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BUĞDAY                                                      
  

• Ülkemizin 35 milyon ton olan hububat üretiminin %56’sını buğday oluşturmaktadır. 
• Ülkemizin toplam tarım alanı (çayır ve mera arazileri dâhil) 37.716 bin hektar, işlenen (ekilen ve dikilen) tarım alanı ise 19.712 bin hektara düşmüş (nadasa bırakılan 2001’de 4.914 bin 

hektar, 2019’da 3.387 bin hektar çayır ve mera arazisi bütün yıllar için 14.617 bin hektar), son 10 yılda tarım alanlarının % 8,61’i kaybedilmiştir. 
• 2020 yılı ekilişlerine bakıldığında, gübre ve sertifikalı tohum kullanımında artış görülmektedir. Yağış miktarında gerek geçen yıl gerekse uzun yıllar ortalamasına göre düşüş gözlenmektedir. 

(2019 yılı üretimi %2,5 düşüşle 19 milyon ton) 2020 yılında buğday üretimimiz geçen yıla göre %7,9 artışla 20,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (TÜĐK-28.12.2020) 
• Dünya buğday üretiminin bu yıl  %4 artışla 764 milyon ton olacağı (Geçen yıl 733 milyon ton), tüketimin %2 artışla 755 milyon tona çıkması (Geçen yıl 738 milyon ton), devir stoklarının 

ise 265 milyon tondan (%9 artışla) 289 milyon tona çıkması beklenmektedir. (Geçen yıl 265 milyon ton)  
• 2018 yılı buğday ithalatı 5.780 bin ton, 2019 yılındaki ithalat ise 9.802 bin tondur. (artış %70) 
• 2018 yılı buğdaya dayalı mamul madde ihracatımız 5.325 bin ton olup (un 3.308 bin ton, makarna 1.207 bin ton, bisküvi 468 bin ton, bulgur 262 bin ton, irmik 80 bin ton) buğday karşılığı 

7,4 milyon tondur. 
• 2019 yılı buğdaya dayalı mamul madde ihracatımız 5.398 ton olup, [3.262 bin ton un (geçen yıl 3.308 bin ton), 1.272 bin ton makarna (geçen yıl 1.207 bin ton), 521 bin ton bisküvi (geçen 

yıl 468 bin ton), 262 bin ton bulgur (geçen yıl 262 bin ton), 81 bin ton irmik (geçen yıl 80 bin ton) karşılığı buğday 7,5 milyon tondur. 

• 2018 yılı ekmeklik buğday ithalatı 5.376 bin ton, 2019 yılındaki ekmeklik buğday ithalatı ise 8.373 bin tondur. (artış %56) 
• 2018 yılı makarnalık buğday ithalatı 405 bin ton, 2019 yılındaki makarnalık buğday ithalatı ise (geçen yılki 405 bin tona karşılık) 1.429 bin tondur. (artış %254) 
• 2020 yılı Aralık ayı ekmeklik buğday ithalatı 982 bin ton, (Ocak 567 bin ton, Şubat 564 bin ton, Mart 577 bin ton, Nisan 902 bin ton, Mayıs 813 bin ton, Haziran 443 bin ton, Temmuz 228 

bin ton, Ağustos 680 bin ton, Eylül 1.102 bin ton, Ekim, 765 bin ton, Kasım 960 bin ton) 01 Ocak’tan itibaren ithalat 8.583 bin tondur. (Geçen yıl 8.373 bin ton) 
• 2020 yılı Aralık ayı makarnalık buğday ithalatı 104 bin ton (Ocak 333 bin ton, Şubat 98 bin ton, Mart 147 bin ton, Nisan 219 bin ton, Mayıs 43 bin ton, Haziran 55 bin ton, Temmuz 21 bin 

ton, Ağustos 21 bin ton, Eylül 16 bin ton, Ekim 24 bin ton, Kasım 98 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ithalat 1.167 bin tondur. (Geçen yıl 1.429 bin ton) 

• 2020 yılı Aralık ayı un ihracatı 258 bin ton (Ocak 274 bin ton, Şubat 249 bin ton, Mart 247 bin ton, Nisan 219 bin ton, Mayıs 194 bin ton, Haziran 200 bin ton, Temmuz 269 bin ton, Ağustos 
307 bin ton, Eylül 308 bin ton, Ekim 257 bin ton, Kasım 216 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ihracat 2.990 bin tondur. (Geçen yıl 3.262 bin ton) 

• 2020 yılı Aralık ayı makarna ihracatı 144 bin ton (Ocak 112 bin ton, Şubat 117 bin ton, Mart 107 bin ton, Nisan 123 bin ton, Mayıs 123 bin ton, Haziran 116 bin ton, Temmuz 131 bin ton, 
Ağustos 101 bin ton, Eylül 130 bin ton, Ekim 169 bin ton, Kasım 98 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ihracat 1.472 bin tondur. (Geçen yıl 1.272 bin ton) 

• TMO tarafından 04.05.2020 tarihinde Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday (2.Grup) alım fiyatı bir önceki yıla göre %22,2 artışla ton başına 1.650 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 
01.05.2019’de %29 artışla 1.350 TL)  

• Makarnalık Buğday alım fiyatı ise yine 04.05.2020’de %24,4 artışla 1.800 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 01.05.2019’da %33 artışla 1.450 TL)  
• TMO tarafından 01.02.2021’de yapılan duyuru ile Şubat ayı Ekmeklik Buğday (501.376 Ton) satış fiyatı 2.050-2.100 TL/Ton, Makarnalık buğday (10.215 Ton) satış Fiyatı ise 2.250-2.325 

TL/Ton TL/Ton olarak açıklanmıştır.  

• TMO tarafından hasat döneminden sonra,  
→ 22.01.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 303,28 $/Ton fiyatla toplam 95.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (12,5 proteinli 95.000 Ton). 
→ 04.12.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 267,19 $/Ton fiyatla toplam 400.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (13,5 proteinli 60.000 Ton 269,85 

$/Ton, 12,5 proteinli 340.000 Ton 266,73 $/Ton) bağlantısı yapılmıştır. 
→ 11.11.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 272,94 $/Ton fiyatla toplam 550.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (13,5 proteinli 55.000 Ton 275,97 

$/Ton, 12,5 proteinli 495.000 Ton 270,04 $/Ton) bağlantısı yapılmıştır. 
→ 22.10.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 271,94 $/Ton fiyatla toplam 175.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (13,5 proteinli 50.000 Ton 276,70 

$/Ton, 12,5 proteinli 125.000 Ton 270,04 $/Ton) bağlantısı yapılmıştır. 
→ 08.10.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 256,57 $/Ton fiyatla toplam 135.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (12,5 protein). 
→ 15.09.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 245,18 $/Ton fiyatla toplam 440.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (13,5 proteinli 30.000 Ton 248,29 

$/Ton, 12,5 proteinli 410.000 Ton 244,96 $/Ton). 
→ 25.08.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 221,60 $/Ton fiyatla toplam 390.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (13,5 proteinli 135.000 Ton 224,30 

$/Ton, 12,5 proteinli 255.000 Ton 220,18 $/Ton). Aynı ihalede ortalama 299,05 $/Ton fiyatla toplam 110.000 Ton da makarnalık buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir. 

• Đç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 2.200 – 2.400 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 2.300 – 2.500 TL/Ton arasındadır. 
• Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 2.233 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 2.152 TL/Ton, Samsun ve Antalya limanlarında Rusya 

menşeli ithal buğday fiyatları ise 287-296 $/Ton arasında değişmektedir. Makarnalık buğday ithalat fiyatı ise Kanada menşeli 340 – 360 $/Tondur. Ekmeklik buğdayda “Belge Fiyatı” ise “0” 
(sıfır) $/Ton’dur. 

• 21.10.2020 tarihinde “Cumhurbaşkanı Kararı” ile Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda %45, Arpada %35 ve Mısırdaki %25 ithalat vergisi 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
sıfırlanmıştır. Söz konusu karar 30.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 

ARPA                                                         
 

• 2020 yılında arpa üretimimiz (bir önceki yıla göre %9,2 artışla) 8,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (TÜĐK-28.12.2020) 
• Ülkemizde hububat üretimi içerisinde arpa üretiminin payı %22’dir. 
• Ülkemizin arpa tüketimi ortalama yıllık 7-8 milyon tondur. 
• Dünya arpa üretiminin yeni sezonda bir önceki yıla göre %7 artışla 150 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2018 yılı arpa ithalat miktarı 656 bin ton olarak gerçekleşmiş olup 2019 yılındaki ithalat 526 bin tondur. (%20 düşüş) 
• 2020 yılı Aralık ayı arpa ithalatı 76 bin ton (Ocak 152 bin ton, Şubat 217 bin ton, Mart 62 bin ton, Nisan 44 bin ton, Mayıs 32 bin ton, Haziran 15 bin ton, Temmuz 52 bin ton, 

Ağustos 40 bin ton, Eylül 43 bin ton, Ekim 92 bin ton, Kasım 66 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ithalat 890 bin tondur. (Geçen yıl 526 bin ton) 
• TMO tarafından 04.05.2020 tarihinde arpa alım fiyatı bir önceki yıla göre %16 artışla ton başına 1.275 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 01.05.2019’da %33 artışla 1.100 TL) 
• TMO tarafından 01.02.2021’de yapılan duyuru ile Şubat ayı Arpa (163.651 Ton) satış fiyatı 1.525 TL/Ton olarak açıklanmıştır.  

→ 12.01.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 260,53 $/Ton fiyatla toplam 130.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 24.11.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 233,86 $/Ton fiyatla toplam 155.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 25.08.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 197,83 $/Ton fiyatla toplam 60.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 

• Đç piyasada ton başına 1.600-1.750 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 1,664 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 1.653 TL/Ton 
arasındadır. Rusya menşeli ithal arpa fiyatları ise 270-280 $/Ton arasında değişmektedir. 

    

MISIR                                                     
 

• Hububat üretimimiz içerisinde mısırın payı %17 olup Ülkemizin mısır üretimi son 20 yılda %160 artmıştır. 
• Ülkemizin mısır üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre % 8,3 artışla 6,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (TÜĐK-28.12.2020) 
• Ülkemizin 2018 yılında 2.123 bin ton olan mısır ithalatı 2019 yılında 3.593 bin ton olarak gerçekleşmiş olup (artış %69), bunun % 55’i Dâhilde Đşleme Rejimi (DĐR) 

kapsamındadır. 
• 2020 yılı Aralık ayı mısır ithalatı 123 bin ton (Ocak 335 bin ton, Şubat 361 bin ton, Mart 276 bin ton, Nisan 212 bin ton, Mayıs 270 bin ton, Haziran 290 bin ton, Temmuz 113 

bin ton, Ağustos 15 bin ton, Eylül 7 bin ton, Ekim 26 bin ton, Kasım 47 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ithalat ise 2.073 bin tondur. (Geçen yıl 3.593 bin ton) 
• Dünya üretiminin 2020 yılında 1.119 milyon tondan (%3,5 artışla) 1.158 milyon tona çıkması beklenmektedir. Tüketim miktarının ise 1.147 bin tondan (%2,2 artışla) 1.173 bin 

tona çıkması, buna karşın devir stoklarının 323 bin tondan (%13’lük azalışla) 281 bin tona düşmesi beklenmektedir. 
• TMO tarafından mısır alım fiyatı 29.07.2020 tarihinde (bir önceki yıla göre %15,22 artışla) 1.325 TL olarak açıklanmıştır. 
• TMO tarafından 01.02.2021’de yapılan duyuru ile Şubat ayı Mısır (202.168 Ton) satış fiyatı 1.725 TL/Ton olarak açıklanmıştır.  
• TMO tarafından hasat döneminden sonra,  

→ 11.02.2021’de toplam 235.000 ton mısır için (yükleme dönemi 19 Şubat-15 Mart) yeni bir ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir. 
→ 12.01.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 266,96 $/Ton fiyatla toplam 155.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 24.11.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 249,05 $/Ton fiyatla toplam 350.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 

• Đç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 1.600 – 1.850 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Ocak ortalama fiyatı 1.586 TL/Tondur. Adana Ticaret Borsası’nda 
Ocak ayı ortalama fiyatı 1.600 TL/Ton, Konya Ticaret Borsasında ise Ocak ayı ortalama fiyatı 1.777 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. Đthal mısır fiyatı ton başına Rusya’da 265 
- 270 $/Ton arasında, Romanya’da ise 275 - 280 $/Ton arasında değişmektedir. Mısır “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır)  $/Ton civarındadır. 

   

BAKLĐYAT 
 

• Ülkemizde nohut üretimi 2020 yılında (bir önceki yıla göre aynı) 630 bin ton, kırmızı mercimek üretimi (bir önceki yıla göre %5,8 artışla) 328 bin ton, yeşil mercimek üretimi 
ise (bir önceki yıla göre %4,7 azalışla) 42 bin ton, kuru fasulye üretimi ise (bir önceki yıla göre %24,4 artışla) 280 bin ton olarak gerçekleşmiştir. (TÜĐK-28.12.2020) 

• TMO tarafından 04.05.2020’de alım fiyatları nohut (geçen yıla göre 50 TL artışla) 3.350 TL olarak açıklanmıştır (geçen yıl 3.300 TL), kırmızı mercimek (geçen yıla göre %40 
artışla) 3.500 TL. (geçen yıl 2.500 TL.), yeşil mercimek ise (geçen yıla göre 150 TL artışla),3.200 TL olarak açıklanmıştır. 

• 2020 yılında nohut ihracatı 134,5 bin ton, ithalat 19,0 bin ton, kırmızı mercimek ihracatı 324 bin ton, ithalat 503,9 bin ton, yeşil mercimek ihracatı 3,7 bin ton, ithalat 31,8 bin 
ton, kuru fasulye ihracatı 7,8 bin ton, ithalat ise 21,4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 
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• 05.11.2020 tarihinde “Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kırmızı Mercimekte %19,5 olana ithalat vergisi 01.07.2021’e kadar %9’a düşürülmüştür. (Aynı Karar’da Yağlık Ayçiçeği 
Tohumunda %3 olan vergi ve ton başına 100 Euro’luk toplu konut fonu 01.07.2021’e kadar sıfırlanmıştır.)  

• Ülkemiz nohutta net ihracatçı, mercimek ve kuru fasulyede ise hem ihracatçı hem de ithalatçı konumundadır. 
 

ÇELTĐK                                              
 

• Ülkemizin çeltik üretimi 1999-2019 yılları arasında uygulanan olumlu politikalar nedeniyle %187 artış göstermiştir. 
• Ülkemizin çeltik üretiminin 2020 yılında geçen yıla göre %2,0 azalışla 1 milyon tondan (600 bin ton pirinç) 980 bin tona düşmesi beklenmektedir. (TÜĐK 1.Tahmin-28.05.2020) 
• 2020 yılında çeltik üretimimizin 1 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkemizin pirinç tüketimi 2018 yılında 780 bin ton, 2019 yılında ise aynı seviyede 

olduğu tahmin edilmektedir. 
• 2018 yılında 277 bin ton olan pirinç ithalatı, 2019 yılında (geçen yılki 247 bin tona karşılık) 212 bin ton olarak gerçekleşmiştir. (%14 düşüş) 
• 2020 yılı Aralık ayı pirinç ithalatı 40 bin ton (Ocak 13 bin ton, Şubat 13 bin ton, Mart 34 bin ton, Nisan 27 bin ton, Mayıs 40 bin ton, Haziran 51 bin ton, Temmuz 7 bin ton, 

Ağustos 6 bin ton, Eylül 9 bin ton, Ekim 14 bin ton, Kasım 23 bin ton), 01 Ocak’tan itibaren ithalat ise 338 bin tondur. (Geçen yıl 256 bin ton) 
• TMO tarafından 03.09.2020 tarihinde Osmancık çeşidi 60 randımanlı çeltik alım fiyatı (2018 yılındaki 2.600 TL’lik fiyata %17,3 artış yapılarak 17.09.2019’da 3.050 TL olarak 

açıklanan fiyata %18 artış yapılarak) 3.600 TL olarak açıklanmıştır. 
• TMO tarafından hasat döneminden sonra,  

→ TMO tarafından 23.11.2020’de toplam 30.000 ton çuvallı “pirinç” ve 20.000 ton da dökme “çeltik” için ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir. 
• Dünya çeltik üretiminin ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 896 milyon ton seviyelerinde olması beklenmektedir. 
• Çeltik satış fiyatları iç piyasada ton başına 4.300 - 4.800 TL, pirinç (Osmancık) satış fiyatı ise 7.500 – 8.000 TL arasında (kalitesine göre) değişmektedir. 
• Dünyada, Asya ve Afrika’nın nüfusunun artması talepte artış yaratacağından, ilerleyen yıllarda çeltik üretiminin de artacağı tahmin edilmektedir. 

 

ÜRETĐM BĐLGĐLERĐ                                              
 

• Ülkemizde yağışlar 01 Ekim – 31 Aralık 2020 döneminde kümülatif (3 aylık) dönemde 101,1 mm olarak gerçekleşirken, normali 195,6 mm ve geçen yıl 153,6 mm olarak 
gerçekleşmiştir. Yağışlarda normaline göre %48, geçen yıla göre ise %34 azalma mevcuttur. 

• Aralık ayında tüm bölgelerde normaline göre %27-59, geçen yılın aynı dönemine göre ise %21-65 daha az yağış gerçekleşmiştir. 
• Kümülatif yağışlar tüm bölgelerde normaline göre %37-61, geçen yıla göre ise %8-47 daha az yağış gerçekleşmiştir. 
• Đç Anadolu Bölgesinde (buğday üretiminin %38’i) kurak geçen mevsim dolayısıyla ekilişler kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki gelişimi olması gereken düzeyin çok altındadır. 

Bazı yerlerde ekilişler yeniden yapılmıştır. Konya ve civarındaki olumsuzluk önemli düzeydedir. Sulanan yerlerde dahi bitki gelişimi geriden gelmektedir. Önümüzdeki 15 gün 
içerisinde yağış alınamaması durumunda ekilen tohumlarda çürümeler meydana gelebilecektir. 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %15’i) ekilişlerin %90’ı tamamlanmıştır. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde yağış olmaması durumunda bu bölgede de 
üretimde olumsuzluklar yaşanması beklenmektedir. Diyarbakır, Mardin ve Şırnak hattında bu yıl yoğun olarak arpa ve buğdaya geçiş beklenmektedir. 

• Marmara Bölgesi’nde (buğday üretiminin %11’i) sıcak giden havalar olumsuzluk yaratmış olup buğday kesik sineği popülasyonunda artış tespit edilmiştir.  
• Karadeniz Bölgesi’nde (buğday üretiminin %10’u) çoğu alanlarda yağış olmadığı için ekilişler kuruya yapılmış olup toplam alanın %5-10’una hiç ekim yapılamamıştır. Çorum 

yöresinde buğdaydan arpa, ayçiçeği, nohut ve tritakale gibi ürünlere kayış söz konusudur. 
• Akdeniz bölgesinde (buğday üretiminin %9’u) çimlenme ve bitki çıkışları normal olup bitki gelişimi yönüyle bir sorun bulunmamaktadır. 
• Doğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %9’u) bitki gelişimi açısından önemli türden bir sorun bulunmamaktadır. 
• Ege Bölgesi’nde (buğday üretiminin %8’i) yağışların az olması buğday ekilişlerini geciktirmiştir. Bitki gelişimi için sulama yapılmaktadır. 
• Önümüzdeki hasat döneminde ekmeklik buğdayda %1, makarnalık buğdayda ise %5 artış beklenmektedir. 

 

TÜRĐB 
 

• 2021 Şubat ayında Türkiye Ürün Đhtisas Borsası’nda (TÜRĐB) oluşan fiyatlar 
→ Ekmeklik buğday  1.900 – 2.325 TL/Ton, 
→ Makarnalık Buğday (2. ve 3. Kalite) 2.244 – 2.500 TL/Ton, 
→ Arpa (1.ve 2. Sınıf)  1.500 – 1.750 TL/Ton 
→ Mısır (1.ve 2. Sınıf)  1.600 – 1.900 TL/Ton arasındadır. 

 

EKONOMĐK VERĐLER                        
 

• TCMB 18.02.2021’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını %17,00’de sabit tuttu. (19.11.2020’de %10,25’ten %15’e yükseltildi, 
22.10.2020’de %10’25’te sabit tutuldu, 24.09.2020’de %8,25’ten %10,25’e yükseltildi, 20.08.2020, 23.07.2020 ve 25,06.2020’de sabit tutuldu, 21.05.2020’de %8,75’ten 
%8,25’e, 22.04.2020’de %9,75’ten %8,75’e, 17.03.2020’de %10,75’ten %9,75’e,19.02.2020’de %11,25’ten %10,75’e, 24.10.2019’da %16,50’den %14’e, 12.12.2019’da 
%14’ten %12’ye, 16.01.2020’de %12’den %11,25’e düşürmüş, 24.12.2020’de %15,00’ten %17,00’ye yükseltmiş, 21.01.2021’de ise %17’de sabit tutmuştu). 

• Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı %48,2 olurken, mutsuz olduğunu beyan eden 
bireylerin oranı ise %14,5 oldu. 

• Ocak 2021’de 83,3 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2021’de bir önceki aya göre %1,5 artarak 84,5 seviyesinde gerçekleşti. 
• Ocak 2021’de Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 70,6 bin oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak 

gerçekleşti. 
• Aralık 2020’de konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre %1,7, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,3 artış gösterdi. 
• Ocak 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %2,5 artarken, kapanan şirket sayısı %35,2 azaldı. 
• Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) raporuna göre, 2020 yılında küresel borç bir önceki yıla göre 24,1 trilyon $ artarak 281,5 trilyon $ ile rekor seviyesine yükseldi. 
• Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre, Ocak ayında yeni otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %25,7 azaldı. Đspanya, Almanya, Đngiltere, Đtalya ve 

Fransa’da satışlar düşerken, Đsveç otomobil satışının yükseldiği tek AB üyesi oldu. 
• Euro Alanı’nda Aralık 2020’de sanayi üretimi, bir önceki aya göre %1,6 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. 
• ABD’de Ocak ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %1,3 arttı. Piyasa beklentisinin %0,4 artması yönünde olan endeks, Aralık 2009’dan bu yana en yüksek artışı 

gösterdi. 
• ABD’de Ocak 2021’de perakende satışlar %5,3 artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. 
• ABD’de son haftada işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 861 bin ile 765 bin olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. 
• Birleşik Krallık’ta Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık bazda %0,7 ile piyasa beklentisinin üzerinde arttı. 
• Almanya’da Şubat ayında öncü verilere göre Đmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), 60,6 ile 56,5 olan beklentinin üzerinde değer aldı. 
• Almanya ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre artarak 71,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir değer aldı. 
• Japonya’da öncü verilere göre GSYH yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,7 yükselirken, bir önceki çeyreğe göre %3 artış gösterdi. 
• Ülkemiz 193 ülkeye 1.827’den fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmektedir. 
• Ülkemiz Fındık, Kayısı, Đncir, Kuru Üzüm gibi ürünlerin ihracatında 1. Sıradadır. 
• Ülkemiz Dünya Un ihracatında 3,3 milyon ton ile 1. Sırada, Makarna ihracatında 1,3 milyon ton ile 2. Sıradadır. 

 

POLATLI TĐCARET BORSASI VERĐLERĐ (15.02.2021 - 19.02.2021) 
 

• Buğday işlem hacmi miktarı 3.623.610,00 Kg, işlem hacmi tutarı 8.164.579,26 TL, işlem adedi 164, en düşük fiyat Kg başına 2,005 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2,450 TL’dir. 
• Arpa işlem hacmi miktarı 842.000,00 Kg, işlem hacmi tutarı 1.457.857,98 TL, işlem adedi 34 en düşük fiyat Kg başına 1,500 TL, en yüksek fiyat Kg başına 1,800 TL’dir. 
• Yulaf işlem hacmi miktarı 178.830,00 Kg, işlem hacmi tutarı 452.826,47 TL, işlem adedi 18, en düşük fiyat Kg başına 2,400 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2,693 TL’dir. 

 

KAYNAK   :  

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri - ĐK Tarım Üssü Piyasa Analiz Bülteni, TMO Fenolojik Değerlendirme Raporu 


