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2015 yılında 22,6 milyon ton olan buğday üretiminin 2016 yılında %8,8 azalışla 20,6 milyon ton; 2015
yılında 8 milyon ton olan arpa üretiminin 2016 yılında %16,3 azalışla 6,7 milyon ton olacağı tahmin
edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).



2016 yılında hasatın başlamasını müteakip üreticilere depolama imkânı sağlamak amacıyla
18 Mayıs
tarihi itibariyle taahhütnameli, 28 Haziran 2016’da ise buğday alım fiyatları açıklanarak peşin alımlara
başlanmıştır.

TMO 2016 yılı alım fiyatları;
%12,5-13,0 proteinli makarnalık buğday için 1.000 TL/Ton,
%12,5-13,0 proteinli Anadolu kırmızı/beyaz sert buğdaylar için 910 TL/Ton,
%12,5-13,0 proteinli diğer kırmızı/beyaz buğdaylar için 865 TL/Ton,
Düşük vasıflı makarnalık buğday için 840 TL/Ton,
Düşük vasıflı ekmeklik buğday için ise 765 TL/Ton olarak açıklanmıştır.


Aralık ayı sonu itibariyle 2.646.958 ton peşin, 67.842 ton emanet buğday alımı yapılmıştır.



Aralık ayı sonunda oluşan fiyat itibariyle ülke genelindeki piyasalarda makarnalık buğday 987 TL/Ton,
AKS buğday 952 TL/Ton, arpa 819 TL/Ton’dan işlem görmüştür.
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MISIR


2014 yılında 5,95 milyon ton olan mısır üretimi 2015 yılında %5,9 artışla 6,4 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılında da mısır üretiminin 6,4 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK 2.
Tahmin).



2016 yılı mısır hasatı 4 Ağustos’ta Çukurova’da başlamış olup Aralık ayı sonu itibariyle hasat %98
seviyelerine ulaşmıştır. Hasat başlangıcıyla birlikte üreticilerimizin depolama ve finansman ihtiyacını
karşılamak amacıyla 04 Ağustos’tan itibaren ÇKS Belgesi bulunan üreticilerimize ürünlerini, mısır alım
fiyatı açıklanıncaya kadar taahhütname karşılığı teslim etme veya emanete bırakarak avans alabilme imkanı
sağlanmıştır. B
u kapsamda 314.196 ton mısır teslim alınmıştır.



26 Ağustos itibariyle mısır müdahale alım fiyatı 740 TL/Ton olarak açıklanarak peşin ve emanet alımlara
başlanmış, Aralık ayı sonu itibariyle 1 milyon 757 bin ton peşin, 11.145 ton emanet mısır alımı
yapılmıştır. Randevuların gerçekleşme oranı %78’dir.



Ödemeler mısır teslimatını müteakip 30 gün içerisinde, teslimatını banka kartı ile yapanlara 20 gün
içerisinde yapılmakta olup banka kartı kullanım oranı %87’dir.



Aralık ayı sonunda oluşan fiyat itibariye ülke genelindeki piyasalarda 2016 mahsulü mısır fiyatı 695-830
TL/Ton aralığında seyretmiş olup ortalama fiyatı 731 TL/Ton’dan işlem görmüştür.
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ÇELTİK

 2014 yılında 830 bin ton olan çeltik üretimi 2015 yılında %10,8 oranında artışla 920 bin ton olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılında da çeltik üretiminin 920 bin ton olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK 2.
Tahmin).

 Ülkemiz Genelinde 2016 dönemi çeltik hasatı Eylül ayının ilk haftası itibariyle başlamış olup Kasım ayının
ilk haftası itibariyle tamamlanmıştır.

 TMO, 20 Eylül 2016 tarihi itibariyle üreticilerin depolama ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla tüm
işyerlerimizde ÇKS belgesine sahip olanlardan taahhütname karşılığı çeltik alımlarına başlamıştır. Bu
kapsamda 7.975 ton çeltik teslim alınmıştır.

 Piyasa fiyatlarının TMO’nun öngördüğü fiyat seviyesine düşmesi üzerine TMO, 7 Ekim 2016 tarihinde 60
randıman Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatını 1.675 TL/Ton, Baldo çeşidi çeltik alım fiyatını 2.080 TL/Ton
açıklayarak tüm işyerlerinde peşin ve emanet alımlara başlamıştır. Bu kapsamda Aralık ayı sonu itibariyle
77.146 ton çeltiğin peşin alımı yapılmıştır.

 Alımlar randevulu olarak yapılmakta olup randevuların gerçekleşme oranı %77’dir.
 Aralık ayı sonunda oluşan fiyat itibariyle ülke genelindeki piyasalarda 60 randıman Osmancık çeltik bin
tane ağırlığına göre 1.750-1.950 TL/Ton, Baldo çeltik ise 2.200-2.400 TL/Ton aralığında işlem görmüştür.

 Ödemeler çeltik teslimatını müteakip 30 gün içerisinde, teslimatını banka kartı ile yapanlara 20 gün
içerisinde yapılmakta olup banka kartı kullanım oranı %85’dir.

 Ayrıca Bakanlığımız tarafından 2016 mahsulü çeltik için ton başına 100 TL prim ödemesinin yanında dekar
başına 11 TL gübre ve mazot desteği ile 8 TL sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi de yapılacaktır.
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HAŞHAŞ

 2016 yılında haşhaş kapsülü alım fiyatı bir önceki yıla oranla %7,60 artırılarak (TÜFE-7,64) 4,25 TL/KG
olarak açıklanmıştır. Bu fiyata morfin oranına göre %40’a kadar ilave fiyat artışı uygulanmıştır.

 2016 yılı Haşhaş kapsülü alımı 02.08.2016 tarihinde başlamış ve 24.09.2016 tarihi itibariyle tamamlanmış
olup haşhaş kapsülü alımlarında 40.443 üreticiye 16.550 ton ürün karşılığında 71.963.244 TL ödeme
yapılmıştır. Ürünlerin tamamı; 13 ilde bulunan (Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur, Uşak, Isparta,
Eskişehir, Kütahya, Manisa, Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat) iş yerlerimizce, belirlenen program
dâhilinde, köy bazında randevu verilerek ve peşin olarak satın alınmış olup ürün bedelleri üretici
hesaplarına aktarılmıştır.


2016 yılı Aralık
yapılmıştır.



2016 yılı Aralık ayında 162.703 TL tutarında 114,55 kg morfin ve türevlerinin iç satışı yapılmıştır.



2015 yılında başlayan morfin oranı göre alım fiyatı uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiş, bu
doğrultuda sertifikalı tohum kullanımı ve yüksek morfin içerikli ürünlerin üretimi teşvik edilmiştir.

ayında yurt dışına 63.450

US$ tutarında 102,5 Kg

morfin ve türevleri ihracatı
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OKULLARA KURU ÜZÜM TEMİNİ VE DAĞITIMI

 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 28.03.2016 tarihli ve 2016/8719 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile TMO’ya 2016 yılında, okullarda kuru üzüm dağıtımı görevi verilmiştir. Bu
kapsamda ilk olarak 2015-2016 eğitim yılının 2. döneminde 6.081.649 öğrenciye 25 gr’lık paketler halinde
25.069.148 pakette toplam 626.729 kg. kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararının
2016 yılının tamamını kapsaması nedeniyle 2016-2017 eğitim yılının 1. döneminde de 81 ilde yaklaşık 5,7
milyon öğrenciye haftada 2 gün olmak üzere toplam 80 milyon paket (1.980 ton) kuru üzüm dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI

 2013 yılında başlayan kampanya kapsamında ülke genelinde 816 farklı kurum ve kuruluşla iş birliği
içerisinde 881 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kampanya sonucunda sağlanan faydalar ve ekonomiye katkıları
2013 yılında yayınlanan “Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” isimli kitapta toplanarak kamuoyu ile
paylaşılmıştır. 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 edecektir.
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