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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Kasım 2019) 

 

Mısır 
 
Meksika: Hasat alanı beklentisi, bugüne kadar olan en düşük seviyede gerçekleşmiştir 
 
Meksika’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 25,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %7, bir 
önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.68 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
hafifçe düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir.  

 
Etiyopya: Rekor seviyede üretim beklenmektedir 
 
Etiyopya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 8,4 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,4 milyon ton, bir önceki yıla göre de 0,05 milyon ton artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre ve bir 
önceki yıla göre değişim göstermemiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.65 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%5 artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre neredeyse aynı kalmıştır.  
 

Pirinç 
 
Endonezya: Muson yağışlarındaki gecikmeler, ekili pirinç alanı tahmininde düşüşe neden 
oldu   
 
Endonezya’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 36,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 12 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2, bir 
önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,79 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
hafifçe düşüş gösterirken, bir önceki yıl tahmini olan hektar başına 4,78 metrik tonun hafifçe 
üzerinde kalmıştır. 

 
Buğday 
 
Rusya: Hasattan elde edilen ürün miktarı, geçen yıla benzer bir şekilde tamamlandı 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 74,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %3 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 55,0 milyon tonu kış buğdayını, 19,0 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
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Hasat alanı beklentisi, bir önceki yıla göre hafif bir artış göstererek 27,2 milyon hektar olup, 
bir önceki aya göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.72 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1 
artış gösterirken, bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir. 
 
Arjantin: Toprak altındaki nem, hasatta oluşacak olan hasarı azaltmaktadır 
 
Arjantin‘de buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 20,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 6,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.17 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2, 
bir önceki yıla göre de neredeyse %2 düşüş göstermiştir. 
 
Avusturalya: Kurak geçen ekim ayından sonra, üretim tahminleri aşağı yönlü revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 17,2 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 0,8 milyon ton (%4), bir önceki yıla göre de 0,1 milyon 
ton (%1) düşüş göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 10,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
0,1 milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de 0,4 milyon hektar (%4) artış 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.62 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %20 düşüş göstermiştir. 
 

Palm Yağı 
 
Malezya: 2018/19 yılı üretiminde, olumlu hava şartlarının yansımaları beklenmektedir 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 20,8 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %6 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 100.000 hektar artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.92 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %1 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir. 

 
Soya 
 
Kanada: Erken gelen kar yağışı ile ürünlerin bozulmasına ilişkin endişelerden dolayı, 
gecikmeli hasat gerçekleşiyor 
 
Kanada’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 6 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 0,5 milyon ton, bir önceki yıla göre de 1,3 milyon ton düşüş 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre de 0,2 milyon hektar düşüş 
göstermiştir. 
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Elde edilen ürün hektar başına 2,61 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %8, bir önceki 
yıla göre de %9 düşüş göstermiştir. 

 
Hindistan: Ortalamanın üzerinde seyreden yağışlar, elde edilen ürün miktarını olumsuz 
etkiliyor 
 
Hindistan’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 9 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %18, bir önceki yıla göre de %18 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 11,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %2 artış gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 0,80 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %20, bir 
önceki yıla göre de %17 düşüş göstermiştir. 

 
Pamuk 
 
Pakistan: Düşük gelen veriler üzerine, üretim aşağı yönlü revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 480 poundluk 7,0 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,6 milyon balya, bir önceki yıla 
göre de 0,6 milyon balya düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,5milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,2 milyon hektar artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 640 kilogramdır. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %8, bir 
önceki yıla göre de %15 düşüş göstermiştir. 

 
Türkmenistan: Elde edilen ürün beklentisi, aşırı sıcaklar nedeniyle düşüş gösterdi 
 
Türkmenistan‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 480 poundluk 1,0 
milyon balyadır. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 0,2 milyon balya düşüş gösterirken, bir 
önceki yıla göre de 0,1 milyon balya artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 545,000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve yıla göre 
değişim göstermemiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 399 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya 
göre %13 düşüş göstermiştir. 
 
Hindistan: Şiddetli yağışlar, elde edilen ürün beklentisini olumsuz yönde etkiliyor 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 30 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %2 düşüş gösterirken, bir önceki 
yıla göre de %13 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 13 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında hafifçe artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre de  %3 artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 502 kilogram olup, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %3 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında %10 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 


