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BUĞDAY VE ARPA
 2017 yılında 21,5 milyon ton olan buğday üretiminin 2018 yılında %7 azalışla 20 milyon ton; 7,1 milyon ton
olan arpa üretiminin ise %1,4 azalışla 7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TÜİK 2.
Tahmin).
 2018 dönemi hububat hasadının başlamasını müteakip 12 Mayıs 2018’de TMO hububat alım fiyatları
açıklanmış olup 15 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla da hububat alımlarına başlanmıştır. 2018 dönemi hububat alım
fiyatları aşağıda belirtilmiştir.
 Anadolu kırmızı/beyaz sert buğday için 1.050 TL/Ton, diğer kırmızı/beyaz buğday için 1.000 TL/Ton, düşük
vasıflı ekmeklik buğday için 870 TL/Ton, makarnalık buğday için 1.100 TL/Ton, düşük vasıflı makarnalık
buğday için 920 TL/Ton, arpa için 825 TL/Ton, çavdar, yulaf ve tritikale için 800 TL/Ton.
 Kasım ayı sonu itibarıyla 2 milyon 360 bin ton buğday, 76.966 ton arpa,788 ton çavdar, 932 ton yulaf peşin,
6.541 ton buğday, 4.004 ton arpa, 414 ton çavdar emanet olarak alınmıştır.
 Kasım ayı sonu itibarıyla ülke genelinde makarnalık buğday 1.250 TL/Ton, AKS buğday 1.210 TL/Ton, arpa
ise 1.015 TL/Ton ortalama fiyatla işlem görmüştür.
MISIR
 2017 yılında 5,9 milyon ton olan mısır üretiminin 2018 yılında %3,4 azalışla 5,7 milyon ton olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).
 2018 dönemi mısır hasatı I. üründe 20 Temmuz, II. üründe 4 Ekim tarihi itibarıyla başlamış olup Kasım ayı
sonu itibarıyla hasat oranı I. üründe %98, II. üründe %52, toplamda ise %88 seviyesindedir.
 Üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 03 Ekim tarihi itibarıyla 2017 yılı alım
fiyatı olan 760 TL/Ton ile emanet mısır alımlarına başlanılmış ve bu kapsamda 5.107 ton mısır alınmıştır.
 Piyasa fiyatlarının düşüş trendine girmesiyle birlikte 14 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 950 TL/Ton alım fiyatı
açıklanarak peşin ve emanet alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda Kasım ayı sonu itibarıyla 143.451 ton peşin,
1.257 ton emanet alım gerçekleştirilmiştir.
 Peşin ve emanet mısır alımları devam etmektedir.
 Kasım ayı sonu itibarıyla %14 rutubetli mısırın ülke genelinde piyasa fiyatı ortalama 940 TL/Ton’dur.
ÇELTİK
 2017 yılında 900 bin ton olan çeltik üretiminin 2018 yılında %4,4 artışla 940 bin ton olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).
 2018 dönemi çeltik hasatı Ağustos ayı sonu tarihi itibarıyla başlamış olup Kasım ayı sonu itibarıyla
tamamlanmıştır.
 Kuruluşumuzca 17 Ekim tarihi itibarıyla üreticilere ücretsiz depolama ve finansman imkânı sağlamak
amacıyla emanet alımlara başlanmıştır.
 İlerleyen süreçte piyasalar yakından takip edilerek; çeltik fiyatlarında istikrarın sağlanması ve olası üretici
mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 14 Kasım’da 60 randıman Osmancık çeşit için 2.600 TL/Ton, Ronaldo ve
Vasco çeşit için 2.400 TL/Ton, Luna çeşit için ise 2.200 TL/Ton fiyat açıklanmış olup 15 Kasım’da peşin ve
emanet alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda Kasım ayı sonu itibarıyla 432 ton peşin alım gerçekleşmiştir.
 Çeltikte fiyatlandırma; çeşit ve randıman oranına göre yapılmakta olup Kasım ayı sonu itibariyle ülke
genelinde 60 randıman Osmancık çeşidi çeltik 2.450-2.700 TL/Ton, 50-55 randıman Baldo çeşidi çeltik ise
3.400-3.500 TL/Ton fiyat aralığında işlem görmüştür.
NOHUT
 2017 yılında 470 bin ton olan nohut üretiminin 2018 yılında %27,7 artışla 600 bin ton olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).
 2018 dönemi nohut hasatı Haziran ayı içerisinde başlamış olup Ağustos ayı sonunda tamamlanmıştır.
 TMO tarafından 27 Haziran 2018 tarihinde natürel nohut alım fiyatı 3.250 TL/Ton olarak açıklanmıştır.
 Bu kapsamda Kasım ayı sonu itibarıyla 8.120 üreticiden toplam 95.871 ton nohut alımı gerçekleştirilmiş olup
karşılığında 281 milyon TL ödeme yapılmıştır.
 Kasım sonu itibariyle serbest piyasada natürel nohut fiyatları 2.400-3.000 TL/Ton aralığında işlem görmüştür.
 Stoklarımızda bulunan natürel nohutlar 3.600 TL/Ton (yalnızca açık yığınlarda 3.400 TL/Ton) fiyatla peşin ve
90 güne kadar vadeli satışa sunulmuştur. Ayrıca perakende olarak (KDV dahil); Orta Tane Nohut (5-8 mm) 4
TL/kg, İri Tane Nohut (8-9 mm) 5,5 TL/kg, Çok İri Tane Nohut (9 ve üzeri mm) 6,5 TL/kg fiyatla satışa
açılmıştır.
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YEŞİL MERCİMEK
 2017 yılında 30 bin ton olan yeşil mercimek üretiminin 2018 yılında %33,3 artışla 40 bin ton olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).
 2018 dönemi yeşil mercimek hasatı Temmuz ayının ilk haftası itibarıyla başlamış olup Ağustos ayı sonu
itibarıyla tamamlanmıştır.
 TMO tarafından 23 Temmuz 2018 tarihinde yeşil mercimek alım fiyatı 3.000 TL/Ton olarak açıklanmıştır.
 Bu kapsamda Kasım ayı sonu itibarıyla 1.530 üreticiden toplam 14.368 ton yeşil mercimek alımı
gerçekleştirilmiş olup karşılığında 33 milyon TL ödeme yapılmıştır.
 Kasım sonu itibarıyla serbest piyasada natürel yeşil mercimek fiyatları sınıfına göre 2.300-3.300 TL/Ton
aralığında işlem görmüştür.
 Stoklarımızda bulunan natürel yeşil mercimekler 3.250 TL/Ton (yalnızca açık yığınlarda 3.100 TL/Ton)
fiyatla peşin ve 90 güne kadar vadeli satışa sunulmuştur. Ayrıca perakende olarak (KDV dahil); 4,25 TL/Kg
fiyatla satışa açılmıştır.
HAŞHAŞ
 2017/2018 tarım döneminde 13 ilde (Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur, Uşak, Isparta, Eskişehir,
Kütahya, Manisa, Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat) 523.257 dekar alanda haşhaş ekim izni verilmiştir.
2 Temmuz tarihi itibarıyla alımlara başlanılmış olup 30 Eylül tarihi itibarıyla alımlarımız tamamlanmıştır.
 2018 yılı alım döneminde 35.889 ton haşhaş alımı gerçekleştirilmiş olup karşılığında üreticilere 210.205 bin
TL ürün bedeli ödenmiştir.
 2018 yılı Kasım ayında 534.115,00 US$ karşılığı 1.301,00 kg morfin ve türevleri ihracatı gerçekleşmiştir.
 2018 yılı Kasım ayında 195.180 TL tutarında 111,00 kg yurt içi morfin ve türevleri satışı yapılmıştır.
FINDIK
 2017/18 fındık üretim sezonunda 675 bin ton olan kabuklu fındık üretiminin 2018/19 fındık üretim sezonunda
%24 azalışla 515 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TÜİK).
 2018/19 fındık üretim sezonunda 1 Kasım tarihi itibarıyla 5 şube müdürlüğü 15 alım noktasında kabuklu
fındık alımları başlamış olup Giresun Kalite kabuklu fındık için 14,50 TL/Kg, Levant Kalite kabuklu fındık
için 14,00 TL/Kg, Sivri ve diğer kabuklu fındıklar için 13,00 TL/Kg fiyattan alımlar devam etmektedir.
 Ay sonu itibarıyla 6.480 ton kabuklu fındık alınmış olup 4.441 üreticiye 4 bin ton karşılığı 55 milyon TL
ödeme yapılmıştır.
 Kavrulmuş iç fındık ve rafine fındık yağı perakende satışları devam etmektedir.
 Ay sonu itibarıyla stoklarımızda 83.278 ton kabuklu fındık, 25 ton kavrulmuş iç fındık, 300 ton rafine fındık
yağı bulunmaktadır.
 Giresun Şube Müdürlüğüne 400 ton kabuklu fındığın kavrulmuş iç fındığa işlenmesi yetkisi verilmiştir.
 Giresun Şube Müdürlüğünce 500 kg (+- %20 opsiyon) krokan imalatı tamamlanmış olup ilave 600 kg krokan
imalatı yetkisi verilmiştir.
 Kasım ayı içerisinde yeni mahsul kabuklu fındık piyasalarda Giresun Kalite kabuklu fındık 13,00-13,50
TL/Kg, Levant Kalite kabuklu fındık 13,00-13,50 TL/Kg fiyat aralığında işlem görmüştür.
EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
 2013 yılında başlayan kampanya kapsamında ülke genelinde 824 farklı kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde
906 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kampanya çalışmalarına 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 16 Şubat
2015 tarihli Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlar, STK’ler,
üniversiteler, özel eğitim kurumları ve özel firmalar ile koordineli olarak 2018 yılı sonuna kadar Bakanlığımız
ve Kuruluşumuz koordinasyonunda etkin şekilde devam edilecektir. Kampanya kazanımlarını tespit etmek için
bir kamuoyu araştırma çalışması başlatılmıştır.
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