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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 2021/22 sezonunda 2020/21 sezonuna göre (773 milyon ton) %3 artışla 790 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2018 yılı buğday ithalatı 5.780 bin ton, 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 buğday ithalatı 9.805 bin ton, 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. 
• 2020 yılı buğday ithalatı 9.750 bin ton, buğdaya dayalı mamul madde ihracatımız 5.345 ton olup, [2.990 bin ton un (geçen yıl 3.262 bin ton), 1.470 bin ton makarna (geçen yıl 1.273 bin ton), 

521 bin ton bisküvi (geçen yıl 468 bin ton), 283 bin ton bulgur (geçen yıl 263 bin ton), 81 bin ton irmik (geçen yıl 80 bin ton) karşılığı buğday 7,05 milyon tondur. 
• 2018 yılı ekmeklik buğday ithalatı 5.376 bin ton, 2019 yılında 8.373 bin ton, 2020 yılında ise 8.583 bin tondur. (Artış 210 bin ton) 

• 2018 yılı makarnalık buğday ithalatı 405 bin ton, 2019 yılında 1.432 bin ton, 2020 yılında ise 1.167 bin tondur. (Azalış 265 bin ton). 
• 2021 yılı ekmeklik buğday ithalatı Ocak 702 bin ton, Şubat 744 bin ton. (Geçen yıl Ocak 567 bin ton, Şubat 563 bin ton) 
• 2021 yılı un ihracatı Ocak 253 bin ton, Şubat 151 bin ton. (Geçen yıl Ocak 274 bin ton, Şubat 247 bin ton) 

• 2021 yılı makarnalık buğday ithalatı Ocak 44 bin ton, Şubat 37 bin ton. (Geçen yıl Ocak 333 bin ton, Şubat 98 bin ton) 
• 2021 yılı makarna ihracatı Ocak 87 bin ton, Şubat 95 bin ton. (Geçen yıl Ocak 112 bin ton, Şubat 117 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 2.150 – 2.350 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 2.200 – 2.400 TL/Ton arasındadır. 

• Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 2.196 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 2.149 TL/Ton, Samsun ve Antalya limanlarında Rusya 
menşeli ithal buğday fiyatları ise 270-280 $/Ton arasında değişmektedir. Makarnalık buğday ithalat fiyatı ise Kanada menşeli 270 – 275 $/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 2021/22 sezonunda 2020/21 sezonuna göre (158 milyon ton) %2 düşüşle 150 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2018 yılı arpa ithalat miktarı 656 bin ton, 2019 yılında 510 bin ton, 2020 yılında 890 bin ton. (Artış 380 bin ton) 
• 2021 yılı arpa ithalatı Ocak 104 bin ton, Şubat 41 bin ton. (Geçen yıl Ocak 152 bin ton, Şubat 217 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 1.850-1.950 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 1,806 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 1.711 TL/Ton arasındadır. 
Rusya menşeli ithal arpa fiyatları ise 265-270 $/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) 
• Dünya mısır üretiminin 2021/22 sezonunda 2020/21 sezonuna göre (1.134 milyon ton) %5 artışla 1.190 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2018 yılı mısır ithalat miktarı 2.123 bin ton, 2019 yılında 3.593 bin ton, 2020 yılında ise 2.073 bin ton. (Azalış 520 bin ton) 
• 2021 yılı mısır ithalatı Ocak 220 bin ton, Şubat 280 bin ton. (Geçen yıl Ocak 335 bin ton, Şubat 361 bin ton) 
• 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,  

→ 18.03.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 278,82 $/Ton fiyatla toplam 115.000 Ton Mısır bağlantısı yapılmıştır. 
→ 11.02.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 273,60 $/Ton fiyatla toplam 235.000 Ton Mısır bağlantısı yapılmıştır. 
→ 12.01.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 266,96 $/Ton fiyatla toplam 155.000 Ton Mısır bağlantısı yapılmıştır. 
→ 24.11.2020 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 249,05 $/Ton fiyatla toplam 350.000 Ton Mısır bağlantısı yapılmıştır. 

• Đç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 1.800 – 2.000 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 Mart ayı ortalama fiyatı 1.827 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. Đthal mısır fiyatı ton başına Rusya’da 265 - 270 $/Ton arasında, Romanya’da 
ise 270 - 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) 

• Dünya nohut üretiminin 2021/22 sezonunda 2020/21 sezonuna göre (15,0 milyon ton) %6 düşüşle 14,3 milyon ton olması beklenmektedir. 
• Dünya mercimek üretiminin 2021/22 sezonunda 2020/21 sezonuna göre (7 milyon ton) %3 artışla 7,3 milyon ton olması beklenmektedir. Dünya fasulye üretiminin 2021/22 sezonunda 

2020/21 sezonuna göre (23,5 milyon ton) %0,7 azalışla 23,4 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 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. 
• 2021 yılı nohut ihracatı Ocak 11,2, Şubat 9,1 bin ton (Geçen yıl Ocak 8,0, Şubat 5,8 bin ton), ithalat Ocak 0,4, Şubat 1,1 bin tondur. (Geçen yıl Ocak 2,0, Şubat 1,5 bin ton) 
• 2021 yılı kırmızı mercimek ihracatı Ocak 17,1, Şubat 19,4 bin ton (Geçen yıl Ocak 26,6, Şubat 26,2 bin ton), ithalat Ocak 33,8, Şubat 41,0 bin tondur. (Geçen yıl Ocak 51,4, Şubat 37,5 bin 

ton) 
• 2021 yılı yeşil mercimek ihracatı Ocak 0,3, Şubat 0,4 bin ton (Geçen yıl Ocak 0,2, Şubat 0,4 bin ton), ithalat Ocak 2,7, Şubat 3,0 bin tondur. (Geçen yıl Ocak 3,4, Şubat 2,4 bin ton) 
• 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. 



 

 

 

Bu Bilgiler Üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla kaynak olarak gösterilen bilgilerden derlenmiş olup, Borsamız bu bültende yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda 
herhangi bir garanti vermemektedir. Borsamız, bülten içinde yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek zararlardan ötürü sorumluluk 
kabul etmemektedir. 
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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) Ülkemizin 

pirinç tüketimi 2018 yılında 780 bin ton, 2019 yılında ise aynı seviyede olduğu tahmin edilmektedir. 
• Dünya pirinç üretimi 2020/21 sezonunda (bir önceki döneme göre %1,3 artarak) 503,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya tüketimi ise yine aynı dönemde 502,2 milyon ton ile 

en üst seviyesine ulaşmıştır. 
• 2018 yılı pirinç ithalat miktarı 277 bin ton, 2019 yılında 256 bin ton, 2020 yılında ise 338 bin ton. (Artış 82 bin ton) 
• 2021 yılı pirinç ithalatı Ocak 77 bin ton, Şubat 38 bin ton. (Geçen yıl Ocak 19 bin ton, Şubat 17 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 4.400 - 4.500 TL, pirinç (Osmancık) satış fiyatı ise 7.500 – 7.600 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 yağış ortalaması 2020 Şubat ayında 76,9 mm, 2021 Şubat ayında 32,9 mm, normaline göre %47, geçen yıla göre ise %57 azalma mevcuttur. 
• Ülkemizde 1 Ekim 2020-28 Şubat 2021 kümülatif (5 aylık) dönemde 227,8 mm olarak gerçekleşen yağışın normali 323,2 mm ve geçen yıl 291,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %30, 

geçen yıla göre %22 azalma gerçekleşmiştir. 
• Şubat ayında normaline göre Marmara Bölgesinde %4 daha fazla, diğer bölgelerde %20-71 daha az, geçen yıla göre Marmara Bölgesi’nde %10 daha fazla, diğer bölgelerde %50-79 daha az 

yağış gerçekleşmiştir.  
• Ülkemizde 1 Ekim 2020-28 Şubat 2021 döneminde kümülatif yağışlar normaline göre tüm bölgelerde %7-43 daha az, geçen yıla göre Marmara Bölgesinde %28 daha fazla, diğer bölgelerde 

ise %1-38 daha az yağış gerçekleşmiştir. 
• Đç Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %38’i) ekiliş dönemi ve sonrasında yağış alınamamasından kaynaklanan sorunlar Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen yağışlarla telafi edilmiş, 

bitkinin kendini toparladığı görülmüştür. En önemli üretim yöresi olan Konya’da yazlık ekilişler kısmen başlamış, yağışların etkisi ile bitki gelişiminde toparlanma görülse de özellikle kıraç 
arazilerdeki çıkışlarda halen sorun yaşanmaktadır. Şubat ayında -14 dereceye varan sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde don ve renk değişimi yaşanmıştır. Aksaray, Akşehir, Kırşehir, Ankara 
ve Yozgat’ta bitki gelişiminin normale yakın olduğu gözlenmiştir.  

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %15’i) Şanlıurfa’da ekilişler tamamlanmış anca yağışların az, sıcaklıkların fazla olması nedeniyle bitki çıkışlarında gelişimin yeterli 
olmadığı gözlenmiştir. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bitki gelişiminde herhangi bir sorun görünmemektedir. 

• Marmara Bölgesi’nde (buğday üretiminin %11’i) Trakya’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli poyrazla kar örtüsünün kısa sürede kalkması sonucu bazı yörelerde don zararı meydana gelmiştir. 
Don zararı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumun Mart ve Nisan aylarında yağışların normal düzeyde olması halinde düzelebileceği değerlendirilmektedir. 

• Karadeniz Bölgesi’nde (buğday üretiminin %10’u) gerçekleşen kar yağışı bitkiyi don zararından korumuş ve gelişimine olumlu etki yapmıştır. Çorum’da bitki gelişimi önceki aylara göre 
daha olumlu düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yağışların normal düzeyde alınması halinde sorun yaşanan ürün çıkışlarının da normale döneceği ve verimlerin iyi olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Akdeniz Bölgesi’nde (buğday üretiminin %9’u) yağışların normaline göre az, buna karşın sıcaklıkların fazla olması bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Adana’da Şubat ayında 
görülen aşırı sıcaklık erken başaklanmaya neden olmuş, Hatay’da ise aşırı yağış sonucu 2.000 ha’lık alan sular altında kalmış, 150 ha’lık alandaki hububatın zarar gördüğü gözlenmiştir. 

• Doğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %9’u) yağışlar normalinin altında gerçekleşmiş, Erzincan ve Iğdır’da gelişim normal seyrinde, bu illerin dışındaki tüm illerde ekili alanlar kar 
altındadır. 

• Ege Bölgesi’nde (buğday üretiminin %8’i) Ekim ve Kasım aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle ekilişler gecikmiş ve ancak Aralık ayı sonunda tamamlanabilmiştir. Bölge genelinde hububatta 
herhangi bir hastalık ve zararlı etkisi gözlenmemiştir. 
 

TÜRĐB 
 

• 2021 Nisan ayında Türkiye Ürün Đhtisas Borsası’nda (TÜRĐB) oluşan fiyatlar 
→ Ekmeklik buğday   1.800 – 2.200 TL/Ton, 
→ Makarnalık Buğday (2. ve 3. Kalite) 2.000 – 2.200 TL/Ton, 
→ Arpa (1.ve 2. Sınıf)  1.650 – 1.980 TL/Ton 
→ Mısır (1.ve 2. Sınıf)  1.760 – 2.050 TL/Ton arasındadır. 

 

EKONOMĐK VERĐLER                        
 

• TCMB 15.04.2021’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını %19,00’da sabit tuttu. 
 (24.12.2020’de %15,00’ten %17,00’ye yükseltmiş, 21.01 ve 18.02.2021’de %17’de sabit tutulmuş, 18.03.2021’de %17,00’den %19,00’a yükseltilmiştir.). 

• Mart 2021’de 87,7 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2021’de bir önceki aya göre %7,5 azalarak 80,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi 
durumu endeksi %4,9, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %7,5 ve genel ekonomik durum beklentisi endeksi %11,9 azaldı. 

• Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %7,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,19 artış gösterdi. Đmalat sektöründe yıllık %33,14, aylık %7,42 artış 
gerçekleşti. 

• Şubat ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %1,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,60 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve 
hizmet endeksi %19,16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %22,33 artış gösterdi. 

• Hane halkı yurt içi turizm verilerine göre 2020 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %45,2 azalarak 42 milyon 847 bin olarak gerçekleşti. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan 
toplam seyahat harcamaları ise geçen yıla göre %34,1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin TL oldu. 

• Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı bir önceki aya göre %87,2, geçen yılın aynı ayına göre %84,8 arttı. Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı ise bir önceki aya göre %61, 
geçen yılın aynı ayına göre %67,4 arttı. 

• Dünya Bankası Nisan ayı Emtia piyasaları Görünüm Raporu’na göre, emtia fiyatları yılın ilk çeyreğinde yükseldi ve salgın öncesinden daha yüksek değer aldı. 
• Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Mart ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %87,3 arttı. Otomobil satışları, Đtalya’da %497, Fransa’da %192, 

Almanya’da %36 yükseldi. 
• ABD’de Mart ayında yeni konut satışları, bir önceki aya göre %20,7 ile %12 olan beklentinin üzerinde artış gösterdi. 
• ABD’de son hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı 547 bin kişi ile 617 bin kişi olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. 
• Euro Alanı’nda öncü verilere göre Đmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Nisan ayında, 63,3 ile 62 olan piyasa beklentisinin üzerinde değer aldı. 
• Almanya’da öncü verilere göre Đmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Nisan ayında, 66,4 ile 65,8 olan piyasa beklentisinin üzerinde değer aldı. 
• Almanya’da Mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bir önceki aya göre %0,9 artış ile %0,6 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 
• Birleşik Krallık’ta Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda %0,7 artarak %0,8 olan beklentinin altında gerçekleşti. 
• Japonya’da Mart ayında Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %0,2 azaldı. 
• 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 (19.04.2021 - 22.04.2021) 
 

• Buğday işlem hacmi miktarı 8.463.030,00 Kg, işlem hacmi tutarı 18.442.555,76 TL, işlem adedi 437, en düşük fiyat Kg başına 1,900 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2,450 TL’dir. 
• Arpa işlem hacmi miktarı 1.231.740,00 Kg, işlem hacmi tutarı 2.310.766,73 TL, işlem adedi 65 en düşük fiyat Kg başına 1,700 TL, en yüksek fiyat Kg başına 1,979 TL’dir. 
• Yulaf işlem hacmi miktarı 160.480,00 Kg, işlem hacmi tutarı 160.480,00 TL, işlem adedi 8, en düşük fiyat Kg başına 1.511 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2,450,TL’dir. 
• Nohut işlem hacmi miktarı 31.000,00 Kg, işlem hacmi tutarı 58.900,00 TL, işlem adedi 2, fiyat Kg başına 1.900 TL’dir.  
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