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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 12 aylık ekmeklik buğday ithalatımız (geçen yılki 8.583 bin tona karşılık) 7.820 bin tondur. 

 2021 Yılı 12 aylık makarnalık buğday ithalatımız (geçen yılki 1.167 bin tona karşılık) 319 bin tondur. 

 2021 Yılı 12 aylık un ihracatımız (geçen yılki 2.989 bin tona karşılık) 3.004 bin tondur. 

 2021 Yılı 12 aylık makarna ihracatımız (geçen yılki 1.471 bin tona karşılık) 1.365 bin tondur. 

 2022 Yılı ekmeklik buğday ithalatımız Ocak 607 bin ton, makarnalık buğday ithalatımız 4 bin tondur.  
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, 25.11.2021, 

21.12.2021, 18.01.2022, 02.03.2022, 17.03.2022, 18.03.2022 ve 23.03.2022’de (2 adet)] 13 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 4.245.000 ton için çıkılan 

ihaleler neticesinde 3.845.000 ton Ekmeklik Buğday alımı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyat 356,84 $/Tondur. 

Bağlantısı yapılmış olan toplam 3.845.000 tonluk Ekmeklik Buğdayın (1.375.000 tonu 11,5 protein, 1.795.000 tonu 12,5 protein, 675.000 tonu 13,5 protein) ortalama 

fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 333,51 $/Tondur. 

 TMO tarafından 29.04.2022’de antrepo ve serbest bölgelerde bekleyen 210.000 Ton, yurt dışından yüklenmek üzere (CFR) ise 270.000 ton olmak üzere toplam 
480.000 Ton Ekmeklik Buğday için uluslararası ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup fiyatların yüksek olması nedeniyle her iki ihale de iptal edilmiştir. 

TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Ekmeklik Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.250 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Mart 2022 Dönemi için (toplam 

520.000 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), Mart 2022 Dönemi için (toplam 
10.000 Ton Makarnalık Buğday) açıkladığı satış fiyatı ise (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri ile aynı şekilde) 2.850-3.250 TL/Ton arasındadır. 

 İç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 5.300 – 6.100 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 5.500 – 5.800 TL/Ton arasındadır. 

 Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 5.571 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 5.610 TL/Ton Samsun, Tekirdağ 

ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 410-430 $/Ton, makarnalık buğdayda ise 500-600 $/Ton arasında 
değişmektedir.  Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekattan (24.03.2022) bugüne kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı 

bulunmamaktadır. 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 12 aylık arpa ithalatımız (geçen yılki 890 bin tona karşılık) 2.174 bin tondur. 

 2022 Yılı arpa ithalatımız Ocak 343 bin tondur. 

 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, 20.01.2022 ve 22.02.2022’de] 10 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 3.515.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 3.025.000 

ton Arpa alımı gerçekleştirilmiştir. 

Bağlantısı yapılmış olan toplam 3.025.000 tonluk Yemlik Arpanın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 304,20 $/Tondur. 

TMO tarafından 17.05.2021’de açıklanan Arpa (müdahale) alım fiyatı 1.750 TL/Ton (bir önceki yıla göre %37 artış), Mart 2022 Dönemi açıkladığı satış fiyatı ise 

(toplam 200.000 ton Arpa) 2.500 TL/Tondur [(Yemci, Besici ve Yetiştiricilere) (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemlerinde 2.850-3250 TL/Ton)]. 

 İç piyasada ton başına 4.500-5.000 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 5,015 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 5,009 
TL/Ton arasındadır.  

 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal arpa fiyatı bulunmamaktadır.  Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekattan (24.03.2022) bugüne 
kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı bulunmamaktadır. Arpa “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır) $/Ton’dur.  
 

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 12 aylık mısır ithalatımız (geçen yılki 2.073 tona karşılık) 2.107 bin tondur. 

 2022 Yılı mısır ithalatımız Ocak 343 bin tondur. 

 Bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 14.10.2021’de olmak üzere [sonrakiler 15.11.2021, 08.02.2022, 25.03.2022 ve 28.03.2022de) gerçekleştirilmiş olan 5 ayrı 

ithalat ihalesi neticesinde toplam 1.250.000 tonluk Mısır alımı yapılmış olup ortalama fiyat 332,28 $/Tondur. 
TMO tarafından 2021 yılında Mısır müdahale alım fiyatı açıklanmamıştır. Mart 2022 Dönemi açıkladığı satış fiyatı ise (toplam 100.000 ton Mısır için) 3.000 

TL/Tondur (Aralık 2021 ve Ocak 2022 Dönemleri 2.500 TL/Ton). 

 İç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 4.500– 5.000 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Mart ortalama fiyatı 4,879 TL/Tondur. Konya Ticaret 
Borsasında ise Mart ayı ortalama fiyatı 5,192 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. 

 Mısır fiyatları Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 3,710 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 3.691 TL/Ton arasındadır. Samsun, Tekirdağ ve Antalya 

limanları için Rusya menşeli ithal mısır fiyatları 370-380 $/Ton arasında değişmektedir.  Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekattan (24.03.2022) bugüne 
kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı bulunmamaktadır. Ekmeklik buğdayda “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır) $/Ton’dur. 
 

BAKLİYAT 
 

 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Nohut üretimimiz (Geçen yıla göre %24,6 azalışla) 475.000 tondur. 2021 Yılı 12 aylık ihracat miktarı 170,5 Bin Ton, ithalat 
29,4 Bin Tondur. Ocak ve Şubat 2022 toplam ithalat 198 Bin ton, İhracat ise yoktur. 

 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Kırmızı Mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %30,4 azalışla) 230.000 tondur. 2021 Yılı 12 aylık ihracat miktarı 217,5 Bin 
Ton, , ithalat 461,9 Bin Tondur. Ocak ve Şubat 2022 ithalatı 41,5 Bin ton, İhracat ise 68,0 Bin tondur. 

 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Yeşil Mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %17,4 azalışla) 35.000 tondur. 2021 Yılı 12 aylık ihracat miktarı 5,3 Bin Ton, 

ithalat 40,5 Bin Tondur. Ocak ve Şubat 2022 ithalatı 3,1 Bin ton, İhracat ise 1,8 Bin tondur. 

 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam Kuru Fasulye üretimimiz (Geçen yıla göre %8 artışla) 302.000 tondur. 2021 Yılı 12 aylık ihracat miktarı 64,3 Bin Ton, ithalat 

13,7 Bin Tondur. Ocak ve Şubat 2022 ithalatı 1,6 Bin ton, İhracat ise 11,9 Bin tondur. 
 

ÇELTİK - PİRİNÇ                                              
 

 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 $, 
ithalat 280.440.083 Kg, karşılığı 152.880.141$. 

 2022 Yılı pirinç ithalatımız Ocak 9 bin, Şubat 5 bin tondur. 
 

TİCARET BORSALARI VE TÜRİB SATIŞ FİYATLARI 
 

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

 05 Mayıs – 06 Mayıs 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 5.355 TL/Ton, Makarnalık Buğday 5.981 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.251 TL/Ton, Mısır 5.246 TL/Ton, Yulaf 3.930 TL/Ton, Çavdar 5.012 

TL/Tondur. 
 

 01 – 29 Nisan 2021’de (Geçen Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 5.355 TL/Ton, Makarnalık Buğday 5.981 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.251 TL/Ton, Mısır 5.246 TL, Yulaf 3.930 TL, Çavdar 5.012 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 2021 – 29 Nisan 2022’de (Geçen 11 Ay) ; 
 Ekmeklik Buğday 3.815 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.251 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.423 TL/Ton, Mısır 3.424 TL/Ton, Yulaf 2.967 TL/Ton, Çavdar 3.148 

TL/Tondur. 
 

 Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) oluşan ortalama Satış Fiyatları, 
 

 05 Mayıs – 06 Mayıs 2022’de (Geçen Hafta) ; 
 

Ekmeklik Buğday 5.371 TL/Ton, Makarnalık Buğday 5.912 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.203 TL/Ton, Mısır 5.272 TL/Ton, Yulaf 4.580 TL/Tondur. 
 

 01 – 29 Nisan 2021’de (Geçen Ay) ; 
 

Ekmeklik Buğday 5.371 TL/Ton, Makarnalık Buğday 5.912 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.203 TL/Ton, Mısır 5.272 TL/ton, Yulaf 4.580 TL/Tondur. 
 

 01 Haziran 2021 – 29 Nisan 2022’de (Geçen 11 Ay) ; 
 

Ekmeklik Buğday 3.746 TL/Ton, Makarnalık Buğday 4.203 TL/Ton, Yemlik Arpa 3.407 TL/Ton, Mısır 3.530 TL/Ton, Yulaf 3.316 TL/Ton, Çavdar 3.007 

TL/Tondur. 
 

ÜRETİM BİLGİLERİ (Şubat 2022)                                              
 

 Türkiye genelinde Şubat ayında yağışların normaline göre %3, geçen yıla göre ise %87 daha fazla gerçekleştiği gözlenmiştir. 

 Türkiye genelinde son 5 (beş) aylık yağışların normaline göre %6, geçen yıla göre ise %47 daha fazla gerçekleştiği gözlenmiştir. 

 Türkiye genelinde kümülatif yağışlar normaline göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde %3-22 daha az, diğer bölgelerde n%6-22 daha fazla 

gerçekleşmiştir. 

 Türkiye geneli Şubat ayı yağışları normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Kümülatif yağışlarda da hem normaline göre hem de geçen 

yıla göre artış gözlenmiştir. 

 İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %37’si); son aylarda alınan yağışların etkisiyle bölge genelinde bitki gelişimi genel olarak iyi durumdadır. 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %16’sı); 5 aylık kümülatif yağışlarda diğer bölgelere en fazla azalmanın olduğu bölge olup bu 

oran normallerine göre %33’tür. 

 Marmara Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %11’i); yağışlar normal seviyelerde olup bitki gelişimi iyi durumdadır. 

 Karadeniz Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %10’u); bu dönem içerisinde yağan kar bitki gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. 

 Akdeniz Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %9’u); yağışlar normal seviyelerde olup bitki gelişimi iyi durumdadır. 

 Doğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %9’u); hububat kar örtüsü ile kaplı olup sıcaklıklar düşük seyrettiği için bitki gelişimi durgun halde 

ve bitki gelişimi henüz başlamamıştır. 

 Ege Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %8’i); yağışlar normal seviyelerde olup bitki gelişimi iyi durumdadır. 

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

olabileceği tahmin edilmektedir. 
 

EKONOMİK VERİLER                        
 

 TCMB 14.04.2022’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, 17.02.2022 ve 17.03.2022’de %14’te sabit tutulmuştur.) 

 Gelir ve yaşam koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam 

gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %46,7’ye düşerken, en düşük gelire sahip %20’lik grubun aldığı pay artarak 0,2 puan artarak 

%6,1’e yükseldi. 

 Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu ana 

gruplar, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu. 

 Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre %7,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,82 arttı. İmalat sektöründe Yurt 

İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık %112,08, aylık %7,35 arttı. 

 Nisan ayında İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), bir önceki aya göre hafif düşüşle 49,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki yavaşlama eğilimi 

beşinci aya ulaştı. 

 Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, Nisan ayında 105,0 seviyesine geriledi ve 108,0 düzeyinde olan beklentilerin altında kaldı. 

 ABD Merkez Bankası, Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Bu, 200 yılından beri en yüksek miktarlı faiz 

artışı oldu. 

 ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi, Nisan ayında aylık bazda 1,2 puan azalarak 57,1 seviyesine geriledi. Endeks, piyasa beklentilerinin aksine düşüş 

gözterdi. 

 ABD’de ISM İmalat Endeksi, Nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşerek 55,4 değerini aldı. 

 ABD’de dış ticaret açığı, Mart ayında bir önceki aya göre %22,3 artışla 109,8 milyar $ oldu. Beklenti, 107,1 milyar $ olması yönündeydi. 

 ABD’de tarım dışı istihdam, Nisan ayında bir önceki aya kıyasla 428 bin kişi arttı. Beklenti artışın 380 bin olması yönündeydi. 

 ABD’de JOLTS açık iş sayısı, Mart ayında 11 milyon 549 bine çıkarak verinin açıklanmaya başladığı Aralık 2000’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 

 ABD’de geçtiğimiz hafta işsilik haklarından yararlanma başvuruları 200 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 
 

POLATLI TİCARET BORSASI VERİLERİ (05.05.2022 - 06.05.2022) 
 

 Buğday işlem hacmi miktarı 36.840,00 Kg, işlem hacmi tutarı 196.335,85 TL, işlem adedi 5, en düşük fiyat Kg başına 5,240 TL, en yüksek fiyat Kg başına 5,955 

TL’dir. 

 Arpa işlem hacmi miktarı 75.900,00 Kg, işlem hacmi tutarı 396.532,50 TL, işlem adedi 6 en düşük fiyat Kg başına 5,100 TL, en yüksek fiyat Kg başına 5,3750 

TL’dir. 

 Yulaf işlem hacmi miktarı 2.100,00 Kg, işlem hacmi tutarı 8.253,00 TL, işlem adedi 1, Kg başına fiyat 3,930 TL’dir. 
 

KAYNAK   : 

 -TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri  

-İK Tarımüssü 


