
Son günlerde Rusya’nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yaş meyve sebze alımını 

durdurduğu yönündeki haberler Türkiye Yaş Meyve Sebze sektöründe gündemin 

konusu oldu. Rus yetkililerin Türkiye'den meyve- sebze ithalatını artıracağını 

açıklaması, Rusya’nın yaş meyve sebze ihtiyacının karşılanmasında Türkiye’nin en 

önemli seçenek haline geldiği inancını yarattı. Konunun bir miktar abartılarak kamu 

oyuna yansıtılmaya çalışılması spekülatif söylentiler dolayısı ile arz talep dengesinin 

bozulmasıyla ürün fiyatlarında artışlara neden olması, üretici ve ihracatçılarımızın 

yüksek beklentilere kapılması ve bu beklentileri karşılanmadığında yaşanacak hayal 

kırıklıkları gibi sakıncalar doğurmaktadır. 

Rusya’nın Avrupa Birliği 28 ülkeden ithal ettiği yaş meyve ve sebze miktarına bakıldığı 

zaman Avrupa Birliği ülkelerine uygulanacak yaş meyve sebze yasağının Türkiye’den 

yapılacak yaş meyve sebze ihracatında bir miktar artış yaratabileceğini ancak bunun 

çok abartılmaması ve sektörün yüksek beklentilere girmemesi gerektiğini özellikle 

belirtmekte fayda vardır. Çünkü Rusya Avrupa Birliğine bağlı tüm ülkelerden yılda 2,2 

milyon ton ysm ithalatı yapmaktadır ve bunun yarısına yakın bir miktarını da elma ve 

armut gibi meyveler teşkil etmektedir. Söz konusu ithalatın diğer kalemlerini ise 

patates, lahana, domates ve turunçgiller oluşturmaktadır.  

Avrupa Birliği ülkelerine Rusya tarafından getirilen yasak dolayısı ile yaş meyve sebze 

pazarında çok büyük bir boşluğun olamayacağı, olacak boşluğun da Türkiye tarafında 

çok rahat bir şekilde karşılanabileceği ve kaldı ki Rusya’nın yaş meyve sebze ithalatını 

sadece Türkiye’ den değil birçok başka ülkeden de karşıladığı aşikardır. Dolayısı ile 

üretici ve ihracatçılarımızın fazla heyecana kapılmadan Rusya pazarının analizini çok 

dikkatli yapmaları ve yüksek beklentilere girmemeleri gerekmektedir. Yüksek 

beklentilerin faturası ağır olabilir. 

Türkiye 46,7 milyon ton yaş meyve sebze üretiminin sadece 3,4 milyon tonunu ihraç 

etmektedir. Dolayısı ile Avrupa’dan yaş meyve sebze ithalatının yasaklanması sonucu 

Rusya pazarının ihtiyacı olan sebze ve meyvelerin Türkiye tarafından karşılanmasının 

ihracatçı ve üreticilerimizi çok fazla etkilemeyeceği gerçeği ortadadır. Bu nedenle 

hayal kırıklığı yaşamamak pazarın nabzının iyi tutulması gerekmektedir. 

Rusya Federasyonu’nun Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gerçekleştirdiği yaş meyve 

sebze ithalat verileri aşağıdaki gibidir. Bu tablonun ihracatçı ve üreticilerimiz 

tarafından doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 



 

Ürün 
RF'nin AB (28)'den İthalatı (ton) 

2011 2012 2013 

YMS 2.478.038 2.329.519 2.276.942 

Elma, Armut ve Ayva (taze) 772.793 1.018.957 983.500 

Kayısı, Kiraz, Şeftali, Nektarin, Erik & Yabaneriği (taze) 246.628 258.555 217.470 

Domatesler  88.819 150.770 210.836 

Narenciye (taze veya kurutulmuş) 142.278 162.323 134.461 

Diğer sebzeler (taze veya dondurulmuş) 93.567 133.344 121.414 

Diğer meyveler (taze) 101.809 129.248 118.437 

Lahana ve karnabahar (taze veya dondurulmuş)  117.780 102.631 117.970 

Patatesler  625.412 156.121 91.998 

Lahana ve karnabahar (taze veya dondurulmuş) 89.858 60.406 91.150 

Soğan, Sarımsak ve Pırasa (taze veya dondurulmuş) 126.363 64.022 86.027 

Salatalık ve kornişon (taze veya dondurulmuş) 19.805 27.126 34.945 

Marul ve hindiba (taze veya dondurulmuş) 19.782 26.256 33.095 

Üzüm (taze veya kurutulmuş) 30.644 37.099 32.578 

Kavun/Karpuz & papaya (taze) 1.977 2.232 2.530 

Hurma, incir, ananas, mango, avakado, guava  506 406 501 

Baklagil türü sebzeler (kabuklu veya ayıklanmış, taze veya 

dondurulmuş) 11 14 22 

Muz ve Plantain (taze veya kurutulmuş) 6 9 8 
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