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TARIMSAL ÜRÜNLER

• 13 milyar hektar olan dünya karalarının yaklaĢık 5 milyar
hektarı tarımsal amaçlı kullanılır

• 5 milyar hektarın 1.5 milyar hektarında tarımsal üretim
yapılır, kalan kısmı otlak olarak değerlendirilir

• Sayısı 20 bin olan tarımsal ürünlerin sadece 1000 kadarı
üretim altına alınmıĢtır. Ancak bu 1000 üründen 20‟si dünya
gıda talebi ve diğer önemli kullanıĢların büyük kısmını
karĢılar.

• Tarımsal alanlar içinde en fazla yer kaplayan ürünler
tahıllardır.

• Tahıllar dıĢındaki diğer ürünleri yumrulu bitkiler, baklagiller,
yağ bitkileri, lifli bitkiler, meyve ve sebzeler oluĢturmaktadır.



TAHIL TARIMI
• Tahıl (hububat) terimi; buğday, arpa, pirinç, mısır, yulaf, darı,

çavdar ve sorgum gibi taneli bitkiler için kullanılır.

• Tahılların geçmiĢten günümüze dünya nüfusunun
beslenmesindeki önemi

– Protein değerinin yüksek olması
• Buğdayda % 10-14

• Çavdarda % 10-12

• Mısırda % 9-10

• Pirinçte % 7-8

– Tahıllardan sağlanan protein miktarının, nüfusun protein ihtiyacını
karĢılamadaki payının ülkelere göre farklılık göstermesi (Afrika,
Asya, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde günlük protein ihtiyacının
% 80’i tahıllardan sağlanırken bu oran Batı ülkelerinde %30’u pek
aşmaz)

• Tahıllardan elde edilen ürünlerin çeĢitlilik göstermesi; ekmek,
makarna, bisküvi, niĢasta vb.



Tahıl tarımının önem kazanmasının nedenleri

• Tahıllar en erken kültür altına alınan ürünler arasındadır.

• Çok zengin tür çeĢitliliğine sahip oldukları için çok farklı
ekolojik ortamlara uyum sağlayabilmektedirler (Her iklim
bölgesinde farklı bir tahıl türü ön plana çıkabilmektedir)

• Dünya nüfusunun günlük kalori ihtiyacının %50‟den fazlası
tahıllardan karĢılandığı gibi, bu ürünler hayvancılık sektöründe
de önemli bir yem kaynağıdır (Kümes hayvancılığından sığır
besiciliğine kadar, hemen hemen tüm hayvancılık faaliyetlerinde

tahıllardan faydalanılmaktadır).

• Tahıllar aynı zamanda bir sanayi hammaddesi olarak
kullanılabilmektedir (arpa’nın bira yapımında, mısır ve çavdarın
ispirto yapımında, mısırın yağ üretiminde kullanılması)

• Tahıl yetiĢtiriciliği diğer kültür bitkilerine göre daha kolay
yapılabilmektedir (özellikle makine kullanımına son derece
uygundur)



Boyu 3 metreye kadar ulaĢabilen bir yem 

bitkisidir

Sorgum

Besin maddesi veya hayvan yemi olarak 

kullanılan bir tahıl türüdür.

Darı



• Dünyada hasat yapılan alanların yarısına yakını (670 milyon ha, %

49), tahıl üretimine ayrılmıĢtır.

• Buğday %15, pirinç %11 ve mısır %10’luk payları ile tüm tarım

alanları içinde en geniĢ yer kaplayan üç üründür.

• Bu ürünleri

– %16.6 ile yağ çıkarılan tohumlar,

– % 3‟erlik pay ile de yumrulu bitkiler ve baklagiller izlemektedir.

– Gıda dıĢı ürünler ise % 6„lık paya sahiptir

• Üretim miktarı bakımından da 2 milyar tonun üzerindeki miktarı

ile tahıllar ilk sırada yer alır.

• Tahıl üretiminin yaklaĢık % 93’ünü buğday, mısır ve pirinç

oluĢturur.

• Dünya nüfusundaki artıĢa paralel olarak, tahıl üretimi de giderek

artıĢ göstermektedir.

TAHIL TARIMI
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Yıllar 1938 1975 1985 1990 2000 2005

Ekiliş alanı (milyon ha) 380 716 730 642 642 619

Üretim mik. (milyon ton) 623 1397 1620 1862 1964 2115

Yıllara göre dünya tahıl ekim alanları ve üretim miktarı

Kaynak: fao.org/waicet/portal/statistics



YetiĢtirilen alanlara göre tahıl türleri (2002-2004)

Mısır Pirinç Buğday Arpa Sorgum Darı Yulaf Çavdar



Üretim miktarına göre tahıl türleri (2002-2004)

Mısır Pirinç Buğday Arpa Sorgum Darı Yulaf Çavdar
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Tahıl türlerine göre üretim miktarı (2007)

Mısır

%35.2

Pirinç

%29.3

Buğday

%27.0

Diğer

%8.5

TAHIL TÜRÜ Üretim (milyon ton) Toplamdaki payı (%)

Mısır 791.8 35.2

Pirinç 659.6 29.3

Buğday 606.0 27.0

Diğer 190.5 8.5

Toplam 2247.9 100



Buğday
BUĞDAYIN ÖNEMĠ

• Buğday dünya nüfusunun üçte birinin temel besin maddesi 
durumundadır  ve bu nüfusun genel kalori ihtiyacının %20‟sini 
tek baĢına karĢılar. 

• Mısır veya pirinç üretimi, bazı yıllar buğday üretimini aĢsa da 
buğday çoğunlukla üretim miktarı bakımından ilk sırada bulunur.

• Buğdayın beslenmedeki önemi (protein oranının yüksek olması)

• Ekmek üretimi için en uygun tahıl türü olması

• Gıda sanayiindeki önemi (makarna, bisküvi vs.)

• Doğal yetiĢme alanları bakımından, geniĢ bir coğrafi dağılıĢının 
bulunması (iklim bakımından pirinç ve mısıra göre daha az seçici 
olması)

• Uzun yıllar depolanma olanağının bulunması ve uluslararası 
ticarette önemli bir yere sahip olması

• Dünya nüfusundaki artıĢa bağlı olarak önemini devam ettirmesi



• Buğdayın ana yurdu ve kültür altına alınması

• Buğdayın iklim istekleri

– Buğday tarımının dağılıĢını belirleyen temel faktörler sıcaklık ve
yağıştır

– Buğdayın ekimi sırasında sıcaklık 5 oC’den fazla olmalıdır.

– YetiĢme devresi boyunca maksimum sıcaklık değerlerinin 
40oC‟yi aĢmaması gerekir

– YetiĢme devresi boyunca bitkinin istediği optimum sıcaklık 
değerleri 28-30oC arasındadır. 

– Bitkinin dayanabileceği minimum sıcaklık değerleri 3-5oC 
olmasına karĢın, kıĢlık buğday kar altında -15oC‟ye kadar 
dayanabilmektedir (Karın iĢlevi).

– Buğday, yetiĢme devresi boyunca 2300-2400 oC dolayında 
toplam sıcaklık (kalori) tutarına gereksinim duyar.

Buğday



• YetiĢme süresi
– Yazlık buğdayda 90-120 gün, kıĢlık buğdayda 200-210 gün

– YetiĢme süresinde havanın açık olması ve aydınlanma süresinin önemi (kuzey ülkeler)

– Türkiye‟de hasat dönemindeki farklıklar ile enlem+yükselti iliĢkisi

• Buğday yetiĢtiriciliğinde yağıĢ miktarı ve yağıĢ rejiminin önemi
– Bitkinin nem isteği ile sıcaklık koĢulları arasındaki iliĢki 

• Ġhtiyaç duyulan yağıĢ miktarı serin bölgeler için 350-400 mm

• Ilıman iklim bölgeleri için 600 mm

• Subtropikal bölgeler için 800-1500 mm

– Özellikle kıĢ ve ilkbahar yağıĢlarının önemi

• Rüzgarın bitki üzerindeki etkisi
– Serin ve sıcak rüzgarların olgunlaĢmaya etkisi

– Hızlı esen rüzgarların baĢak ve bitki üzerindeki etkisi

• Buğdayın toprak isteği
– Step topraklarının buğday tarımı açısından önemi (Yıkanmanın az olması-humus 

ilişkisi)

– Yeryüzünde en dikkat çekici buğday üretim alanları 
• Doğu Avrupa Stepleri (Avrupa Rusyası, Ukrayna, Beyaz Rusya, Baltık ülkeleri, Polonya, Macaristan),

• A.B.D. ve Kanada Preirleri, 

• Arjantin’de Pampalar, 

• Anadolu ve Avustralya stepleri, 

• Kuzey Çin çevresidir. 

Buğday



Buğday

• Buğday veriminde beĢeri faktörlerin etkisi ve 

birim alandan alınan verim

– Batı Avrupa ülkeleri (8000-9000 kg/ha)

– Hindistan, Pakistan, Türkiye (2400-2700 kg /ha)

• Buğday üretiminin coğrafi dağılıĢı

– Buğday tarımının yatay ve dikey sınırları

• Buğday tarımı Kuzey yarımkürede 60 derece enlemine kadar 

sokulabilmektedir. Güney yarımkürede ise 40 derece 

enleminin güneyine pek inemez.

• Dikey sınırı enleme göre farklılık gösterir. Ortalama 1800-

2000 metre olan buğday üst sınırı Ekvator‟a doğru yaklaĢtıkça 

artar (Meksika’da 3000 m. civarı)



Dünya buğday üretimi

• Dünya buğday üretimi sürekli bir artıĢ göstermektedir (1938’de 167 
milyon ton, 2007’de 606 milyon ton)

• EkiliĢ alanı 1985 yılına kadar geniĢlemiĢ, sonraki yıllarda daralma 
göstermiĢtir.

• EkiliĢ alanı daralmasına karĢın üretimdeki artıĢın nedenleri.

• Dünyada 123 ülkede buğday üretilir, ancak üretim miktarı ülkelere göre 
farklılık gösterir (Çin 110 milyon ton, Katar  sadece 30 ton)

• Yıllık üretimin % 75’ten fazlasını 13 ülke yapmaktadır

• Buğday üretiminde önde gelen ülkelerin bazılarında geçim tipi üretim 
yapılırken (Çin, Hindistan gibi), bazılarında “ticari tahıl tarımı” yapılır 
(ABD, Fransa, Kanada, Avustralya gibi)

• Dünya buğday üretiminde önde gelen ülkeler aynı zamanda tüketimin de 
büyük kısmını gerçekleştirirler (Çin, Hindistan, Almanya, Türkiye)

• Çin, Hindistan, ABD ve Rusya Federasyonu en fazla üretim yapan 4 
ülkedir ve dünya buğday üretiminin yaklaĢık % 50‟sini bu ülkeler yapar.



Yıllara göre dünya buğday üretimi ve ekiliĢ alanları
1938 1975 1985 1990 2000 2005 2007

Ekiliş alanı 169.0 230.0 280.0 231.0 215.4 215.7 210.1

Üretim mik. 167.2 360.0 490.0 592.3 586.0 627.1 606.0
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Ülkelere göre buğday üretimi (milyon ton)

Ülkeler 1990 1995 2004 2007

Çin 96.3 102.2 91.3 109.3

Hindistan 49.8 65.8 72.1 75.8

A.B.D. 74.5 59.4 58.7 55.8

Rusya Fed. 92.3 30.2 45.5 49.4

Fransa 31.9 30.8 39.7 37.6

Kanada 31 25 25.9 24.5

Almanya 15.2 17.8 25.4 23.3

Pakistan 14.3 17 19.7 20.8

Türkiye 20.1 18 21 17.2

Arjantin 10.9 9.3 14.5 16.5

Ukrayna 17 16.2 17.5 13.9

İngiltere 14 14.3 15.7 13.2

Avustralya 15 17.2 20.3 13.1

Diğer 110 121.1 159.8 135.5

TOPLAM 592.3 544.3 627.1 605.9



Dünya buğday üretiminin ülkelere göre dağılıĢı (2007)

Dünya buğday üretiminin yaklaşık %78’i onüç ülke tarafından gerçekleştirilmektedir

Çin

%18.0

Hindistan

%12.5

A.B.D.

%9.2

Rusya Fed.

%8.2Fransa

%6.2

Kanada

%4.0

Almanya

%3.8

Pakistan

%3.4

Türkiye

%2.8

Arjantin

%2.7

Ukrayna

%2.3

Ġngiltere

%2.2

Avustralya

%2.2

Diğer

%22.4



En fazla buğday üretimi yapan 10 ülke (2009)



Dünya buğday ticareti

• Buğday eskiden beri önemli bir ticari üründür (1907‟de 20 

milyon ton, 2007‟de 107 milyon ton)

• Buğday ticaretinde, üretim yapan ülkelerdeki tüketim fazlası 

kadar, dıĢalım yapan ülkelerdeki talep artıĢı da rol oynar

• ABD, Fransa, Kanada, Avustralya, Rusya Federasyonu 

toplam buğday dıĢsatımının % 65‟ini gerçekleĢtirmektedir

• Kanada ve Avustralya‟nın dıĢsatımının fazla olmasının nedeni

• Güneydoğu Asya ülkelerinin buğday dıĢsatımı ve 

dıĢalımındaki rollerinin az olmasının nedenleri

• Buğday dıĢalımı, dıĢsatıma göre daha dengeli dağılır. 

• Türkiye bazı yıllar dıĢalım, bazı yıllar dıĢsatım yapmaktadır.



Buğday dıĢsatımında önde gelen ülkeler (2003)

Ülke Dışsatım (milyon ton) Dışsatımdaki payı

A.B.D. 25,4 23,3

Fransa 16,3 15,0

Kanada 11,4 10,5

Avustralya 9,5 8,7

Rusya Fed. 7,3 6,7

Arjantin 6,1 5,6

Kazakistan 5,2 4,8

Almanya 4,4 4,0

Hindistan 4,0 3,7

Diğer ülkeler 19,4 17,8

Toplam 109,0 100



Arjantin

5,6%

Almanya

4,0%

Diğer ülkeler

17,8% A.B.D.

23,3%

Fransa

15,0%

Kanada

10,5%

Rusya Fed.

6,7% Avustralya

8,7%

Kazakistan

4,8%

Hindistan

3,7%

Buğday dıĢsatımında önde gelen ülkeler (2003)

En fazla dışsatım yapan 9 ülkenin toplam dışsatımdaki payı %83.2



Buğday dıĢalımında önde gelen ülkeler (2003)

Ülke Dışalım (milyon ton) Dışalımdaki payı (%)

İtalya 6,9 6,3

Brezilya 6,6 6,1

Japonya 5,2 4,8

Cezayir 4,0 3,7

Mısır 4,0 3,7

İspanya 3,8 3,5

G.Kore 3,7 3,4

Belçika 3,5 3,2

Endonezya 3,5 3,2

Meksika 3,5 3,2

Diğer ülkeler 64,3 59,0

Toplam 109,0 100



Buğday dıĢalımında önde gelen ülkeler (2003)

İtalya

6,3%
Brezilya

6,1%

Japonya

4,8%

Cezayir

3,7%

Mısır

3,7%

İspanya

3,5%

Kore

3,4%

Belçika

3,2%

Endonezya

3,2%

Diğer ülkeler

59,0%

Meksika

3,2%

En fazla dışalım yapan 10 ülkenin toplam dışalımdaki payı %41



Buğday ihracat ve ithalatı en fazla olan ülkeler

Ġthalat

Ġhracat



TÜRKĠYE‟DE BUĞDAY 

TARIMI



Türkiye‟de buğday tarımı
• Türkiye‟de tahıl tarımı hemen hemen buğday tarımı ile temsil 

edilir

• Gerek alansal olarak gerekse ürün miktarı olarak tahıl tarımı 

içinde en büyük paya sahiptir

• Türkiye‟deki unlu besinlerin % 90-95‟i buğdaydan elde edilir

• Türkiye‟de buğday üretimindeki artıĢın nedenleri

– Tohum ıslahı, 

– MakineleĢme, 

– Tarımsal ilaçlama ve gübreleme, 

– Destekleme alımları,

– Nüfus artıĢı,

• Ülkedeki en geniş üretim alanına sahip üründür (Rize ve 

Trabzon hariç bütün illerde buğday tarımı yapılır)

• Özellikle iç bölgelerde yetiĢtirilir ve üretimin % 75’i bu 

bölgelerden sağlanır
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Yıllara göre tahıl tarımı ve buğday tarımı yapılan alanların değiĢimi

Tahıl tarımı 

(milyon ha)

Buğday  tarımı 

(milyon ha)
%

1927 3,9 2,2 56,4

1950 8,3 3,9 47,0

1980 13,3 9,0 67,7

1990 13,7 9,5 69,3

1995 13,8 9,4 68,1

2000 13,96 9,4 67,3

2006 13,04 8,5 65,2



Buğday tarımı

Yıllara göre Türkiye buğday üretim miktarındaki  değiĢim
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Türkiye‟de illere 

göre buğday üretimi



Türkiye‟de illere göre buğday üretimi (2009)



• Türkiye’nin yıllık buğday ihtiyacı

– Nüfusun yıllık tüketimi 16,6 milyon ton (73.7 x 225) 

– Tohum için 1,9 milyon ton, (dönüme 19-22 kg)

– TaĢıma ve depolama sırasındaki kayıp (0.4 milyon ton)

– Toplam buğday ihtiyacı 18,9 milyon ton. 

Türkiye’de buğday tarımının sorunları

• Üretimin temelde iklim koĢullarına bağlı olmasından 
dolayı yıllara göre rekolte oynamalarının görülmesi

• Buğday tarımının genelde ekstansif tarım Ģeklinde 
sürdürülmesi

• Birim alandan elde edilen verimin geliĢmiĢ ülkelere göre 
daha düĢük olması (Türkiye’de 2100 kg/ha, Gelişmiş 
ülkelerde 8000 kg/ha)



Buğday bitkisinin geliĢim aĢamaları



Buğday bitkisinin yetiĢmiĢ hali ve hasat iĢlemi



PĠRĠNÇ (ÇELTĠK) 

YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ



Pirinç 
• Çeltik-pirinç farkı

• Buğday ve mısırla birlikte dünya nüfusunun beslenmesindeki üç 
önemli üründen biridir

• Pirinç, güney, güneydoğu ve doğu Asya‟da nüfusun en önemli 
besin kaynağıdır (Dünya nüfusunun yaklaşık % 58’i).

• Buğdaya göre protein oranı daha düşük olduğundan (%7-8), 
ununda glüten yoktur. Bu nedenle buğday unu gibi istenilen Ģekil 
verilemez ve buğday ununda olduğu gibi değiĢik gıda 
maddelerinin üretimine uygun değildir.

• Pirinç niĢastasının sindirimi diğer tahıl türlerine göre daha kolay 
olduğundan çocukların ve yaĢlıların beslenmesine daha uygundur.

• Çeltiğin pirince dönüĢtürülmesi sırasında arta kalan kepek ve 
kavuzları hayvan yemi olarak kullanılır

• Devamlı pirinçle beslenen ve dengeli bir diyetin söz konusu 
olmadığı toplumlarda “beriberi” hastalığı ortaya çıkabilir. 



Pirinç 
• Günümüzden 5000 yıl önce, Muson Asyası‟nda kültür altına alınmıĢtır.

• Ġklim istekleri

• Sıcak bölge bitkisi olduğundan sıcaklık isteği fazladır

• Donma sorunun bulunmadığı ve sıcaklığın 18-20 oC’nin altında 
düşmediği yerler, çeltik üretimi için en uygun alanlardır.

• Bununla birlikte sıcaklığın 8-12 oC‟nin üzerinde olduğu pek çok bölgede 
yetiĢtirilebilmektedir.

• YetiĢme devresi boyunca 4000-5000oC toplam sıcaklığa (kaloriye) 
gereksinim duyar.

• Türlerine ve yetiĢtirildiği bölgeye göre 90 ile 160 gün arasında yetişir 
(Musonlar Asyası’nda ve Mısır’da 90 gün, Marmara Bölgesinde 150 gün)

• Çeltik tarımında nem ve yağıĢlar büyük önem taĢır, diğer tahılların aksine 
olgunlaşma devresinde de bol su ister.

• Bol su istemesine karĢın, bir bataklık bitkisi değildir (Çeltik tavalarının 
eğimli olmasının nedeni)

• YetiĢme devresi boyunca toplam 1000-1200 mm. yağıĢ ister.

• Sulamayla yarı-kurak alanlarda da yetiĢtirilebilir (Türkiye’den örnekler)



Pirinç 
• Çeltiğin üretim aĢamaları

– Arazinin tavalar haline getirilmesi

– Serpme yöntemi ve fideleme yöntemi

– Sulama ve gübrelemenin önemi ve dönemi

– Tavaların yabancı otlardan temizlenmesi

– Ürünün hasadı (bölgelere göre farklılıklar)

– Çeltikten pirinç elde edilmesi (dibek, çeltik değirmeni veya çeltik 
fabrikası)

– Tarım sistemi ile verim arasındaki iliĢki (İspanya’da 6.5 ton/ha, 
Bangladeş 2 ton/ha)

– Arazi mülkiyet sisteminin üretime etkisi (işletme büyüklüğü 
ABD’de 5-20 ha, Çin ve Çinhindi ülkelerinde 0,5-1 ha)

• Çeltik ve buğdayın üretim aĢamaları bakımından 
karĢılaĢtırılması



Pirinç 
• Pirinç üretiminin coğrafi dağılıĢı

• Üretim alanları, Güney ve Güneydoğu Asya dıĢında pek 

devamlılık göstermez (nispeten dar alanlarda üretim)

• YetiĢme sınırları 45º kuzey enlemi ile 35º güney enlemleri 

arasındadır

• Buğday ve pirinç üretim bölgelerinin karĢılaĢtırılması

• Çeltik üretim alanları 1980‟li yıllara kadar geniĢlemiĢ, 

daha sonra nispeten daralmıĢtır.

• Buna karĢın çeltik üretim miktarı dalgalanmalarla birlikte 

genel olarak artıĢ göstermiĢtir (1968: 284 milyon ton, 

2007: 659  milyon ton)

• Üretim artıĢının nedenleri



Pirinç üretiminin dağılıĢı



1968 1977 1980 1990 2000 2004 2007

Ekiliş alanı (milyon ha) 132.2 142.8 175.3 147.0 154.2 151.3 142.0

Üretim mik. (milyon ton) 284.0 367.0 397.0 518.0 599.0 601.0 659.0

Yıllara göre pirinç ekim alanı ve üretim miktarındaki değiĢim
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Pirinç 
• Dünyada 100‟den fazla ülkede pirinç üretimi 

yapılmaktadır. Ancak üretimin yaklaĢık %95‟ini 15 ülke 
yapmaktadır (Yıllık üretimi 1 milyon tonun üzerinde olan 
ülkeler)

• Üretimde Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri baĢta gelir 
(Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Tayland, 
Filipinler, Myanmar .. gibi)

• Çin eskiden beri en fazla üretim yapan ülkedir

• Asya ülkeleri dıĢında üretimi 1 milyon tonun üzerinde olan 

ülkeler:

– Avrupa’da Ġtalya

– Amerika’da Brezilya, ABD, Kolombiya, Peru, Paraguay

– Afrika’da Mısır, Nijerya ve Madagaskar

Türkiye’nin yıllık üretimi ortalama 500 -700 bin ton arasında



BaĢlıca pirinç üreticisi ülkeler (2007)

Ülke

Üretim 

(Mil.ton) %

Çin 187.3 28.4

Hindistan 144.6 21.9

Endonezya 57.1 8.7

Bangladeş 43.1 6.5

Vietnam 35.9 5.4

Myanmar 32.6 4.9

Tayland 32.1 4.9

Filipinler 16.2 2.5

Brezilya 11.1 1.7

Japonya 10.9 1.7

A.B.D. 9.0 1.4

Pakistan 8.3 1.3

Mısır 6.9 1.0

Diğer 64.5 9.8

Toplam 659.6 100

Çin

%28.4

Hindistan

%21.9

Endonezya

%8.7

BangladeĢ

%6.5

Vietnam

%5.4

Myanmar

%4.9

Tayland

%4.9

Diğer

%19.2

En fazla üretim yapan 7 ülkenin payı %80’in üzerinde ve bu 

ülkelerin tamamı Doğu veya Güneydoğu Asya’da yer alıyor



En fazla pirinç üretilen ülkeler

1-10 milyon ton

10-50  milyon ton

50-100 milyon ton

100 milyon tondan fazla

1000 tondan az

1000 ton-100  bin ton

100 bin ton-1 milyon ton 



Pirinç 
Pirinç ticareti

– Buğdayın aksine pirinç ticareti canlı değildir (Nedeni)

– En fazla üretim yapan Çin, yalnızca 2-3 milyon tonluk bir 
dıĢsatım yapar.

– Genel dünya üretiminin ortalama % 5‟i yabancı pazarlara 
gönderilir (buğdayda ortalama %16).

– Uluslararası yıllık pirinç ticareti 25-30 milyon ton arasında 
değiĢir. 

– DıĢ satımı 1 milyon tonu aĢan ülkeler: Tayland (8,3 milyon 
ton), Vietnam (3,7 milyon ton), ABD (3,7 milyon ton), Çin 
(2,5 milyon ton), Hindistan (3,4 milyon ton).

– En fazla dıĢalım yapan ülkeler: Endonezya (1,6 milyon ton), 
Bangladeş (1,2 milyon ton), Brezilya (1 milyon ton), Senegal 
(0,9 milyon ton), Filipinler (0,8 milyon ton), Arabistan (0,8 
milyon ton).



TÜRKĠYE‟DE 

ÇELTĠK (PĠRĠNÇ) 

TARIMI



• Çeltik Türkiye‟de depresyon tabanları ve alüvyal ovalarda 
üretilir (nedeni?)

• Edirne, Samsun, Çorum, Diyarbakır, Sinop, Adana, 
Bursa, Çanakkale ve Kastamonu en fazla çeltik 
üretiminin yapıldığı illerdir.

• Çeltik üretimi devlet kontrolünde yapılmaktadır (nedeni)

• Türkiye‟de pirinç tüketimi 1950‟li yıllara kadar lüks 
sayılmaktaydı

• Günümüzde önemli besin maddelerinden biri olmasına 
karĢın, Türkiye’de tüketilen pirincin bir bölümü 
dışarıdan alınmaktadır (tüketimin yaklaşık % 25’i).

• Üretim miktarı yıllara göre dalgalanmalar göstermekle 
birlikte artıĢ eğilimindedir.

Türkiye‟de çeltik (pirinç) tarımı



Türkiye‟de çeltik üretimin yıllara göre gösterdiği değiĢim
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Türkiye’de çeltik üretiminin illere göre dağılıĢı



Türkiye’de çeltik üretiminin illere göre dağılıĢı



Türkiye‟de en fazla çeltik üretimi yapılan iller



Endonezya‟da pirinç üretimi (fidelerin tavalara aktarılması)





Çeltik bitkisinin geliĢim aĢamaları 

ve hasat edilmiĢ Ģekli



MISIR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ



Mısır  
Önemi

• Tahıllar içinde önem sırası bakımından buğday ve pirinçten sonra 
üçüncü sırada gelir

• Günümüzdeki kullanım alanları (Kuzey Amerika -Avrupa ülkelerinde 
ve Asya-Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki farklı kullanımları)

• Ekmek yapımı ve diğer kullanım alanları açısından buğday ile 
karĢılaĢtırılması

• Sindiriminin zor olması

• Yoğun tüketilmesine bağlı olarak pellegra rahatsızlığına yol açması 
(B2 vitamini içermemesi)

• Yağ içeriğinin yüksek olması (%4-5) nedeniyle, yağ üretiminde 
kullanılması

• Ġnsanları beslenmesi ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra, 
niĢasta, ispirto sanayii, pomat ve krem yapımında kullanılması.

• ġeker yerine (mısır Ģurubu olarak) kullanılması (NiĢasta  Glikoz 
Fruktoz) 

• Mısır Ģurubunda fruktoz oranının yüksekliği (%80), fruktozun daha 
güçlü bir tatlandırıcı olması 



Mısır  
• Mısırın kültür altına alınması, günümüzden 4000 yıl 

öncesine kadar dayanır (Astek, Maya ve İnkalar tarafından 
kültür altına alınmıştır)

• Avrupalıların mısırı tanıması ve mısır tarımının diğer 
kıtalara yayılması

• Bu bitkiye Türkiye‟de mısır isminin verilmesinin nedeni?

Mısırın iklim istekleri

• Pirinç gibi sıcak iklim bitkisi olmasına karĢın, sulamayla 
dünyanın pek çok yerinde üretilir.

• YetiĢme devresinin değiĢik aĢmalarında farklı sıcaklık 

istekleri vardır. Sıcaklık değerleri;

– Çimlenme devresinde en az 9-10 ºC

– Büyüme devresinde 20 ºC‟nin üzerinde 

– OlgunlaĢma devresinde 25-30 ºC arasında olmalıdır.



Mısır  
• Optimum yetiĢme bölgelerinde yıllık 800-1000 mm arasında 

yağıĢa gereksinim duyması

• YağıĢların dengeli dağılması (yaz yağıĢlarının önemi)

• OlgunlaĢma döneminde de nem istemesi

• Bağıl nemin %60‟ın üzerinde olması 

• Mısır tarımında sulamanın önemi

• YetiĢme süresi çeĢitlere göre değiĢir (80 ile 150 gün arası)

• Mısırın ekim yöntemi (makinelerle genellikle sıralı ekilir)

• Gübreleme (üç farklı dönemde verilir), çapalama ve nöbetleĢe 
ekimin önemi (baklagiller ile).

Mısır üretiminin coğrafi dağılıĢı
• Yatay sınır: Mısır tarımı Kuzey Yarımkürede 55-60 derece enlemlerine 

ve güney yarımkürede ise 43 derece enlemine kadar sokulabilmektedir. 

• Dikey sınır: Sıcak iklim kuĢağında 3500-4000 m‟lere (Peru, Meksika, 
Kolombiya), Ilıman kuĢakta ise 1300-1500 m yükseltilere kadar mısır 
tarımı yapılabilmektedir.



Mısır  
• Dünya mısır üretimi dalgalanmalar göstermekle birlikte, artıĢ 

eğilimindedir (1975’te 342 milyon ton, 2007’de 768 milyon 
ton)

• Üretim miktarındaki artışta temel rolü, üretim alanlarının 
geniĢlemesinden çok, üretimde entansif yöntemlerin 
uygulanması oynar.

• Günümüzde 155 ülkede mısır üretimi yapılmaktadır. Ancak 9 
ülke 10 milyonun üzerinde üretim yapmaktadır (bu ülkeler 
dünya üretiminin %79,4’ünü sağlar).

• En fazla üretim yapan iki ülke olan ABD ve Çin dünya 
dünya mısır üretiminin % 60’ını gerçekleĢtirir.

• Türkiye 4.2 milyon tonluk üretimiyle ilk 20 ülke arasında yer 
alır (Dünya toplam üretiminin %06’sı). 

• En fazla üretim yapılan ABD‟de, üretimin çok büyük bir 
bölümü hayvan yemi olarak değerlendirilir. 



Mısır  

Yıllar 1975 1990 2000 2004 2005 2006 2007

Üretim mik.(milyon ton) 341,6 483,3 592,6 724,6 692,6 699,3 792,0

(milyon ton) 
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Mısır  

Mısır üretiminin ülkelere göre dağılıĢı (2007)

10 milyon tonun üzerinde üretim yapan ülkeler

Ülke
Üretim 

(milyon ton)
%

ABD 331.2 41.8

Çin 151.9 19.2

Brezilya 42.7 5.4

Meksika 23.5 3.0

Arjanin 21.8 2.8

Hindistan 18.9 2.4

Fransa 14.5 1.8

Endonezya 13.3 1.7

Kanada 11.6 1.5

Diğer ülkler 162.4 20.5

TOPLAM 791.8 100

ABD

%41.8

Çin

%19.2

Brezilya

%5.4

Meksika

%3.0

Arjanin

%2.8

Hindistan

%2.4

Fransa

%1.8

Endonezya

%1.7

Kanada

%1.5

Diğer ülkler

%20.5



En fazla mısır üreten ülkeler (2010-2011)



Mısır  
• Uluslararası mısır ticareti pirince benzer bir durum gösterir 

ve dışsatım hacmi azdır.

• Nedeni

– GeliĢmiĢ ülkelerde hayvan yemi ve sanayi ürünü olarak 
kullanılması

– Geri kalmıĢ ülkelerde temel gıda maddesi olarak kullanılması

• Dünya mısır üretiminin ortalama % 10-14‟ü dıĢsatıma konu 

olur.

• 2007 yılı toplam dıĢsatım 83.8 milyon ton

– ABD 51 milyon ton (%60,9)

– Arjantin 17 milyon ton (%20,3)

– Brezilya 3 milyon ton (% 3,6)

– Ukrayna 1.1 milyon ton (% 1.3)

• En fazla dıĢalım yapan ülkeler: Japonya (16,2 milyon ton), 
Meksika (10,2 milyon ton), Güney Kore (9.1 milyon ton)



TÜRKĠYE’DE MISIR ÜRETĠMĠ



Türkiye‟de illere göre mısır üretiminin dağılıĢı (dane)





Türkiye‟de illere göre mısır üretiminin dağılıĢı (silajlık)





Mısır bitkisi


