
Haziran 2021 

Tarım Ürünleri Piyasaları 

ÇELTİK 
  

Dünya Çeltik Verileri (bin ton) 

  2017/18 2018/19 2019/20 2020/214 2021/225 Değişim (%)6 

Alan (bin ha)1 162.741 162.283 160.372 162.005 162.663 0,4 

Verim (ton/ha)1 4,54 4,57 4,63 4,64 4,64 0,0 

Üretim 1 738.113 742.197 742.717 751.508 754.408 0,4 

Tüketim2 480.601 484.472 495.309 502.950 511.115 1,6 

Yılsonu Stokları2 163.720 176.577 177.790 175.920 168.018 -4,5 

İthalat2 47.212 44.138 42.300 43.985 44.240 0,6 

İhracat2 47.854 44.157 43.349 46.439 46.473 0,1 

ABD Long Grain 2,4% İhracat Fiyatı ($/ton)3 456 531 501 597 568 -3,9 

Thai White 100% B İhracat fiyatı ($/ton)3 415 445 435 515 541 5,7 
Kaynak: USDA, FAO  (Erişim: 04.06.2021) 1/ Çeltik 2/ Pirinç 3/ İhracat fiyatları 2021 yılı ocak-nisan fiyatları ortalaması olup, değişim bir önceki yılın 
aynı aylarındaki fiyat ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 4/ Tahmin  5/ Öngörü  6/ Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir. 
 

Küresel anlamda 2020/21 sezonu çeltik tarımı, COVID-

19’un getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, üretimin 

aksamaması için alınan önlemler sayesinde başarıyla 

gerçekleştirilmiş olup, çeltik ekiliş alanlarında bir önceki 

sezona göre %1,0 artış gerçekleşmiştir. Bu durumun küresel 

pirinç arzı üzerinde olumlu etki yaptığı tahmin 

edilmektedir. Olumlu hava koşullarının da etkisiyle üretim 

önceki sezona göre %1,2 artış göstermiştir. Üretimde Çin 

yaklaşık 212 milyon tonla ilk sırada yer alırken, Çin’i yaklaşık 

182 milyon tonla Hindistan izlemiştir. Arzın bol oluşunun ve 

gıda yardımlarındaki kullanımın etkisiyle 2020/21 küresel 

pirinç tüketiminin yaklaşık 503 milyon tona ulaştığı tahmin 

edilmektedir. Tüketim artışının etkisi yılsonu stoklarına 

%1,1’lik düşüş şeklinde yansımıştır. Pandeminin piyasalarda 

yarattığı endişe kaynaklı olumsuzlukların giderilmeye 

başlanmasıyla, küresel ihracatta bir önceki sezona göre 

%7,1 artış yaşanmış olup ithalattaki artış oranı ise %4 olarak 

gerçekleşmiştir.   2020/21 sezonunda pirinç ihracatında 16 

milyon tonla Hindistan lider konumda yer alırken, en çok 

pirinç ithal eden ülke 3,2 milyon tonla Çin olmuştur.

Çeltik ekim alanında önemli ülkeler (%) 

 

Çeltik üretiminde önemli ülkeler (%) 

 

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

 

Pirinç ithalatında önemli ülkelerin payı (2020/21, %) 
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Hindistan Çin Endonezya Bangladeş Tayland
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Çin Hindistan Endonezya Bangladeş Vietnam

Hindistan 34,5

Tayland 12,9
Vietnam 13,8

Pakistan 9,0

ABD 6,2

Diğer 23,6

Filipinler 4,5

Çin 7,3

AB 4,4

Suudi 
Arabistan 3,4

Nijerya 4,1

Diğer 76,2



 
ÇELTİK 

2021 yılı ilk çeyreğinde güçlü bir satış hızının ardından 

COVID-19 önlemleriyle sınırlanan Hindistan gibi ülkelerde 

lojistik zorluklar ve nakliye maliyetleri ticarette durgunluğa 

yol açmış, bu durum fiyatlara da yansımıştır. FAO tüm pirinç 

fiyat endeksi (2014-2016=100) 2021 Mayıs ayında 110,6 

puanla, bir önceki aya göre kayda değer değişim 

göstermemiş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %4,5 artış 

kaydetmiştir. Alt endeksler incelendiğinde indica ve 

aromatik çeşitlerde durgunluk görülmektedir. Glutenli 

çeşitlerde ise ihracat talebinin düşük olması ve artan sezon 

dışı arz, fiyatlar üzerine baskı yapmıştır. Bununla birlikte 

kuraklıktan olumsuz etkilenen japonika çeşitlerinde alt 

endeks 2015 yılı Eylül ayından bu yana görülen en yüksek 

seviyeye ulaşmıştır.  FAO tüm pirinç fiyat endeksi (2014-

2016=100) 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %3,9 artış göstermiştir.
 

Türkiye Pirinç Verileri (bin ton) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Değişim (%)2 

Alan ( 1000 ha)1 116 116 110 120 126 5,0 

Verim (kg/da)1 794 793 821 782 791 1,2 

Üretim 552 552 540 564 600 6,4 

Yurt içi kullanım 782 782 795 807 700 -13,3 

İthalat 199 244 327 387 229 -40,8 

İhracat 61 68 59 203 37 -81,8 

Stok Değişimi  -98 -59 8 -65 86 232,3 
Kaynak: TÜİK (04.06.2021) 1/ Çeltik verileridir. 2 / Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir. Piyasa Dönemi: Eylül-Ağustos 

 

Çeltik ekim alanları; 2020/21 sezonunun 

çeltik ekimleri pandemi kısıtlamalarının en 

yoğun yaşandığı ilkbahar aylarında 

gerçekleştirilmiştir. COVID-19 tedbirleri 

doğrultusunda, çeltik ekimlerinin önündeki 

engeller kaldırılarak Türkiye’de 125 bin 

hektar alanda çeltik ekimi yapılmıştır. Ekim 

alanları sıralamasında yer alan ilk on il, çeltik 

ekili alanların %95’ini oluşturmaktadır. 2020 

yılı çeltik verimi ise 782 kg/da’dır.  

Çeltik üretimi; 2020 yılında Türkiye’de çeltik 

üretimi bir önceki yılın rekor seviyesinin %2 

gerisinde kalarak, 980 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Uygun hava koşulları ve 

sulama imkânlarının yeterli olması çeltik 

üretiminde olumlu etki yaratmıştır. 

Üretimde ön planda olan iller arasında en 

yüksek verim 837 kg/da ile Çanakkale’de 

elde edilmiş olup, Edirne 806 kg/da verim ile 

üçüncü sırada yer almıştır. 

Türkiye’de Çeltik/Pirinç Kullanımı ve Dış Ticareti: 2019/20 piyasa yılında gerçekleşen rekor düzeydeki üretime bağlı 
olarak pirinç yeterlilik derecesi %84,9’a yükselmiş,  ithalatın arz içerisindeki payı ise %28’e gerilemiştir. Söz konusu 
sezonda COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle otel, lokanta ve yemekhane gibi toplu yemek hizmeti sunan yerlerin kapalı 
olması, pirinç tüketiminde gerçekleşen azalmanın başlıca sebebi olup kişi başı pirinç tüketimi 8 kg’a düşmüştür. 2020 
yılında 157 bin ton çeltik, 154 bin ton yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinç ve yaklaşık 9 bin ton kahverengi pirinç 
ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının ilk dört ayında ise 86 bin 635 ton çeltik, 143 bin 658 ton yarı/tam değirmenden 
geçirilmiş pirinç ve 3 bin 619 ton kahverengi pirinç ithalatı yapılmıştır. Aralık 2020’de yürürlüğe konan İthalat Rejimi 
kararı ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar çeltikte %5, kahverengi pirinçte %10  ve yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinçte 
%15 olan gümrük vergisi oranları söz konusu tarihten itibaren sırasıyla %34, %36 ve %45’e yükseltilmiştir.  



 

ÇELTİK 

Türkiye’nin pirinç ithalatında önemli ülkeler (2020, %) 

 

Türkiye’nin çeltik ithalatı yaptığı ülkeler (2020, %) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 

Verilen Destek (TL/kg) 

Fark Ödemesi Toprak Analizi Sertifikalı Tohum Gübre Mazot Toplam 

2016 0,100 - 0,010 0,014 0,124 

2017 0,100 0,001 0,010 0,005 0,044 0,159 

2018 0,100 0,001 0,010 0,005 0,051 0,168 

2019 0,100 0,001 0,010 0,005 0,078 0,195 

2020 0,100 0,001 0,020 0,010 0,079 0,211 
Kaynak: TOB ve TÜİK verilerinden TEPGE hesaplamaları.  
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Çeltik Üretici Fiyatı Pirinç Tüketici Fiyatı Pirinç Borsa Fiyatı

TL/Kg
2021 Mayıs ayında 3,90 TL/kg olan çeltik 

üretici fiyatı bir önceki aya göre %4,6 

azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 

oranında artmıştır.  

2021 Mayıs ayında gerçekleşen pirinç tüketici 

fiyatı 12,91 TL/kg’dır. Tüketici fiyatı bir önceki 

aya göre %0,3 artarken, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %22,5 oranında artmıştır.  

Borsa pirinç fiyatında Edirne Ticaret Borsası 

tacir satış fiyatları dikkate alınmış olup, bu 

fiyat 2021 Mayıs ayında 8,99 TL/kg’dır. Borsa 

fiyatı bir önceki aya göre %30,6 artarken, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %31,6 oranında 

artmıştır.  

Türkiye’de Çeltik Destekleme Politikaları: 2020 yılı “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” 

kapsamında, fark ödemesi desteği 10 krş/kg, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 16 TL/da, mazot desteği 62 

TL/da’dır. Gübre desteği ise 2021 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle 4 TL/da’dan 8 TL/da’a çıkarılmıştır. 2020/21 

üretim sezonunda organik tarım kapsamında üretimi yapılanan çeltik için destek miktarı bireysel ürün sertifikası için 

40 TL/da, üretici grubu üretim sertifikası için ise 20 TL/da’dır. İyi tarım uygulamaları desteğinden üreticiler çeltik 

üretiminde bireysel veya grup sertifikasyonu fark etmeksizin 10 TL/da olarak yararlanmışlardır. Toprak analizi desteği 

ise 50 da üzeri arazilerde her 50 da alan için 1 analiz olacak şekilde, analiz başına 40 TL olarak belirlenmiştir. 5 yıllık 

süreçte verim değerleri dikkate alındığında, 1 kg çeltik üretimi için verilen toplam destek miktarı 2020 yılında 2016 

yılına göre %70 artış göstermiştir.  

 

*2021 yılı ilk 5 aylık dönem ortalamasıdır. 



 

ÇELTİK 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Çeltik Fiyatı (TL/kg) 1,53 1,93 2,38 3,07 3,88 

Çeltik Fiyatı + Destek (TL/kg) 1,65 2,10 2,55 3,27 4,09 

Gübre Fiyatı (TL/kg) (A. Sülfat %21) 0,64 0,71 1,01 1,22 1,28 

Mazot Fiyatı (TL/lt) 3,85 4,69 5,78 6,43 6,07 

Tohumluk Fiyatı (TL/kg)1 3,20 3,20 4,52 5,54 6,27 

1 kg çeltik ile alınabilecek girdi miktarı (kg) 

Çeltik/Gübre 2,39 2,72 2,36 2,52 3,03 

Çeltik + destek/Gübre  2,58 2,96 2,52 2,68 3,20 

Çeltik/Mazot  0,40 0,41 0,41 0,48 0,64 

Çeltik + destek/Mazot 0,43 0,45 0,44 0,51 0,67 

Çeltik/Tohum 0,48 0,60 0,53 0,55 0,62 

Çeltik + destek/Tohum  0,52 0,66 0,56 0,59 0,65 
Kaynak: TOB ve TÜİK verilerinden TEPGE hesaplamaları. 
 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Küresel anlamda COVID-19’un getirdiği tüm olumsuzluklara 

rağmen 2020 yılı çeltik tarımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılında da pandemi şartlarında alınan önlemler 

doğrultusunda çeltik ekiliş alanlarında bir önceki sezona 

göre %0,4 artış yaşandığı düşünülmektedir. Olumlu hava 

koşullarının da etkisiyle ekiliş alanlarındaki artışın üretime 

de yansıması söz konusu olmuştur. Genel olarak üretimde 

olumlu öngörülere rağmen, özellikle yem ve sanayi 

sektörlerinden gelen taleple ilgili belirsizlikler nedeniyle, 

2021/22'de küresel arz halen belirsizliğini sürdürmektedir. 

Çin’de artan yemlik kullanımın ve Hindistan’da COVID-19 

kaynaklı gıda güvencesi planı uygulanmasının da etkisiyle 

2021/22 küresel pirinç tüketiminin önceki sezonun rekor 

düzeyinin de üzerine çıkması muhtemel görülmektedir. 

Küresel ticarette önceki sezonun seviyeleri kayda değer 

değişim göstermezken, tüketim artışına bağlı stoklarda 

%4,5 daralma öngörülmektedir.  

Pandeminin getirdiği olumsuzlukların yarattığı ekonomik 

etki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hissedilmeye 

devam etmektedir. Bu durumun üreticilere yansımasını en 

aza indirmek açısından çeşitli tedbirler alınmış ve 

uygulamalar hayata geçirilmiştir. 2020/21 piyasa yılında 

hasat başlangıcında TMO tarafından alım fiyatlarının 

açıklanması üreticinin önündeki belirsizlikleri gidermek 

açısından önem arz etmiştir. Artan girdi fiyatlarının 

üreticiye yansımasını azaltmak açısından ise 2020 yılında 

sertifikalı tohum kullanım desteğinde, 2021 yılında ise 

gübre desteğinde %100 oranında artış gerçekleştirilmiştir. 

2020/21 piyasa yılının ilk 9 ayında ortalama pirinç üretici 

fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,0 artış 

göstermiştir. Söz konusu dönemde tüketici fiyatlarındaki 

artış oranı ise %26,2 olmuştur. 2021/22 sezonunun çeltik 

ekimleri önceki sezon olduğu gibi COVID-19 tedbirleri 

doğrultusunda 2021 yılının Mayıs ayında başlamıştır. Uygun 

hava koşulları ve sulama imkânlarının yeterli olmasının 

2021/22 sezonunda Türkiye çeltik üretiminde olumlu etki 

yaratacağı düşünülmektedir.  TÜİK tarafından yayınlanan 

Bitkisel Üretim 1. Tahminine göre, 2021 yılında Türkiye’de 

çeltik üretiminin önceki yıla göre %2 artışla 1 milyon ton 

olacağı öngörülmektedir. 

 

Çeltik Girdi Pariteleri 

2020 yılında tüm çeltik girdi 
paritelerinde bir önceki yıla göre artış 
söz konusudur. Destekler hariç 
çeltik/gübre, çeltik/mazot ve 
çeltik/tohum paritelerinde artış 
oranları sırasıyla %20,5, %33,9 ve 
%11,7 iken; destekler dahil 
paritelerdeki artış oranları sırasıyla 
%19,2, %32,5 ve %10,5’tir.  Mazot 
fiyatında gerçekleşen yıllık %5,6’lık 
düşüş, paritedeki yıllık artış oranını en 
çok etkileyen unsurdur. Diğer girdi 
fiyatlarında yıllık artış oranları, üretici 
fiyatı ve verilen desteklerde 
gerçekleşen artışın çok altında 
kalmıştır. 

 

 

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: Ebru YAZICI, ebru.yazici@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833 
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