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SAYI: 13                                    ARALIK 2020  

DÜNYADA BUĞDAY 

 
Kaynak: IGC, *Tahmin, **Projeksiyon  

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığınca 2020 sezonu için yaklaşık 29 milyon hektar alanın hasat 

edildiği ve 88 milyon ton üretim gerçekleştiği açıklanmıştır. Rusya 15 Aralık 2020 itibariyle 

yaklaşık 24 milyon ton buğday ihraç etmiştir. Rusya’da 2021 üretim sezonu ekilişleri 

tamamlanmış olup yeteri kadar yağışın olmaması nedeniyle buğday ekimlerinin yaklaşık 

%22’sinde sorun olacağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu nedenle 2021 yılı üretimi için 

riskler devam etmektedir.  

Ukrayna’da hava koşullarının düzelmesi ile birlikte yaklaşık 6,1 milyon hektar alana kışlık ekim 

yapılmış olup geçen seneye göre ekilişlerde bir miktar azalma olduğu değerlendirilmektedir. 

Ayrıca Ukrayna’da buğday ihracatının yaklaşık 12,3 milyon tona ulaştığı bilgisi 

paylaşılmaktadır. 

Çin, Hindistan ve Pakistan’da üretim alanlarında artış beklenmektedir. Arjantin’de buğday 

hasadı %75 seviyelerinde olup Kanada’da ise 2020 üretiminin geçen seneye göre %7,7 artış ile 

35,2 milyon ton olacağı değerlendirilmektedir. 

Kaynak: IGC, USDA 

2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021**

Üretim (milyon ton) 762 732 763 765

Tüketim (milyon ton) 740 740 746 752

Stok (milyon ton) 269 261 279 292
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Uluslararası Hububat Konseyi (IGC); Kasım ayında 2020/2021 sezonu buğday üretim 

tahminini Ekim ayına göre 1 milyon ton artırarak 765 milyon ton, tüketimi 1 milyon ton 

artırarak 752 milyon ton ve stok miktarını 1 milyon ton artırarak 292 milyon ton olarak 

öngörmektedir. 
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TÜRKİYE’DE BUĞDAY 

 
Kaynak: TÜİK 

Ülkemizde 2019 yılı buğday ekilişi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon tondur. Ekiliş 

alanlarının 57,5 milyon dekarında 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekarında                

3,15 milyon ton makarnalık buğday üretilmiştir. 2018/2019 pazarlama yılı toplam buğday 

tüketimi 18,8 milyon ton olup buğday yeterliliği ise %100,5’tir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fiyatlar 

 

Kaynak: TMO, T.C. Merkez Bankası ilgili yıl/ay dolar kuru alınmıştır.*25.12.2020 tarihli fiyat alınmıştır. 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ekim Alanı (milyon da) 78,66 76,71 76,68 72,99 68,46

Üretim  (milyon ton) 22,60 20,60 21,50 20,00 19,00

Tüketim  (milyon ton) 18,80 18,76 18,19 18,80
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2020 yılı buğday üretimi bir önceki yıla göre %7,9’luk artışla 20,5 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 
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TMO tarafından yayınlanmakta olan Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları Bültenine göre; 

25.12.2020 tarihinde yurt içi ekmeklik buğday piyasa fiyatı 2.067 TL/ton (273 $/ton) olup 

Rus ekmeklik buğday fiyatı ise 262 $/ton’dur. Aynı tarihte Polatlı Ticaret Borsasında ekmeklik 

buğday fiyatı 2.198 TL/ton   (291 $/ton) olup Konya Ticaret Borsasında ise 2.153 TL/ton        

(285 $/ton) olarak işlem görmektedir.  

Ayrıca aynı tarihte makarnalık buğday piyasa fiyatı 2.306 TL/ton (305 $/ton) olup Konya 

Ticaret Borsasında 2.253 TL/ton’dan (298 $/ton) işlem görmektedir. 

DIŞ TİCARET 

 
Kaynak: TÜİK, Buğday ve Mamul Madde Karşılığı 

Kaynak: TMO, *2020 Ocak-Ekim 

Ülkemiz buğday dış ticaretinde 2019 yılında 9,8 milyon ton buğday 2,3 milyar $ karşılığında 

ithal etmiş olup buna karşılık 7,5 milyon ton buğday karşılığı buğday mamulleri (un, makarna, 

bulgur, irmik ve bisküvi) ihracatı gerçekleştirerek 2,9 milyar $’lık ihracat geliri elde edilerek net 

600 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edilmiştir. 

2020 yılı ilk 10 ayında 7,6 milyon ton ve 1,8 milyar $ karşılığında buğday ithalatı gerçekleşmiş 

olmasına karşın 6,3 milyon ton buğday karşılığı 2,4 milyar $’lık mamul madde ihracatı 

gerçekleştirilerek net 600 milyon $ dış ticaret fazlası elde edilmiştir. 

2015 2016 2017 2018 2019

İthalat Miktarı (Ton) 4.380.795 4.341.241 5.159.613 5.821.561 9.844.958

İhracat Miktarı (Ton) 5.685.425 7.025.117 7.389.854 7.485.819 7.579.010

İhracat Değeri        (Bin $) 2.468.153 2.526.235 2.626.173 2.715.860 2.905.317

İthalat Değeri        (Bin $) 1.175.849 984.338 1.149.518 1.360.506 2.331.859
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TÜRKİYE MAMUL MADDE İHRACAT RAKAMLARI 

Yıllar 
Un 

(ton) 

Makarna 

(ton) 

Bulgur 

(ton) 

İrmik 

(ton) 

Bisküvi 

(ton) 

Toplam 

(ton) 
Değer 

(bin $) 

Buğday 

Karşılığı 

(ton) 

2016 3.532.690 831.139 276.439 39.621 407.956 5.087.846 2.514.796 6.998.614 

2017 3.489.624 1.055.256 257.298 59.659 442.632 5.304.469 2.611.344 7.347.840 

2018 3.308.362 1.206.750 262.094 80.152 467.961 5.325.320 2.691.954 7.416.177 

2019 3.262.133 1.272.881 262.615 81.461 520.667 5.399.757 2.877.584 7.511.956 

2020* 2.516.191 1.239.887 225.798 66.847 433.612 4.482.335 2.448.896 6.290.815 

2019 yılında elde edilen ihracat gelirine 2020 yılı ilk 10 ayında ulaşılmıştır. 
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DEĞERLENDİRME 

               

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Kasım ayı yağışları Adıyaman, Şanlıurfa, Doğu Karadeniz sahil kesimi, Tunceli, Erzurum, Kars 

civarları hariç yurdun tamamında azalma göstermiştir.  

Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzey ve batısında normale göre azalmalar yer yer %80’lerin 

üzerine çıkmıştır. Ege ve Marmara Bölgeleri’nde son 40 yılın en düşük ikinci Kasım ayı yağışı 

gerçekleşmiştir. 

2021 Üretim Sezonu Buğday Ekilişleri 

İç Anadolu Bölgesi: Ankara’da ekilişler tamamlanmış olup yağış beklenmektedir. Ankara ili 

Bala ilçesinde baklagil ekilişi yapılan bazı alanlarda buğday ve arpaya geçişlerin olduğu, Polatlı 

ilçesinde ise arpadan buğdaya geçişlerin olacağı Konya da ise arpa ekim alanlarında %3, 

makarnalık buğday ekim alanlarında ise %2’lik artış olacağı öngörülmektedir. Eskişehir ilinde 

ise sulu alanlarda buğdaydan dane mısır, şekerpancarı ve ayçiçeğine geçişlerin olduğu ayrıca 

kuru alanlarda ise arpa ekilişlerinin buğdaya göre daha fazla gerçekleştiği değerlendirilmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgede ikinci ürün hasatlarının tamamlanmasıyla birlikte sulu 

alanlarda buğday ekilişleri devam etmektedir. Şanlıurfa ilinde mercimek ve pamuk alanlarına 

kayma nedeniyle buğday alanlarında %10 oranında azalma beklenmektedir. Mardin ilinde 

buğday alanlarında azalış görülmemekle birlikte %90 oranında ekilişler tamamlanmıştır. 

Diyarbakır da ise buğday alanlarından pamuk alanlarına bir miktar kaymaların olacağı 

beklenmektedir. 
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Marmara Bölgesi: Bölge genelinde Balıkesir’in iç bölgeleri hariç ekilişler tamamlanmıştır. 

Balıkesir’de sulu alanlarda buğdaydan kaçış olduğu fakat kuru alanlarda buğdaya geçiş olması 

genel anlamda ekim alanlarında daralma olmayacağı öngörülmektedir. Edirne ilinde hububat 

ekilişlerinde yaklaşık %4 oranında artış beklenmektedir. Tekirdağ’da erken ekimlerde çıkışlar iyi 

durumda olup buğday ve arpa ekilişlerinde daralma olmadığı değerlendirilmektedir. 

Kırklareli’nde ise buğday, arpa ve yulaf ekim alanlarında artış beklenmekte olup arpa da özellikle 

sulanan ve ikinci ürün ekilişi yapılacak arazilerde artışın olacağı değerlendirilmektedir.  

Akdeniz Bölgesi: Bölge genelinde ekilişler tamamlanmış olup buğday fiyatlarındaki artış ve 

ekolojik olarak ikinci ürün yetiştiriciliğinin uygun olması nedeniyle Adana da bir önceki yıla 

göre ekim alanlarında %10 oranında artışın olacağı öngörülmektedir. Hatay ilinde pamuk 

primlerindeki artış ve mısır fiyatlarının yüksek seyretmesi hububat alanlarından bu ürünlere bir 

miktar kayma olmasına sebep olacağı düşünülmektedir. 

Karadeniz Bölgesi: Yağışların yetersiz olması nedeniyle ekilişlerin yavaş ilerlemesine neden 

olmuştur. Amasya ilinde kuru alanlara ekim yapılmış olup yağış beklenmektedir. Samsun ilinde 

ise buğday ve arpa ekilişleri tamamlanmış olup çıkışların istenilen düzeyde gerçekleşmesi için 

yağışlar beklenmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağışların yetersiz olması ekilişleri kısmen etkilemiştir. 

Yağışların yetersiz kalması durumunda bitki çıkışlarında sorun yaşanabilecektir. Ayrıca Bingöl 

iline kurulacak olan süt fabrikası nedeniyle üreticilerin hububat alanlarından yem bitkileri 

alanlarına geçiş yapacağı değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Ege Bölgesi: Buğday ekilişleri toprağın istenilen düzeyde olmaması nedeniyle Eylül ayının 

sonlarına doğru başlamıştır. Sulanabilen arazilerde çıkışların olduğu kuru alanlarda ise yağışların 

başlaması ile birlikte çıkışların hızlanması beklenmektedir. 

HAZIRLAYAN 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı 

 0 312 258 82 00 

 urunmasalari@tarimorman.gov.tr 


