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2015 yılında 22,6 milyon ton olan buğday üretiminin 2016 yılında %9,3 azalışla 20,5 milyon ton, 2015
yılında 8 milyon ton olan arpa üretiminin 2016 yılında %15,6 azalışla 6,75 milyon ton olacağı tahmin
edilmektedir.
2016 yılında hasatın başlamasını müteakip üreticilere depolama imkânı sağlamak amacıyla 23 Mayıs tarihi
itibariyle taahhütnameli alıma başlanmış ve 336.371 ton hububatın taahhütname karşılığı alımı yapılmıştır.

TMO 2016 yılı alım fiyatları 28 Haziran 2016 tarihinde;
%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.


Ağustos ayı sonu itibariyle 2.603.334 ton peşin, 66.258 ton emanet alım yapılmıştır.



Ağustos ayı sonu itibariyle ülke genelinde piyasalarda makarnalık buğday 921 TL/Ton, AKS buğday 860
TL/Ton, arpa 724 TL/Ton’dan işlem görmüştür.
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 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 1.
Tahmin)

 2016 yılında, ÇKS belgesi bulunan üreticilerimizin olası depolama ve finansman ihtiyacını karşılanması
bakımından 04 Ağustos 2016’dan itibaren taahhütname karşılığı veya 2015 yılı mısır alım fiyatı olan 725
TL/Ton üzerinden emanet alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda 314.185 ton taahhütname karşılığı, 11 ton
emanet mısır teslim alınmıştır.

 26 Ağustos 2016 itibariyle mısır müdahale alım fiyatı 740 TL/Ton olarak açıklanarak peşin ve emanet mısır
alımlarına başlanmış.

 Bu kapsamda Ağustos ayı sonu itibariyle 357.059 ton peşin, 47 ton emanet mısır alımı yapılmıştır.
 2016 mahsulü mısır piyasa fiyatı 675-715 TL/Ton seviyelerinde olup ortalama 701 TL/Ton’dan işlem
görmektedir.
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2014 yılında 830 bin ton olan çeltik üretimi 2015 yılında %10,8 oranında artışla
920 bin ton olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılında da üretimin 920 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. (TÜİK 1. Tahmin)



Ağustos ayı içerisinde serbest piyasada 60 randıman Baldo çeşit çeltik 2.100 - 2.150 TL/ton, Osmancık çeşit
çeltik ise 1.650 - 1.700 TL/ton aralığında işlem görmüştür.



Bakanlığımızca 2016 mahsulü çeltik için 100 TL/ton prim ödemesi yanında diğer destek (gübre, mazot,
sertifikalı tohum ve toprak analizi) ödemelerine devam edilecektir.



2016 dönemi çeltik hasatının Eylül ayının ilk haftası itibariyle başlayacağı tahmin edilmektedir.



TMO tarafından iç ve dış piyasalar yakından takip edilmekte olup piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik
gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.



Stoklarımızdaki Calrose, Ronaldo ve Carolina çeşidi pirinçler KDV dâhil 2,75 TL/kg fiyatla, Baldo çeşidi
pirinçler ise KDV dâhil 3,50 TL/kg fiyatla, TMO’nun 154 satış noktasında perakende olarak satılmaktadır.



Calrose, Ronaldo ve Carolina çeşidi pirinçler çuvallı olarak talep eden herkese 1-20 ton arasında KDV hariç
2,50 TL/Kg fiyatla satılmaktadır.



Baldo çeşidi pirinçler çuvallı olarak talep eden herkese 1-20 ton arasında KDV hariç
satılmaktadır.

3,00 TL/Kg fiyatla
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2016 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatı 4,25 TL/Kg olarak tespit edilmiştir.



2015/2016 tarım döneminde haşhaş üretimine izin verilen 13 ilde (Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur,
Uşak, Isparta, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat)haşhaş kapsülü alımları
02.08.2016 tarihinde başlanılmıştır. Cari tarih itibariyle 33 bin üreticiden 14.507 ton kapsül alınmış
karşılığında üreticilere 60 milyon TL ödeme yapılmış olup kapsül alımları devam etmektedir.



2016 yılı haşhaş kapsülü alımlarında teknolojik cihazlarla kaliteye dayalı (morfin oranına göre) alım
uygulamasına devam edilerek açıklanan fiyata morfin oranına göre ilave artış uygulanmaktadır.



2016 yılı Ağustos ayında 6.030 Kg yurt dışı morfin ve türevleri ihracatından 3.075.600 US$ gelir elde
edilmiştir. 2016 yılı Ağustos ayında 308 Kg yurt içi morfin ve türevleri satışı gerçekleşmiş olup 433.442
TL gelir elde edilmiştir.
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