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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) 2020yılındabuğday 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),81bin ton irmik (geçen yıl 80 bin ton)karşılığı buğday7,5 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 yılında8.373 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 720 bin ton, Mart 612 bin ton. Nisan 202 bin ton, Mayıs 167 bin ton, Haziran 383 bin ton, Temmuz 384 bin ton. (Geçen yıl Ocak 567 bin ton, 
Şubat 563 bin ton, Mart 577 bin ton, Nisan 902 bin ton, Mayıs 813 bin ton, Haziran 443 bin ton, Temmuz 228 bin ton) 

• 2021 yılı un ihracatı Ocak 253 bin ton, Şubat 151 bin ton, Mart 238 bin ton, Nisan 253 bin ton, Mayıs 231 bin ton, Haziran 284 bin ton, Temmuz 246 bin ton. (Geçen yıl Ocak 274 bin ton, Şubat 247 bin 
ton, Mart 247 bin ton, Nisan 218 bin ton, Mayıs 193, Haziran 200 bin ton, Temmuz 268 bin ton). 

• 2021 yılı makarnalık buğday ithalatı Ocak 44 bin ton, Şubat 36 bin ton, Mart 99 bin ton, Nisan 64 bin ton, Mayıs 5 bin ton, Haziran 12 bin ton, Temmuz 7 bin ton. (Geçen yıl Ocak 333 bin ton, Şubat 98 bin 
ton, Mart 147 bin ton, Nisan 207 bin ton, Mayıs 43 bin ton, Haziran 55 bin ton, Temmuz 21 bin ton.) 

• 2021 yılı makarna ihracatı Ocak 86 bin ton, Şubat 94 bin ton, Mart 112 bin ton, Nisan 107 bin ton, Mayıs 131 bin ton, Haziran 113 bin ton, Temmuz 116 bin ton. (Geçen yıl Ocak 112 bin ton, Şubat 117 bin 
ton, Mart 107 bin ton, Nisan 133 bin ton, Mayıs 123 bin ton, Haziran 116 bin ton, Temmuz 131 bin ton) 

• TMO tarafından 03.05.2021’de yapılan duyuru ile Mayıs ayı Ekmeklik Buğday (350.232 Ton) satış fiyatı 1.900-2.125 TL/Ton, Makarnalık buğday (10.083 Ton) satış Fiyatı ise 2.250-2.325 TL/Ton TL/Ton 
olarak açıklanmıştır.  

• TMO tarafından 17.05.2021 tarihinde Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday (2.Grup) alım fiyatı bir önceki yıla göre %36,4 artışla ton başına 2.250 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 04.05.2019’de %22,2 
artışla 1.650 TL)  

• TMO tarafından Makarnalık Buğday alım fiyatı ise yine 17.05.2020’de %36,1 artışla 2.450 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 04.05.2019’da %24,1 artışla 1.800 TL) 

• TMO tarafından 26.05.2021’de (hasat sonunda başlamak üzere) Ekmeklik Buğday No:2 satış fiyatı 2.450 TL/Ton, Makarnalık Buğday No:2 satış fiyatı ise 2.650 TL/Ton olarak açıklanmıştır. 

• TMO tarafından 02.08.2021’de 2.440 TL/Ton fiyatla toplam 200.000 Ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. 

• TMO tarafından 06.09.2021’de 2.475-2.525 TL/Ton arasındaki fiyatlarla toplam 500.000 Ton ekmeklik buğday, 2.550-2.650 TL/Ton arasındaki fiyatlarla toplam 100.000 Ton makarnalık buğday satışa 
açılmıştır. 

• TMO tarafından geçtiğimiz yılın (2020) hasat döneminden sonra, ilki 25.08, sonuncusu ise 22.01.2021’de olmak üzere 7 ayrı ithalat ihalesi ile toplam 2.185.000 ton ekmeklik buğday satın alınmış olup 
ortalama fiyat 260 $/Ton’dur. (1.855.000 tonu 12,5 protein, 330.000 tonu 13,5 protein) 
Son yapılan ihale; 
→ 02.09.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 331,76 $/Ton fiyatla toplam 300.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (11,5 pro.275.000 Ton, 12,5 pro. 25.000 ton). 
→ 04.08.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 300,75 $/Ton fiyatla toplam 395.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (11,5 pro.145.000 Ton, 12,5 pro. 100.000 ton). 
→ 13.07.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 258,99 $/Ton fiyatla toplam 395.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (11,5 pro.345.000 Ton, 12,5 pro. 50.000 ton). 
→ 30.06.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 260,65 $/Ton fiyatla toplam 395.000 Tonluk ekmeklik buğday bağlantısı gerçekleştirilmiştir (11,5 pro.370.000 Ton, 12,5 pro. 25.000 ton). 

• Đç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 2.800 – 3.500 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 2.850 – 3.500 TL/Ton arasındadır. 

• Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 2.877 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 2.864 TL/Ton, Samsun ve Antalya limanlarında Rusya menşeli ithal 
buğday fiyatları ise 320-340 $/Ton arasında değişmektedir. Makarnalık buğday ithalat fiyatı ise 350 – 400 $/Tondur. Ekmeklik buğdayda “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır) $/Ton’dur. 
 

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 Ocak104 bin ton, Şubat 41 bin ton, Mart 162 bin ton, Nisan 12 bin ton, Mayıs 6 bin ton, Haziran 0 bin ton, Temmuz 15 bin ton. (Geçen yıl 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) 
• TMO tarafından 03.05.2021’de yapılan duyuru ile Mayıs ayı Arpa (132.578 Ton) satış fiyatı 1.600 TL/Ton olarak açıklanmıştır.  
• TMO tarafından 17.05.2020 tarihinde arpa alım fiyatı bir önceki yıla göre %37,2 artışla ton başına 1.750 TL olarak açıklanmıştır. (Geçen yıl 04.05.2019’da %16 artışla 1.275 TL) 
• TMO tarafından 17.05.2020 tarihinde çavdar ve tritikale alım fiyatı bir önceki yıla göre %40 artışla ton başına 1.750 TL (Geçen yıl 04.05.2019’da %22 artışla 1.250 TL), yulaf alım fiyatı ise bir önceki yıla 

göre %52 artışla ton başına 1.900 TL (Geçen yıl 04.05.2019’da %22 artışla 1.250 TL)olarak açıklanmıştır. 
• TMO tarafından 26.05.2021’de (hasat sonunda başlamak üzere) Arpa satış fiyatı 1.950 TL/Ton olarak açıklanmış, ancak 01.07.2021’de toplam 347.421 ton arpa satışa açılmıştır. 
• TMO tarafından 01.07.2021’de 1.950 TL/Ton fiyatla toplam 347.421 ton, 02.08.2021’de ise 1.950 TL/Ton fiyatla toplam 132.578 ton arpa satışa açılmıştır. 
• TMO tarafından 06.09.2021’de 2.000-2050 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla toplam 200.000 ton arpa satışa açılmıştır. 
• TMO tarafından geçtiğimiz yılın (2020) hasat döneminden sonra, ilki 25.08, sonuncusu ise 12.01.2021’de olmak üzere 3 ayrı ithalat ihalesi ile toplam 345.000 ton arpa satın alınmış olup ortalama fiyat 238 

$/Ton’dur. 
Son yapılan ihale; 
→ 08.10.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 315,60 $/Ton fiyatla toplam 310.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 21.09.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 304,79 $/Ton fiyatla toplam 260.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 07.09.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 301,80 $/Ton fiyatla toplam 245.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 20.08.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 289,51 $/Ton fiyatla toplam 245.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 03.08.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 280,62 $/Ton fiyat gelmesi nedeniyle toplam 515.000 Ton Arpa ihalesi iptal edilmiştir. 
→ 12.07.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 238,71 $/Ton fiyatla toplam 440.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 
→ 24.06.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 270,60 $/Ton fiyatla toplam 320.000 Ton Arpa bağlantısı yapılmıştır. 

• Đç piyasada ton başına 2.300-2.500 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 2,363 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 2.450 TL/Ton arasındadır. Rusya menşeli ithal 
arpa fiyatları ise 310-320 $/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, Mart 401 bin ton, Nisan 242 bin ton, Mayıs 123 bin ton, Haziran 43 bin ton, Temmuz 9 bin ton. (Geçen yıl 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) 
• TMO tarafından mısır alım fiyatı 29.07.2020 tarihinde (bir önceki yıla göre %15,22 artışla) 1.325TL olarak açıklanmıştır. 
• TMO tarafından 03.05.2021’de yapılan duyuru ile Şubat ayı Mısır (202.168 Ton) satış fiyatı 1.725 TL/Ton olarak açıklanmıştır.  
• TMO tarafından geçtiğimiz yılın (2020) hasat döneminden sonra, ilki 24.11, sonuncusu ise 18.03.2021’de olmak üzere 4 ayrı ithalat ihalesi ile toplam 855.000 ton mısır satın alınmış olup ortalama fiyat 263 

$/Ton’dur. 
Son yapılan ihale; 
→ 14.10.2021 tarihinde yapılan ithalat ihalesinde ortalama 311,63 $/Ton fiyatla toplam 325.000 Ton Mısır bağlantısı yapılmıştır. 

• Đç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 2.600– 2.900 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Ağustos ortalama fiyatı 2,386 TL/Tondur. Konya Ticaret Borsasında ise Ağustos ayı ortalama fiyatı 
2.646 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. Đthal mısır fiyatı ton başına Rusya’da 310-320 $/Ton arasında, Romanya’da ise 310-320 $/Ton arasında değişmektedir. Mısır “Belge Fiyatı” ise “4” (dört)  $/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 17.05.2021’de alım fiyatlarınohut (geçen yıla göre %21 artışla) 4.050 TL olarak açıklanmıştır (geçen yıl 3.350 TL), kırmızı mercimek (geçen yıla göre %43 artışla)5.000 TL. (geçen yıl 

3.500 TL.),yeşil mercimek ise(geçen yıla göre %30artışla) 4.150 TLolarak 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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• 2021 yılı nohut ihracatı Ocak 11,2, Şubat 9,1 bin ton, Mart 15,6 bin ton, Nisan 25,5 bin ton, Mayıs 23,8 bin ton, Haziran 14,8 bin ton, Temmuz 7,5 bin ton. (Geçen yıl Ocak 8,0, Şubat 5,8 bin ton, Mart 6,7  
bin ton, Nisan 17,7 bin ton), ithalatOcak0,4, Şubat 1,1 bin ton, Mart 0,7 bin ton, Nisan 0,6 bin ton. (Geçen yıl Ocak 2,0, Şubat 1,5 bin ton, Mart 2,4 bin ton, Nisan 1,2 bin ton, Mayıs 14,0 bin ton, Haziran 
14,4 bin ton, Temmuz 9,0 bin ton) 

• 2021 yılı kırmızı mercimek ihracatı Ocak 17,1 bin ton, Şubat 19,4 bin ton, Mart 31,9 bin ton, Nisan 16,0 bin ton, Mayıs 14,3 bin ton, Haziran 9,7 bin ton, Temmuz 9,1 bin ton. (Geçen yıl Ocak 26,6, Şubat 
26,2 bin ton, Mart 35,6 bin ton, Nisan 50,0 bin ton, Mayıs 32,6 bin ton, Haziran 26,1 bin ton, Temmuz 16,9 bin ton), ithalat Ocak 33,8, Şubat 41,0 bin ton, Mart 38,2 bin ton, Nisan 78,8 bin ton, Mayıs 22,4 
bin ton, Haziran 10,7 bin ton, Temmuz 11,3 bin ton. (Geçen yıl Ocak 51,4, Şubat 37,5 bin ton, Mart 49,0 bin ton, Nisan 109,2 bin ton, Mayıs 20,9 bin ton, Haziran 37,2 bin ton, Temmuz 25,2 bin ton) 

• 2021 yılı yeşil mercimek ihracatı Ocak 0,3 bin ton, Şubat 0,4 bin ton, Mart 0,3 bin ton, Nisan 0,3 bin ton, Mayıs 0,2 bin ton, Haziran 02 bin ton, Temmuz 0,1 bin ton. (Geçen yıl Ocak 0,2 bin ton, Şubat 0,4 
bin ton, Mart 0,4 bin ton, Nisan 0,8 bin ton, Mayıs 0,3 bin ton, Haziran 0,1 bin ton, Temmuz 0,2 bin ton), ithalat Ocak 2,7 bin ton, Şubat 3,0 bin ton, Mart 3,6 bin ton, Nisan 2,9 bin ton, Mayıs 1,2 bin ton, 
Haziran 0,2 bin ton, Temmuz 0,8 bin ton. (Geçen yıl Ocak 3,4 bin ton, Şubat 2,4 bin ton, Mart 4,0 bin ton, Nisan 6,6 bin ton, Mayıs 0,8 bin ton, Haziran 0,7 bin ton, Temmuz 1,4 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.) 

• Đç piyasa kırmızı mercimek fiyatları 12.500 – 12.550 TL/Ton, yeşil mercimek fiyatları 13.000-14.000 TL/Ton, nohut fiyatları ise 7.500 – 8.000 TL/Ton arasındadır, kuru fasulye 8.500-8.550 TL/Ton. Kırmızı 
mercimek ithalat fiyatı ise Mersin teslimi 820-825 $/Ton, yeşil mercimek 970-975 $/Ton, nohut 1.125-1.130 $/Ton, kuru fasulye 870-875 $/Tondur. 

• 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 azalışla1 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 Ocak77 bin ton, Şubat 38 bin ton, Mart 58 bin ton, Nisan 62 bin ton, Mayıs 28 bin, Haziran 2 bin ton. (Geçen yıl Ocak 19 bin ton, Şubat 17 bin ton, Mart 46 bin ton, Nisan 33 bin ton, 

Mayıs 54 bin ton, Haziran 69 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 4.000 - 4.500 TL pirinç (Osmancık) satış fiyatı ise 6.500 – 7.000 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 yağış ortalaması 2020 Nisan ayında 49,9 mm, 2021 Nisan ayında 30,7mm,normaline göre %48, geçen yıla göre ise %39 azalma mevcuttur. 
• Ülkemizde 1 Ekim 2020-30 Nisan 2021 kümülatif (7 aylık) dönemde 337,5 mm olarak gerçekleşen yağışın normali 441,9 mm ve geçen yıl 414,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %24, geçen yıla göre 

%19 azalma gerçekleşmiştir. 
• Nisan ayında normaline göre Marmara Bölgesinde %18 daha fazla, diğer bölgelerde %35-88 daha az, geçen yıla göre Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde %9-21daha fazla, diğer bölgelerde ise %06-90 

daha az yağış gerçekleşmiştir. 
• Ülkemizde Nisan ayındakümülatif yağışlar normaline göreMarmara Bölgesi’nde normaller seviyesinde diğer bölgelerde %18-35 daha az gerçekleşmiştir.Geçen yıla göre Ege ve Marmara Bölgeleri’nde %8-

34 daha fazla, diğer bölgelerde ise %8-46 daha az yağış gerçekleşmiştir. 
• Đç Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %38’i) Nisan yağışları kıraç alanlardaki bitki gelişimine olumlu katkı sağlasa da birden yükselen hava sıcaklığı nedeniyle Konya ve Kırıkkale’de nem seviyesini 

koruyamayan arazilerdeki arpalar generatif döneme geçmiş bazı yerlerde başağa zorlamalar tespit edilmiştir. Toprak tavının bitkinin gelişip sapa kalkması için yetersiz olduğu değerlendirildiğinde özellikle 
kıraç arazilerde hububatın sapa kalkması ve boy atabilmesi için acilen yağışa ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bölgede Mayış yağışları bitki gelişimi, verim ve kalite üzerinde ciddi belirleyici öneme sahiptir. 
Önümüzdeki günlerde yağış alınamaması ve sıcaklığın artmaya devam etmesi durumunda verim ve kalite kaybı olacağı değerlendirilmektedir. 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %15’i) Mart ve Nisan yağışlarının yeterli miktarda gerçekleşmemesi özellikle kuru tarım yapılan arazilerde bitkinin strese girerek sararmasına, hatta 
kurumasına neden olarak bu alanlarda hasara neden olmuştur. 

• Marmara Bölgesi’nde (buğday üretiminin %11’i) Bölgede özellikle Mayıs ayının ilk 15 günlük döneminde düşecek yağışın verimi önemli ölçüde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Cari güne kadar iklim 
şartları hububat gelişimi için uygun seyretmiştir ve hasada kadar olan dönemde de bu şekilde seyir olması durumunda geçen yıla göre daha yüksek verim ve rekolte beklenmektedir. 

• Karadeniz Bölgesi’nde (buğday üretiminin %10’u) Özellikle Çankırı ve Çorum illerinde yetersiz yağışların bitkiyi strese sokarak erken başaklanmaya, devamında verim ve kalite kaybına sebep olabileceği 
değerlendirilmektedir. Önümüzdeki günlerde biti gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi bakımından Mayıs ayı içerisinde alınacak yağışların önemi oldukça büyüktür. 

• Akdeniz Bölgesi’nde (buğday üretiminin %9’u) Hasadın bölge genelinde 15 Mayıs’tan sonra başlayacağı öngörülmektedir. Bölgede hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yeterli yağış alınamaması 
durumunda kıraç arazilerde verim kaybı yaşanabileceği öngörülmektedir. 

• Doğu Anadolu Bölgesi’nde (buğday üretiminin %9’u) Muş haricinde kalan illerde yazlık ekilişler tamamlanmış, bazı arazilerde yer yer çıkışlar başlamıştır. Bölge genelinde üst gübreleme işlemleri devam 
etmektedir. 

• Ege Bölgesi’nde (buğday üretiminin %8’i) Rekolte değerlendirmesi yapmak için henüz erken olmakla birlikte Mayıs dönemi yağışları mahsulün verim ve kalitesinde belirleyici rol oynayacaktır. 
Afyonkarahisar’da yağış yetersizliği nedeni ile kıraç arazilerde geçen yıla oranla verimde bir miktar düşüş yaşanabileceği tahmin edilmektedir. 
 

TÜRĐB 
 

• 2021 Ekim ayında Türkiye Ürün Đhtisas Borsası’nda (TÜRĐB) oluşan fiyatlar 
→ Ekmeklik buğday   2.350 – 3.200 TL/Ton, 
→ Makarnalık Buğday (1. 2. ve 3. Kalite) 2.900 – 3.700 TL/Ton, 
→ Arpa (1.ve 2. Sınıf)   2.350 – 2.750 TL/Ton 
→ Mısır (1.ve 2. Sınıf)   2.500 – 2.970 TL/Ton 

 

EKONOMĐK VERĐLER                        
 

• TCMB 21.10.2021’degerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını %18,00’dan %16’ya indirdi.  
 (24.12.2020’de %15,00’ten %17,00’ye yükseltmiş, 21.01 ve 18.02.2021’de %17,00’de sabit tutulmuş, 18.03.2021’de %17,00’den %19,00’a yükseltilmiş, 15.04.2021, 06.05.2021, 17.06.2021,  14.07.2021 
ve 12.08.2021’de %19’da sabit tutulmuş, 23.09.2021’de %19’dan %18’e indirilmiştir.) 

• Eylül 2021’de 79,7 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2021’de bir önceki aya göre %3,6 azalarak 76,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi 
%3, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %4,4 ve genel ekonomik durum beklentisi endeksi %6,4 azaldı. 

• Eylül ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,87 artış gösterdi. Đmalat sektöründe yıllık %28,96, aylık %1,59 artış gerçekleşti. 
• Ağustos ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,74 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve 

hizmet endeksinde %25,29, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,32 artış gösterdi. 
• Ağustos 2021’de konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %3,9, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 artış gösterdi. 
• Eylül 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %6,3 azalışla 12.509, kapanan şirket sayısı ise %5,5 artışla 3.198 oldu. 
• ABD’de Eylül ayı sanayi üretimi piyasa beklentisi %0,2 değerinin altında %-1,3 olarak açıklandı. Ayrıca imalat üretimi aylık bazda piyasa beklentisi %0,1 değerinin altında %-0,7 olarak açıklandı. 
• ABD’de Eylül ayı Đnşaat Đzinleri piyasa beklentisi 1,6 milyon değerinin altında 1,5 milyon olarak açıklandı. Ayrıca Eylül ayı Konut Başlangıçları piyasa beklentisi 1,6 milyon değerinin altında 1,5 milyon 

olarak açıklandı. 
• ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 2,2 milyon değerinin altında 3,2 milyon olarak açıklandı. Ayrıca Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 1,8 milyon değerinin 

üzerinde -0,4 milyon olarak açıklandı. 
• ABD’de işsizlik maaşı başvurularına 290 bin kişi müracaat etti. Piyasa beklentisi 300 bin kişinin başvurması yönündeydi. 
• ABD’de Ekim ayı Philadelphia FED Đmalat Endeksi piyasa beklentisi 25 puan değerinin altında 23,8 puan olarak açıklandı. 
• ABD’de Ekim ayı Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) piyasa beklentisi 60,3 puan değerinin biraz altında 59,2 puan olarak açıklandı. Ayrıca Ekim ayı Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

değeri piyasa beklentisi 55,1 puan değerinin üzerinde 58,2 puan olarak açıklandı. 
• ABD’de Eylül ayı mevcut ev satışları piyasa beklentisi 6,09 milyon değerinin üzerinde 6,29 milyon olarak açıklandı. 
• Euro Bölgesi’nde Ekim ayı Đmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) piyasa beklentisi 57 puan değerinin üzerinde 58,5 puan olarak açıklandı. Ayrıca Ekim ayı Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 

(PMI) değeri piyasa beklentisi 55,5 puan değerinin altında 54,7 puan olarak açıklandı. 
 

POLATLI TĐCARET BORSASI VERĐLERĐ (18.10.2021 - 22.10.2021) 
 

• Buğday işlem hacmi miktarı 6.709.690,00 Kg, işlem hacmi tutarı 21.447.925,04 TL, işlem adedi 502, en düşük fiyat Kg başına 2.294 TL, en yüksek fiyat Kg başına 3.505 TL’dir. 
• Arpa işlem hacmi miktarı 1.211.760,00 Kg, işlem hacmi tutarı 3.101.951,36 TL, işlem adedi 110 en düşük fiyat Kg başına 2.250 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.750 TL’dir. 
• Yulaf işlem hacmi miktarı 167.360,00 Kg, işlem hacmi tutarı 425.561,48 TL, işlem adedi 18, en düşük fiyat Kg başına 2.400 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.628 TL’dir. 
• Mısır işlem hacmi miktarı 801.380,00 Kg, işlem hacmi tutarı 2.082.869,42 TL, işlem adedi 29, en düşük fiyat Kg başına 2.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.812 TL’dir. 
• Ayçiçeği (Yağlık)  işlem hacmi miktarı 120.296,00 Kg, işlem hacmi tutarı 635.441,00 TL, işlem adedi 20, en düşük fiyat Kg başına 5.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.050 TL’dir. 

 

KAYNAK   :  

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


