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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Kasım 2020) 

 

Soya 
 
Brezilya: Ekimde gecikmeler olmasına rağmen, üretim beklentisi değişim göstermedi 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 133 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre değişim göstermemiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 38,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre                
1,7 milyon hektar (%5) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.45 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre    
%1 artış göstermiştir.  
 
Arjantin: Kurak hava koşulları ekimde gecikmelere neden olurken; üretim beklentisini de 
düşürdü 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 51 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre %5 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 16,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.02 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki 
aya göre  %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir. 
 
Kanada: Elverişli koşulların gerçekleşmesi, verimde rekor seviyelerin oluşmasını sağlıyor 
 
Kanada’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 6,1 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre 0,1 milyon ton %2 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %1, son beş yılın 
ortalamasına göre de %11 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 2,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %12, son beş yılın ortalamasına göre de %18 düşüş 
göstermiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.05 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki 
aya göre  %2, bir önceki yıla göre %13, son beş yılın ortalamasına göre de %8 artış 
göstermiştir. 
 
Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Hasat verileri verimin düştüğünü gösteriyor 
 
Ukrayna’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 14,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla göre de %15 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 6,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %6 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,06 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%7, bir önceki yıla göre de %20 düşüş göstermiştir.  
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Buğday 
 
Türkiye: Hasat sezonu neredeyse rekor seviyelerde ürünle tamamlandı 
 
Türkiye’de buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 18,3 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 0,3 milyon ton (%1) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre       
0,8 milyon ton (%4) artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 7,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,1 milyon hektar (%1) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,57 tondur.  
 
Arjantin: Kurak hava koşulları, üretim beklentilerini düşürüyor 
 
Arjantin’de buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 18,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %5, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre de %5 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,81 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %7, 
bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir. 
 
Pamuk 
 
Avustralya: Su depolama seviyelerindeki iyileştirmelere bağlı olarak, üretim beklentisi 
yukarı yönlü revize edildi 
 
Avustralya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 2,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,4 milyon balya, bir önceki yıla göre de             
1,9 milyon balya %300 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 325,000 hektar olup, bir önceki aya göre 25,000 hektar, bir önceki yıla 
göre de 265,000 hektar (%442) artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,675 kilogram olup, bu sezon kurak alan pamuğuna ekilen 
toplam alan payında bir öncekine göre artış öngörüldüğü için verimin düşmesi bekleniyor. 
 
Çin: Hasat sezonunun elverişli geçmesine bağlı olarak, üretim beklentisi artış gösterdi 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 27,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre %1, son beş yılın 
ortalamasına göre de %8 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,25 milyon hektar olup, bir önceki yıla göre %6 düşüş gösterirken, son 
beş yılın ortalamasına göre %8 artış göstermiştir. 
  
Ürün beklentisi, hektar başına 1,842 kilogram olup, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre 
%7, son beş yılın ortalamasına göre de %9 artış göstermiştir. 
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Pakistan: Elde edilen ürünün azalması, üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 5,0 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,8 milyon balya, bir önceki yıla göre de              
1,2 milyon balya düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,2 milyon hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre 0,25 milyon hektar düşüş göstermiştir. 
  
Ürün beklentisi, hektar başına 495 kilogram olup, bir önceki aya göre %14, bir önceki yıla göre 
de %10 düşüş göstermiştir. 
 

Pirinç 
 
Bangladeş: Şiddetli yağışlar üretim beklentisini düşürüyor 
 
Bangladeş’te pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 35,3 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre de neredeyse %2 düşüş 
göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 11,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir 
önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4.53 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
hafifçe düşüş göstermiştir. 
 
Mısır 
 
Birleşik Krallık: Fransa ve Romanya'da kuraklığa bağlı olarak yaşanan kayıplar nedeniyle, 
üretim beklentisi 1,9 milyon ton düşüş gösterdi 
 
Birleşik Krallık’ ta mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 64,2 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 1,9 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre de 2,5 milyon ton (%4) 
düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına %2 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 8,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 milyon 
hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre değişim göstermemiş, son beş yılın ortalamasına 
göre %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,23 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%2, bir önceki yıla göre %4, son beş yılın ortalamasına göre de %1 düşüş göstermiştir.  
 
Güney Afrika: Mısır ekimi başlıyor 
 
Güney Afrika’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 16,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 2,0 milyon ton (%14) artış gösterirken, bir önceki yıla göre 
değişim göstermemiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 3,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre                 
0,3 milyon hektar (%11), bir önceki yıla göre de 90,000 hektar (%3) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,33 tondur. Elde edilen ürün, on yıllık trend getirisine 
göre %1 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %8 artış göstermiştir. 
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Ukrayna: Kalıcı mevsimsel kuraklık, bir önceki yıla göre verimi %27 düşürdü 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 28,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %22, bir önceki yıla göre de %21 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,28 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%22, bir önceki yıla göre de %27 düşüş göstermiştir.  
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


