
TÜİK Ürün Denge Tablolarında Yeterlilik Dereceleri Hesabı:
TÜİK Ürün Denge Tablolarında 2007/2008 döneminden bugüne başlıca tarımsal ürünler için yıllık
üretim, dış ticaret ve tüketim verileri üzerinden kişi başı tüketim ve ürünlerde yeterlilik dereceleri
hesaplanıyor. 
Yurt içi kullanım: Tüketim (insan tüketimi) + Tohumluk Kullanım + Yemlik Kullanım + İşlenen Kısım +
Endüstriyel Kullanım + Kayıp Üretim 
Bir üründe yeterlilik derecesi kullanılabilir üretimin toplam yurt içi kullanıma oranının yüzdelik
olarak ifadesi kabul ediliyor. Yani değerin 100’ün üzerinde olması yurt içi üretimin, toplam yurt içi
kullanımını karşıladığını gösteriyor. 

İstanbul'un sebze-meyve yeterliliği üzerine hazırlanan infografikler, Yerküre Kooperatifi'nin
"İstanbul Nasıl Beslenir: Üretici Pazarları Odağında Olanaklar ve Alternatifler" araştırması
kapsamında derlenen verileri ve kent ölçeğinde kendine yeterlilik analizini görselleştirmektedir. 
İnfografikler İstanbul’un yaş meyve ve sebze ürün grupları ve bu gruplar içinde ağırlığı olan bazı
başlıca sebze ve meyve ürünleri açısından kendine yeterlilik oranlarını ortaya koymaktadır.
Kentsel kendine yeterliliği gösteren oran, seçilen üründe kent nüfusunun tüketiminin ne kadarının
kent ölçeğinde üretildiğinin kabul edilebileceğine dair tahmini bir değerdir. 
Hazırlanan ürün kartlarında İstanbul tüketiminin büyüklüğünü ortaya koymak amacıyla bir
üründe Türkiye’de toplam üretimin tahminen ne kadarının İstanbul’da tüketildiğini gösteren bir
değer paylaşılmıştır. 
İstanbul’un yaş meyve ve sebze ürünleri tüketiminde kent kapasitesinin ötesinde kalan
açığın/ihtiyacın ne kadarının görece kısa tedarik zincirleriyle Marmara Bölgesi’nden
karşılanabileceğini gösteren tahmini bir değer paylaşılmıştır. Bu değer için Marmara Bölgesi
illerinin kendi öz tüketimlerinden artan üretimin İstanbul’da tüketildiğini varsayıldığında,
İstanbul’un açığının ne kadarını kapatabildiğini gösteren tahmini bir hesaplama yapılmıştır. 

Ürün bazında yurtiçi üretim toplamından üretimdeki kayıpları çıkartarak kullanılabilir üretim
değerini hesaplar, o üründen ithal de ediliyorsa kullanılabilir üretime ithalat miktarı da eklenerek
piyasa sunulan ("Arz Edilen") miktar hesaplanır.
Endüstriyel kullanım, yem-tohum için ayrılan miktar ve insan tüketimi için olan toplam kullanımı
oluşturur buna da ihracat ve stok değişim miktarı eklenerek "Kullanım-Talep" hesaplanır.
Yeterlilik dereceleri, kullanılabilir üretimin yurt içi kullanımı karşılama derecesini yüzdesel ifade
ile gösterir. TÜİK bunu ulusal ölçekte hesaplamaktadır. 

İstanbul'da Sebze/Meyve: Üretim, Tüketim ve Yeterlilik: 

Veri seti:
Veri analizi 3 veri setine dayanılarak yapılmıştır. 

1) Bitkisel Ürün Denge Tabloları: Seçilen ürünlerde ve ürün gruplarında kişi başı tüketim ve
üretim/tedarik kayıpları verileri kullanılmıştır. Kişi başı tüketim verilerinde mevsimselliğin
etkisini göz önünde bulundurarak son 5 sezonun ortalaması kişi başı yıllık tüketim miktarı olarak
kabul edilmiştir. 
2) Bitkisel Üretim İstatistikleri: TÜİK’in Tarım İstatistikleri altında yayınladığı ürün gruplarına
göre bitkisel üretim verileri, İstanbul, Batı Marmara ve Doğu Marmara Bölgeleri ve Türkiye
kesitinde derlenmiş; seçilen ürünlerde 2019 yılı üretim verileri esas alınmıştır.
3) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları: İstanbul, Marmara Bölgesi İlleri ve Türkiye’nin
2020 nüfus bilgileri derlenmiştir. 

 

Verilerin Analizi:
TÜİK Bitkisel Ürün Denge Tablolarında

Yerküre Kooperatifi olarak bu hesaplama yöntemini esas aldık ve bu analizi İstanbul ölçeğinde yaptık.
Dolayısıyla "yeterlilik derecesini" (İstanbul ya da Marmara Bölgesinde) üretimin, İstanbul tüketiminin
ne kadarını karşıladığını gösteren tahmini bir değer olarak hesapladık.

II. İSTANBUL'DA SEBZE MEYVE:
ÜRETİM, TÜKETİM, YETERLİLİK

İSTANBUL'DA TARIMSAL ÜRETİM VE 
GIDA TEDARİK SİSTEMLERİ

Bu tablolardaki ilk sorun yurt içi kullanım
verilerinde yaş meyve ve sebze ürün grupları
için insani tüketim dışındaki kalemlerde
verilerin gösterilmemesidir. Yani yaş meyve
sebzelerde işleme ve endüstriyel kullanım
verisi bilinmiyor ya da paylaşılmıyor. 

İkinci sorun ise üretim ve tedarik kayıp
miktarlarının, yapılan çalışmalarda tahmin
edilen kayıp değerlerinin çok altında
yansıtılmasıdır. Bu sebeple kişisel tüketim
değerleri ve yeterlilik derecelerinin ne ölçüde
gerçeği yansıttığı sorgulanmalıdır. 

Kişi Başı Sebze-Meyve Tüketimi ve Sağlıklı Beslenme:
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Ürün Denge Tablolarında, 2019-2020 sezonunda kişi başı toplam sebze tüketim miktarı yılda 275,6
kilogram olarak verilmiştir. Üretim ve tedarikteki kayıp toplamının üretime oranı ise yaklaşık %14
olarak hesaplanmıştır. Denge tablolarında meyve kategorisi altında verilen ürünlerin (çay ve
şarap hariç) kişi başı tüketim miktarları toplamı 143,6 kilogramdır. Bu da günlük olarak kişi başı
yaklaşık 792 gram sebze ve 393 gram meyve tüketimine tekabül etmektedir. 
Oysa Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha
Mektebi Müdürlüğü) tarafından yapılan beyana dayalı Ulusal Hane Halkı Araştırması’na göre
ülkemizde 18 yaş üstü bireylerin ortalama günde 1.64 porsiyon meyve ve 1.57 porsiyon sebze
tükettikleri, bu oranın bölgelere ve kırsal/kentsel yerleşim yerlerine göre farklılıklar gösterdiği
tespit edilmiştir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2010) verilerine göre kişi başına günlük
tüketilen taze sebze meyve miktarları erkeklerde 545 gram, kadınlarda 552 gram olmak üzere
toplamda 548 gramdır. 
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