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ANALİZİ
(Aralık 2020 Değerlendirmesi)

Yayımlanma Tarihi: 13 Ocak 2021

yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Ülkemizde yağış ortalaması;
2019 Aralık ayında 95,3 mm
2020 Aralık ayında 44,7 mm, 
Normali 76,8 mm’dir. 

Yağışlar, 
normaline göre %42 daha az, geçen 
yıla göre %53 daha az gözlenmiştir.

Aralık Ayı Yağışları Normaline göre tüm bölgelerde %27-59 daha az,
Normaline Göre   

Geçen yıla göre tüm bölgelerde %21-65 daha az yağış 
gerçekleşmiştir.

Geçen Yıla Göre

Yağış Miktarı

Aralık 2019

44,7 mmAralık 2020

Normali 76,8 mm % 42  Az

% 53 Az95,3 mm

Artış/Azalış (%)

Aralık ayı yağışlarında Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, 
Bursa, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde 
normallerine göre %80’in üzerinde azalma meydana gelirken, İzmir ve 
Antalya sahil kesiminde normaline göre %40’ın üzerinde artış kaydedildi. 
Bölge geneli yağışlarda Kasım yağışlarındaki olumsuz tablonun Aralık 
ayında da sürdüğü ve tüm Bölgelerde azalmanın devam ettiği gözlendi.

Ülkemizde 1 Ekim-31 Aralık 2020 kümülatif (3 aylık) dönemde ise 101,1 
mm olarak gerçekleşirken, normali 195,6 mm ve geçen yıl 153,6 mm’dir. 
Yağışlarda normaline göre %48, geçen yıla göre %34 azalma mevcuttur.

Aralık ayında il yağışlarında İzmir ve Antalya haricindeki tüm illerimiz normalinin 
altında yağış alırken, Afyonkarahisar 10.3 mm ile en az, Antalya ise 183.2 mm ile en 
fazla yağış kaydedilen ilimiz oldu. Normaline göre en fazla azalma %83 ile Afyon-
karahisar’da meydana geldi. 
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yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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1 Ekim - 31 Aralık Kümülatif Yağış Grafiği (mm)

2019 2020 Normali
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Kümülatif Yağışlar

Tüm bölgelerde %37-61 arası daha az,
Normaline Göre   

Geçen yıla göre tüm bölgelerde %8-47 daha az 
yağış gerçekleşmiştir.
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ARALIK-2020 YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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EKİLİŞ DEĞERLENDİRMESİ

SU/TARIM YILI YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
(1 EKİM 2020 - 31 ARALIK 2020)

yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

Bölge Genelinde 
2020/21 Tarım 

Dönemi

Ekmeklik buğday ekili alanlardan;
Arpaya  

Nadas,nohut, mısır ve şeker pancarı ekili alanlardan; 
Ekmeklik ve makarnalık buğdaya geçiş tespit edilmiştir.

Özellikle Ankara’da nohuttan arpaya, Kırıkkale’de nohuttan buğday ve
arpaya, Kırşehir’de buğdaydan arpaya geçiş, Konya ve Yozgat’ta ise
buğday ekilişinde artış yaşanmıştır.

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %15’i, 
kırmızı mercimek ekilişinin %94’ü); 

 Mardin ve Şanlıurfa’da ikinci ürün mısır hasadının ardından ekilişler %90 
tamamlanmıştır. Bölge genelinde Şanlıurfa hariç erken ekilen alanlarda 
çıkışlar %70-90 oranında tamamlanırken geç ekilen alanlarda çıkışlar henüz 
seyrektir. Şanlıurfa’da kuru arazilerde tohumların çimlenemediği, çıkış olan 
yerlerde ise yağış yetersizliğinden kaynaklanan sararmaların olduğu 
görülmüştür. 2 hafta içerisinde yağışın olmaması durumunda bu alanlarda zarar 
oluşabileceği kanaati oluşmuştur. Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’da genel 
itibari ile çıkışlar normal düzeydedir. Diyarbakır Mardin hattında sulama imkanı 
bulunan arazilerde muhtemel kuraklık riskine karşı sulama hazırlıkları yapıldığı 
bilgisi alınmıştır.

 
 Diyarbakır-Mardin-Şırnak hattında geçen yıl arpa (%10) ve buğday (%2) ekili 

alanlardan bu yıl pamuğa geçişin oldukça yoğun olacağı, Şanlıurfa’da arpa ekili 
alandan ekmeklik buğday ve kırmızı mercimeğe, buğdaydan yoğun olarak pamuğa 
geçişler olacağı öngörülmektedir.

 
 Adıyaman’da geçen yıl nohut ekili olan yaklaşık 90 bin da alandan bu yıl 

buğday ve arpaya geçiş olacağı tespit edilmiştir. 

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 



yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.
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Marmara Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %11’i);
 

 Geç gelen yağışlarla birlikte Balıkesir ve çevresinde kışlık hububat ekilişlerinin 
%90’ı tamamlanmıştır. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde bitki çıkışları tam ve 
problemsiz gerçekleşirken Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ova kısımları 
haricinde kalan yerlerde çıkış yetersizdir. Balıkesir ve çevresinde hava 
sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bitkinin boylanarak kök yapısının yeteri kadar 
güçlenmesini engellemektedir ve bu durumun ilerleyen dönemde soğuk ile 
birleşmesi durumunda verim ve kalite kaybına yol açabileceği öngörülmektedir.

 
 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yapılan çalışmalarda erken 

ekiliş yapılan lokal alanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde 
gerçekleşmesiyle buğday kesik sineğinin sebep olduğu küçük çaplı sararmalar 
tespit edilmiş, fakat cari tarih itibarıyla kayda değer bir zarar oluşmadığı 
belirlenmiştir. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hububat çıkışının gerçekleştiği 
alanda buğday kesik sineği görülmekle birlikte Tekirdağ’da arızi bir durum söz 
konusu değilken Kırklareli’nde bu alanlarda ilaçlama yapılmış ve olumlu netice 
alınmıştır. Yine Kırklareli’nde yabancı otla mücadele kapsamında herbisit 
uygulamasına başlanmıştır.

 
 Edirne’de ayçiçeği ve kanoladan buğdaya %2 geçiş, Balıkesir’de buğdaydan 

ayçiçeğine geçiş tespit edilmiştir.

 Trakya’da buğday kesik sineği popülasyonunda artış tespit edilmiştir. 
TMO bilgilendiriyor: Buğday kesik sineği nedir? Nasıl mücadele edilir? 
Detaylar için tıklayınız:

      

Karadeniz Bölgesi (buğday ekilişinin %10’u);
 

 Amasya ve Tokat ile Vezirköprü, Kavak, Havza gibi iç kesimde kalan ilçelerde 
yağış alınamaması nedeniyle bütün ekilişler kuruya yapılmış olup kuraklık 
nedeniyle üretim alanının %5-10’unda ekim yapılamamıştır. Kuruya yapılan 
ekimlerde hiç yağış almayan bölgelerde tohum patlamamış sağlam olarak 
beklemekte, bir miktar yağış alarak hafif nemlenmiş topraklarda ise tohum 
patlamış ve çimlenme başlamıştır.

 
 
 
  
 
 

https://youtu.be/ohiHwX93SMg

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 



yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

 Önümüzdeki 2 haftalık dönemde yağış alınamaması halinde özellikle 
çimlenme görülen tarlalarda bitkinin kök kısmının kuru toprağa değmesi 
sebebiyle sorunların yaşanabileceği, hatta bitkinin tamamen bozulacağı 
belirtilmektedir. Çorum Çankırı hattında bitki çıkışları zayıf olmakla birlikte 
erken ekim yapılan yerlerdeki çıkışlar geç ekim yapılan yerlere göre nispeten 
daha iyi durumda olup geç ekilen arazilerin çoğunluğunda henüz tohumun kök 
salıp toprak yüzeyine çıkamamasından kaynaklı toprak altında çimlenen 
tohumun %30-40’lık kısmının bozulma ve don kesmesi görüleceği 
öngörülmektedir.

 Çorum hinterlandında özellikle buğdaydan arpa, ayçiçeği, nohut ve tritikale gibi 
ürünlere geçiş söz konusudur. Amasya ve Tokat hinterlandında yağış 
alınamaması dolayısıyla ekiliş yapamayan üreticilerin bahar döneminde 
sulanabilir arazilerde mısır, ayçiçeği vb. ürünlere (buğdayda %7 azalış), kıraç 
arazilerde ise arpaya yöneleceği (%3 artış) öngörülmektedir.
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Akdeniz Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %9’u);
 
 Bölge genelinde çimlenme ve bitki çıkışları normal olup bitki gelişimi yönüyle 

herhangi bir olumsuzluk yoktur. Kahramanmaraş’ta kardeşlenmenin ocak ayı 
sonunda başlaması beklenmektedir. Elbistan ilçesinde kıraç alanlarda çıkışlar 
yeni başlamıştır. Kahramanmaraş’ta görülen ekin kurdu larvaları için üreticiler 
tarafından insektisit uygulaması yapılmıştır.

 
 Hatay’da önümüzdeki günlerde yağış alınmaz ise sulama imkânı olan üreticiler 

sulama yapacaklarını beyan etmiş ve kıraç alanlarda sorun olabileceği 
değerlendirilmiştir. Hatay’da geçen yıla göre ekmeklik buğdayda 50 bin 
dekarlık artış olduğu görülmüştür. Adana’da önceki yıllarda buğday ekili 
alanların %15’ine yakını ayçiçeğine ve bir kısım da meyve bahçesine 
dönüştürüldüğü görülmüştür. Gaziantep-Kahramanmaraş-Kilis hattında 
hububat ve nohuttan pamuk, mısır ve alternatif ürünlere %1 civarında geçiş 
beklenmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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yapamayan %10’luk kesimin bir kısmının Aralık ayında kışlık ekiliş yaptığı tespit 
edilmiştir, Kayseri’de hububat çıkışı %50 civarındadır. Sivas’ta gece ayazlarından 
dolayı kısmen yanmalar bazı bölgelerde lokal don zararları tespit edilmiştir. Sivas’ta 
çiftçiler mart ayına kadar olumsuzluğun devam etmesi durumunda, ekili alanları 
bozup yazlık arpa ekimi yapacaklarını belirtmiştir. 

 
 Bölgede erken ekilerek sulama yapılan alanlarda dahi gelişim bir miktar geriden 

gelmekle birlikte sorun yaşanmamaktadır, ancak kıraç alanlarda önümüzdeki 2 
hafta içerisinde yağış alınmadığı takdirde çimlenemeyen tohumların çürümeleri, 
çıkış yapamayan tohumların ise sarı kıvrım ve ölümlere neden olabileceği 
öngörülmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %9’u);
 
 Bölgede hava sıcaklıklarını 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi ile birlikte bitki 

gelişimi durmuştur. Van’da göl kenarı hariç ekili yerler kar örtüsü ile 
kaplanmıştır.

 
 Elazığ’da ekmeklik buğdaydan arpaya 35.000 da ve 15.000 da şeker pancarına 

geçiş olmuştur. Malatya’da ekmeklik buğday ve arpadan şeker pancarına 
35.000 da ve yem bitkilerine 35.000 da geçiş söz konusudur. 

Ege Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %8’i); 
 
 Özellikle iç kesimlerde yağış miktarının düşüklüğü şeker pancarı hasadını ve 

hububat ekilişini geciktirmiştir. Afyonkarahisar ve Uşak’ta yağış yetersizliği 
nedeniyle üreticiler tarlalarını sulayarak ekim yapmıştır. Çıkışların bir kısmı 
gerçekleşmesine rağmen çoğunluğu daha gerçekleşememiştir. Denizli’de yağışın 
yeterli olduğu bölgelerde ve İzmir’de bitki çıkış ve gelişimi normaldir.  

 Afyon ve Kütahya’da lokal olarak fare ve köstebek zararı görülmüş ve mücadelesi 
yapılmaktadır.

 
 Afyon’da küçükbaş hayvancığa olan yönelimle ve yağışların yeterli düzeyde 

gerçekleşmemesi durumunda yöre üreticilerinin çok su isteyen kültür bitkileri ve 
mısır ekiminden vazgeçerek yem bitkilerine yönelebileceği öngörülmektedir. 
Yeterli yağış alınması ve sulama imkânlarının el vermesi durumunda ise mısır ve 
haşhaşa yönelim olacaktır.

 
 Kütahya’da şeker pancarı ve sulu hububat alanlarından mısıra geçiş olabileceği 

öngörülmektedir. Denizli’nin bazı bölgelerinde sulama sıkıntısı yaşandığından, 
münavebe uygulanmakta olup mısır ve ayçiçeği ekili alanlardan kuru tarıma geçiş 
tespit edilmiş, ekmeklik buğday ve arpa ekilişinde geçtiğimiz seneye oranla 
%15-20 oranında artış olduğu tahmin edilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %38’i);
 
 Kışlık hububat ekilişleri tamamlanmıştır.

 Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki 
mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve 
gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir 
izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında 
gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak yüzeyindeki 
sertleşme çıkış sorunlarına neden olmaktadır.

 Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden 
ekim yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı %20 
civarında olup, %80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat koleoptil 
uzaması olmadığı için bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır (Özellikle Cihanbeyli 
ve Kulu). Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın ve Ereğli bölgelerinde tarla yüzeyindeki tav 
yetersizliği ve toprak yapısındaki sertleşme bitki çıkış sorunlarına neden 
olmuştur. Tuzlukçu’da % 5-10 tohum çürümesi görülmektedir.

 
 Yunak ilçesinde anıza ekilen arpaların yaprak uçlarında sararmalar görülmüştür. 

Ankara ve Eskişehir’de lokal kıraç alanlarda sarı kıvrım (tohumun çimlenip 
toprak kuruluğu nedeniyle çıkış yapamaması) ve çimlenme sonrası kuruma 
yapan tohuma rastlanmıştır (Ayaş, Beypazarı, Polatlı’da %5). Sivrihisar’da 
toprakta çimlenme sağlayıp, kaymak tabakayı kıramadığından yüzeye 
çıkamamış ve altta çürüme yapmış bitkiler tespit edilmiştir (% 3). 

 
 Eskişehir’de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması arpa 

yapraklarında sararma meydana getirmiştir. Yozgat’ta bitki çıkışları %40 
seviyesinde kalmıştır. Kayseri’de yağış eksikliği nedeniyle hububat ekimi 
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2020/21 SEZONU EKİLİŞ VE BİTKİ GELİŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ

 Ülke genelinde bu dönem geçen yıla göre buğday ve arpa ekilen 
alanların %1 civarında artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Makarnalık 
buğday ekilişinin ise %5 civarında artacağı, makarnalık buğday 
ekilişinin Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık %10 (Şanlıurfa’da %30), İç 
Anadolu’da %4 arttığı tahmin edilmektedir.

 
 Kışlık hububat ekilişi %98 tamamlanmıştır. Hububat ekilişleri kurak 

geçen mevsim dolayısıyla gecikmiş özellikle iç kesimlerimizde ekilişler 
kuru araziye yapılmıştır. Ekilişler, Güneydoğu’da 2. ürün mısır hasadına 
müteakip ve yağış beklenen lokal alanlarda Ocak ayında tamamlanacak, 
kışlık ekim yapamayan bazı üreticiler ise yazlık arpa, mısır ve ayçiçeği 
ekimi yapacaktır.

 
 Ekim, Kasım ve Aralık ayları birçok bölgede meteorolojik olarak kurak 

geçmiştir. Bu durumun böyle devam etmesi halinde özellikle İç Anadolu 
Bölgesi, Ege Bölgesinin iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesinin iç ve orta 
kesimleri ile Şanlıurfa’da çimlenmesi gerçekleşmeyen veya çimlenerek 
çıkış yapamayan kıraç alanlardaki hububatın riski daha da artacaktır. 

 Ülke genelinde sulanabilen ve erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışın 
gerçekleştiği gelişimin ise bir miktar geriden gelmekle birlikte sorun 
oluşturmadığı görülmüştür (Hububat alanlarımızın %78’i kıraç).

 
 Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir izlediği, yeknesak bir 

çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve mevsimine göre 
yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok 
altında gelişme göstermiştir. Kıraç arazilerde tav eksikliği ve toprak 
yüzeyindeki sertleşme çıkış sorunlarına neden olmuştur.

 
 Ancak Ocak ayı ortasından sonra yağışların mevsim normalleri 

civarında seyretmesi ile birlikte olumsuz durumun toparlanacağı tahmin 
edilmektedir. Bitkinin Ocak-Mart ayı arasında durgun dönemde 
olmasından dolayı su ihtiyacı minimum düzeye indiğinden Nisan ve 
Mayıs ayı yağış durumu da değerlendirilmeden tarımsal kuraklık 
konusunda görüş bildirilmesinin sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir.

 
 Marmara, Akdeniz, Güneydoğu (Şanlıurfa hariç) ve Doğu Anadolu 

Bölgesi ile Kıyı Ege’de diğer bölgelere göre hububatın gelişim durumu 
daha iyidir.



Karadeniz Bölgesi (buğday ekilişinin %10’u);
 

 Amasya ve Tokat ile Vezirköprü, Kavak, Havza gibi iç kesimde kalan ilçelerde 
yağış alınamaması nedeniyle bütün ekilişler kuruya yapılmış olup kuraklık 
nedeniyle üretim alanının %5-10’unda ekim yapılamamıştır. Kuruya yapılan 
ekimlerde hiç yağış almayan bölgelerde tohum patlamamış sağlam olarak 
beklemekte, bir miktar yağış alarak hafif nemlenmiş topraklarda ise tohum 
patlamış ve çimlenme başlamıştır.
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BAKLİYAT

KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK
Ülkemizde kırmızı mercimek üretiminin yaklaşık %94’nün yapıldığı 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışların yetersiz olmasından 
dolayı ekilişler Kasım ayı başı, Adıyaman’da ise Aralık ayı başı 
itibariyle başlamış olup mevcut durumda;

 Gaziantep, Batman ve Diyarbakır’da tamamlanmış, 
Şanlıurfa’da %95, Adıyaman’da %5 seviyelerindedir.
 
 Gaziantep ve Adıyaman’da ekilişler geçen sene 
seviyelerinde, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da nohut, arpa ve 
ekmeklik buğday ekilişinden kırmızı mercimeğe olan kaymadan 
dolayı %5 oranında artış olduğu izlenmiştir. 

Genel olarak ekiliş yapılan yerlerde herhangi bir olumsuz durumun 
bulunmadığı, ekilişlerin geçen yıl da ekim yapılan alanlarda 
gerçekleştiği ve nohut, arpa ve buğday ekili alanlardan kırmızı 
mercimeğe cüzi bir miktarda yönelim olduğu izlenmiştir. Bölge 
genelinde ekilişlerin Ocak ayının sonunda tamamlanması 
beklenmektedir. Yazlık ekim yapılan İç Anadolu bölgesinde ise Şubat 
ayı içerisinde başlaması beklenmektedir.        

NOHUT

Diyarbakır ve Batman yörelerinde Aralık ayının ilk haftalarında 
başlayan ekilişler Aralık ayının sonu itibariyle tamamlanmıştır. 
Şanlıurfa ve Gaziantep yörelerinde ekilişlerin Ocak ayının ikinci 
haftası itibariyle, İç Anadolu bölgesinde ise Şubat ayı sonlarında 
başlaması beklenmektedir. 


