
Haziran 2021 

Tarım Ürünleri Piyasaları 

YULAF 
  

Dünya Yulaf Verileri (bin ton) 

  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21/1 2021/22/2 Değişim /3 (%) 

Alan (bin ha) 9.883 9.968 9.553 10.181 9.923 -2,5 

Verim (ton/ha) 2,40 2,23 2,40 2,51 2,47 -1,6 

Üretim  23.673 22.214 22.949 25.530 24.552 -3,8 

Tüketim 23.916 23.013 22.871 24.710 24.912 0,8 

Yılsonu Stokları 3.017 2.200 2.269 2.940 2.524 -14,1 

İthalat 2.474 2.341 2.524 2.585 2.830 9,5 

İhracat 2.549 2.359 2.533 2.734 2.886 5,6 
Kaynak: USDA, FAO  (Erişim: 02/06/2021), 1/ Tahmin, 2/ Öngörü, 3/ Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir. 
 

Yulaf tahıllar içerisinde mısırdan sonra en yüksek yağ 

oranına sahip olması nedeniyle enerjisi yüksek tahıllardan 

birisidir. Ayrıca içindeki genç organizmaların büyümesini 

güçlendiren avenin maddesine sahip tek tahıldır. Bu 

özellikleri nedeniyle hayvan beslenmesinde özellikle de 

koşu atlarının beslenmesinde önemli bir yer tutan değerli 

bir yem hammaddesidir. Dünyada yulaf yaklaşık 10 milyon 

ha alanda 25 milyon ton civarında üretilmektedir. AB ve 

Rusya dünya üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaktadır. 

Kanada, Avustralya ve İngiltere diğer önemli üretici 

ülkelerdir.  2019/2020 piyasa dönemde Rusya toplam ekim 

alanının %25,4’ünü karşılarken, üretimin ise %19’unu 

oluşturmaktadır. AB ülkelerinde yulaf veriminin yüksek 

olması nedeniyle toplam üretimin %30’unu 

karşılamaktadır. AB’de 2019/2020 sezonunda 6,9 milyon 

ton olan üretimin 2020/2021 sezonunda 8,2 milyon ton 

olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında Rusya’da 

üretimin bir miktar düşeceği beklenmektedir.  

Dünya yulaf ithalat ihracatı genelde üretimin yoğun olduğu 

bölgelerde yapılmakta olup, genelde ihracatta en büyük 

payı %70 ile Kanada alırken, ABD dünya yulaf ithalatının 

%63’ünü karşılamaktadır.

Yulaf ekim alanında önemli ülkeler (%) 

 

Ülkelere göre dünya yulaf ihracatı (2020/21, %) 

 

 
Yulaf üretiminde önemli ülkeler (%) 

 

   
Ülkelere göre dünya yulaf ithalatı (2020/21, %) 
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YULAF 

 

 

2020/21 pazarlama yılında 2,5 milyon ton olan dünya yulaf 

ithalatının 2021/2022 yılında yaklaşık %12 artışla 2,8 

milyon olacağı öngörülmektedir. ABD, dünya yulaf 

ithalatının %63’ünü tek başına karşılarken, Çin, AB, Meksika 

ve Şili diğer ithalatçı ülkelerdir. Dünya yulaf üretiminde 3. 

sırada yer alan kanada dünya yulaf ihracatının %71’ini tek 

başına karşılamaktadır. Üretimde dördüncü sırada yer alan 

Avustralya %9,9 ile ikinci en büyük ihracatçı, üretimde 

birinci sırada yer alan AB ise %8,6 ile üçüncü en önemli 

ihracatçı ülke konumundadır. 

 

Türkiye Yulaf Verileri (bin ton) 

  2015/2016 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Değişim/1 (%) 

Alan (1000 da) 1035 990 1.129 1.058 1.098 3,8 

Verim (kg/da) 226 221 246 241 278 4,3 

Üretim 250 225 250 260 265 1,9 

İhracat 0,04 0,02 0,10 0,54 0,25 -53,7 

İthalat 1,74 1,43 1,56 1,65 4,18 153,3 
Kaynak: TÜİK, (Erişim: 10/06/2021), 1/ Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir. 
 
 

Yulaf ekim alanları: Türkiye yulaf ekim alanları ortalama 

1 milyon da civarında olup, 2016/2017 yılından itibaren 

artış görülmüştür. 2016/2017 yılında 990 bin da olan 

ekim alanı %14 artışla 1.1 milyon da ile en yüksek 

seviyesine ulaşmıştır. 2020 yılında ekim alanı bir önceki 

yıla göre göre yaklaşık %3,2 artış göstermiştir. Yulaf 

ekim alanları İç Anadolu Bölgesinde yoğunlaşırken, en 

fazla alana sahip iller %14,8 ile Ankara, %12,2 ile Sivas 

ve %7,9 ile Konya’dır. Marmara bölgesi de ekim alanı en 

fazla olan ikinci bölge olup, Kocaeli, Balıkesir ve 

Çanakkale toplam ekim alanlarının yaklaşık %12 sini 

oluşturmaktadır. 

Yulaf üretimi: Türkiye’de yulaf üretimi 2016/2017 

yılından itibaren ekim alanlarında ve verimdeki artıştan 

kaynaklı olarak artış göstermiştir.  2019 yılında 265 bin 

ton olan üretim 2020 yılında %19 artışla 315 bin ton 

seviyesine ulaşmıştır. Yulaf üretimi 2020 yılı itibariyle en 

fazla üretim yapılan il yaklaşık 49 bin ton ile ekim 

alanında da en yüksek paya sahip olan Ankara’dır. Sivas 

40 bin ton ile ikinci sırada, 22 bin ton ile Konya üçüncü 

sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesi de iç Anadolu 

Bölgesinden sonra yulaf üretiminin en fazla yapıldığı 

bölge olup, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir önemli 

üretim yapılan illerdir. 

  
 

 

 

 
 

Türkiye’de Yulaf Kullanımı ve Dış Ticareti: Yulaf tahıllar içerisinde mısırdan sonra en yüksek yağ oranına sahip olması 

nedeniyle enerjisi yüksek tahıllardan birisi olması bakımından hem gıda hem de yem hammaddesi olarak 

kullanılmaktadır. 2019/2020 yılında 265 bin tonluk üretimin %51,8 yemlik, %43,1’i gıda ve %5,1’i ise tohumluk olarak 

kullanılmaktadır.  

Kişi başına tüketim miktarı 1,3 kg/yıl olup, kendine yeterlilik derecesi ise %98,5’dir. Yulaf dış ticareti çok düşük 

miktarlarda olup 2020 yılı itibarıyla toplam ihracat 27 ton olup Gürcistan en fazla ihracat yapılan ülke olmuştur. İthalat 

miktarı ise 2020 yılında 4 bin ton olup bunun çok büyük bir kısmı Fransa’dan yapılan tohumluk ithalatıdır. 2021 yılının 

ilk 4 ayında 14,4 tonluk ihracat yapılmış olup bunun %77 si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılmıştır. 



 

 

YULAF 

Türkiye’nin ülkelere göre yulaf ihracatı (2020, %) 

 

Türkiye’nin yulaf ithalat değeri ($)  

  
 

    

 
  Kaynak: TÜİK, TMO, Polatlı Ticaret Borsası 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TOB verileri ile TEPGE hesaplamaları 
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Üretici Fiyatı Borsa Fiyatı TMO Alım fiyatı

TL/kg

Yıllar 

Verilen Destek (TL/kg) 

Fark ödemesi Toprak Analizi Gübre Mazot Toplam 

2016 0,1 - 0,024 0,125 

2017 0,1 0,010 0,032 0,059 0,179 

2018 0,1 0,010 0,016 0,061 0,162 

2019 0,1 0,010 0,033 0,079 0,247 

2020 0,1 0,009 0,058 0,068 0,256 

Yulaf üretici fiyatları 2015 yılında 0,78 TL/kg olup 

sonraki 3 yılda da fiyat seviyesi aynı düzeyde kalmıştır. 

2019 yılında üretici fiyatı bir önceki yıla göre %26 

artarak 1,22 TL/kg, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre 

%35 artarak 1,65 TL/kg olmuştur. TMO alım fiyatı 2015 

yılında 0,65 TL/kg iken, 2016 ve 2017 yıllarında alım 

fiyatı açıklanmamıştır. 2020 yılında alım fiyatı bir 

önceki yıla göre %22 artışla 1,26 TL/kg olarak 

belirlenmiştir. Borsa fiyatları incelendiğinde 2015 yılı 

hariç diğer yıllar üretici ve alım fiyatlarından daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 2020 yılında bir önceki 

yıla göre %65 artarak 2,05 TL/kg olarak gerçekleşmiş 

olup, 2021 5 aylık ortalamalara göre borsa fiyatı              

2,36 TL/ kg olmuştur.  

Yulaf üretiminde mevcut desteklemeler; 31295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan destekleme tebliğine göre 2020 yılı 

itibarıyla yulaf üreticilerinin, fark ödeme destekleri  (10 kr/kg) ile gübre (8 TL/da), mazot (19 TL/da), toprak analizi (0,8 

TL/da) desteklerinden faydalandığı görülmektedir. Yulafın aldığı desteklerin alan bazlı olarak değerlendirildiğinde 

toplamının 2020’de 63 TL/da olduğu belirlenmiştir.  



 

 

YULAF 

 

 
  

2016 2017 2018 2019 2020 

Yulaf fiyatı (TL/kg) 0,81 0,87 0,97 1,22 1,65 

Yulaf fiyatı + Destek (TL/kg) 0,94 1,05 1,13 1,47 1,91 

Gübre fiyatı (TL/kg) (AS%21) 1,47 1,54 2,38 2,80 2,62 

Mazot fiyatı (TL/lt) 3,85 4,69 5,78 6,43 6,06 

Tohumluk fiyatı (TL/kg) - - - 2,09 2,69 

1 kg yulaf ile alınabilecek girdi miktarı (kg) 

Yulaf/Gübre 0,55 0,56 0,41 0,44 0,63 

Yulaf+Destek/Gübre  0,64 0,68 0,47 0,53 0,73 

Yulaf/Mazot  0,21 0,19 0,17 0,19 0,27 

Yulaf+Destek/Mazot 0,24 0,22 0,20 0,23 0,32 

Yulaf/Tohum - - - 0,58 0,61 

Yulaf+Destek/Tohum  - - - 0,70 0,71 
 Kaynak: TÜİK, TOB verileri ile TEPGE Hesaplamaları. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Dünya da ekim alanı itibariyle serin iklim tahılları içerisinde 

buğday ve arpadan sonra üçüncü, Türkiye’de ise dördüncü 

sırada yer almaktadır.  Yulaf tahıllar içerisinde mısırdan 

sonra en yüksek yağ oranına sahip olması nedeniyle enerjisi 

yüksek tahıllardan birisidir. Ayrıca içindeki genç 

organizmaların büyümesini güçlendiren avenin maddesine 

sahip tek tahıldır.  

Bu özellikleri nedeniyle hayvan beslenmesinde özellikle de 

koşu atlarının beslenmesinde önemli bir yer tutmuş, değerli 

bir yem hammaddesidir. Bu özellikleri sayesinde son 

yıllarda gıda sanayi tarafından bebek mamalarında, bisküvi 

ve ekmek yapımında ve yeni beslenme alışkanlıkları 

nedeniyle kahvaltılık gevrek, bisküvi vb, olarak kullanımı 

giderek artmaktadır. Ancak işleme teknolojisindeki sorun 

nedeniyle yulaf kullanımı sınırlı kalmaktadır. Yulafın 

Anadolu gen merkezi olmasına rağmen, kışlık tiplerinin 

olmaması asıl üretim alanları olan iç bölgelerde yıllarca 

baharlık ekilmesine neden olmuştur. Baharlık ekim de kış 

yağışlarından yeterince yararlanılamamasının doğal sonucu 

olarak birim alan veriminin düşük kalması üretimdeki en 

önemli sorunlardan birisidir.  

2020 yılı itibariyle 265 bin tonluk bir üretimi olan yulafın 

dekara verimi 963 kg olup, Türkiye’de en fazla üretime 

sahip bölgesi İç Anadolu Bölgesidir. En fazla üretim yapılan 

iller ise Ankara ve Sivas’dır. 

TÜİK, 2021 Bitkisel Üretim 1. Tahmin verilerine göre 2021 

yılında yulaf üretimi bir önceki yıla göre %6,5 oranında 

artarak 335 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Covid-19 

salgınının yulaf üretimine herhangi bir olumsuz yansıması 

olmamış hatta bir üretim artışı yaşanmıştır. 

 

 

 

2020’de yulaf girdi pariteleri 

incelendiğinde bir önceki yıla göre önemli 

bir iyileşme olduğu görülmektedir. Bu 

görünümün oluşmasında, gübre fiyatının 

düşmesi ve yulaf fiyatının artış 

göstermesidir.   

Yulaf fiyatı 2019’e göre %35 artarken, 

gübre fiyatı %6,5 mazot fiyatı da %5,7 

azalmıştır. 

Yulaf girdi paritelerine göre, 2020’de yulaf 

gübre paritesi desteklerle birlikte 0,53’den, 

%37 artarak 0,73’e, yulaf mazot paritesi ise 

0,23’den %29 artarak 0,31’e yükselmiştir. 

Bunlar desteklerin parite üzerindeki 

düzeltici etkisini ortaya koymaktadır. 

 

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (TEPGE) 
 

Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak  ve/veya yaptırarak başta             

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel  sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, böylece araştırma 

sonuçlarına dayalı politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilgi çağının 

gereklerini yerine getirebilen, konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı 

hedeflemektedir. 

 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge 

 

Bilgi için: Dr. Umut GÜL, umut.gul@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833 

 

 


