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 BUĞDAY                                                      

 

 Ü lkemizin 38 milyon ton olan hububat üretiminin %53’ünü buğday oluşturmaktadır. 
 2022 Yılı 2. Tahminine göre toplam Buğday üretimimiz (Geçen yıla göre %11,9 artışla) 19.750.000 tondur. (01.11.2022) 
 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) 3.003 bin tondur. 
 2021 Yılı 12 aylık makarna ihracatımız (geçen yılki 1.471 bin tona karşılık) 1.365 bin tondur. 
 2022 Yılı il 8 aylık ekmeklik buğday ithalatımız 5.140 bin ton, makarnalık buğday ithalatımız 83 bin tondur.  
 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 29 Kasım 2022, Salı günü toplam 455.000 tonluk yeni bir Kırmızı Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir. 
 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 21 Ekim 2022, Cuma günü toplam 495.000 tonluk (12 Protein) Kırmızı Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu ihale, hasat döneminden sonraki ilk Ekmeklik Buğday İthalat İhalesi olma özelliği taşımaktadır. 
 Bağlantısı yapılmış olan toplam 495.000 tonluk Kırmızı Ekmeklik Buğdayın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 339,73 $/Tondur (yaklaşık 5 $/tonluk liman ve 

sair masraflarla birlikte 6.412 TL/Ton). 
 TMO tarafından en son 23.03.2022’de yapılmış olan Kırmızı Ekmeklik Buğday İthalat İhalesinde ortalama 437,74 $/Ton fiyatla toplam 245.000 tonluk alım 

gerçekleştirilmişti. 
 TMO tarafından 2021 Yılı hasat döneminden sonra ilki 30.06.2021’de, sonuncusu ise 23.03.2022’de olmak üzere, gerçekleştirilmiş olan 12 (oniki) ayrı ithalat ihalesi 

neticesinde 3.845.000 ton Kırmızı Ekmeklik Buğday ithalatı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 356,84 $/Ton’du.  
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. 

 İç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 6.500 – 7.500 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 7.500 – 8.500 TL/Ton arasındadır. 
 Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 7.296 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 7.246 TL/Ton’dur. 
 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 320-350 $/Ton arasında değişmektedir.  Rusya’nın Ükrayna’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                                                         
 

 2022 Yılı 1. Tahminine göre toplam Arpa üretimimiz (Geçen yıla göre %47,8 artışla) 8.500.000 tondur. (01.11.2022) 
 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 ilk 8 ayda 948 bin tondur. 
 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 01 Aralık 2022, Perşembe günü toplam 495.000 tonluk yeni bir Yemlik Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir. 
 Geçtiğimiz 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. 

 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 11 Ekim 2022, Salı günü toplam 495.000 tonluk bu sezonun ilk Yemlik Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilecektir.  İhale 
sonucunda [Türkiye Limanları Teslimi (C+F) esasıyla] ortalama 330,23 $/Ton fiyatla toplam 495.000 tonluk alım gerçekleştirilmiştir. 

 TMO tarafından en son 20.01.2022’de yapılmış olan Arpa İthalat İhalesinde ortalama 324,42 $/Ton fiyatla toplam 345.000 tonluk alım gerçekleştirilmişti.  
 TMO tarafından geçtiğimiz hasat döneminden sonra ilki 24.06.2021’de, sonuncusu ise 20.01.2022’de olmak üzere, gerçekleştirilmiş olan 9 (dokuz) ayrı ithalat ihalesi 

neticesinde 3.205.000 ton Arpa ithalatı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 304,20 $/Ton’du.  
 05.06.2022’de açıklanan Arpa (müdahale) alım fiyatı 5.500 TL/Ton + 500 TL/Ton Hububat Alım Primi ile birlikte 6.000 TL/Ton’dur. 
 30.06.2022’de alım fiyatı 5.700 TL/Ton + 500 TL/Ton Hububat alım Primi ile birlikte 6.200 TL/Ton’a çıkarılmıştır. 
 İç piyasada ton başına 5.800-6.500 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama 5,844 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası’nda ortalama 6,094 

TL/Ton arasındadır.  
 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal arpa fiyatları 330-340 $/Ton arasında değişmektedir. Rusya’nın Ükrayna’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                                                     
 

 2022 Yılı 2. Tahminine göre toplam Mısır üretimimiz (Geçen yıla göre %23 artışla) 8.300.000 tondur. (01.11.2022) 
 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 ilk 8 ayda 2.409 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 antrepolarda 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 Ekim ayı ortalama fiyatı 5,243 TL/Tondur. Konya Ticaret 
Borsasında ise Eylül ayı ortalama fiyatı 5,330 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. 

 Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal mısır fiyatları 290-305 $/Ton arasında değişmektedir.  Rusya’nın Ükrayna’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                                              
 

 2022 Yılı 2.Tahminine göre toplam Çeltik üretimimiz (Geçen yıla göre %5 azalışla) 950.000 tondur.  

 2021 Yılı pirinç ithalatımız 280.000 ton, 2022 Yılı ithalatımız ise ilk 8 ayda 57 bin tondur. 2021 Yılı ortalama ithalat fiyatı 552,65 $/ton, 2022 Yılı ortalama fiyatı 491,58 

$/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. 

 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2022 tarihinde yapılan “Kamuoyu Açıklaması” ile çeltik alım fiyatlarının ton başına 1.000 TL artırılmasına 

karar verildiğinden bahisle; 

Alım fiyatlarının (TL/Ton olarak) Baldo Grubu için 16.000, Cammeo Grubu için 15.500, Özgür Grubu için 15.000, Osmancık-97 Grubu için 14.500, Vasco-Ronaldo 
Grubu için 14.000, Luna CL ve Diğer Üzun Tane Çeltikler için 13.500 olarak ilan edilmiştir. 

 Ayrıca, tüm üreticilerin açıklanan bu yeni alım fiyatlarından yararlanacağı bildirilmiştir. 
 

TİCARET BORSALARI VE TÜRİB SATIŞ FİYATLARI 
 
 

 Satış Salonu Olan Ticaret Borsaları’nda (15 Borsa) Oluşan Ortalama Satış Fiyatları, 

 25 Kasım 2022’de (Son İşlem Günü) ; 
Ekmeklik Buğday 6.648 TL/Ton, Makarnalık Buğday 8.075 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.828 TL/Ton, Mısır 5.127 TL/Tondur. 

 21 – 25 Kasım 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 6.747 TL/Ton, Makarnalık Buğday 8.115 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.962 TL/Ton, Mısır 4.994 TL, Yulaf 5.457 TL/Ton, Çavdar 5.591 TL/Tondur. 

 01 – 25 Kasım 2022’de (Bu Ay) ;  
Ekmeklik Buğday 6.826 TL/Ton, Makarnalık Buğday 8.121 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.038 TL/Ton, Mısır 5.183 TL/Ton, Yulaf 5.430 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 İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) oluşan ortalama Satış Fiyatları, 

 25 Kasım 2022’de (Son İşlem Günü) ; 
Ekmeklik Buğday 6.473 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.688 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.884 TL/Ton, Mısır 5.262 TL/Ton, Yulaf 5.825 TL/Ton, Çavdar 5.750  
TL/Tondur. 

 21 – 25 Kasım 2022’de (Geçen Hafta) ; 
Ekmeklik Buğday 6.516 TL/Ton, Makarnalık Buğday 7.989 TL/Ton, Yemlik Arpa 5.988 TL/Ton, Mısır 5.292 TL/Ton, Yulaf 5.613 TL/Ton, Çavdar 5.750 
TL/Tondur. 

 01 – 25 Kasım 2022’de (Bu Ay) ; 
   Ekmeklik Buğday 6.697 TL/Ton, Makarnalık Buğday 8.057 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.026 TL/Ton, Mısır 5.439 TL/Ton, Yulaf 5.665 TL/Ton, Çavdar 5.743  
   TL/Tondur. 

 

İKLİM DURUMU BİLGİLERİ (Ekim 2022)                                              
 

 Türkiye genelinde Ekim ayında yağışlarda normaline göre %38 azalma, geçen yıl Ekim ayına göre ise %2 artma gözlenmiştir. 

 Tüm bölgelerde Ekim ayında %5-77 arasında değişen oranlarda daha az yağış gerçekleşmiştir. 

 Doğu Anadolu, Marmara ve Ege Bölgelerinde %13-72 daha az, diğer bölgelerde ise %11-242 daha fazla yağış gerçekleşmiştir. 

 İç Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %37’si); Ekim ayı yağışları 21,2 mm, normali 31,5 mm ve 2021 yılı Ekim ayı yağışı 6,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre 

%33 azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %100’den fazla artış gerçekleşmiştir. Bölgede devam eden ekilişler Kasım ayında da sürecektir. 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %16’sı); Bölgenin Ekim ayı yağışı 18,7 mm ve 2021 Ekim ayı yağışı 14,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %45 

azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %31 artma gerçekleşmiştir. 

 Marmara Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %11’i); Bölgenin Ekim ayı yağışı 20,7 mm, normali 72,0 mm ve 2021 yılı Ekim ayı yağışı 47,2 mm’dir. Yağışlarda normaline 

göre %71, 2021 yılı Ekim ayı yağışlarına göre ise %56 azalma gerçekleşmiştir. 

 Karadeniz Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %10’u); Bölgenin Ekim ayı yağışı 70,7 mm, normali 74,5 mm ve 2021 Ekim ayı yağışı 13,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre 

%5 azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %11 artma gerçekleşmiştir. 

 Akdeniz Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %9’u); Bölgenin Ekim ayı yağışı 26,4 mm, normali 48,7 mm ve 2021 Ekim ayı yağışı 63,6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre 

%46 azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %100’den fazla artış gerçekleşmiştir. 

 Doğu Anadolu Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %9’u); Bölgenin Ekim ayı yağışı 29,6 mm, normali 45,5 mm ve 2021 Ekim ayı yağışı 34,0 mm’dir. Yağışlarda normaline 

göre %35 azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %13 azalma gerçekleşmiştir. 

 Ege Bölgesi (ülkemiz buğday üretiminin %8’i); Bölgenin Ekim ayı yağışı 10,7 mm, normali 47,2 mm ve 2021 Ekim ayı yağışı 37,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %77 

azalma, 2021 yılı Ekim ayına göre ise %72 azalma gerçekleşmiştir. 

 Türkiye genelinde Eylül ayı yağışlerı gerek normali gerekse geçen yıl yağışlarının altında kalmıştır. 

 Ülkemiz genelinde kışlık hububat ekilişleri devam etmektedir. Yağıların azlığı nedeniyle Ekim ayında ekilişlerin %70’i tamamlanmış olması gerekirken bu oran %40’larda 

kalmıştır. 
 

EKONOMİK VERİLER                        
 

 TCMB 24.11.2022’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını 1,50 puan indirerek %9’a 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, 

22.09.2022’de %12,00’a, 20.10.2022’de %10,50’ye, 24.11.2022’de de %9,00’a düşürülmüştür.) 

 TCMB politika faizini piyasa beklentisi paralelinde 150 baz puan düşürerek %9 seviyesine indirdi. TCMB, Ağustos ayında başlattığı faiz indirim döngüsünün toplam 

500 baz puanlık indirimin ardından sonlandırılmasına karar verdiğini açıkladı. 

 Ekim 2022’de 76,2 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2022’de bir önceki aya göre %0,6 artarak 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 

dönemde hanenin maddi durumu endeksi %1,5 arttı, hanenin maddi durum beklentisi endeksi %0,5 azaldı, genel ekonomik durum beklentisi endeksi %3,4 arttı. 

 Kasım ayında mevsim etkilerinden arındırılmış, Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla %1 azalışla 118,1, Perakende Ticaret Güven Endeksi %2,1 artışla 

121,9 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi %1,2 artışla 91,6 seviyesinde gerçekleşti. 

 Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 97,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki azalışta, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, 

sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı göstergeleri etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 101,3 seviyesinde gerçekleşti. 

 Kasım ayında imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 1,0 puan azalışla %75,9, mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,7 

puan azalışla %75,9 seviyesinde gerçekleşti. 

 Ekim ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), bir önceki aya göre 1,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %103,79 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık 

%103,72, aylık %1,37 artış gerçekleşti. 

 Eylül ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,15 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 

%103,79 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık %103,72, aylık %1,37 artış gerçekleşti. 

 Eylül ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), bir önceki aya göre %2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,15 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal 

yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %145,02 artış gerçekleşti. 

 Euro Bölgesi tüketici güveni, Kasım ayında bir önceki aya göre 3,6 puan artarak -23,9 seviyesinde gerçekleşti. 

 Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarken 47,3 ile eşik değerin altında gerçekleşti. 

 Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 48,6 oldu. 

 ABD’de Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında 47,6’ya gerileyerek imalat sektörü aktivitesinin daralmaya işaret etti. 

 ABD’de Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,1 oldu. Endeks 47,9 olan piyasa beklentisinin altında 

gerçekleşti. 

 ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 240 bin oldu. Beklentiler 225 bin olması yönündeydi.  
 

POLATLI TİCARET BORSASI VERİLERİ (21.11.2022 - 25.11.2022) 
 

 Buğday işlem hacmi miktarı 5.934.278,00 Kg, işlem hacmi tutarı 43.183.837,13 TL, işlem adedi 366, en düşük fiyat Kg başına 5.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 8.800 TL’dir. 

 Arpa işlem hacmi miktarı 1.406.280,00 Kg, işlem hacmi tutarı 8.314.878,44 TL, işlem adedi 97, en düşük fiyat Kg başına 5.125 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.200 TL’dir. 

 Yulaf işlem hacmi miktarı 204.080,00 Kg, işlem hacmi tutarı 1.169.028,36,00 TL, işlem adedi 7, en düşük fiyat Kg başına 5.600 TL, en yüksek fiyat Kg başına 5.800 TL’dir. 

 Mısır işlem hacmi miktarı 6.819.880,00 Kg, işlem hacmi tutarı 32.995.049,25 TL işlem adedi 144, en düşük fiyat Kg başına 3.800 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.023 TL’dir. 

 Ayçiçeği (Yağlık) işlem hacmi miktarı 77.184,00 Kg, işlem hacmi tutarı 844.771 TL, işlem adedi 8, en düşük fiyat Kg başına 10.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 11.300 TL’dir. 

 Nohut işlem hacmi miktarı 4.780,00 Kg, işlem hacmi tutarı 66.920,00 TL, işlem adedi 1, Kg başına fiyat 14.000 TL’dir. 
 

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

- İK Tarımüssü 


