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YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ
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Ekim 2021 Ekim 2022 Normali

30,3 30,8 
49,4 

Yağış Miktarı (mm)

Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nin tamamına yakınında, Marmara 
Bölgesi’nin batısı, Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman 
ve Şanlıurfa çevrelerinde %80’den fazla azalma, Samsun, Ordu, 
Giresun, Artvin, Rize ve Siirt çevrelerinde %20’den fazla artma 
gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 256.4 mm ile Rize’de, 
en az yağış 0,6 mm ile İzmir’de, normaline göre en fazla azalma 
%99 ile İzmir’de gerçekleşmiştir. 

Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ortalama 7,5 gün olarak 
gerçekleşmiştir (1991-2020 normali 7,9 gün). Yağışlı gün sayıları 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 15-20 gün aralığında 
gerçekleşirken, Çanakkale, Manisa, Aydın kıyı kesimleri ile 
İzmir’de 1 güne kadar düştüğü gözlenmiştir.

Ülkemizde yağış ortalaması;
2021 Ekim ayında 30,3 mm
2022 Ekim ayında 30,8 mm 
Normali 49,4 mm’dir.
(1991-2020) 

Yağışlarda, 
normaline göre %38 
azalma, geçen yıl Ekim 
ayına göre %2 artma 
gözlenmiştir.
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1-31 Ekim Yağış Grafiği (mm)

Ekim Ayı 
Yağışları

Normaline Göre  
Tüm bölgelerde %5-77 daha az 
gerçekleşmiştir.

Geçen Yıla Göre  
Doğu Anadolu, Marmara ve Ege 
Bölgelerinde %13-72 daha az, diğer 
bölgelerde ise %11-242 daha fazla 
yağış gerçekleşmiştir.
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EKİM-2022 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

EKİM-2022 ALANSAL YAĞIŞLARIN GEÇEN YIL İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.
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EKİLİŞ DEĞERLENDİRMESİ

İç Anadolu Bölgesi ( ülkemizin buğday ekilişinin %37’si);

Bölgenin ekim ayı yağışı 21.2 mm, normali 31.5 mm ve 2021 yılı 
ekim ayı yağışı 6.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %33 azalma, 
2021 yılı ekim ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti.

Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Kışlık hububat ekilişleri Kayseri’de %40, Konya’da %45, Eskişehir’de %50, 
Kırıkkale ve Kırşehir’de %70, Ankara ve Aksaray’da %75, Yozgat’ta %80, 
Sivas’ta %90 tamamlanmıştır. Bölge genelinde ekilişler Kasım ayında da devam 
edecektir.

Kayseri’de üreticiler kimyasal gübre yerine alternatif olarak hayvansal ve 
organik gübreye yönelmektedir.

Konya’da özellikle sulu alanlarda şeker pancarı ve dane mısır hasadının 
gecikmesi, kıraç alanlarda ise yağışların beklenen seviyede düşmemesinden 
kaynaklı, hububat ekilişleri Kasım ayına sarkmıştır. Kasım ayında sulu alanlarda 
alternatif ürün hasadının tamamlanmasına, kıraç alanlarda da yağışlara göre 
ekilişler yapılacaktır. Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başında ekilen hububatta çıkışın 
yağışlarla beraber gerçekleştiği ve bitki boyalarının 3-5 cm civarında olduğu 
gözlemlenmiştir. Ekim ayı ortalarından sonra ekilen hububatta yağışın yeterli 
olmadığı yerlerde çimlenme gerçekleşmezken, yağışın yeterli olduğu ve 
sulanabilen yerlerde çıkışlar iyidir. 

Bölge genelinde bitki çıkışlarının Kasım ayında alınacak yağışlardan sonra 
gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Kırıkkale ve Yozgat’ta 2022 yılında uygulanan Kurumumuz hububat alım 
politikaları ve Bakanlığımız buğday, arpa prim desteklemesi ve buğdayın 
getirisinin yüksek olmasından dolayı diğer ürünlerden buğday ve arpaya geçiş 
olacağı öngörülmektedir.

Yozgat’ta arpadan buğdaya %25-%30 oranında geçiş öngörülmektedir.

Kırşehir’de yağlık ayçiçeğinden arpa ve buğdaya yönelme, Sivas’ta da hububat 
ekiliş alanlarında artış beklenmektedir.

Eskişehir’de Bakanlığımızın tarım arazilerinin etkin kullanılması projesi 
kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince dağıtılan sertifikalı buğday 
tohumlarının sertifikalı tohum kullanım oranını ve üretimi artıracağı tahmin 
edilmektedir.
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Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.



FENOLOJİK DEĞERLENDİRME
HUBUBAT VE BAKLİYATTA YAĞIŞ, EKİLİŞ VE GELİŞİM ANALİZİ (Ekim  2022 Değerlendirmesi)

Sayfa 5 / 10

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin 
%15’i, kırmızı mercimek ekilişinin %90’ı);

Marmara Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %11’i);

Bölgenin ekim ayı yağışı 21.2 mm, normali 31.5 mm ve 2021 yılı 
ekim ayı yağışı 6.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %33 azalma, 
2021 yılı ekim ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti.

Bölgenin ekim ayı yağışı 18.7 mm, normali 33.8 mm ve 2021 yılı ekim ayı 
yağışı 14.3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %45 azalma, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %31 artma gerçekleşti.

Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Kışlık hububat ekilişleri Kayseri’de %40, Konya’da %45, Eskişehir’de %50, 
Kırıkkale ve Kırşehir’de %70, Ankara ve Aksaray’da %75, Yozgat’ta %80, 
Sivas’ta %90 tamamlanmıştır. Bölge genelinde ekilişler Kasım ayında da devam 
edecektir.

Kayseri’de üreticiler kimyasal gübre yerine alternatif olarak hayvansal ve 
organik gübreye yönelmektedir.

Konya’da özellikle sulu alanlarda şeker pancarı ve dane mısır hasadının 
gecikmesi, kıraç alanlarda ise yağışların beklenen seviyede düşmemesinden 
kaynaklı, hububat ekilişleri Kasım ayına sarkmıştır. Kasım ayında sulu alanlarda 
alternatif ürün hasadının tamamlanmasına, kıraç alanlarda da yağışlara göre 
ekilişler yapılacaktır. Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başında ekilen hububatta çıkışın 
yağışlarla beraber gerçekleştiği ve bitki boyalarının 3-5 cm civarında olduğu 
gözlemlenmiştir. Ekim ayı ortalarından sonra ekilen hububatta yağışın yeterli 
olmadığı yerlerde çimlenme gerçekleşmezken, yağışın yeterli olduğu ve 
sulanabilen yerlerde çıkışlar iyidir. 

Bölge genelinde bitki çıkışlarının Kasım ayında alınacak yağışlardan sonra 
gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Kırıkkale ve Yozgat’ta 2022 yılında uygulanan Kurumumuz hububat alım 
politikaları ve Bakanlığımız buğday, arpa prim desteklemesi ve buğdayın 
getirisinin yüksek olmasından dolayı diğer ürünlerden buğday ve arpaya geçiş 
olacağı öngörülmektedir.

Yozgat’ta arpadan buğdaya %25-%30 oranında geçiş öngörülmektedir.

Kırşehir’de yağlık ayçiçeğinden arpa ve buğdaya yönelme, Sivas’ta da hububat 
ekiliş alanlarında artış beklenmektedir.

Eskişehir’de Bakanlığımızın tarım arazilerinin etkin kullanılması projesi 
kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince dağıtılan sertifikalı buğday 
tohumlarının sertifikalı tohum kullanım oranını ve üretimi artıracağı tahmin 
edilmektedir.
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Ekim ayında yeterli yağış alınamadığından Diyarbakır ve Adıyaman’da ekilişler 
lokal olarak başlamış diğer illerde ise henüz başlamamıştır. Mardin’de ikinci ürün 
mısır hasadından sonra ekilişlerin hızlanması beklenmektedir. 

Şanlıurfa’da pamuk üreticisinin buğday ekimine yöneleceği, Batman çevresinde 
buğday ve arpa ekili alanlardan kırmızı mercimeğe geçiş olacağı öngörülmektedir.

Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.
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Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.
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Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.

Karadeniz Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %10’u);

Akdeniz Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %9’u);

Bölgenin ekim ayı yağışı 70.7 mm, normali 74.5 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 63.6 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %5 azalma, 2021 yılı 
ekim ayı yağışlarına göre %11 artma gerçekleşti. 

Bölgenin ekim ayı yağışı 26.4 mm, normali 48.7 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 13.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %46 azalma, 2021 
yılı ekim ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti. 
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Bölge genelinde ekilişler Çorum’da %75, Amasya’da %45, Samsun ve Sinop 
sahil bandında %70, iç kesimlerde %25 tamamlanmıştır. Kasım ayı içerisinde 
ekilişlerin tamamlanması beklenmektedir.

Erken ekilen yerlerde çimlenmeler başlamıştır. 

Samsun’da bu yıl üreticilerin ayçiçeğinden buğdaya yöneleceği öngörülmektedir.

Hububat ekilişleri Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri ile 
Mersin’de başlamış olup bölge genelinde ekilişlerin yağışlar ile birlikte Kasım 
ayı ortalarında hızlanması beklenmektedir. 



Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.
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Doğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %9’u);

Ege Bölgesi (ülkemiz buğday ekilişinin %8’i);

Bölgenin ekim ayı yağışı 29.6 mm, normali 45.5 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 34.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %35, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %13 azalma gerçekleşti. 

1

Bölgenin ekim ayı yağışı 10.7 mm, normali 47.2 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 37.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %77, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %72 azalma meydana gelmiş, Gediz Havzası’nda 
son 38 yılın, Kuzey Ege ve Küçük Menderes havzalarında son 21 yılın en 
düşük ekim ayı yağışları gerçekleşmiştir. 
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Kışlık ekilişler devam etmektedir. Erzincan, Gümüşhane ve Iğdır’da çimlenme 
başlamıştır.

Afşin, Elbistan ve Göksun’da dekara 15-25 kg arasında tohumluk, 20-25 kg 
arasında ise taban gübresi kullanılmıştır. Sulu alanlarda genel olarak şeker 
pancarı ve mısır yerine hububat ekimleri yapılmakta olup ortalama 35 kg 
tohumluk ve 30 kg taban gübresi atılmıştır.

Kışlık hububat ekilişleri sulu arazilerde yer yer başlamıştır. Bölge genelinde 
pamuk, mısır, şekerpancarı gibi ürünlerin hasadının devam ettiği, kuru arazilerde 
ise henüz toprak tavı oluşmadığı için ekilişler büyük oranda başlamamıştır. 

Afyonkarahisar ve Uşak’ta patates ve mısır hasat edilen yerlerde ekilişler 
başlamıştır. 

Denizli’de son yıllardaki yağış yetersizliği ve iklim şartları nedeniyle hububat 
ekilişleri Kasım ayının ikinci yarısına sarkmıştır. Denizli’de nadas arazilerinin 
değerlendirilmesi amacıyla %75 hibe tohum desteklemesi kapsamında Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılmaktadır. Çivril-Baklan-Çal 
bölgesinde yoğun yetiştirilen çerezlik ve yağlık ayçiçeğinden tanelik ve silajlık 
mısır ekilişlerine geçiş beklenmektedir. 



Bölgenin ekim ayı yağışı 20.7 mm, normali 72.0 mm ve 2021 yılı ekim 
ayı yağışı 47.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %71, 2021 yılı ekim 
ayı yağışlarına göre %56 azalma meydana gelmiş, Meriç-Ergene 
Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Balıkesir ve 
Kırklareli’nde buğday ekilişleri henüz başlamamıştır. 

Kocaeli’nde erken ekilen arazilerde kısmen çıkışlar başlamıştır. 

Tekirdağ’da hububatın çimlenme döneminde soğuktan etkilenmemesi için 
ekilişlerin ağırlıklı olarak Kasım ayının ikinci haftası yapılacağı ve kuraklık 
sebebiyle çıkışlarda sorun yaşanmaması için tohum miktarının 25 kg/da 
kullanılacağı bilgisi alınmıştır.

Tekirdağ’da taban gübresi kullanımında geçmiş yıllara nazaran herhangi bir 
azalmanın olmayacağı dekara yaklaşık 20 kg kullanılacağı öngörülmektedir. 
Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı üreticilerin taban gübresi olarak 
mikrogranül, organomineral ve 20.20.0 gübrelerini kullanılacağı bilgisine 
ulaşılmıştır.
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2022/23 SEZONU HUBUBAT EKİLİŞ VE BİTKİ
GELİŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye geneli eylül ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının altında 
gerçekleşmiştir. 

Ülke genelinde kışlık hububat ekilişleri, toprak hazırlığı, gübre ve tohum tedariki 
devam etmektedir. 

Gübre ve sertifikalı tohumluk kullanım oranlarında geçen yıla göre artış 
görülmektedir. Bazı üreticiler kimyasal gübre yerine alternatif olarak hayvansal 
ve organik gübreye yönelmektedir.  

Yağışlar genel olarak yetersiz olduğundan ülke genelinde toprak tava gelmeden 
kuruya ekiliş yapılmış, ekiliş yapılan arazilerde lokal olarak bitki çıkışları yer yer 
başlasa da çimlenmenin tamamlanabilmesi için yağış beklenmektedir. Sulu 
arazilerde ve erken ekilen yerlerde lokal bitki çıkışları gözlemlenmiştir.

Kışlık hububat ekilişlerinin ülke genelinde Ekim ayı yağışlarının yetersiz olması 
nedeniyle % 40’ı tamamlanmıştır (Normal yıllarda Ekim ayı sonunda ekilişlerin 
%70’i tamamlanmaktaydı.) Kışlık ekilişleri Kasım ayına bırakan üreticiler 
çoğunluktadır. 

Ülkemizde geçen yıl (2021) Ekim ayında yağışlarda normaline göre %39 azalış, 
önceki yıla (2020) göre %40 artış yaşanmış, bu yıl Ekim ayında ise normaline 
göre %38 azalış, geçen yıla göre %2 artış gözlenmiştir.
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Batman çevresinde geçen yıl buğday ve arpa ekili alanlardan kırmızı mercimeğe, 
Şanlıurfa’da pamuk üreticisinin buğday ekimine, Denizli’de çerezlik ve yağlık 
ayçiçeğinden tanelik ve silajlık mısıra, Kırşehir’de yağlık ayçiçeğinden arpa ve 
buğdaya, Kırıkkale, Yozgat ve Samsun’da buğdaya geçişlerin olacağı 
görülmektedir.

Yeni hububat ekim sezonunun üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını 
diliyor, özellikle stratejik ürünler olan buğday ve arpada; verim ve kalitenin 
arttırılması için sertifikalı tohumluk ile özellikle taban gübresinin kullanımına 
büyük önem verilmesini tavsiye ediyoruz. 

Dolayısıyla Ülke genelinde bu yıl hububat (özellikle buğday) ekilişlerinin 
artacağı değerlendirilmektedir.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekilişler sulu arazilerde yer yer 
başlamış pamuk, ikinci ürün mısır, şekerpancarı gibi ürünlerin hasadı devam ettiği, 
kuru arazilerde ise henüz toprak tavı oluşmadığı için ekilişler büyük oranda 
başlamamıştır. Söz konusu bölgelerde son yıllardaki yağış yetersizliği ve iklim şartları 
nedeniyle hububat ekilişleri Kasım ayının ikinci yarısına sarkmıştır.

Marmara Bölgesinde yağışların mevsim normalleri ve geçen seneye göre 
oldukça düşük olması nedeniyle ekilişlerin bir kısmının kuruya yapıldığı ve 
kalanının ise Kasım ayı ortalarına kaydığı tespit edilmiştir. Bölgede taban 
gübresi kullanımında azalma olmayacağı, ancak bazı üreticilerin daha uygun 
fiyatlı 20.20.0 veya mikrogranül, organomineral gübre kullanacağı bilgisi 
alınmıştır.  

Ekim işlemleri ile ilgili youtube 
kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. https://youtu.be/KlLwbI-78RkTıklayınız



2022/23 Sezonu Kırmızı Mercimek Ekilişleri

Ülkemizde kırmızı mercimek üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı 
(%95) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık kırmızı mercimek ekilişleri; 

Adıyaman ve Diyarbakır yörelerinde ekim ayının sonunda lokal olarak 
başlamıştır.

Üretimin yoğun olduğu diğer illerde (Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, 
Şırmak vd.) yağış yetersizliğinden dolayı ekilişler henüz başlamamıştır.

Bölge genelinde ekilişlerin Kasım ayı içerisinde alınacak yağışların 
seyrine bağlı olarak başlaması ve hız kazanması beklenmektedir.

Kurumumuz tarafından açıklanan alım fiyatları yanında piyasada oluşan 
fiyatların da üretici beklentisini karşılamasından dolayı bu dönem ekim 
alanlarında bir azalışın söz konusu olmayacağı, ekilişlerin en az geçen yıl 
seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edimektedir. 
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