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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Kasım 2018) 

 
 

Pamuk 
 
Türkiye: Üretim beklentisi, 5 yılın ortalamasına göre % 47 artış gösterdi 

 
Türkiye’de pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 4.5 milyon ton, 480 pound balyadır. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında değişmeyip bir önceki yıla göre %13 son 5 
yılın ortalamasına göre %47 artış göstermiştir.  
 
Ekin alanı beklentisi 520.000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermemiş 
bir önceki yıla göre %11, son 5 yılın ortalamasına göre %30 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün hektar başına 1.884 kilogramdır. Elde edilen ürün geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermemiş, bir önceki yıla göre %2, son 5 yılın ortalamasına göre 
%14 artış göstermiştir. Aşırı yağış alan bölgelerde yeniden dikim yapılması gerekmektedir.  
 
Hava durumları, sezon boyunca son derece elverişliydi. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
ayrılmış bölgelerdeki yoğun yağışlar, elde edilen ürünün birkaç gün boyunca kalitesinin 
düşmesine sebep oldu. Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) değerleri, 
randımanlı ürün beklentisini işaret ediyor. Ana pamuk yetiştirme bölgelerinde hasat 
tamamlanmak üzeredir. 

 
Afrika Frangı Bölgesi: Üretim beklentisi, rekor seviyede 
 
Afrika Frangı Bölgesi’nde pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 5.73 milyon ton, 480 
pound balya ile rekor seviyededir. Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.46 
milyon balya (%9), bir önceki yıla göre ise 0.24 milyon (%4) artış göstermiştir. Hasat alanı 
beklentisi 3.03 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.16 
milyon (%6) artış göstermiş, bir önceki yılın hafif altında gerçekleşmiştir. Elde edilen ürün 
hektar başına 412 kilogramdır. Elde edilen ürün son 5 yılın ortalamasına göre %6 artış 
göstermesine rağmen 1986/1987 yılı elde edilen 463 kg/ha rekor hasattan %11 düşüş 
göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Ukrayna: Hasat, bir önceki rekorun üzerinde gerçekleşti  
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 33.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2.5 milyon ton, bir önceki yıla göre 9.4 milyon ton, 2013 
yılı rekor üretim miktarına göre ise 2.6 milyon ton artış göstermiştir. Elde edilen ürün hektar 
başına 7.44 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında %8, bir önceki yıla 
göre %37, 2016/17 rekorundan %13 düşüş göstermiştir.  
 
Arjantin: Ekim kazanımları, sağanaklara rağmen devam ediyor  
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 42.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında yaklaşık %4, bir önceki yıla göre %33 artış göstermiştir. 
Hasat alanı beklentisi 5.2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%4 artış göstermiş, bir önceki yıla göre ise değişim göstermemiştir. Elde edilen ürün hektar 
başına 8.17 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında %1 düşmesine rağmen bir 
önceki yıla göre %33 ve son 5 yılın ortalamasına göre %5 artış göstermiştir. 
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Çin: Tarihsel veri tabanı yenileme sonuçları, 2018/19 tahminlerine önemli güncellemeler 
getirmektedir 
 
Çin’de mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 256 milyon metrik tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %14 artmış, bir önceki yıla göre ise %1 düşüş 
göstermiştir. Elde edilen ürün hektar başına 6.17 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile 
karşılaştırıldığında hafif yükseliş gösterirken bir önceki yıla göre %1 artmış, son 5 yılın 
ortalaması olan 5.96 metrik tondan %4 fazladır. 
 
AB: Üretim beklentisi, hasat alanlarının azaltılması ve kuraklık sebebi ile düşürüldü  
 
AB’de mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 59.5 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 1.5 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre 2.6 milyon ton (%4), 
son 5 yılın ortalanmasına göre ise %8 düşüş göstermiştir. Beklenen hasat alanı 8.1 milyon 
hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.2 milyon hektar (%2), bir 
önceki yıla göre 0.3 milyon hektar (%4), son 5 yılın ortalamasına göre ise %12 düşüş 
göstermiştir. Elde edilen ürün hektar başına 7.39 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermeyip bir önceki yıla göre hafif azalmış son 5 yılın 
ortalamasına göre ise %4 artış göstermiştir.  
 

Soya 
 
Arjantin: Ekim süreci, yağmurlar sebebiyle yavaşladı 

 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 55.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 3 milyon ton düşmesine rağmen, 2017 sezonu kuraklık 
sorunu olan sezondan %47 fazladır. Hasat alanı beklentisi 18.5 milyon hektardır. Beklenen 
hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında %3 düşüş göstermesine rağmen, bir önceki yıla 
göre ise %14 artış göstermemiştir. Elde edilen ürün hektar başına 3 tondur. Elde edilen ürün 
geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermemiş bir önceki yıla göre %29, son 5 yılın 
ortalamasına göre %4 artış göstermiştir. 
 
Hindistan: Rekor üretim artışı bekleniyor 

 
Hindistan’da soya üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 11 milyon tondur. Beklenen 
üretim 2017/18 sezonu ile karşılaştırıldığında %32 artış göstermiştir.  Hasat alanı beklentisi 11 
milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki yıla göre %6 artış göstermemiştir. Elde edilen 
ürün hektar başına 1 tondur. Elde edilen ürün geçen yıl ve son 5 yılın ortalaması ile 
karşılaştırıldığında %25 artış göstermiştir. 
 

Buğday 
 
Avustralya: Üretim beklentisi, aşağı yönlü revize edildi 

 
Avustralya‘da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 17.5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton (%5), bir önceki yıla göre ise 3.8 milyon 
ton (%18) düşüş göstermiştir. Hasat alanı beklentisi, 10.8 milyon hektardır. Hasat alanı geçen 
ay ile karşılaştırıldığında 0.2 milyon hektar, bir önceki yıla göre ise 1.45 milyon hektar (%12) 
düşüş göstermiştir. Elde edilen ürün hektar başına 1.62 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile 
karşılaştırıldığında 1.68 tondan düşmüş, son 5 yılın ortalamasına göre ise %21 düşüş 
göstermiştir. 
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Kolza  
 
Avustralya: Üretim beklentisi, düşürüldü 
 
Avustralya’da kolza üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 2.6 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.3 milyon ton (%10), bir önceki yıla göre 1.1 milyon ton 
(%29) düşüş göstermiştir. Hasat alanı beklentisi 2.3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 50.000 hektar, bir önceki yıla göre ise 0.4 milyon hektar (%15) 
düşüş göstermiştir. Elde edilen ürün hektar başına 1.13 tondur olup son 10 yılın en düşük 
seviyesindedir. 
 

Ayçiçeği 
 
Rusya: Elde edilen ürün, kuzeye doğru ilerledikçe artış gösteriyor 

 
Rusya’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 11.5 milyon metrik tondur. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.5 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 1.1 
milyon ton artış göstermiştir. Elde edilen ürün hektar başına 1.53 metrik tondur. Elde edilen 
ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında %5 bir önceki yıla göre %6 artış göstererek bir önceki 
dönemin hafif üstünde seyretmektedir. 
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