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Mercimek uretim alanlarindaki bitki gelisimi, uretim alanlarindaki artis, azalis ve rekolte tahmini
amaci ile her yil duzenli olarak gerceklestirilen ve Turkiye’de uretilen kirmizi mercimek
alanlarinin %85’ini kapsayan Guneydogu Anadolu mercimek uretim alanlari inceleme gezisi bu
yil gecmis yillara gore bir hafta gec duzenlenmistir.
Rekolte tahmini bakimindan hasat donemi dikkate alinan bu gezide Incelenen alanlar;
Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Diyarbakir, Batman ve Siirt illerinde yaygin mercimek ekimi
bulunan alanlardir.
Bilindigi uzere sulanan alanlarin artmasi ve urun fiyatlarindaki dalgalanmaya bagli degiskenlik
gosteren mercimek uretim miktari ve uretim alanlari yillar bazinda farklilik arz etmektedir.
Turkiye Istatistik Kurumu (TUIK) verilerine gore 2016 yilinda ekilen kirmizi mercimek alani
2.354.743 dekar, Uretim 345.000 ton ve verim 147 kg/da olarak kayit altina alinmistir.
Iklim sartlari bitki gelisimini direk etkileyen bir unsur olmasi sebebiyle birim alan verimliligine,
dolayisiyla rekolteye direk etki etmektedir. Bu nedenle gezi suresince uretim bolgelerindeki
iklim sartlarida verimlilik ve rekolte tahmini acisindan dikkate alinmistir.
Meteoroloji genel mudurlugu verilerine gore ekim donemi olarak sayilan Ekim Kasim aylarinda
Gaziantep cevresi ve Sanliurfanin Kuzeyi gecmis yillara gore hafif kuraklikla karsilasmistir. Diger
bolgelerde ise yagisin duzensiz olmasina ragmen mevsim normallerinde gerceklesen yagis
kaydedilmistir.
Kis doneminde ise Guneydogu Anadolu bolgesinde yagislarin 177 mm ile uzun yillar ortalamasi
olan 248 mm nin altinda % 28,6 oraninda az oldugu tepit edilmistir. Gecen yil ise ayni donemde
kaydedilen yagis 204 mm dir. Kis yagisi bakimindan en az yagis alan ilimiz Sanliurfa olmustur.
Genelde kar olarak gerceklesen bu yagislarin az olmasi dusuk sicakliklardan mercimegin
olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebilmektedir.
Sicaklik olarak degerlendirdigimizde 2017 kis doneminde Batman geneli, Diyarbakir ve
Mardin’nin dogusu uzun yillara gore daha soguk bir kis gecirmistir.
Bilgi gelisiminin ve verimin en belirleyici donemi olan bahar doneminde ise Nisan ayi boyunca
86,5 mm yagis kaydedilmistirki bu yagis miktari uzun yillar ortalamasindan %38 daha fazladir.
Gecen yil nisan ayinda gerceklesen 34,5 mm yagisa nazaran oldukca fazla olan bu yagis miktari
gelisim ve verim bakimindan oldukca yeterlidir.
Mayis ayi icerisinde de kaydedilen yagis 56 mm ile uzun yillara gore %46 fazla gerceklesmistir.
Gecen yil ile karsilastirildiginda ise %129 artis soz konusudur. Diger bir ifade ile mayis ayi
yagislari fazla olmakla birlikte hasatin erken yapildigi bolgelerde olumsuz etkiyede sebep

olabilecek duzeydedir. Iller bazinda incelendiginde bahar yagislari Sanliurfanin dogusu, Harran
ve kuzeyde Siverek ilcesine dogru diger bolgelerden daha az yagis almistir.
Iklim verilerini genel olarak degerlendirecek olursak ozellikle bahar aylarinda kaydedilen yagislar
ile birlikte 2017 mercimek uretim sezonu iklimsel olarak iyi bir yil gecirmistir.
Gezi suresince kaydedilen gozlem ve uretim bolgelerindeki durum asagida ozetlenmistir;
Gaziantep-Kilis ovasi cevresinde mercimek uretiminden nohut uretimine dogru bir gecisin
oldugu bariz bir sekilde gorulmustur. Hasatin hemen hemen bitmek uzere oldugu bu bolgede
verimliligin pek iyi oldugu soylenemez 100-120 kg/da olarak tahmin edilen verimliligin uretim
alanlarindaki degisiklik ile birlikte bu bolgede rekolteye olumsuz etki yapacagi dusunulmektedir.
Verim dusuklugunun sebebinin yanma olarak nitelendirdigimiz sicaklarin etkisiyle oldugu
kanaati olusmustur. Sonbahar yagislarininda az gerceklestigi bu kesimde tum Guneydogu
bolgesi icinde en dusuk verimin alinacagi tahmin edilmektedir.
Sanliurfa bolgesinde uretim alanini olusturan Sanliurfa, hilvan, siverek, karakeci, viransehir
hattinda Hilvan ve cevresine kadar uretim alninin ve verimliligin gecmis yillardan az oldugu
gorulmustur. Ozellikle Akziyaret bolgesine dogru olan alanda fistik bahcelerinin arttigi buna
bagli mercimek uretiminin yavas yavas terk edildigi soylenebilir. Hilvan istikametinden Siverek
ilcesine dogru uretim alanlarinin yogunlastigi ve verimliligin guney kesime gore daha iyi oldugu
tespit edilmistir. Incelenen araziler bazinda verim farkliliklarinin olduguda gozlenmistir. Mevcut
farkliligin sonbahar ve kis doneminden kaynaklandigi, bunda da ekimden sonra cikislarin etkili
oldugu gorulmektedir. Bitki dallanmasi bakimindan dikkat ceken gelisim sureci kuruya ekilen
mercimeklerde oldukca belirgindir. Normal gelisim gosteren parsellerde verimliligin 150 kg/da
olacagi tahmin edilirken gelisimin zayif oldugu parsellerde 100 kg/da civarinda verim
alinabilmesi mumkundur. Silvan bolgesinde ozellikle viransehir istikametinde gelisimin oldukca
iyi oldugu gozlenmektedir. Ayni zamanda gecen yilda verim ve fiyatlarin iyi olmasi gecmis
yillarda Karakeci’den sonra gorulmeyen ekim alanlarini genisletmistir. 170-180 kg/da civarinda
gerceklesmesi mumkun olan verimliligin uretim parselleri bazinda bakladaki tane sayisina gore
belirleyici olacagi dusunulmektedir. Bakla icerisinde cift tane olusumunun en fazla oldugu
bolgelerden biri olmasi ve incelenen alanlar icerisinde tane iriliginin daha belirgin olmasi bu
gezi guzargahini en iyi iki bolgeden biri haline getirmistir. Viransehire kadar devam eden uretim
alanlarindaki artisan %15 civarinda oldugunu soylemek mumkundur.
Mardin bolgesi son yillarda gozlendigi uzere uretimin en cok azaldigi bolgedir. Bu yilda uzun
yillara gore az olan uretim alani kisitli bir alanda kalmistir. Verimliligin normal seyrinde olacagi
on gorulen bu bolgede uretimin rekoltenin gecmis yillardaki kadar olacagi ifade edilebilir.
Batman bolgesi ise son bir kac yilda surekli uretim alanlarinda artisin kaydedildigi bir bolgedir.
Ozellikle hasankeyf den sonra Batman merkez, Beseri, Siirt Kurtalan istikametinde uretim
alanlarinin fazlaligindan bahsedilebilir. Beseri- Kozluk istikametinde bazi koylerde bugday ekim
alani kadar mercimek uretim alaninin oldugu dikkat cekici bir husustur. Incelenen alanlarda
gecmis yillara gore yabanci ot kontrolunun daha iyi yapildigi, buna bagli olarakta bitki gelisimin
gayet iyi oldugu tespit edilmistir. Bazi parsellerin veriminin 200 kg/da uzerinde oldugu tespit

edilmistir. Genel olarak degerlendirildiginde ise Batman bolgesinin verimliliginin 180-190 kg/da
lara ulasmasi mumkundur. Bir olumuzluk olarak gozlenen durum Mercimek samanininda degerli
oldugu bu bolgede bicildikten sonra patozlanarak hasatin yaygin olmasina ragmen bicimin gec
kalmis olmasidir. Artan sicaklik degerlerininde etkisiyle bolgede hasat kayiplarinda artis olma
ihtimali yuksektir. Golge genelinde verim artisin dikkat cekici olmasinin yaninda son birkac yilda
tavan seviyelerde ekilisin gerceklestigini de soylemek mumkundur. Inceleme suresince SiverekViransehir hatti ile birlikte Batman bolgesi, en verimli iki bolgeyi olusturmaktadir.
Diyarbakir bolgesinde de uretim merkezini olusturan Silvan, Hazro, Bismil hatti rekolteyi
belirleyici ozellik tasimaktadir. Ozellikle Silvan’dan Hazro’ya dogru genisleyen uretim alanlari
Bismil’e kadar devam etmektedir. Diger bolgelere gore daha buyuk parsellerden olusan bu hat
boyunca Bitkilerde son yagislara bagli yatma problemleri gozlenmistir. Hasati zorlastiran yatma
probleminin bitki gelisiminin son zamanlarinda gerceklesmesi ve tane doldurmanin sonuna
dogru yagislarin gelmesi olgunluk doneminde olan mercimekler icin cok fazla hasat kayiplarina
sebep olmayacaktir. Mevcut durumda taneler olgunlastigi icin agirlasan mercimek dallarinin
bukulmesi neticesinde olusan bu durumun en fazla verimlilige % 5 oraninda etki edebilecegi
dusunulmektedir. Bolge genelinde fazla tohumlugun kullanilmasida dikkat cekici bir diger
husustur. Diyarbakir bolgesinde bicer dover ile hasatin yayginlasmasi, gecikmis gibi gorunen
hasat zamaninda probleme sebebiyet vermeyecektir. Ayni zamanda uzun yillardir yabanci ot
probleminin cozulemedigi bu bolgede bu yilda en fazla yabanci ot probleminin oldugu soylemek
mumkundur. Uretim parsellerinde verim farkliliklarinin gozlendigide bir diger onemli konudur.
Toprak hazirlama ve ekim zamanindan kaynaklandigi dusunulen bu durumun iklimle olan
iliskiside asikardir. Silvan cevresinde biraz daha dusuk gorulen verimliligin Bismil cevresinde 200
kg/da lara yakin olacagi tahmin edilmektedir. Bolge ortalamasi olarak ise 150 kg/da olmasi
beklenen bu bolgede hasat zamani oldukca onem arz etmektedir. Gecikecek hasat zamani ve
haziran aylarindaki sagnak yagmur gecisleri uretim miktarina direk etki edecek hususlardir.
Genel olark degerlendirdigimizde;
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Mercimek uretim alanlarinda, gecen yil fiyatlarin iyi olmasina bagli bir artisin oldugu
soylenebilir. Ancak soz konusu artisin Guneydogu bolgesinin kuzey kesiminde olmasi ve
nohut uretim alanlarina donusen Guney kesimlerdeki azalis bolge genelinde %5-10
orani ile ifade edilebilir.
2017 yilinda verimliligin gecmis yillardan fazla beklenmesi ve henuz hasatin %15 ler
civarinda yapilmasi rekolte tahminini zorlastirmaktadir.
2016 uretim sezonunda uretilip kis doneminde artan mercimek fiyatlari neticesinde
tatmin olmayan ureticilerin elinde stok-devir malin oldugu, bunun miktarininda 50 bin
ton civarinda oldugu tahmin edilmektedir.
Yabanci ot kontrolu bakimindan son yillara gore basarinin yuksek olmasi oldukca
sevindirici bir durumdur.
Hastalik zararli bakimindan dikkat ceken herhangi bir durumun olmadigi tespit
edilmistir.
Gecen yila oranla Tebesirlesme veya beyaz tane olarak nitelendirilen bocek zararinin
inceleme alanlarinda gorulmemis olmasi uretilen mercimegin kaliteli olacagina isarettir.
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Gaziantep cevresi, Hilvan, Hasankeyf, Silvan bolgesindeki uretimlerin biraz daha zayif,
ince taneli olmasina ragmen diger bolgelerde ki uretimlerin daha iri taneli olup futbol
tipi islemeye uygun oldugu gorulmustur.
Bolgesel olarak ozellikle kuruya ekilen mercimeklerde tanelerde yanikligin oldugu ve
kabuk renginde beneklenmenin oldugu dikkat cekmektedir.
En verimli bolgeleri siralayacak olursan Siverek,Batman Bismil olarak genelleme yapmak
mumkundur.
Mercimek fiyatlandirmasinin gecen yil ile benzerlik gostermesi halinde uretim
alanlarinda onumuzdeki yillarda da azalmanin olmayacagi dusunulebilir.
Bahar yagislarinin etkisiylede bitki boyu oldukca iyidir. Buna bagli mercimek samaninin
hem fazla hemde kaliteli olacagini soylemek mumkundur.
Yabanci ot kontrolune verilen onemin arttigida, mercimek tarimi bakimindan sevindirici
bir durumdur. Verime direk etkisi olmayan yabanci ot kontrolunun bitki gelisimine
olumlu etkisi, ozellikle bitki dallanmasi ve bitkide bakla sayisina etki ederek verimliligi
artirmaktadir.

Tum bu inceleme ve tespitler neticesinde 2016 yilinda 330 bin ton oldugu dusunulen
mercimek uretiminin 2017 yilinda %15 artis gostererek 380 bin ton civarinda olacagi tahmin
edilmektedir. Fiyat beklentileri nedeniyle 2016 sezonunda satisa arz olmayan yaklasik 50
bin ton stok-devir mahsulunde oldugu tahmin edildiginde 2017 uretim sezonunda
Turkiye’de 420-430 bin ton kirmizi mercimegin pazara arz olmasi beklenmektedir.

