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ANTEP FISTIĞI 

Antep fıstığı (Pistachio Vera) dünyada özellikle 30°- 45° paralelleri arasında, yaz mevsiminin 
sıcak ve kurak, kıĢ mevsiminin ise soğuk ve yağıĢlı olduğu bölgelerde yetiĢen kurakçıl bir 
bitkidir (ġen & Sandal, 2015). Ağacı 3-10 metre kadar yüksekliktedir. Kökleri oldukça uzun ve 
derindedir. Çünkü fıstık ağaçları kuvvetsiz topraklara dikildiklerinden aynı zamanda 
gübrelenmediklerinden kendilerine lazım olan gıda ve suyu bulabilmek için köklerini tabii 
hallerinden çok daha fazla uzatırlar. Yapraklarının üst kısmı parlak, alt kısmı donuk renklidir. 
Meyveleri salkımlar halindedir. Bu salkımlara “Cumba” denir. Fıstık meyveleri 10-20 mm. 
uzunlukta ve 6-12 mm. geniĢlikte, uzun ovalden küreye kadar değişik şekilli ve ekseriya 
yanlardan basıktır. DıĢı yumuĢak olup genellikle kırmızı renktedir. İç kabuk ise serttir ve 
meyvenin olgunlaĢma zamanı bir kısmı ağaçta iken açılır Türkiye‟de fıstık ağacının ağaçısız 
ürünlerinden de faydalanılmaktadır. Bunlar yabani olarak tabir edilen sakız, bıttım ve 
menengiçtir.  

 

Bıttım ağaçları fıstık ağacından daha küçük ve meyvesi daha hafiftir. Sakız ağaçları da fıstık 
ağacından ufak ve meyvesi daha yuvarlağımsı bir yapıdadır. Menengiç ise en bilinen türüdür. 
Menengiç ağacı fıstık ağacına oranla yine küçük bir yapıya sahiptir. Menengiç ağacına aşı 
yapılmasıyla ağaç antepfıstığına dönüĢür ve ürün verir. Antepfıstığı gıda maddesi olarak pasta, 
dondurma ve tatlı üretiminde kullanılmakta ayrıca çerez olarak ta tüketilmektedir. Bunların 
yanında eczacılıkta öksürük ilacı üretiminde de kullanılmaktadır. Bu durum ekonomik açıdan 
bu bitkinin önemli olduğunu göstermektedir. Fıstık ağacı bir kültür bitkisidir. Her yerde 
yetiĢme ve adapte olma problemlerinin yanından zor ve meşakkatlidir. Fıstık ağacının 
yetiĢmesinde sıcaklık hayati önem taĢımaktadır. Her bitkide olduğu gibi fıstık ağacında da 
belli mevsimlerde belli sıcaklıklar olmalıdır. Özellikle çiçeklenme ve döllenme zamanında yani 
nisan ve mayıs aylarında sıcaklığın 3ºC‟den az ve 25°C‟den yukarı olmaması gerekir. Fıstık 
ağacı kış mevsiminde olabildiğince bol yağıĢı sever. Yağış yetersiz olduğunda imkan varsa 



sulama yapılabilir. Fıstık ağacı yükselti haricinde her türlü topoğrafik yapıya uyum sağlayabilir 
ancak taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda kökleri çürüyeceğinden yaşayamaz. 
Daha çok az eğimli, havadar, güney yamaçları sever. Fıstık diğer meyve ağaçlarının, çoğunun 
iyi yetişmediği veya verimsiz kaldığı topraklarda yetiĢip mahsul verebilir. Kıraç yerlerde, 
kireçli taşlı arazilerde, kayalık tepelerde derinlere dik kökler saldığından az çok bir gıda bularak 
yetişir ve hasılat verebilir. Fıstık Türkiye‟den başka iran, Afganistan, Suriye, Lübnan, 
Hindistan, Rusya‟nın Kırım bölgesi, Yunanistan, Ġtalya, Fransa, Ġspanya, Cezayir, Tunus, 
Amerika‟nın Kaliforniya bölgesinde ve Avustralya‟nın güney batısında yetiĢir. Bu duruma 
göre Antep Fıstığının yetiştiği yerler genelde Akdeniz ve çevresidir. Türkiye‟de daha çok 
Güneydoğu Anadolu ve bu bölgeye yakın sahalarda yetişir  

 

 

 

 

 

 

 

 



DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ANTEPFISTIĞI 

Dünya antepfıstığı üretiminde Amerika, İran ve Türkiye ilk üç sırada gelmektedir. FAO’ya ait 

istatistiklerde Çin dördüncü üretici görünmekteyse de Çin aynı zamanda antepfıstığı ithal eden 

en büyük pazardır. Antepfıstığının genetik özelliği ile birlikte iklimsel faktörler ülkelerin 

üretimlerini yıldan yıla değiştiriyor. Bu nedenle ortalamalar dikkate alınınca Türkiye, ABD ve 

İran’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Son dört yılın ortalama rekoltesine bakıldığında 

ABD, İran, Türkiye sırasıyla 312.833; 162.000; 158.000 bin ton üretime sahiptir. Uzun yıllar 

İran en büyük üretici iken ABD’den sonra ikinciliğe, yakın zamanda sonrada Türkiye’de 

gerçekleşen alan artışından dolayı sonra üçüncülüğe inmesi beklenmektedir. ABD ve İran’da 

tamamen sulu şartlarda yetiştirilirken ülkemizde ancak %5’i sulanmaktadır. Yine ülkemizde 

işlemeli tarım yapılmayacak alanlar da antepfıstığı üretiminde kullanılarak bu alanlar 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle birim alanda aldığımız ürün miktarı diğer ülkelerden 

düşüktür. 

Küresel ısınmanın etkisi sonucu bölgede bazı dönemler yaşanan kuraklıktan dolayı tarla 

bitkilerine olan ilgi azalırken kuraklığa ve sıcaklığa daha dayanıklı antepfıstığına olan ilgi 

artmaktadır. Bu artış özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Özellikle 

Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinde antepfıstığı alanlarındaki artışlar dikkati çekmektedir. 

Küresel ısınmanın etkisi sonucu bölgede bazı dönemler yaşanan kuraklıktan dolayı tarla 

bitkilerine olan ilgi azalırken kuraklığa ve sıcaklığa daha dayanıklı antepfıstığına olan ilgi 

artmaktadır. Bu artış özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Özellikle 

Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinde antepfıstığı alanlarındaki artışlar dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de 40’tan fazla ilimizde antepfıstığı üretimi yapılmaktadır. Fakat antepfıstığının iklim 

isteklerini büyük oranda karşılayan geniş alana sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye 

üretiminin .yaklaşık % 95’ini sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1. Dünya Antepfıstığı Üretimi, ton 

 

 Türkiye antepfıstığı alanının yaklaşık %80’i Şanlıurfa ve Gaziantep illerimizde bulunmaktadır. 

Dünya antepfıstığı üretiminin ortalama % 16’sını karşılayan ülkemiz; antepfıstığı ihracatında 

üretim kadar söz sahibi değildir. Türkiye’nin Dünya antepfıstığı ihracatındaki payı %3-5’i 

geçmemektedi 

 

2014-2019 YILLARI ARASI TÜRKİYEDE ÜRETİLEN ANTEP FISTIĞI ÜRETİM TABLOSU 
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      Tablo 2. İllere göre antepfıstığı üretimi ve varlığı, 2018 (TÜİK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 YILI ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİ YAPAN İLERİN GRAFİĞİ 

 

KAYNAK:TÜİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLLER Üretim Miktarı 
- Ton 

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç Sayısı 
- Adet Sayısı 

Meyve 
Vermeyen 
Yaşta Ağaç 
Sayısı -Adet 

Sayısı 

Verim 
Kg/Meyve 

Veren 
Ağaç 

Toplu 
Meyveliklerin 
Alanı - Dekar 

Şanlıurfa 31.931 1.999.7693 
8.336.076 2 

1.411.482 

Gaziantep 26.343 1.835.4588 
5.256.332 1 

1.393.759 

Siirt 12.208 4.999.014 
2.345.770 2 

285.206 

Kilis 2.169 837.379 
246.994 3 

67.921 

Adıyaman 2.667 4.802.236 
1.958.309 1 

269.609 

Mersin 1.472 26.6464 
5.5407 6 

10.833 

Türkiye 85.000 52.060.513 
20.983.692 2 

3.662.103 



 ŞANLIURFA’DA ANTEPFISTIĞI DAĞILIMI VE ÜRETİMİ 

Türkiye ‟de en çok Antep fıstığı üretilen il Şanlıurfa’dır. Ancak iklim koşulları, sulama 
imkânları, arazi yapısı, toprak yapısı gibi etkenlerden dolayı antepfıstığı üretim alanı ve ağaç 
sayısı Şanlıurfa ili içinde dengeli olarak dağılmamıştır. 

2014-2019 YILLARI ARASI ŞANLIURFA İLİNDE ÜRETİLEN ANTEP FISTIĞI 
ÜRETİMİ 
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2016-2019 Yılları Arası Şanlıurfa Ilçeleri Antep Fıstığı  Üretim Miktarı (ton)    
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