını belirtmiştir.
SFİT’in açılmasıyla birlikte Siirt ilindeki üreticilerin %84,6’sı tesisin başarıya ulaşacağını ve
tesise hammadde verecekleri belirtirken, %15,4’ü kararsız kalmaktadırlar. Perakendecilerin
%20’si tesisin başarılı olacağını, %60’ı kararsız olduklarını ve %20’si de tesisin başarılı
olamayacağını ifade etmişlerdir. Toptancıların ise %60 tesisin bölge için faydalı olacağını, %
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25’i bir süre bekleyip ondan sonra değerlendirmek istediklerini, %15’i ise tesisin başarıya
ulaşamayacağını belirtmişlerdir.

SFİT'e Bakış Açısı
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Üretici
Perakendeci
Toptancı
Başarılı olacak

Başarısız olacak

Kararsız

Fıstık işleyicisi olan işletmelerin, tesis tamamlandıktan sonra piyasa şartlarına göre bir
değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını belirtmeleri tanı çalışmasının dikkat
çekici bir bulgusudur.
Komşu illerdeki işletme sahiplerinin %60ı, SFİT’in, Siirt fıstığının markasına katkı
sağlayacağını belirtirken, %40’ı tesisin istenilen başarıyı yakalayamayacağını
düşünmektedirler. Bu düşüncenin ifade edilmesinde komşu illerdeki işletme
sahiplerinin kendilerine rakip olacak bir yapıyı istememelerinin de etkili olduğu
bilinmektedir. Siirt ve komşu illerdeki SFİT’in başarılı olamayacağını belirten kişilerin
ortak düşüncesi, istenilen başarının gelebilmesi için SFİT’in iyi bir yönetim
kademesinin oluşturulması gerekliliğidir.
Ancak elde edilen en önemli bilgi, ne kadar tanınıyor gibi görünse de, SFİT kapasitesi,
yapabilirlikleri, hedefleri gibi konularda tam olarak tanınmamaktadır. Genel düşünce ve
öğrenilmek istenen husus, kendilerine ne kadar katkı sağlayacağıdır.
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4.3 SFİT ile birlikte işletmelerin ekonomik kapasite ve
üretim yapısında meydana gelebilecek değişimler
SFİT’in üretime başlaması ile birlikte, tarımsal üretimin kalitesinin artması, ürünlerin
daha yüksek bedellerle değerlendirilmesi, girdi kullanımında bilincin artması ve
maliyetlerin azalması yanında, her alanda üretim kapasitesinin de artacağı
düşünülmektedir.
Görüşmelerde edinilen genel izlenim, belirtilen hususların, araştırılmış bir bilgi
olmaktan çok, bu kişilerin niyetlerini belirttikleridir. Bu husus, Siirt fıstığı ile ilgili
kitlenin, böylesi bir tesisten beklentilerini ve ihtiyaçlarını göstermektedir.

4.3.1 Kapasite kullanımında değişimler
SFİT ile birlikte tüm işletmelerin kapasite kullanımında meydana gelen değişiklikler
üretim ve işleme miktarını doğrudan etkilediği için çok önemlidir.
Siirt fıstığı yetiştiriciliği yapan üreticilerin % 85,2’si gelecek üretim döneminde fıstık
yetiştiriciliği yaptıkları arazileri artıracaklarını, %14,8’i üretim alanlarında herhangi bir
değişikliğe gitmeyeceklerini belirtmişlerdir. Toptancı ve işleyiciler, gelecek yıllarda
kapasitelerinde önemli bir değişiklik yapmayacaklarını (%90’ını) belirlenmiştir.
Perakendecilerin ise gelecek yıllarda ekonomik olarak zorlanmaları (nakit alım,
vadelerin kısa olması, depolama imkanlarının olmaması) nedeni ile satış hacimlerini
düşürebilecekleri saptanmıştır.
4.3.2 Hizmet sunumunda değişimler
Hizmet

sunumu

ile

kastedilen;

işletmelerin

pazarlama

kanalında,

ürün

değerlendirilmesinde, girdi temininde görülen değişimlerdir. Çalışma kapsamındaki
toptancıların ve perakendecilerin, SFİT ile birlikte pazarlama yapısında, satış
çalışmalarında değişimler görülecektir. Siirt ilinde faaliyet gösteren toptancıların % 45i
almış aldıkları Siirt fıstığını il veya komşu illere, %45i il veya bölge dışı illere (İstanbul,
Ankara ve Bursa başta olmak üzere), %10’u da iller dışında başka ülkelere ihracat
yaparak satışlarını gerçekleştirmektedirler. SFİT ile birlikte Siirt fıstığının pazarlama
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yapısının değişmeyeceği, ama satışların artacağı ya da kolaylaşacağı söylenebilir.
Özellikle Birlik üyesi üreticilerin SFİT ile anlaşma imzalanması neticesinde sözleşmeli
üretime geçilmesi muhtemel olacağından herhangi bir pazar sıkıntısının olmayacağı
işletmeler tarafından belirtilmiştir.

Mevcut Durumda Satış Kanalı
Başka Ülkelere Satan Firma Oranı

Siirt ve Diğer İllere Satan Firma Oranı

Siirt ve Komsu İllere Satan Firma Oranı

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4.3.3 Hammadde temininde değişimler
Tarımsal ve kırsal kalkınma uygulamalarında yerel ekonomik kalkınma önemlidir.
Bunun göstergelerinden birisi üretim için temin edilen girdilerin yeridir. 2015 yılı
itibariyle fıstık üreticilerinin % 80i üretmiş oldukları Siirt fıstığını toptancılara ortalama
22,5 TL’den (tam dolu, işlenmiş) satmaktadırlar. Siirt fıstığını yaş olarak 2015 yılında
ortalama 7,5 TL’den toptancılara satan üreticiler de bölgede bulunmaktadır. Toptancılar
almış oldukları Siirt fıstıklarını 2015 yılı için ortalama 30 TL’den il veya il dışındaki
perakendecilere satmışlardır. Siirt ilindeki perakendecilerin Siirt fıstığını 2015 yılında
ortalama 38 TL’den sattıkları belirlenmiştir.
Hammadde temini için bazı önemli üretim değerlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bir
dekarda ortalama 27-30 ağaç bulunmaktadır. Ortalama verim dekar başına (ilçelere
göre, toprak yapısına göre) yaş fıstıkta 220 kg, kuru fıstıkta 32 kg olarak hesaplanmıştır.
Dekar başına maliyet (işgücü, mazot, gübre, tarla kirası, ekipman masrafı, ilaç dahil)
ortalama 270 TL’dir.
31

4.4 SFİT ile birlikte kurumsallaşmada meydana gelebilecek
değişiklikler
Günümüz dünyasında bölgesel kalkınmanın temel göstergelerinin başında, bölgenin
rekabetçiliğinin ve refah seviyesinin artmış olması gelmektedir. Bunu sağlamanın başta
gelen yolu da bölgedeki ekonomik ortamı oluşturan işletmelerin teknolojik olarak
gelişmesi ve verimlilik prensibi ile hareket etmesi sonucu uluslararası pazarda rekabet
edebilirliklerinin sağlanmasıdır.
SFİT’in üretime geçmesiyle birlikte, fıstık sektöründeki işletmelerin kurumsallaşmasına
yani yönetim biçimlerine, insan kaynakları kullanımına, iş bölümüne ne kadar katkıda
bulunduklarının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.
Fıstık konusunda gerek daha önce yapılan araştırmalar ve uygulanan projeler, gerekse
mevcut proje kapsamında yapılan çalışmalar, sektörün 3 ana konuda sorunları olduğunu
ortaya koymaktadır. Bunlar;
-

Yetiştirme süreci ile ilgili sorunlar

-

Ürün işleme ile ilgili sorunlar

-

Tanıtım ve pazarlama ile ilgili sorunlar

olarak belirlenmiştir.
Yetiştirme ile ilgili sorunlar;
-

Periyodisite sorunu

-

Tek çeşit bahçe kurulmaması, karışık ürün elde edilmesi

-

Bahçe sahiplerinin bahçeyle yeterince ve bilinçli şekilde ilgilenmemesi

-

Hasat zamanı ve yöntemleri konusundaki bilinçsizlik (deneyimsiz işçi tarafından
bilinçsiz, elle hasat, sırıkla vurma, toprakla temas, hasatta mekanizasyon eksikliği,
firenin yüksek olması ve bilinçli üretim yapılamaması

-

Modern tarım aletleri kullanılması yerine işgücüne dayalı tarım yapılmasından
kaynaklanan yüksek işçilik maliyetleri
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-

Ürünün toplanması aşamasında yöresine uygun bir standart bir toplama zamanı
olması gerekmektedir. Çiftçilerin bunları belli bir standarda göre yürütmemesi

-

Fıstık tarımında “Bitki Koruma Uygulamalarının” bilinçsiz yapılması ve
denetimlerin yetersiz kalması

-

Yeni bahçe tesislerinin sulu tarıma dayanıklı çeşitlerle yapılmaması

-

Yeterli sulama yapılamaması

-

Damla sulamanın yeterince yapılamaması

SFİT faaliyete Siirt’te yerleşik sektöre hitap etmenin ötesinde, Türkiye’deki bu sektörde
faaliyet gösteren çiftçi ve işletmelerin büyük bir ihtiyacını da karşılayacaktır. Ürünlerin
pazarın taleplerine uygun halde olabilmesi için en başından, yetiştirme aşamasından
başlayarak kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle, SFİT kuruluş
aşamasından başlayarak yetiştiricilere uygun eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.
Bunun yanında modern tarım aletleri ve sulama ile ilgili olarak, sunulan desteklerden
yararlanılması gerekmektedir.
Ürün işleme ile ilgili sorunlar:
-

Ürüne uygun tasarlanmış işleme makine ve ekipman bulunmaması

-

Üreticinin kendisinin soyma işlemi yapması nedeniyle ürünün kalitesinin düşmesi

-

Çıtlatma ve ayırma teknolojilerinin yeterince gelişmemiş olması

-

Kontrollü depolama, lisanslı depoculuğun oluşmamış olması

-

Küçük tüccar, merdiven altı üretim ve fason işlemenin, kayıt dışılığın önüne
geçilememesi

-

Fıstığın teşvik sistemi içerisinde yer almaması ve kayıt altına alınamaması

-

Düşük kalite, aflatoksinli fıstığın, yüksek kaliteli fıstık ile paçal yapılmasının önüne
geçilememesi

-

Aflatoksin probleminin tam anlamıyla çözülememesi

-

Kalifiye eğitimli eleman eksikliği

-

Hâlihazırda fıstık yetiştirilen bahçelerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların
yetersiz olması
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SFİT ile fıstığın modern teknolojiye sahip makinalarda işlenmesi, fıstıkta oluşabilecek
aflatoksinin doğru depolanma koşulları sağlanarak engellenmesi ve böylelikle de
kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, ürünler, özellik ve
kalitesine göre ayrıştırılacak, buna göre de değişik özellikteki fıstık pazara değişik
fiyatlarla sürülebilecektir. SFİT bu çalışmaları yürüten işletmelere de hem örnek
olarak, hem de eğitim vererek katkıda bulunabilecektir.
Tanıtım ve Pazarlama ile ilgili sorunlar:
-

Ortak akıl oluşturulmamış olması ve bir yol haritasının eksikliği

-

Pazarlama ve tanıtım eksikliği, yurt dışında depoların bulunmaması

-

Ürünün genel olarak markalı ve ambalajlı değil dökme olarak satılması

-

İç fıstık standardının hazır olmaması

-

Fıstığın, nihai ürün endüstriyel üretim girdisi olarak tüketiminin arttırılamaması

-

Kayıtsız işletmeler nedeniyle haksız rekabetin önüne geçilememesi

Türk üreticilerin ve işletmelerin iç pazarda verimli ve sağlıklı ürünler sunmalarının, dış
pazarlarda uluslararası rakiplerine karşı daha rekabetçi bir yapıya sahip olmalarının
sağlanmasının yanı sıra ürün kalite ve güvenirliğinin test edilmesi adına SFİT
laboratuvarı, sektördeki tüm paydaşlara hizmet vermelidir/verecektir. Bu açıdan
bakıldığında SFİT’in, sektöre tanıtım, pazarlama ve kurumsal yapılanma adına büyük
katkısı olacağı açıktır. SFİT kanalı ile yapılacak tanıtım ve pazarlama çalışmaları,
markalaşmaya katkı sağlayacak ve diğer üretici, işleyici ve türlü şekillerle pazara ürün
sunan işletmeleri de bilimsel, profesyonel çalışmaya itecektir.
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4.5 İşletmelerde meydana gelen davranış – düşünce
değişiklikleri
Bölge ekonomisi, emek yoğun sektörlere dayanmaktadır. Bunun en açık göstergesi de
tarım ağırlıklı çalışmaların olmasıdır. Buna bağlı olarak istihdamın ağırlığı da bu
sektörde oluşmaktadır. Ancak burada tarıma dayalı sanayi gelişmediği için, vasıflı insan
kaynağı da göreceli olarak eksik kalmaktadır.
SFİT’in ilde ve bölgede tanınması ile birlikte, sektör içindeki kişi ve işletmelerde de
önemli davranış, düşünce değişiklerinin beraberinde geleceği açıktır. Özellikle tanı
çalışması sırasında çıkartılan gözlemler sonucunda, işletme sahiplerinde ortaya
çıkabilecek davranış-düşünce değişikliklerini şu biçimde sıralamak mümkündür:
-

Kurallara uyma; standartların oluşması ve SFİT’in bölgede tanınırlığının artması
ile buna göre oluşturulan sisteme ve kurallara uyma zorunluluğu da beraberinde
gelecektir.

-

Yeni ürünler geliştirme: Pazarın taleplerinin öne alınması ile birlikte, yeni
ürünlerin geliştirilmesi de zorunlu hale gelecektir. Üretimin artacak olma ihtimali
de bu görüşü desteklemektedir.

-

Farkındalık: Pazarda tanınırlığın artması, ürünlere olan talebi de artıracak ve il
içindeki tüm ilgili birimler, bu tarım/sanayi kolundan elde edilebilecek faydaların
farkına varacak ve üretim de buna göre şekillenecektir.

-

Markalaşmanın gerekliliği: Benzer ürünlerin pazardaki tanınırlığı, Siirt fıstığının
da markalaşma gereğini ortaya çıkarmaktadır. Markanın bilinirliği bu konudaki
hassasiyeti daha da artıracaktır.

SFİTîn kurumsal yapısı altında gerçekleşen faaliyetler ile sektöre ve ürüne ilişkin kalite ve
güvenilirlik anlayışında da önemli gelişmeler sağlanacaktır.
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4.6 Planlanamayan, beklenmeyen gelişmeler - çıktılar
Tanı çalışması ile birlikte önceden planlanmayan, beklenmeyen gelişmelerin-çıktıların
oluşması da doğaldır. Bu konuda en önemli çıktı, il dışından da SFİT’e karşı olumlu bir
tutumun ve buna bağlı olarak da, SFİT’in diğer iller için bir rol model olmasıdır. İşletme
sahiplerinin ortak düşünceleri değerlendirmiş ve SFİT ile bölgede aşağıda belirtilen
hususların oluşacağı çıkarılmıştır;
-

Farkındalık oluşturulacak,

-

Ürün geliştirme-pazarlama alanında (taban fiyatı oluşumu, markalaşmanın artması
gibi) başarılar sağlanacak,

-

Kırsalda örgütlenme alanında başarılar oluşabilecek,

-

İstihdam yaratılacak,

-

Yerel kaynakları harekete geçirmede başarılar sağlanacak,

-

Kurum-kuruluşlarla işbirliği ve iletişim alanında başarılar yaşanacaktır.

4.7 Çarpan etkiler
-

İstihdam artışı ve yeni istihdam alanları: Hem bu sektörde hem de bağlı
sektörlerde oluşacak gelişmelere bağlı olarak, yeni iş alanları doğacak ve buralarda
eleman ihtiyacı oluşacaktır. SFİT devreye girmesi ile birlikte, genel kanaat, bölgenin
entegre bir tesis kazanacağı yönündedir. Bu da, bölgede yan sanayi üretimlerinin
oluşacağını, var olanların kapasite artışına gideceğini göstermektedir. Bunun en
önemli göstergesi paketleme ürünleridir. Şu aşamada bölgede paketleme ürünleri ile
ilgili önemli bir üretim bulunmamaktadır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda, bu tür
üretimler için bölgede yatırım yapılabilecektir. Bunun yanında istihdam artışına
katkı sağlayabilecek alanlar şu şekildedir;


Taşıma sektöründeki muhtemel gelişmeler



Yan ürünler satış, pazarlama çalışmaları



SFİT örnek alınarak oluşacak çevre düzenleri
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-

Kapasite artışı: Üretim ve buna bağlı olarak satışların artmasına bağlı olarak,
kapasitede de artış beklenmektedir. Hem üretimde, hem işlemede ilgi artacak,
teknolojik çalışmalarla da fire oranında azalmalar olacaktır.
Mevcut durumda, kurulu küçük ve teknolojik açıdan yetersiz işletmelerde ürünler
işlenirken, büyük fire oranları ile karşılaşılmaktadır. SFİT getireceği teknolojik
üstünlükler sayesinde fire oranlarında büyük artış sağlayacaktır. Bunun yanında
değerlendirilemeyen ürünler de, değişik kullanımlar ile pazara sürülebilecektir.
Araştırmalar göstermiştir ki, mevcut durumda emek yoğun olarak çalışılmaktadır.
Hem üretimde hem de işlemede düşük teknoloji kullanılmakta ve önemli bir katma
değer oluşturulamamaktadır. Ayrıca yörede kümelenme, birleşme, ortak iş yapma
kültürü oluşmamıştır. SFİT bölgeye bu tür kavramların uygulamalarını getirecek ve
üretim kapasitesinde artışlar sağlanacaktır.
Bir diğer konu, SFİT’in kendi üretim kalitesini sağlayabilmesi için, buna uygun ham
ürün elde etme zorunluluğudur. Bunun için üreticilere eğitim verilecek ve ortak iş
yapma kültürünün getirileri aşılanacaktır.

-

Üretim artışı ve üretimde farklılaşma: Bilimsel çalışmalar ve sektöre olan ilginin
artması, ana ürün üretiminde de artışlar getirecektir. Pazarın talepleri de ürün
çeşitlendirmesine yönelmeyi getirecektir.
Mevcut durumda da, Siirt ve ilçelerinde fıstık üretimi sürekli bir artış
göstermektedir. Bu sektöre olan ilginin artması, yörede teşvik edilmesi, fidan
üretiminin olması, çiftçilerin bu sektöre olan ilgisini artırmaktadır. Fıstık Üreticileri
Birliği de bu konuda önemli katkılar sağlamaktadır. Şu anda bölgede 15.000.000
fıstık fidanı ekili durumdadır. Bunlardan 7.000.000 civarında fidan ürün
vermektedir; önümüzdeki dönemlerde kalan 8.000.000 fidandan da ürün alınacaktır.
Projenin oluşumunun ilk dönemlerinden başlayarak, yerel otoritelerin de desteği ile
Fıstık Üreticileri Birliği, SFİT oluşumuna kadar fıstık üretimin de artmasını
sağlamaya çalışmaktadır. SFİT’in devreye girmesi ile bu üretim miktarının
değerlendirildiği görülecek ve boş alanlarda da ekim yapılacaktır. Uluslararası
normlara uygun yapılacak olan üretim ile, mevcut durumda görülen kalite sorunu da
ortadan kalkacak ve arzulanan özelliklerdeki üretim miktarı da artacaktır.
Araştırma sonuçları, mevcut durumda, saklama ve dolumun, eski makinalar ve insan
gücü ile yapıldığını göstermektedir. SFİT, seçilen makinalar ile gıda normlarına
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uygun üretim yaparak, nitelik ve nicelikte artış sağlayacaktır. Mevcut durumda
Siirt’te tek tip fıstık üretilmektedir. Ürün ve fiyat farklılıkları, sadece kaliteye bağlı
kalmaktadır. Ürünlerin ne kadar açık olduğu, kalitesini belirlemektedir. SFİT
oluşumu ile gıda normlarına uygun olarak üretilecek fıstığın değişik şekillerde
işlenebilme özelliği olacak, bu da piyasaya değişik ürün çeşitlerini sunma olanağı
doğuracaktır. Değişik tat ve özellikteki ürünün üretilebilmesi, bu ürünlerle birlikte
tüketilebilecek yeni ürün türlerinin de oluşumunu sağlayacaktır.
-

Bankacılık faaliyetlerinde artışlar, çeşitlemeler: İl ve ilçelerdeki üretim, satış
artışı dolaşan paranın da artmasını getirecektir. Ayrıca sektör ihtiyaçlarının
gelişmesi de finans kuruluşlarından beklenen hizmet çeşitliliğini mecbur kılacaktır.
Yapılan araştırma sonuçları, “bahçede üretim – perakende olarak satış” arasındaki
aşamalarda kurumsallaşmanın çok düşük düzeyde oluştuğu görülmektedir. Bunun
en önemli nedenlerinden biri de, dış birim/kurumlarla çalışma alışkanlığının
gelişmemiş olmasıdır. Özellikle finans kuruluşları ile derinlemesine bir çalışma
yapılmamaktadır. Proje sırasınca yapılan gözlem ve araştırmalar, bankalarla
ağırlıklı olarak para yatırmak, tahsilat ve havale işlemleri için ortak çalışma içinde
olunduğunu göstermektedir. SFİT’in varlığı, çalışma düzeni, bütün kesimlerin daha
profesyonelce çalışmasını zorunlu kılacaktır. Bu durum yeni ihtiyaçları doğuracak,
ihtiyaçlar da özellikle finans kuruluşlarının yöreye özel çözüm önerileri
geliştirmesini

sağlayacaktır.

Yöredeki

potansiyelin

artması,

bankaların

reklamlarında bile yöre ürünlerinin kullanılmasını sağlayacaktır.
Yapılan ön çalışmalar sırasında bölgede bulunan 6 özel, 2 kamu bankası ziyaret
edilmiş, proje ve SFİT ile ilgili bilgi verilmiş, bu sektöre olan ilginin artmasına katkı
sağlanmıştır. Görüşmelerde, bankaların da, fıstık sektörü içindeki birimlerin
herhangi bir ekstra talebinin olmadığı bilgisi edinilmiştir. Bu konularda, SFİT
desteği de alınarak oluşacak gelişmeler, bankalar ile ortak çalışma kültürüne de
olumlu katkı sağlayacaktır. Şu anda Siirt içinde 8, ilçelerden Baykan’da 1, Eruh’da
1, Kurtalan’da ise 2 banka şubesi bulunmaktadır. İşlem hacminin büyümesi ile şube
sayısında da artış beklenebilir.
Web sitesi kullanımı yaygın görünse de, güncelleme ve pazarlamaya yönelik aktif
kullanım

bulunmamaktadır.

Mevcut

durumda

internet

üzerinden

satış

yapılmamaktadır.
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SFİT ile ortak sistemin, ortak ağın oluşumu, finans sektörünü de işin içine alacak ve
yeni çözümler, yeni sistemler oluşumunu gerçekleştirecektir.
-

Sigorta konusunda girişimler: Üretimin artması ve bilinçli hale gelmesi, özellikle
sigorta konusundaki beklentileri de beraberinde getirecektir.
Mevcut durumda tarım sigortası uygulaması çok düşük düzeylerde kalmaktadır.
(Fıstık Üreticileri Birliği alınan bilgiler %30 – 35). Bu uygulamaya bile
yanaşılmayan ortamda, sigorta şirketlerinden de fazla bir beklenti olmamaktadır.
Ancak diğer hükümlere de bağlı olarak, kurumsallaşma çalışmaları ve finans
sektöründeki gelişmeler, bunlara bağlı olarak sigortacılık alanında da gelişmeler
oluşturacaktır. Araştırmalar, tarım sigortası haricinde sigorta ile ilgili herhangi bir
çalışma yapılmadığını göstermektedir.

-

Vergi gelirleri ile yerel ekonomiye katkı: Kayıt dışı çalışmalar, kayıt içine girecek,
il içinde kalan parada artış ve ekonomide canlanmalar sağlanacaktır.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, resmi kayıtlarda iş kolu olarak görünmeyen bu
üretim dalında / sanayi kolu içinde, kayıtlı işletme sayısı çok düşüktür. (%50 altında)
Kayıt haricinde yörede kayıtlı iş yapma kültürü de yeterince oluşmamıştır. SFİT’in
kayıt içi çalışması her işlemin kayıtlı olması gerekliliği nedeniyle, onunla iş yapacak
birimlerdeki kayıtlı işletme sayısı ve buna bağlı olarak da kayıtlı işlem hacmi
artacaktır.

-

İşletmelerde kurumsallaşmalar: Ulusal ve uluslararası çalışmaların artması ile
buna uygun yapılanma ihtiyacı da artacak, eleman kalitesinde gelişmeler sağlanacak
ve kişi ve kurumlardaki kurumsallaşma mecburiyeti de artacaktır. SFİT, bölgedeki
çalışma kültürüne birkaç açıdan önemli katkılar sağlayacaktır.


Yerli ve yabancı kurumsallaşmış firmalar ile çalışılarak onların yöreye gelmesi
ve iş yapma kültürüne sağlayacağı katkı



SFİT’in kurumsallaşmış yapısının, beraber iş yapılan kişi ve kuruluşlara
sağlayacağı katkı, onların da belli bir sistem içine girme zorunluluğu. SFİT
bünyesinde uygulanan kalite normları, beraber iş yapılan her türlü işletmeye,
benzer sistemleri uygulama zorunluluğu getirecektir.



Birlikte iş yapma kültürünün gelişmesi ve iş kümelerinin, ortak çalışmaların
artması
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Kurumsallaşma, yeni ihtiyaçları, yeni ihtiyaçlar da yeni çözüm seçeneklerini
getirecektir, geliştirecektir.
-

Girdi satan işletme sayılarında artış ve bu yolla istihdam yaratılması, gelir elde
edilmesi: Bu sektördeki, tarıma bağlı sanayinin gelişmesi, bağlı işletme sayısında
da artış getirecek ve bu da ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır. Gelişen sektör,
piyasadan da yeni ürünler talep edecektir. Mevcut durumda özellikle Siirt’te, fıstık
sektörüne hizmet götüren firmalar bulunmamaktadır ya da yeterince gelişmiş
değildir. (paketleme, reklam, matbaa – baskı işleri, taşıma) Bu nedenle bu tür
hizmetler il dışından temin edilmektedir. Ancak bu durum, farklı ürün, özel ürün
getirememektedir. Bunun ana nedenleri, hem yüksek sayıda bir üretim talebi
olmaması, hem de yönlendirici bir yapının oluşmamasıdır. (Örnek; şu anda 500 gm
ve 1.000 gm ölçeğinde kutular yapılmaktadır. Neredeyse tüm perakendeciler, aynı
tip kutularda ürünlerini satmaktadır. Ancak hepsi birbirinin aynı ya da çok benzer
olmaktadır. Bu işletmeler/kişiler, birlikte hareket etmedikleri için, düşük çaplı
sipariş vermekte ya da yüksek sipariş verip, bu ürünleri depoda saklayıp uzun
dönemli para bağlamaktadırlar) Ayrıca bu ürünler yöreye özel de olmamaktadır.
Kapasitenin artması, ulusal ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi, belirtilen
işletmelerin de gelişimini ve sektörde var olmasını zorunlu kılacaktır. Yapılan
çalışma, araştırma ve gözlemler, bölgede bu yönde ön çalışmalar yapan işletmelerin
oluşmaya başladığını göstermektedir.

-

Lojistik sektöründe gelişmeler; Özellikle diğer bölgelerden SFİT ile yapılacak
çalışmalar ve bunun neticesinde ihracata yönelik satışlar/satış olanakları, bölgedeki
lojistik, taşıma sektörüne de olumlu katkılar sağlayacaktır.
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4.8 SWOT (GZFT) Analizi
Proje kapsamında saha analizi çalışması sırasında görüşülen kişi ve firmalar ile mevcut
durumda hem sektörel hem de ekonomik ortam ile ilgili güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler
tartışılarak analiz edilmiştir. Aşağıda analiz bulguları verilmektedir.
Güçlü Yanlar
-

Uzun yıllara dayanan ürün bilgisi ve deneyiminin olması (bu iş kolunda ikinci neslin
devrede olması ve tecrübelerin üretime, çalışmalara yansıyor olması)

-

İşletme sahiplerinin işin başında bulunması (ana uğraş konusu)

-

Oturmuş ve güçlü müşteri ilişkileri olması (üretici – toptancı – perakendeci
ilişkilerinde süreklilik olması ve her dönem yeni müşteri arayışlarına gidilme
zorunluluğu olmaması. Sadece var olan ilişkilerin devamı için olumlu müşteri
ilişkilerine dikkat ediliyor)

-

Yüksek seviyeli müşteri sadakati bulunması (hep aynı pazar içinde çalışmalar
yapılması ve aynı satıcı – müşteri ilişkilerinin mevcudiyeti)

-

Organize olmuş bir fıstık birliğinin bulunması (8000e yakın fıstık üreticisinin 5000
civarında bir sayının birlik üyesi olması, bu projenin oluşumunu sağlayan önemli
otoritelerden biri olması, özellikle üretim konusundaki bilgi birikimi, değişik
üretici/satıcı birimleri ile olan olumlu ilişkiler, gerek fidan gerekse de fıstık
üretme/işleme konularında teknik bilgi ve bu bilginin paylaşımı)

-

İl dışındaki toptancılarda “Siirt Fıstığı” markasının bilinirliği (bölgedeki üretici,
toptancı, perakendecilerin, il dışı dağıtımı gerçekleştiren toptancılar ile uzun
senelere dayanan birliktelik; bu birliktelik “Siirt Fıstığı” markasının özellikle bu
kesimde tanınmasını sağlamıştır)

Zayıf Yanlar
-

Üreticilerin ve İşletmelerin finansal kaynak yetersizliği

-

Vadeli satışlara bağlı finansal kırılganlık (
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-

Stok bulunduramama (stok alanlarının bulunmaması, var olan alanların kalite,
hijyen normlarına uygun saklama olanağı sunmaması, özellikle üreticiler stoklama
yapamamaktadır. Depoda saklanan ürünler de bozulup efsafını kaybedebilmektedir)

-

Pazarlama yetersizliği

-

Ürün yetiştirme bilgisinin zayıflığı ve üreticilerin eğitimsizliği

-

İşletme yöneticilerinin profesyonel yönetim konusundaki eğitimsizliği

-

Yeniliklere açık olunmaması; klasik yöntemlerle devam etme eğilimi

-

Sektörde orta ve uzun vadeli stratejik planlama yapılmaması

-

Fıstık işlemede otomasyonun bulunmaması

-

Siirt içindeki üreticilerin dış pazara yönelik çalışmalarının olmaması

-

Üreticilerin depolama kapasitelerinin düşük olması

Fırsatlar
-

Fındıkta olduğu gibi fıstıkta ulusal bir birlik kurulması

-

SFİT tesisinin kurulma çalışmalarının başlamış olması; 2017 hasat döneminde tam
kapasite ile devreye girmesi

-

Siirt fıstığı tüketiminin, bilinirliğe bağlı olarak gittikçe artıyor olması

-

2017 yılı fıstık rekoltesinin düşük olma beklentisi nedeniyle, 2016 yılı içerisinde
stok yapılabilmesi durumunda satışlarda artış olması

-

Fason üretimden kurtulmak ve SFİT’in makine yatırımı yapması

-

Farklı ürünlerle yeni tüketim alanları oluşturulması

-

Devlet destekli eğitim ve danışmanlıklardan yararlanılması

Tehditler
-

2017 yılı fıstık rekoltesinin düşük olma beklentisi

-

Özellikle lokum üreticilerinin yoğun olarak kullanma eğiliminde olduğu kaçak
olarak yurda giren İran fıstığının pazardaki mevcudiyetinin artmasına bağlı, satış
gerilemesi riski

-

Ekonomik dalgalanmalarda vadeye bağlanmış satışların tahsilat riski

-

Merdiven altı işletmelerin fiyatlarda yarattığı haksız rekabet

-

Sektördeki güçlü firmaların rekabet baskısına karşı koyamaması

42

-

Köylerde bulunan kavlatma tesislerinde denetimsiz ürün kavlatılmasına bağlı olarak
niteliksiz ürünlerin iç pazara sürülmesi

-

Kooperatifleşmenin olmaması

-

Tüccarların siparişi tamamlayabilmek için çeşitli bölgelerden gelen farklı fıstıkları
karıştırması

-

Fiyat istikrarının olmaması ve ürünün spekülasyona açık olması

-

Bitki hastalık ve zararlılar ile mücadele, toprak işleme, bitki besleme ve budama gibi
tarım tekniklerinin etkin, bilinçli, doğru yapılmaması

-

Siirt fıstığının standardının güncel ve yeterli olmaması
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5. SONUÇ, GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgulardan hareketle çıkartılan bazı dersler aşağıda
sunulmuştur.
Elde edilen bilgiler, mevcut durumda Türkiye’de 180.000 ton fıstık üretildiğini göstermektedir.
Ancak ihracat değerlerine bakıldığında bu miktarın sadece %2,5 – 3ünün ihraç edildiği
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, kalite / gıda normlarına uygun üretim ve pazarlama
konularında etkin bir çalışma yapılmamasıdır. Öncelikle bu konularda çözüm üretilmelidir.
Bölge özeline gelindiğinde mevcut durumda 12.000 – 20.000 ton (var sene – yok sene) arasında
senelik üretim yapıldığı görülmektedir. Ekili fidanlar / ekilecek fidanlar dikkate alındığında
2020 yılında bu değerlerin 15.000 – 30.000 seviyelerine çıkacağı yönündedir. Bu da ortalama
22.500 ton yıllık üretim anlamına gelmektedir. Buna göre tüm hazırlık ve çalışmalar buna göre
yapılmalıdır.
1. Siirt fıstığı ile ilgili her konuda ve her aşamada eğitim gereklidir. Özellikle
üreticilerin teknik bilgi boyutunda (ağaç budaması, ilaçlama) eğitimler ihtiyaç
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda Üniversite ile işbirliğine gidilmesi önemlidir.
2. Tanı çalışmaları sırasında, devlet desteklerinden küçük üreticilerin, geçimlik aile
işletmelerinin ve perakendecilerin %95 üzerinde bir oranda yaralanamadığı
belirtilmiştir. Bu konuda bilgilendirme çalışmaları başlatılmalıdır.
3. Siirt İli Fıstık Üreticileri Birliğinin ildeki ve bölgedeki tanınırlığı ve güvenilirliği
artış göstermiştir. Başlardaki temkinli yaklaşım, yerini kurumsal bir varlığı
sahiplenmeye bırakmaktadır. SFİT’in üretime başlaması ile birlikte bu destek daha
da artacaktır. Ancak ilk senenin, özellikle finansman ve hammadde temini
konusunda belli teredddütler oluşturacağı gözlemlenmiştir. Bu dönemler için ek
tedbirler geliştirilmelidir.
4. Kırsalda yeni bir çalışma biçimini ortaya koymak, gerçekleştirmek zor ve zaman
almaktadır. Fakat başarıldığında, kalıcı etkiler ve dönüşümler oluşabilecektir.
(modern fıstık işleme, fıstık depolama, soğuk hava deposu tesis etme gibi).
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5. SFİT’in faaliyete geçmesinden sonra, tarımsal deneyime sahip olan üreticiler,
SFİT’in işletilmesinde ya da daha başarılı olmasında, önemli bir unsur olarak
görülmektedir.
6. SFİT’in çalışmaya başlamasıyla birlikte bölgede canlanmaya hazır bekleyen bir
potansiyel mevcut olup, belli çalışmalarla, bunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
7.

Girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi: Siirt il ve ilçelerinde şimdiye kadar 100
üzerinde girişimcilik programı düzenlenmiştir. Bu programları tamamlayan kişilere
SFİT ve üretilen diğer iş kolları ile çalışmaları ve bölgede tamamlayıcı hangi
hizmetleri üretebilecekleri aktarılmalıdır. Bu konuda toplum içinde bilgi noksanlığı
gözlemlenmiştir.

8. Yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilere göre, bölgede, bu işlerin açılması ile
birlikte kalifiye eleman açığı da ortaya çıkacaktır. Bu açığın kapatılması açısından,
iş yaşamına yönelik çeşitli eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulamaya
alınması gerekmektedir. Bu gelişmeler toplum yaşamını da olumlu etkileyecek ve
diğer pazarlarla her türlü iletişim ve işbirliği artacaktır.
9. Mevcut durumda, özellikle üreticilerde, sarf edilen emek ve para karşılığı elde
edilen gelirden, herhangi bir şikayet gözlemlenmemiştir. Yılın yarısından az bir
dönemde çalışma yapılmaktadır. Diğer dönemler için bu kesime yeni iş sahaları için
özellikle danışmanlık verilip, yeni konulara da yönlenmeleri sağlanabilir. Bu sayede
köyden kente dönemsel de olsa oluşan göçün de önüne geçilmiş olacaktır.
10. Bölgede yapılan alan çalışması sonuçları,

firmaların büyük çoğunluğunun,

pazarlama faaliyetlerini bütünsel olarak düşünmeyip, günlük aktivitelerin bir parçası
olarak rutin ve bilimsellikten uzak olarak gerçekleştirmekte olduklarını
göstermektedir.

İşletmelerin,

özellikle

yurtdışı

pazarlama

faaliyetlerinde

Türkiye’nin diğer ülkelerde bulunan “Ticari Ateşe”likleri ve uluslararası dış ticaret
acentaları/brokerları ile etkin çalışarak, dış ticaret bilgi ve deneyimlerini
geliştirmeleri gerekmektedir. Ya da kendilerine bu konularda eğitim programları
uygulanmalı, danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.
11. İhracatı arttırmanın en temel noktası, ihraç edilen ürünün üretim kalitesindeki
standartlardır. Kalite standartlarını kurumsal hale getirmek için SFİT kalite yönetim
sisteminin kurulduktan sonra çok sıkı bir şekilde takip edilmesi ve kurallara
uyulması gerekmektedir.
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12. Güçlü ar-ge ve ür-ge alt yapısı ve tecrübesine atfen, daha uzun raf ömrüne sahip
ürünlerin üretilebilme potansiyeli ve böylece satışların artırılması olanağının
değerlendirilmesi gerekmektedir.
13. Tek başına ihracat yapabilecek özelliği bulunmayan işletmelerin bir araya gelerek
ürünlerini ihraç etmeleri için geliştirilen organizasyonların yaygınlaştırılması ve
çoğaltılması gerekmektedir. SFİT bu konuda iyi bir merkez oluşturacaktır /
oluşturmalıdır.
14. Bölgede faaliyet gösteren işletmelere, almış oldukları destekler sorulduğunda büyük
bir kısmının hiç bir destek programından yararlanmadığı fark edilmiştir. Bu
konudaki yönlendirmeler desteklenmeli, geliştirilmelidir.
15. İşletmelerin finansman kaynaklarına ulaşmakta ciddi sorunlar yaşadığı görülmüştür.
Hem yurtiçinde hem de yurtdışında rekabet ettikleri firmaların farklı destekler
aldıkları için, Siirt içi işletmelerin rekabet edebilirlikleri düşük kalmaktadır. Bu
konuda mutlaka destek sağlanmalıdır.
16. Kurumların destek modelleri arasında firmaların finansmana ulaşmaktaki en önemli
sorun olan kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin azaltılması noktasında eğitilmeli ve
yönlendirilmelidirler
17. Alanda karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesi aslında destek modellerinin
olmaması ve azlığı değil, bu desteklerin firmalar tarafından yeteri kadar bilinmemesi
ve yeteri kadar kullanılmamasıdır. Burada eksiklik, sadece bu kişi ve işletmelerde
değil, bu destekleri yeteri kadar duyuramayan ve yaygınlaştıramayan kurumlarda da
bulunmaktadır. Daha fazla toplantılar, duyurular, sosyal medya kullanımıyla kişisel
ulaşım yolları araştırılmalı ve uygulanmalıdır.
18. İşletmeler için uzun vadeli hedefler arasında, markalaşma çalışmalarının mutlaka
bulunması gerekmektedir. Bu çalışmaların uzun vadeli, masraflı fakat sonucunda
çok daha karlı olduğu fikrinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
19. Kendine özgü, kaliteli bir imajla, kendi markasını oluşturabilmek için öncelikle
işletmelerin daha yüksek teknoloji ile Ar-ge faaliyetlerine dayalı ürün geliştirme
modelini benimsemesi gerekmektedir.
20. Zaman içinde bölgede hem fıstık üretiminde tarımsal destek açısından, hem
kurumsallaşma açısından, hem de ürünlerin pazarlanması açısından eğitim ve
danışmanlık olarak belli destekleri almaları ve bunun sürekliliğinin sağlanması
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gerekmektedir. Bu konuda bölgenin en önemli avantajı bu konularda aktif görev
almaya aday bir Üniversite’nin var olmasıdır. Projenin ilk aşamalarında Üniversite
içindeki çeşitli birimlerle görüşmeler yapılmış ve bir mutabakat imzalanmıştır. Proje
içinde zamanla kısa dönem uzman çalışmalarında, Üniversite’nin eğitim
kademesinden de destek alınacak ve projenin takip noktası olarak Üniversite’nin bu
konuda danışma merkezi olmasına gayret gösterilecektir

6. EKLER
6.1 Görüşülen kişi ve işletmelerin listesi
6.2 Üretici değerlendirme formu
6.3 Pazarlamacı, toptancı ve işleyici değerlendirme
formu
6.4 Görüşme raporları
6.5 Görüşmelere ait fotoğraflar
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