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BUĞDAY                                                      
 

 

• Ülkemizin 35 milyon ton olan hububat üretiminin %56’sını buğday oluşturmaktadır. 
• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam buğday üretimimiz (Geçen yıla göre %13,9 azalışla) 17.650.000 tondur. 
• Dünya buğday üretiminin 2021/22 sezonunda 775,87 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2021 Yılı 9 aylık ekmeklik buğday ithalatımız (geçen yılki 5.875.000 tona karşılık) 4.397.000 tondur. 
• 2021 Yılı 9 aylık makarnalık buğday ithalatımız (geçen yılki 941.000 tona karşılık) 297.000 tondur. 
• 2021 Yılı 9 aylık un ihracatımız (geçen yılki 2.259.000 tona karşılık) 2.283.000 tondur. 
• 2021 Yılı 9 aylık makarna ihracatımız (geçen yılki 1.070.000 tona karşılık) 1.024.000 tondur. 
• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 21 Ekim 2021, Perşembe günü toplam 300.000 tonluk yeni bir Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi 

gerçekleştirilmiştir.  
Bu ihale ile birlikte bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 30.06.2021’de başlamak üzere (sonrakiler 13.07.2021, 04.08.2021 ve 02.09.2021) 5 ayrı 
ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 1.785.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 1.635.000 ton Ekmeklik Buğday alımı gerçekleştirilmiştir. 
Bağlantısı yapılmış olan toplam 1.635.000 tonluk Ekmeklik Buğdayın (1.310.000 tonu 11,5 protein, 325.000 tonu 12,5 protein) ortalama fiyatı (Türkiye 
limanları teslimi) 294,68 $/Tondur. 
TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Ekmeklik Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.250 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Kasım 2021 Dönemi 
için (toplam 331.302 Ton Ekmeklik Buğday) açıkladığı satış fiyatı ise 2.625-2.675 TL/Ton arasındadır. 
TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Makarnalık Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.450 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Kasım 2021 Dönemi 
için (toplam 10.000 Ton Makarnalık Buğday) açıkladığı satış fiyatı 2.650-2.850 TL/Ton arasındadır. 

• Đç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 3.000 – 4.000 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 3.500 – 3.800 TL/Ton arasındadır. 
• Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 3.110 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 3.093 TL/Ton, 

Samsun ve Antalya limanlarında Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 350-370 $/Ton, makarnalık buğdayda ise 500-550 $/Ton 
arasında değişmektedir. Ekmeklik buğdayda “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır) $/Ton’dur. 
 

ARPA                                                         
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam arpa üretimimiz (Geçen yıla göre %30,7 azalışla) 5.750.000 tondur. 
• Dünya arpa üretiminin 2021/22 sezonunda 147,99 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2021 Yılı 9 aylık ekmeklik arpa ithalatımız (geçen yılki 657.000 tona karşılık) 1.144.000 tondur. 
• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 26 Ekim 2021, Salı günü toplam 235.000 tonluk yeni bir Yemlik Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir.  

Đhale sonucunda bağlantısı yapılmış olan toplam 235.000 ton Yemlik Arpa için oluşan ortalama fiyat (Türkiye limanları teslimi) 338,57 $/Tondur.  
Bu ihale ile birlikte bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 24.06.2021’de başlamak üzere [sonrakiler 12.07.2021, 03.08.2021 (iptal), 20.08.2021, 
07.09.2021, 21.09.2021 ve 08.10.2021] 8 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 2.595.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 2.055.000 ton 
Arpa alımı gerçekleştirilmiştir. 
Bağlantısı yapılmış olan toplam 2.055.000 tonluk Yemlik Arpanın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 286,85 $/Tondur. 
TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Arpa (müdahale) alım fiyatı 1.750 TL/Ton (bir önceki yıla göre %37 artış), Kasım 2021 Dönemi için (toplam 
315.579 Ton Arpa) açıkladığı satış fiyatı ise Besici ve Yetiştiricilere 2.050 TL/Ton, Yem Fabrikalarına ise 2.150 TL/Tondur. 

• Đç piyasada ton başına 2.700-2.900 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 2,551 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda 
ortalama 2.614 TL/Ton arasındadır. Rusya menşeli ithal arpa fiyatları ise 325-335 $/Ton arasında değişmektedir. 
 

MISIR                                                     
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam mısır üretimimiz (Geçen yıl ile aynı miktarda) 6.500.000 tondur. 
• Dünya mısır üretiminin 2021/22 sezonunda 1.198,22 milyon ton olması beklenmektedir. 
• 2021 Yılı 9 aylık mısır ithalatımız (geçen yılki 1.879.000 tona karşılık) 1.404.000 tondur. 
• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 14 Ekim 2021, Perşembe günü toplam 325.000 tonluk (sezonun ilk) Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir.  

Bu ihalede (Türkiye Limanları teslim esasına göre) ortalama 311,63 $/Ton fiyatla toplam 325.000 Ton Mısır bağlantısı gerçekleştirilmiştir  
TMO tarafından Kasım 2021 Dönemi için 2.500 TL/Ton fiyatla toplam 331.500 ton mısır satışa açılmıştır. 
TMO tarafından 15.11.2021, Pazartesi günü 325.000 tonluk yeni bir (sezonun ikinci) uluslararası ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir. 

• Đç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 2.700– 2.900 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Ekim ortalama fiyatı 2,726 TL/Tondur. Konya 
Ticaret Borsasında ise Ekim ayı ortalama fiyatı 2.746 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. Đthal mısır fiyatı ton başına Rusya’da 320-330 $/Ton arasında, 
Romanya’da ise 310-320 $/Ton arasında değişmektedir. Mısır “Belge Fiyatı” ise “4” (dört)  $/Ton civarındadır. 
 

BAKLĐYAT 
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam nohut üretimimiz (Geçen yıla göre %24,6 azalışla) 475.000 tondur. 
• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam kırmızı mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %30,4 azalışla) 230.000 tondur. 
• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam yeşil mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %17,4 azalışla) 35.000 tondur. 
• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam kuru fasulye üretimimiz (Geçen yıla göre %8 artışla) 302.000 tondur. 
• Đç piyasada nohut fiyatı 7,00-8,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 1.125 $/Ton civarındadır. 
• Đç piyasada kırmızı mercimek fiyatı 12,50-13,00 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 975 $/Ton civarındadır. 
• Đç piyasada yeşil mercimek 11,00-12,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 1.256 $/Ton civarındadır. 
• Đç piyasada fasulye fiyatı 7,50-8,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 882 $/Ton civarındadır. 

 

 

ÇELTĐK                                              
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam çeltik üretimimiz (Geçen yıla göre %2 artışla) 1.000.000 tondur. 
• 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. 

 

 

TĐCARET BORSALARI VE TÜRĐB SATIŞ FĐYATLARI 
                                              

• Satış Salonu Olan Ticaret Borsaları’nda Oluşan Ortalama Satış Fiyatları (9 Borsa), 
 

08 Kasım – 12 Kasım 2021’de (Geçen Hafta) ; 

Ekmeklik Buğday 3.456 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.663 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.925 TL/Ton, Mısır 2.685 TL/Ton, Yulaf 2.698 TL, Çavdar 3.062 

TL/Tondur. 

01 Kasım – 12 Kasım 2021’de (Geçen Ay) ; 

Ekmeklik Buğday 3.383 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.666 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.863 TL/Ton, Mısır 2.730 TL, Yulaf 2.652 TL, Çavdar 2.967 

TL/Tondur. 

 



 

 

 

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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01 Haziran – 12 Kasım 2021’de (Geçen 5 Ay) ; 

Ekmeklik Buğday 2.760 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.080 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.521 TL/Ton, Mısır 2.537 TL, Yulaf 2.409 TL, Çavdar 2.438 

TL/Tondur. 
 

• Türkiye Ürün Đhtisas Borsası’nda (TÜRĐB) oluşan ortalama Satış Fiyatları, 
 

08 Kasım – 12 Kasım 2021’de (Geçen Hafta) ; 
 

Ekmeklik Buğday 3.426 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.656 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.811 TL/Ton, Mısır 2.893 TL/Ton, Yulaf 2.738 TL, Çavdar 2.971 
TL/Tondur. 
 

01 Kasım – 12 Kasım 2021’de (Geçen Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 3.311 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.631 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.785 TL/Ton, Mısır 2.892 TL, Yulaf 2.649 TL, Çavdar 2.880 
TL/Tondur. 
 

01 Haziran – 12 Kasım 2021’de (Geçen 5 Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 2.683 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.068 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.516 TL/Ton, Mısır 2.569 TL, Yulaf 2.552 TL, Çavdar 2.534 
TL/Tondur. 
 

ÜRETĐM BĐLGĐLERĐ                                              
 

• Ekim 2021 Dönemi yağışları normaline göre %39 daha az gerçekleşmiştir. 
• Đç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer %80’lere varan oranda (normal yıllara göre) daha az yağış alınmıştır. 
• Özellikle buğday ekiminin en fazla yapıldığı bölge ve alanlarda normaline göre çok daha az yağış alınmıştır. 
• Yağışlarla da bağlantılı olarak ekilişlerde yer yer önemli oranda düşüş yaşanmaktadır. 

 

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 15 ve üzeri yaşta olanlarda işsiz sayısı bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. Đşsizlik oranı 15 ve üzeri yaşta 
olanlarda 0,3 puanlık azalış ile %11,5, genç nüfusta (15-24 yaş grubu) ise 0,9 puanlık azalışla %21,5 oldu. 

• Eylül 2021’de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artış, bir önceki aya göre %1,5 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 
Eylül 2021’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1 arttı. 

• Eylül 2021’de perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,7, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) %24,2, otomotiv yakıtı satışları %7,4 arttı. 

• Eylül 2021’de toplam ciro endeksi yıllık %42,6 arttı. Sektörler bazında incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi %48,4, inşaat ciro endeksi %35,9, 
ticaret ciro endeksi %35,5, hizmet ciro endeksi %59 arttı. 

• Eylül 2021’de inşaat maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %39,54, bir önceki aya göre %0,25 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi %47,44, işçilik endeksi %22,25 arttı. 

• Ödemeler dengesi gelişmeleri Eylül 2021 verilerine göre cari işlemler hesabı, 1,7 milyar $ fazla verdi. Bunun sonucunda cari işlemler açığı 18,4 milyar $ 
oldu. 

• ABD’de Ekim ayı Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) piyasa beklentisi %0,5 değerinin altında %0,4 olarak açıklandı. Ayrıca Üretici Fiyat Endeksi 
(ÜFE) Ekim ayında aylık bazda piyasa beklentisine paralel %0,6 olarak açıklandı. 

• ABD’de Ekim ayı Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda piyasa beklentisi %0,4 değerinin üzerinde %0,6 olarak açıklandı. Ayrıca Tüketici 
Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda piyasa beklentisi %4,3 değerinin üzerinde %4,6 olarak açıklandı. 

• ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 1,9 milyon değerinin üzerinde -2,4 milyon olarak açıklandı. Ayrıca, 
Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 2,1 milyon deüğerinin üzerinde 1 milyon olarak açıklandı. 

• ABD’de işsizlik maaşı başvurularına 265 bin kişi müracaat etti. Piyasa beklentisi 267 bin kişinin başvurması yönündeydi. 
• ABD’de Eylül ayı Đş Đmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) piyasa beklentisi 10,3 milyon değerinin üzerinde 10,4 milyon olarak açıklandı. 
• ABD’de Ekim ayı Federal Bütçe Dengesi piyasa beklentisi -179 bin değerinin üzerinde -165 bin olarak açıklandı. 
• Euro Bölgesi’nde Kasım ayı ZEW Ekonomik Hissiyatı 25,9 puan olarak açıklandı. 
• Đngiltere’de yıllık bazda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĐH) 3. Çeyrekte piyasa beklentisi %6,8 değerinin altında %6,6 oranında değişim gösterdi. 

 

POLATLI TĐCARET BORSASI VERĐLERĐ (08.11.2021 - 12.11.2021) 
 

• Buğday işlem hacmi miktarı 5.894.650,00 Kg, işlem hacmi tutarı 22.128.451,56 TL, işlem adedi 458, en düşük fiyat Kg başına 2.600 TL, en yüksek fiyat 
Kg başına 4.455 TL’dir. 

• Arpa işlem hacmi miktarı 2.542.380,00 Kg, işlem hacmi tutarı 6.855.112,26 TL, işlem adedi 159 en düşük fiyat Kg başına 2.200 TL, en yüksek fiyat Kg 
başına 2.921 TL’dir. 

• Yulaf işlem hacmi miktarı 360.880,00 Kg, işlem hacmi tutarı 969.527,86 TL, işlem adedi 34, en düşük fiyat Kg başına 2.400 TL, en yüksek fiyat Kg 
başına 2.994 TL’dir. 

• Mısır işlem hacmi miktarı 2.298.320,00 Kg, işlem hacmi tutarı 6.033.854,20 TL, işlem adedi 83, en düşük fiyat Kg başına 1.850 TL, en yüksek fiyat Kg 
başına 2.897 TL’dir. 

• Tritikale işlem hacmi miktarı 24.480,00 Kg, işlem hacmi tutarı 79.535,52 TL, işlem adedi 1, kg başına fiyatı 3.249 TL’dir.  
• Nohut işlem hacmi miktarı 120.274,00 Kg, işlem hacmi tutarı 921.262,00 TL, işlem adedi 13, en düşük fiyat Kg başına 4.000 TL, en yüksek fiyat Kg 

başına 12.500 TL’dir. 
• Kimyon işlem hacmi miktarı 452,00 Kg, işlem hacmi tutarı 8.814,00 TL, işlem adedi 1, kg başına fiyatı 19.500 TL’dir. 
 
 

KAYNAK   :  

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri  


