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 BUĞDAY                                                      

 

 Ülkemizin 35 milyon ton olan hububat üretiminin %56’sını buğday oluşturmaktadır. 

 2021 Yılı 1. Tahminine göre toplam Buğday üretimimiz (Geçen yıla göre %10,5 artışla) 19.500.000 tondur. (27.05.2022) 

 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. 

 İç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 6.500 – 7.500 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 7.000 – 7.500 TL/Ton arasındadır. 

 Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 7.196 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 7.235 TL/Ton’dur. 

 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 325-360 $/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 1. Tahminine göre toplam Arpa üretimimiz (Geçen yıla göre %47,8 artışla) 8.500.000 tondur. (27.05.2022) 

 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. 

 İç piyasada ton başına 5.500-6.500 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 5,803 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 5,823 
TL/Ton arasındadır.  

 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal arpa fiyatları 330-350 $/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. Arpa “Belge Fiyatı” ise “0” (sıfır) 
$/Ton’dur.  
 

MISIR                                                     
 

 2021 Yılı 1. Tahminine göre toplam Mısır üretimimiz (Geçen yıla göre %3,7 artışla) 7.000.000 tondur. (27.05.2022) 

 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. 

 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 26 Mayıs 2022, Perşembe günü toplam 325.000 tonluk yeni bir (sezonun altıncı) Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir.  
İhale sonucunda; 

Türkiye’deki liman ve entrepolarda bulunan (EXW) 150.000 ton Mısır için oluşan ortalama fiyat 405,11 $/Tondur (yaklaşık 5 $/tonluk liman ve sair masraflarla 

birlikte 6.750 TL/Ton). 

Yurt dışından (07-30.06.2022 tarihleri arasında) yüklenmek üzere 175.000 ton Mısır için oluşan ortalama fiyat (Türkiye limanları teslimi) 399,76 $/Tondur (yaklaşık 

5 $/tonluk liman ve sair masraflarla birlikte 6.680 TL/Ton). 

TMO tarafından ilki 14.10.2021’de olmak üzere (sonraki 15.11.2021, 08.02.2022, 25.03.2022, 28.03.2022’de) 5 ayrı Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup 
toplam 1.800.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 1.575.000 ton Ekmeklik Mısır ithalat bağlantısı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyat 346,71 $/Tondur. 

TMO tarafından 2021 yılında Mısır için (müdahale) alım fiyatı açıklanmamış olup  Nisan 2022 Dönemi için açıklanan satış fiyatı ise 3.000 TL/Tondur. 

 İç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 5.300– 5.800 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Temmuz ayı ortalama fiyatı 4,000 TL/Tondur. Konya Ticaret 
Borsasında ise Ağustos ayı ortalama fiyatı 5,726 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. 

 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal mısır fiyatları 310-320 $/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. 
 

ÇELTİK - PİRİNÇ                                              
 

 2021 Yılı 1.Tahminine göre toplam Çeltik üretimimiz (Geçen yıla göre %5 azalışla) 950.000 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. 

 TMO tarafından Çeltik Alım Fiyatları 13.09.2022’de Şeker için 25.000 TL/Ton, Çalı, Horoz, Selanik için 21.000 TL/Ton, Dermason için 20.000 TL/Ton olarak 
açıklanmıştır. 
 

TİCARET BORSALARI VE TÜRİB SATIŞ FİYATLARI 
 
 

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

 16 Eylül 2022’de (Son İşlem Günü) ; 
Ekmeklik Buğday 6.713 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.966 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.023 TL/Ton, Mısır 5.519 TL/Ton, Yulaf 5.352 TL/Ton, Çavdar 5.466 
TL/Tondur. 

 12 Eylül – 16 Eylül 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 6.619 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.606 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.941 TL/Ton, Mısır 5.541 TL, Yulaf 5.290, Çavdar 5.509 TL/Tondur. 

 01 Eylül 2022 – 16 Eylül 2022’de (Bu Ay) ;  
Ekmeklik Buğday 6.537 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.356 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.793 TL/Ton, Mısır 5.540 TL/Ton, Yulaf 5.230 TL/Ton, Çavdar    
5.458 TL/Tondur. 

 

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

 16 Eylül 2022’de (Son İşlem Günü) ; 
Ekmeklik Buğday 6.532 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.668 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.009 TL/Ton, Mısır 5.594 TL/Tondur. 

 12 Eylül – 16 Eylül 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 6.598 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.685 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.928 TL/Ton, Mısır 5.568 TL/Ton, Yulaf 5.413 TL/Ton, Çavdar 5.650 
TL/Tondur. 

 01 Eylül 2022 – 16 Eylül 2022’de (Bu Ay) ; 
Ekmeklik Buğday 6.396 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.463 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.779 TL/Ton, Mısır 5.543 TL/Ton, Yulaf 5.405 TL/Ton, Çavdar 5.500 
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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PİYASA BİLGİLERİ (Haziran-Ağustos 2022)                                              
 

 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 05 Haziran 2022, Pazar günü yapılan açıklama ile “2022 Yılı Hububat Ürünleri Alım Fiyatları”; 
 Sert Ekmeklik Buğday (2. Grup)  6.050 TL/Ton 
 Makarnalık Buğday (2. Grup)  6.500 TL/Ton 
 Arpa-Çavdar-Yulaf-Tritikale (2.Grup)   5.500 TL/Ton 

 

NOT: Yukarıdaki fiyatlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilave olarak buğdayda 1.000 TL/Ton, arpada ise 500 TL/Ton Hububat Alım Primi dâhil değildir. 
Hububat Alım Primi ödemesinden sadece ürününü TMO’ya satan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler faydalanacaktır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 30 Haziran 2022, Perşembe günü yapılan açıklama ile TMO alım fiyatlarının buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL 
artırılmasına ve “Hububat Alım Primlerinin” Temmuz ayından itibaren ödeneceği bildirilmiştir. 
Buna göre ;          Hububat Alım Primi (TL/Ton) 

 Sert Ekmeklik Buğday (2. Grup)  6.450 TL/Ton  1.000 
 Makarnalık Buğday (2. Grup)  6.900 TL/Ton  1.000 
 Arpa (2.Grup)     5.700 TL/Ton      500 

 

Hububat Alım Primi ödemesinden sadece ürününü TMO’ya satan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler faydalanacaktır. 
 

 Ülkemizde hububat hasatı tamamlanmak üzeredir. Son dönemde satışa sunulan hububat ürünlerin büyük kısmı fiyat avantajı nedeniyle Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne (TMO) yönelmektedir. Ağustos ayı sonuna kadar TMO’ya satılan ürünler için 16 Eylül 2022’ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe 
Müdürlüklerine müracaat edilmesi halinde Buğday için 1.000 TL/Ton, Arpa için ise 500 TL/Ton ilave destekleme priminden faydalanılabilecektir. Bu 
nedenle bu ay sonuna kadar TMO’ya satışların artarak devam etmesi beklenmektedir. 
 

 Ülkemizde “Mısır” hasatı başlamış olup başta üretici olmak üzere ilgili sektörler tarafından TMO tarafından “Müdahale Alım Fiyatı” açıklanması 
beklenmektedir. 

 Ülkemizin en fazla ihracat geliri elde ettiği tarım ürünleri olan “Fındık” ve “Kayısı” ve “Üzüm” hasatı devam etmektedir. 
 

EKONOMİK VERİLER                        
 

 TCMB 18.08.2022’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını 1 puan indirerek %13,00’a sabit düşürmüştür.  

 (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, 17.03.2022, 14.04.2022, 23.06.2022 ve 21.07.2022’de %14’te sabit 

tutulmuş, 18.08.2022’de %13’e düşürülmüştür.) 

 Temmuz ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.700 milyon $ artarak 4.010 milyon $ oldu. On iki aylık cari işlemler açığı ise 36.585 

milyon $ oldu. 

 Temmuz ayında 15 ve üzeri yaşta olanlarda işsizlik bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 15 ve üzeri yaşta 

olanlarda 0,3 puanlık azalış ile %10,1, genç nüfusta (15-24 yaş grubu) ise 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. 

 Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarken, bir önceki aya göre %6,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde bir 

önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,8 azaldı. 

 Temmuz ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %2 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,8, gıda dışı satışlar 

(otomotiv yakıtı hariç) %5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %10,8 azaldı. 

 Temmuz ayında toplam ciro endeksi yıllık %122,4 arttı. Sektörler bazında incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi %122,3, inşaat ciro endeksi %89,4, 

ticaret ciro endeksi %119,7, hizmet ciro endeksi %142,4 arttı. 

 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi %6,2, ihracat miktar endeksi %6,8 arttı. Aynı dönemde ithalat birim değer 

endeksi %27, ithalat miktar endeksi %11,3 arttı. 

 Ağustos 2022’de Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), bir önceki aya göre %4,34 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %142,42 arttı. 

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %255,52 ile lifli bitkiler ve %196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. 

 Ağustos ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti. 

 Temmuz 2022’de konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre %8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %173,8, reel olarak %52,6 artış 

gösterdi. 

 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık bazda %9,1, aylık %0,6 arttı. 

 Euro Bölgesi sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık bazda %2,3, yıllık bazda %2,4 azaldı. 

 ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda %0,1 arttı. Yıllık bazda ise %8,3 ile son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

 ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ağustos ayında aylık bazda %0,1 ile piyasa beklentilerine paralel oranda gerileme kaydetti. 

 ABD’de perakende satışlar, Ağustos ayında aylık bazda %0,3 yükseldi. 

 ABD’de sanayi üretimi, Ağustos ayında aylık bazda %0,1’lik artış beklentisine karşın %0,2 azaldı. 

 ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Eylül ayında -9,9 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. 

 ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 213 bine geriledi. Beklentiler 226 bin olması yönündeydi. 
 

POLATLI TİCARET BORSASI VERİLERİ (12.09.2022 - 16.09.2022) 
 

 Buğday işlem hacmi miktarı 4.122.690,00 Kg, işlem hacmi tutarı 29.003.226,64 TL, işlem adedi 335, en düşük fiyat Kg başına 5,550 TL, en yüksek fiyat Kg başına 

8.450 TL’dir. 

 Arpa işlem hacmi miktarı 1.498.180,00 Kg, işlem hacmi tutarı 9.099.451,30 TL, işlem adedi 100, en düşük fiyat Kg başına 5,000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 

6,800 TL’dir. 

 Yulaf işlem hacmi miktarı 189.280,00 Kg, işlem hacmi tutarı 1.028.982,70 TL, işlem adedi 20, en düşük fiyat Kg başına 4.310 TL, en yüksek fiyat Kg başına 5,805 

TL’dir. 

 Nohut işlem hacmi miktarı 209.781,00 Kg, işlem hacmi tutarı 3.248.551,30 TL, işlem adedi 27, en düşük fiyat Kg başına 12.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 

17,500 TL’dir. 

 Kimyon işlem hacmi miktarı 2.107,00 Kg, işlem hacmi tutarı 179.095,00 TL, işlem adedi 2, Kg başına fiyatı 85.000 TL’dir. 

 Ayçiçeği (Yağlık) işlem hacmi miktarı 217.010,00 Kg, işlem hacmi tutarı 2.082.412,90 TL, işlem adedi 32, en düşük fiyat Kg başına 8.145 TL, en yüksek fiyat Kg 

başına 11.700 TL’dir. 

KAYNAK   : 
- TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri  

- İK Tarımüssü 


