
MART 2023 



BUĞDAY-ARPA 

 2021 yılında 17,65 milyon ton olan buğday üretimi 
2022 yılında %11,9 artışla 19,75 milyon ton, 5,75 
milyon ton olan arpa üretimi ise %48 artışla 8,5 milyon 
ton gerçekleşmiştir (TÜİK). 

 

 Hasat, arpada 13 Mayıs 2022, buğdayda ise 18 Mayıs 
2022’de başlamış olup ülke genelinde 2022 Eylül ayı 
itibarıyla arpada ve buğdayda tamamlanmıştır. 

 

 Mart ayı sonu itibarıyla ülke genelinde makarnalık 
buğday 8.207 TL/Ton, kırmızı sert ekmeklik buğday 
6.905 TL/Ton, arpa ise 5.965 TL/Ton ortalama fiyatla 
işlem görmüştür. 



MISIR-ÇELTİK 

 2021 yılında 6,75 milyon ton olan mısır üretimi 2022 yılında %26 
artışla 8,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK). 

 I. ürün mısır hasadı 2 Ağustos 2022, II. ürün mısır hasadı ise 15 
Ekim 2022 tarihi itibarıyla başlamış olup 13 Şubat 2023’te 
tamamlanmıştır. 

 Mart ayı sonu itibarıyla %14 rutubetli mısırın ülke genelinde 
piyasa fiyatı ortalama 5.255 TL/Ton’dur. 

 2021 yılında 1 milyon ton olan çeltik üretimi 2022 yılında %5 azalarak 950 
bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK).  

 Hasat, 7 Eylül 2022’de Güney Marmara Bölgesinde, 21 Eylül 2022’de Trakya 
Bölgesinde, 23 Eylül 2022’de ise Karadeniz Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesinde 
başlamış olup ülke genelinde Kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. 

 Çeltikte fiyatlandırma; çeşit ve randıman oranına göre yapılmakta olup Mart 
ayı sonu itibarıyla serbest piyasada Baldo tipi çeltikler (55 Randıman) 18.500 
TL/Ton, Osmancık tipi çeltikler (60 Randıman) 14.250-15.600 TL/Ton, 
Cammeo tipi çeltikler (58 Randıman) 17.500 TL/Ton, Luna tipi çeltikler (65 ve 
üzeri Randıman) 14.500-15.500 TL/Ton fiyattan işlem görmüştür.  



KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK-YEŞİL MERCİMEK 

 2021 yılında 228 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi 2022 yılında 
%75 artışla 400 bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK).  

 Hasat, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 23 Mayıs 2022’de, İç Anadolu 
Bölgesinde ise 28 Haziran 2022’de başlamış olup ülke genelinde 2022 
Temmuz ayı sonunda tamamlanmıştır. 

 Mart ayı sonu itibarıyla serbest piyasada kırmızı mercimek fiyatları 
kalite durumuna göre 14.400-15.000 TL/Ton aralığında işlem görmüştür. 

 2021 yılında 35 bin ton olan yeşil mercimek üretimi 2022 yılında 
%29 artışla 45 bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK).  

 Hasat, 18 Temmuz 2022’de başlamış olup ülke genelinde 29 
Ağustos 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.  

 Mart ayı sonu itibarıyla serbest piyasada natürel yeşil mercimek 
fiyatları kalitesine göre 19.300-21.300 TL/Ton aralığında işlem 
görmüştür. 



NOHUT-KURU FASULYE 

 2021 yılında 475 bin ton olan nohut üretimi 2022 yılında %22 artışla 
580 bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK). 

 Hasat, 14 Haziran 2022’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, 25 
Temmuz 2022’de ise İç Anadolu Bölgesinde başlamış olup ülke 
genelinde 2022 Eylül ayında tamamlanmıştır. 

 Mart ayı sonu itibarıyla serbest piyasada natürel nohut fiyatları          
21.600-23.400  TL/Ton aralığında işlem görmüştür. 

 2021 yılında 305 bin ton olan kuru fasulye üretimi 2022 yılında %12 
azalışla 270 bin ton olarak gerçekleşmiştir (TÜİK). 

 Hasat, 1 Eylül 2022’de başlamış olup ülke genelinde 2022 Ekim ayı 
sonunda tamamlanmıştır. 

 Mart ayı sonu itibarıyla serbest piyasada natürel kuru fasulye 
fiyatları 24.600-26.500  TL/Ton aralığında işlem görmüştür. 



FINDIK-ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 

 2021 yılında 684 bin ton olan kabuklu fındık üretimi 2022 yılında %12 artışla 
765 bin ton olarak gerçekleşmiştir (RTK). 

 22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlayan kabuklu fındık alımları 31 Aralık 2022 
tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.  

 Mart ayı sonu itibarıyla piyasalarda Giresun kalite kabuklu fındık 59,00-60,00 
TL/Kg, Levant kalite kabuklu fındık 56,00-58,00 TL/Kg fiyat aralığında işlem 
görmüştür. 

 

 07 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlayan çekirdeksiz kuru üzüm alımları 31 Aralık 
2022 itibarıyla tamamlanmıştır.  

 Hasat, 15 Ağustos 2022’de başlamış olup ülke genelinde 11 Kasım 2022 tarihi 
itibarıyla hasat ve kurutma işlemleri tamamlanmıştır. 

 Mart ayı sonu itibarıyla No: 9 Kalite çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları piyasalarda      
24,50  TL/Kg aralığında işlem görmüştür. 



HAŞHAŞ 

2021/2022 döneminde 13 ilde (Afyonkarahisar, Denizli, 
Konya, Burdur, Uşak, Isparta, Eskişehir, Kütahya, Manisa, 
Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat) 412.000 dekar alanda 
haşhaş ekim izni verilmiştir. 27 Temmuz 2022 tarihi 
itibarıyla alımlara başlanılmış olup 30 Eylül 2022 tarihi 
itibarıyla alımlar tamamlanmıştır.  

2022/2023 döneminde toplam 218.000 dekar alanda 
haşhaş ekim izni verilmiştir. 

 

          

  


