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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 18 Ocak 2022, Salı günü toplam 335.000 tonluk yeni bir Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup ortalama 

347,65 $/Ton fiyatla 335.000 Tonluk bağlantı yapmıştır.  
Bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 30.06.2021’de başlamak üzere (sonrakiler 13.07.2021, 04.08.2021, 02.09.2021, 21.10.2021, 25.11.2021 ve 25.11.2021) 8 
ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 2.825.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 2.675.000 ton Ekmeklik Buğday alımı gerçekleştirilmiştir. 
Bağlantısı yapılmış olan toplam 2.675.000 tonluk Ekmeklik Buğdayın (1.310.000 tonu 11,5 protein, 1.020.000 tonu 12,5 protein, 345.000 tonu 13,5 protein) ortalama 
fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 322,80 $/Tondur. 
TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Ekmeklik Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.250 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Ocak 2022 Dönemi için (toplam 
760.000 Ton Ekmeklik Buğday) açıkladığı satış fiyatı ise (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri ile aynı şekilde) 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), Şubat 2022 Dönemi için 
(toplam 10.000 Ton Makarnalık Buğday) açıkladığı satış fiyatı ise (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri ile aynı şekilde) 3.200-3.250 TL/Ton arasındadır. 

• Đç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 4.300 – 5.000 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 4.700 – 5.500 TL/Ton arasındadır. 
• Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 4.532 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 4.576 TL/Ton, Samsun ve 

Antalya limanlarında Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 330-340 $/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 22 Şubat 2022, Salı günü toplam 255.000 tonluk yeni bir Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir.  
• 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, 08.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021 ve 20.01.2022’de] 9 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 3.260.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 
2.770.000 ton Arpa alımı gerçekleştirilmiştir. 
Bağlantısı yapılmış olan toplam 2.770.000 tonluk Yemlik Arpanın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 302,09 $/Tondur. 
TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Arpa (müdahale) alım fiyatı 1.750 TL/Ton (bir önceki yıla göre %37 artış), Şubat 2022 Dönemi açıkladığı satış fiyatı ise 
(Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri ile aynı şekilde) Besici ve Yetiştiricilere 2.050 TL/Ton, Yem Fabrikalarına ise 2.150 TL/Tondur. 

• Đç piyasada ton başına 3.500-3.800 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 3,710 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 3.768 
TL/Ton arasındadır. Rusya menşeli ithal arpa fiyatları ise 340-350 $/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. 
• TMO tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan 2 ayrı ithalat ihalesi neticesinde (14.10.2021 ve 15.11.2021) toplam 650.000 Mısır alımı yapılmış olup ortalama 

fiyat 312,73 $/Tondur. 
TMO tarafından 2021 yılında müdahale alım fiyatı açıklanmamıştır. Şubat 2022 Dönemi açıkladığı satış fiyatı ise (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri ile aynı 
şekilde) 2.500 TL/Tondur. 

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 23 Şubat 2022, Çarşamba günü toplam 6.000 tonluk Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir. 
• Bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 23.11.2021’de olmak üzere [sonraki 23.01.2022’de] 2 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 12.000 ton için 

çıkılan ihaleler neticesinde 12.000 ton Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı alımı gerçekleştirilmiştir. 
• Bağlantısı yapılmış olan toplam 12.000 tonluk Ham Ayçiçeği Tohumu Yağının ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 1.435,43 $/Tondur. 
• Đç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 3.400– 3.600 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Ekim ortalama fiyatı 2,975 TL/Tondur. Konya Ticaret 

Borsasında ise Ekim ayı ortalama fiyatı 3.530 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. Đthal mısır fiyatı ton başına Rusya’da 290-300 $/Ton arasında, Romanya’da ise 300-
310 $/Ton arasında değişmektedir. Mısır “Belge Fiyatı” ise “4” (dört)  $/Ton civarındadır. 

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 23 Kasım 2021, Salı günü toplam 6.000 tonluk yeni bir Ham Ayçiçeği Tohumu ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup 1.460 
$/Ton fiyatla bağlantı yapılmıştır. (Geçen yıl 18.02.2020’de gerçekleştirilen ihale neticesinde 1.394 $/Ton fiyatla toplam 5.000 tonluk ithalat gerçekleştirilmiştir.). 
 

BAKLĐYAT 
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Nohut üretimimiz (Geçen yıla göre %24,6 azalışla) 475.000 tondur. 2021 Yılı 10 aylık ihracat miktarı 164.992.636 Kg, karşılığı 
128.551.523 $, ithalat 22.850.444 Kg, karşılığı 19.834.495 $. 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Kırmızı Mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %30,4 azalışla) 230.000 tondur. 2021 Yılı 10 aylık ihracat miktarı 181.733.274 
Kg, karşılığı 170.674.797 $, ithalat 331.574.412 Kg, karşılığı 201.659.112 $. 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Yeşil Mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %17,4 azalışla) 35.000 tondur. 2021 Yılı 10 aylık ihracat miktarı 188.534.754 
Kg, karşılığı 179.061.799 $, ithalat 354.689.632 Kg, karşılığı 217.609.461 $. 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Kuru Fasulye üretimimiz (Geçen yıla göre %8 artışla) 302.000 tondur. 2021 Yılı 10 aylık ihracat miktarı 229.911.751 Kg, 
karşılığı 226.627.815 $, ithalat 365.558.967 Kg, karşılığı 230.905.286 $. 
 

ÇELTĐK - PĐRĐNÇ                                              
 

• 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Çeltik üretimimiz (Geçen yıla göre %2 artışla) 1.000.000 tondur. 2021 Yılı (12 aylık) Çeltik ihracat miktarı 145.007 
Kg, karşılığı 113.191 $, ithalat 94.431.899 Kg, karşılığı 43.230.183 $. 2021 Yılı (12 aylık) Pirinç ihracat miktarı 30.685.479 Kg, karşılığı 18.086.645 $, 
ithalat 280.440.083 Kg, karşılığı 152.880.141 $. 
 

TĐCARET BORSALARI VE TÜRĐB SATIŞ FĐYATLARI 
 

• Satış Salonu Olan Ticaret Borsaları’nda Oluşan Ortalama Satış Fiyatları, 
 

→→→→ 14 – 18 Şubat 2022’de (Geçen Hafta) ; 
 

Ekmeklik Buğday 4.185 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.861 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.657 TL/Ton, Mısır 3.544 TL/Ton, Yulaf 3.196 TL/Tondur. 
 

→→→→ 01 – 18 Şubat 2021’de (Bu Ay) ; 
 

Ekmeklik Buğday 4.206 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.850 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.648 TL/Ton, Mısır 3.577 TL, Yulaf  3.238 TL/Tondur. 
 

→→→→ 01 Haziran 2021 – 18 Şubat 2022’de (Geçen 9 Ay) ; 

Ekmeklik Buğday 3.206 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.850 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.926 TL/Ton, Mısır 2.897 TL, Yulaf 2.687 TL, Çavdar 2.652 
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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• Türkiye Ürün Đhtisas Borsası’nda (TÜRĐB) oluşan ortalama Satış Fiyatları, 
 

→→→→ 14 – 18 Şubat 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 4.066 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.861 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.602 TL/Ton, Mısır 3.824 TL/Ton. 
 

→→→→ 01 – 18 Şubat 2021’de (Bu Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 4.073 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.739 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.581 TL/Ton, Mısır 3.762 TL/Tondur. 
 

→→→→ 01 Haziran 2021 – 18 Şubat 2022’de (Geçen 9 Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 3.237 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.696 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.935 TL/Ton, Mısır 3.001 TL, Yulaf 2.886 TL, Çavdar 2.769 
TL/Tondur. 

 

ÜRETĐM BĐLGĐLERĐ                                              
 

• Türkiye genelinde Ocak ayında yağışlar normaline göre %25 daha çok, geçen yıla göre ise %7 daha az gözlenmiştir. 

• Türkiye genelinde son 4 (dört) aylık yağışlar gerek normaline göre gerekse de geçen yıla göre daha fazla gerçekleşmiştir. 

• Türkiye genelinde kümülatif yağışlar normaline göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde %11-41 daha az, Đç Anadolu Bölgesinde normaller 

seviyesinde, Diğer bölgelerde ise %9-16 daha az gerçekleşmiştir. 

• Türkiye genelinde kümülatif yağışlar geçen yıla göre Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde %23 daha az, Diğer Bölgelerde ise %22-74 daha fazla 

gerçekleşmiştir. 

• Kışlık hububat ekilişleri Ülke genelinde tamamlanmıştır. 

• Ocak ayı içerisinde yağışların yeterli ve kar şeklinde düşmesi tüm bölgelerde bitki çıkışı ve gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Bitki, geçen aylarda 

alamadığı su ihtiyacını karşılamıştır. 

• Nisan ve Mayıs ayı iklim koşullarının (yağış ve sıcaklık değerleri) normaller seviyesinde gerçekleşmesi durumunda son 4 yılın en bereketli hububat hasadı 

olabileceği tahmin edilmektedir. 
 

EKONOMĐK VERĐLER                        
 

• TCMB 17.02.2022’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını %14,00’da sabit tutmuştur.  

 (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, 21.10.2021’de %16’ya, 

18.11.2021’de %15’e, 16.12.2021’de %14’e indirilmiş, 20.01.2022’de %14’te tutulmuştur.) 

• TÜĐK yaşam memnuniyeti araştırması sınuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında %48,2 iken 2021 

yılında %49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14,5 iken 2021 yılında %16,6 oldu. 

• 2021 yılı son çeyreğinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı %11,2 seviyesinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 

%21,4 oldu. 

• Ocak 2022’de 73,2 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2022’de bir önceki aya göre %2i8 azalarak 71,2 seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi %1,6, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %4,2 ve genel ekonomik durum beklentisi 

endeksi %3,8 azaldı. 

• Ocak 2022’de Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), bir önceki aya göre %14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %52 arttı. Yıllık artışın 

yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %147,56 ile lifli bitkiler, %69,2 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %64,34 ile sebze ve kavun 

karpuz, kök ve yum5rular oldu. 

• Ocak 2022’de Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 artışla 88 bin 306 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli 

satışların payı %20,6 olarak gerçekleşti. 

• Aralık 2021’de konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %7,9 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %59,6, reel olarak %17,9 artış 

gösterdi. 

• Ocak 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %1,9 azalışla 13.653, kapanan şirket sayısı ise %9,5 azalışla 3.476 oldu. 

• Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĐH) değeri 2021 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6, bir önceki çeyreğe göre ise 

%0,3 yükseldi. 

• Euro Bölgesi dış ticaret dengesi, Aralık ayında 4,6 milyar Euro açık verirken, 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

• Euro Bölgesi sanayi üretimi, Aralık ayında aylık %1,2, yıllık %1,6 artış ile beklentilerin üzerinde değer aldı. 

• Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyatı, Şubat ayında 48,6 oldu. Endeks, Ocak ayında 49,4 düzeyinde gerçekleşmişti. 

• ABD perakende satışlar, Ocak ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %12,96 artış gösterdi. Perakende satışlar aylık artış oranında son 10 ayın en iyi 

performansını gösterdi. 

• ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ocak ayında yıllık bazda %9,7, aylık bazda %1 arttı. Piyasa beklentileri yıllık artışın %9,1 olması yönündeydi. 

• ABD sanayi üretimi, Ocak ayında aylık %1,4 artarak son 3 ayın en yüksek değerini aldı. Yıllık artış oranı ise %4,08 seviyesinde gerçekleşti. 

• ABD’de geçtiğimiz hafta işsiz haklarından yararlanma başvuruları 248 bin kişiye yükseldi. Piyasa beklentileri 219 bin kişi olması yönündeydi. 
 

POLATLI TĐCARET BORSASI VERĐLERĐ (14.02.2022 - 18.02.2022) 
 

• Buğday işlem hacmi miktarı 3.069.170,00 Kg, işlem hacmi tutarı 13.590.237,86 TL, işlem adedi 228, en düşük fiyat Kg başına 3,686 TL, en yüksek fiyat 

Kg başına 5,274 TL’dir. 

• Arpa işlem hacmi miktarı 1.335.920,00 Kg, işlem hacmi tutarı 4.835.198,80 TL, işlem adedi 116 en düşük fiyat Kg başına 2.900 TL, en yüksek fiyat Kg 

başına 3.958 TL’dir. 

• Yulaf işlem hacmi miktarı 210.180,00 Kg, işlem hacmi tutarı 674.870,40 TL, işlem adedi 26, en düşük fiyat Kg başına 2.790 TL, en yüksek fiyat Kg 

başına 3.473 TL’dir. 

• Çavdar işlem hacmi miktarı 3.260,00 Kg, işlem hacmi tutarı 11.670,80 işlem adedi 1, Kg başına fiyatı 3.580 TL’dir. 

• Mısır işlem hacmi miktarı 30.560,00 Kg, işlem hacmi tutarı 103.347,76 TL, işlem adedi 2, en düşük fiyat Kg başına 3.329 TL, en yüksek fiyat Kg başına 

3.572 TL’dir. 
 

KAYNAK   :  

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri  


