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1-Tahıl Sektörü, Beslenme ve 
Ekonomideki Önemi 

Tahıl ve yem sektörünün temel girdileri 
hammaddedir. Tahıl insan ve hayvan 
beslenmesinde en temel gıda maddesidir. 
Buğday ve çeltik(pirinç) insan ve mısır ise 
hayvan beslenmesinde yıllardır  
vazgeçilemez gıda maddeleridir. Antik 
tahıllar ise son yıllarda gündeme gelmiş ve 
tüketim miktarlarında artışlar 
gözlenmektedir. 



TAHIL (Cereal) 
Buğday (Wheat) 

Çeltik(Rice) 

Darı (Millet) 

Çavdar(Rye) 

Sorgum (Sorghum) 

Yulaf (Oat) 

Arpa (Barley) 

Mısır ( Maize) 

Tritikale(Triticale) 
 



ANTİK TAHILLAR (ancient grains)-
Pseudocereal 

 

Karabuğday-Buckwheat   Amaranth 

Quinoa teff 

Chia 



 
 
Tahıl Niçin Önemli 

 

EKONOMİK ÖNEMİ 
İLGİLİ KİŞİ SAYISI 
(üreten,taşıyan, 
pazarlayan,işleyen) 

STRATEJİK ÖNEMİ 
 İNSAN VE HAYVAN BESLENMESİ 

 
 
 



Dünya Dünya Türkiye Türkiye 

kg/kişi/yıl kcal/kişi/gün kg/kişi/yıl kcal/kişi/gün 

Buğday 

ve 

ürünler 

65.43 527 169.96 1285 

Mısır ve 

ürünleri 

17.89 147 24.3 194 

Pirinç 53.92 541 10.74 97 

Tablo 1:Dünyada ve Türkiye de Önemli Olan Tahıl ve Ürünlerinin  

Yılda Kişi Başı Tüketimi ve Günlük Kalori Kullanımı 

Kaynak:http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS Erişim tarihi 16.03.2019 



2-TAHIL ÜRETİMİ İLE İLGİLİ 
VERİLER 

Tahıl üretimine ait 2014/15- 2017/18 
dönemine ait  4 yıllık veriler  ve 2018/2019 
öngörüleri  Tablo 2’de verilmiştir. Toplam 
tahıl üretimi (çeltik hariç) yıllara göre 
değişmiş ve 2017/ 2018 yılında  2,142 milyon 
ton olarak tahmin edilmiştir.  2018/2019  
yılında ise 2121 milyon ton olacağı 
öngörülmüştür(Anonim 2019 ,IGC) 



2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19** 

Üretim 2.092  2.058 2.186 2.142 2121 

Tüketim 2.045 2014 2.125  2.153 2174 

Stok 553  598  658  646 593 

Tablo 2. Dünya Tahıl Bilgileri (Milyon Ton) 

Kaynak: IGC, 2019 (*) Tahmin ** Öngörü, 



Tablo 3: Dünyada Diğer Tahılların 
Üretimi(ton)  

   Pirinç*                                 494 000 000  

   Karabuğday                            3 827 748  

Darı                                       28 459 020  

Quinoa                                       146 735 

Sorgum                                  57 601 588 

Tritikale                                  15 563 415 
 Kaynak:http://www.fao.org/faostat. erişim tarihi 16.03.2019 

 * IGC 2019 

 
 



BUĞDAY  



SİYEZ BUĞDAYI 

EMMER-GERNİK  Triticum 
dicoccum ) 

SİYEZ-EİNKORN - -Triticum 
monococcum 

Buğdayın en eski çeşitleri Siyez, Gernik; ‘Türkiye’de yaygın 
üretimi yapılan buğday çeşitlerinin atalarıdır.  



 Tablo 4: Kullanım Alanlarına Göre Dünya 
Buğday Tüketimi (Milyon Ton) 2017/2018 

 
Yemlik     146 

Tohumluk    36 

Endüstriyel    23 

Diğer     28 

Gıda    509 
 Kaynak: IGC, 2018 

 AB’de özellikle İngiltere’de etanol yapımı için 
kullanımın  artması toplam endüstriyel kullanımın 
artmasını sağlamıştır.  
 



Yıl 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2018/19** 

Buğday 728  735  751  758 745 

Mısır 1.023 973  1.078  1.033 1.054 

Arpa 142  150  147  143 147 

Yulaf 23  22  24 24 

Çavdar 15  13  13 13 

Tablo 5. Dünya Tahıl Üretim Miktarları (Milyon Ton) 
 

 

Kaynak: USDA, IGC  * Tahmin,** Öngörü, 
 

Not:1961 yılında Dünya buğday üretimi 222 357 231 
ton olarak gerçekleşmiştir-FAOSTAT 

3-Önemli Tahıl Ürünleri ile İlgili Veriler 



Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve 
Politika Geliştirme Enstitüsün Tarım Ürünleri 
Piyasaları  2018 Raporuna göre 2017/18 üretim 
sezonunda 219,5 milyon ha olan dünya buğday 
ekim alanının 2018/19 üretim sezonunda %1,1 
azalarak 217 milyon hektara gerileyeceği 
öngörülmektedir. Bir önceki sezona göre dünya 
buğday ekim alanında ve buğday verimindeki 
azalış öngörüsüne bağlı olarak 2017/18 üretim 
sezonunda 758 milyon ton olan dünya buğday 
üretiminin 2018/19 üretim sezonunda % 1,8 
azalarak 745 milyon ton olacağı öngörülmektedir. 

   

 

 



 Tablo 6: Dünya Buğday Üretimi ve Başlıca Üretici 
Ülkeler (Milyon Ton) 2017/18 

 AB(28)                      151,2 
 Çin      129,8 
 Hindistan     98,5 
 Rusya      84,9 
 ABD     47,4 
 Kanada      30,0 
 Türkiye*       21,5 

 

 

 Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) verilerine göre; AB, Çin, 
Hindistan, Rusya ve Ukrayna’da bir önceki yıla göre üretim 
artarken Avustralya, ABD, Kanada ve Kazakistan’da üretim düşüş 
göstermiştir. Kuzey Amerika ülkelerindeki üretim düşüşünün 
Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Asya ülkelerindeki artışla fazlasıyla 
telafi edildiği görülmektedir. 

Kaynak: IGC; (*)TÜİK, 2018 



Makarnalık Buğday 
Dünyada makarnalık üretiminde ( 

37,4 milyon ton)  en büyük üretici 
ülkeler sırasıyla Kanada, İtalya ve 
Türkiye’dir. 2017/18 sezonunda 
dünya makarnalık buğday 
üretiminin %25’i AB ülkelerinde 
(%11 İtalya),%13’ü Kanada’da, % 10’u 
Türkiye’de ve % 6’sı Meksika’da 
yapılmıştır 



Yıl  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18*  2018/19**  

Mısır  1.023  973  1.078  1.033  1.054  
 

  Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve 
Politika Geliştirme Enstitüsün Tarım Ürünleri 
Piyasaları  2018 Raporuna göre Dünya mısır üretimi 
son 5 piyasa yılı içerisinde 1 milyar tonluk seviyesini 
korumuştur. Giderek artan hayvansal üretime bağlı 
yemlik kullanımın yanı sıra biyoyakıt başta olmak 
üzere endüstriyel kullanımdaki artış ile ortaya çıkan 
yüksek talep düzeyi üretimin bu seviyede kalmasını 
sağlamaktadır. Yine son 10 yıllık dönemde Ukrayna, 
Rusya, Hindistan gibi ülkelerdeki ekim alanlarındaki 
genişleme de üretimi olumlu yönde etkilemiştir.  

MISIR 



Mısır 
 

Bunlara ek olarak artan verim de üretim artışını 
desteklemiştir. Mısır üretim ve ekim alanında en 
önemli ülkeler sırasıyla ABD, Çin ve Brezilya’dır. 
Üretimde %35,7 ile ABD’nin oransal ağırlığı 
büyük iken, Çin %19,7’lik payı ile ekim alanı 
büyüklüğünde ilk sıradadır. Çin’in mısır 
veriminin 6 ton/ha ile 11-12 ton/ha verime sahip 
ABD’den çok daha düşük kalması, ekim alanı 
büyüklüğünün üretime aynı oranda yansımasını 
engellemektedir. Mısır kullanımında 1 milyar 
tonun üzerindeki seviye artarak devam 
etmektedir ve bunun % 60’dan fazlası yem 
sanayinde kullanılmaktadır. 
 



 2017/18’de pazarlama yılında (11 aylık) 150 milyon ton olan 
dünya mısır ihracatında %40,5 ile en büyük ihracatçı ülke 
olan ABD’yi, Güney Amerika ülkeleri ve Karadeniz 
Havzası ülkeleri izlemektedir. Ülke dağılımı 
değişmemekle birlikte 2018/19’da ise ihracatın 157 milyon 
tonu aşacağı öngörülmektedir. İthalatta (146 milyon ton) 
AB ve Meksika en büyük paya sahip ülkeler iken, Japonya, 
Güney Kore ve Mısır diğer önemli ithalatçılardır. 2014/15-
2017/18 pazarlama yılları arasında uluslararası mısır 
ihracat fiyatı 167-175 $/ton bandında oluşmuştur. Buna 
göre, pazarlama yılı ortalamaları itibarıyla fiyatlarda 
önceki dönemde oluşan azalış trendinin ardından gelen 
yatay bir seyir olduğu söylenebilir (Anonim 2018c). 



Arpa  

Dünya arpa üretiminin %41’ini karşılayan AB 
(28)’in en önemli üretici ülkeleri Fransa, 
Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya’dır. Bu 4 
ülke, 2017/18 döneminde toplam 36 milyon 
ton ile AB arpa üretiminin %60’ını 
oluşturmuştur. Dünyanın ikinci en büyük 
arpa üreticisi %12’lik pay ile Rusya’dır. Dünya 
üretiminin %9’unu karşılayan Avustralya ise 
ülkeler bazında dünyanın en büyük arpa 
ihracatçısıdır. 



Çavdar 

2017/18 döneminde dünya çavdar 
üretimi bir önceki döneme göre 
değişmemiş 13 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 10 
yılda ABD’nin tüketimi %61, 
Türkiye’nin tüketimi %21 oranında 
artmıştır. 

 . 



Yulaf 
Dünya ülkelerinin 2017/18 

dönemine ait yulaf üretimleri, 
2016/17 dönemine göre bir miktar 
artış göstermiştir. En büyük yulaf 
üreticisi ülke AB (28) olup dünya 
yulaf üretiminin %34’ünü 
karşılamaktadır. AB’yi %23’lük pay 
ile Rusya takip etmektedir.  



4-İklim Değişikliğinin Buğday Verim ve 
Kalite Üzerine Etkisi 

 İklim değişikliği son yılların en önemli global 
sorunlarından olup etkisini giderek 
arttırmaktadır. İklimde meydana gelen değişimler 
çeşitli sorunlara yol açarak sürdürülebilirliği 
önemli ölçüde etkilemektedir. İklim 
değişikliğinden en fazla etkilenen sektörlerin 
başında tahıl sektörü gelmektedir. Nitekim iklim 
değişikliğinin sebep olduğu değişen sıcaklık ve 
yağış miktarı gerek ürün miktarını gerekse ürün 
kalitesini etkileyerek tarım sektörü üzerinde 
olumsuz etkilerde bulunmaktadır.  



ÇEŞİT ETKİLİ ÖZELLİKLER ÇEVRE  ETKİLİ ÖZELLİKLER 

Protein kalitesi; Protein Miktarı  

Camsı tane Oranı 

Tane sertliği(PSI)  Hektolitre ağırlığı 

Tane rengi   

İrmik rengi  

*Başakta çimlenme 

*Isıl Şok Proteinler 

*Süne-Kımıl Zararı 

*Embriyo Kararması- 

-Mikotoksin (Fusarium-Alternaria) 

Tablo 7 :Buğday Kalitesi Üzerine Çeşit ve  
İklim Koşullarının   Etkisi 



Süne Kımıl Zararı 
1986 da Trakya’da çok büyük sorun  

ATLI ve ark.1988. 



 ISIL ŞOK PROTEİNLER_SICAKLIK STRESİ ve 
GLUTEN  

 Bazen hasat öncesi aşırı sıcaklık olur( birkaç gün 32 
derecenin üzeri). Sıcaklık stresi proteinleri(ısıl şok 
proteinler- heat shocked protein) sentezi artarak 
gliadin oranı artar. Glutenin sentezi azalabilir. Bunun 
sonucu yüksek sıcaklık Gliadin/ Glutenin oranını 
artırır.   

 

 *Orta Anadolu da  çok büyük sorun oldu 



 
 
 
Kaynak:http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/ 
 

Gluten  Glutenin  Gliadin  

Çok cıvık 
Uzamaya karşı çok az dayanıklı 
Viskoz özellikte 

Elastik 
Uzamaya karşı dayanıklı 

http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/
http://foodspace.wordpress.com/tag/glutengluten-free/


Sonuç olarak ısıl şok proteinler ; 

• Gliadin/Glutenin oranını artırır ve ekmek 
hacmı küçülür. Yumuşak makarna elde 
edilir. 

• Amiloz/Amilopektin oranı artar ve hamur 
elastikiyeti azalır. 
 

 
 KAYNAK: Joel Ransom  The physiology of grain fill and how the environment impacts kernel characteristics 

NDSU Extension Agronomist for Cereal Crops 

   

 



ÇİMLENME ZARARI- Sprout damaged  kernel 
  ( düşük Falling Number değeri) 

 Uzun süre nemli ortam 
koşulları ve yağış 
etkisinde kalan tanelerde 
çimlenme zararı gözlenir.  

 Çimlenme sonrasında 
buğdayda önemli 
miktarda α-amilaz enzimi 
üretilir ve bunun sonucu 
olarak buğdaylarda düşme 
sayısı azalır.   
 

 NOT: Trakya, Karadeniz, Marmara ve 
Çukurovada bazı yıllar sorun olur. 
Kırmızı renkli buğdaylar daha 
dayanaıklı 
 

30 

http://www.grainscanada.gc.ca/wheat-

ble/factor-facteur/sptd-sevsptd-eng.htm 



Çimlenme Zararı- 
  

Çimlenme başlangıcında 
sürgünü, embriyo ucunu 
patlatarak açmış veya 
sürgünleri kırılarak 
düşmüş tohumlar. 

Kaynak: https://www.gipsa.usda.gov/vri/wheat_1.0.aspx 





Düşme Sayısı Normal Düşme Sayısı düşük 

Düşük Düşme sayılı makarna yumuşak ve yapışkan olur 
Kaynak:https://www.perten.com/Industries/Pasta/Analyzers-for-pasta-production/ 



Damaged kernel – Black tip 

Damaged  Embriyo Kararması 
 

  

Mantarlar (fungus), tohumu 
uçlarından enfekte ederek 
embriyoda, tohum karın 
yarığında  ve en azından bir 
tohum yanağında üreyerek 
renk bozukluklarına neden 
olurlar. Tohumun hasarlı 
olduğuna karar verilebilmesi 
için tüm bu semptomların 
görülmesi gerekir. 

 Kaynak: https://www.gipsa.usda.gov/vri/wheat_1.0.aspx 



Fusarium zararı Görmüş Tane- 
Fusarium damaged kernels  

Fusarium Toksinlerinin nedeni 
Kaynak: https://agro.basf.ca/basf 
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https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNkNi_94nhAhVBEVAKHRE3BR0Qjhx6BAgBEAM&url=https://scabusa.org/node/113&psig=AOvVaw2d9BM_KZdKgS5KSs4V5ezC&ust=1552938106746729
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Yukarıda açıklanan iklim ve zararlılardan 
kaynaklanan nedenlerle buğday arzı ve 
fiyatlarında yıla bağlı olarak değişimler 
olmaktadır. Tahıl ile ilgili   ekonomik veriler 
incelenirken  miktar ve fiyat dışında gıda 
güvenilirliği ve ürünün teknolojik 
kalitesinin de irdelenmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda hasat öncesi erken uyarı ve 
survey çalışmaları ile hasat sonunda olası 
sorunların araştırılması gerekir.  



Tahıl fiyatlarındaki  
dalgalanmaların nedeni 

Tahıl fiyatlarındaki dalgalanmaların en 
önemli sebebi üretim miktarlarında yaşanan 
artış ve azalış , kalitedeki düşme vb olmakla 
birlikte ülkelerin ihracat yasakları ve kota 
uygulamaları, yüksek ithalat talebi, 
biyoyakıt üretimi, girdi fiyatları, stok 
durumu ve para politikaları gibi unsurlar da 
fiyatların seyrinde etkili olmaktadır 



Örneğin ; son on yıllık döneme 
bakıldığında ABD 2HRW fiyatı 
kuraklığın etkisiyle en yüksek 
seviyesine çıktığı 2011 yılından 
sonra düşüşe geçmiş, 2016 yılında 
minimum seviyesine inmesinin 
ardından 2017 yılında %13’lük bir 
artış göstermiştir.  
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