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GİRİŞ 

Türkiye`de 2000 yılında 92 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırken, 2017 yılında 77 milyon dekar 
alanda buğday ekimi yapılmıştır. Aynı dönemde 49 milyon ton buğday ithal edilmiş, karşılığında 13 
milyar dolar ödemiştir. Bu yılın ilk yarısında 3 milyon ton buğday ithal edilerek 634 milyon dolar 
ödemiştir. 

Buğday dünyada pek çok insanın gıda ihtiyacının karşılanması açısından büyük bir öneme sahiptir. 
Türkiye’de buğday ve buğdaydan elde edilen gıda maddelerinin tüketimi birinci sırada yer almaktadır. 
Buğday tanesinin bileşimi ortalama olarak %12 su, %70 karbonhidrat, %12 protein, %2 yağ, %2,2 
selüloz ve %1,8 kül içermektedir. 

Karbonhidrat kaynağı olan buğday, un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdaların imalatında 
kullanıldığı gibi bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi çok değişik ürünler şeklinde günlük 
beslenmemizde yer almaktadır. Öğütme teknolojisi sonucunda ortaya çıkan kepek ve diğer yan 
ürünler ile düşük kaliteli buğdaylar ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

DÜNYA BUĞDAY VERİLERİ (BİN TON) 

 

Kaynak: USDA (09.07.2018), 1/ Tahmin, 2/ Projeksiyon, 3/ Verisi bulunan son iki pazarlama yılının 
değişimini göstermektedir. 4/ FAO HRW (Hard Red Winter) ortalama ihraç fiyatlarıdır. 

USDA’nın 2018/19 üretim sezonu Aralık ayı projeksiyonlarına göre 2,6 milyar ton olan dünya toplam 
tahıl üretiminin %28’ini buğday üretimi oluştururken, 432,4 milyon ton olan dünya toplam tahıl 
ihracatının %42’sini buğday ihracatı oluşturmaktadır. 2018/19 itibariyle dünya buğday ekim alanının 
yaklaşık %55’ini Hindistan, AB, Rusya, Çin ve ABD oluştururken, bu ülkeler dünya buğday üretiminin 
yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır. 2017/18 üretim sezonunda 220 milyon ha olan dünya buğday ekim 
alanının 2018/19 üretim sezonunda %1,7 azalarak 216 milyon hektara gerileyeceği öngörülmektedir. 
Bir önceki sezona göre dünya buğday ekim alanında ve buğday verimindeki azalış öngörüsüne bağlı 
olarak 2017/18 üretim sezonunda 763 milyon ton olan dünya buğday üretiminin 2018/19 üretim 
sezonunda %3,9 azalarak 733 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Dünya buğday üretimindeki azalış 

Sütun1               2014/15               2015/16                2016/17              2017/18         2018/19 Değişim (%)3 
Alan (bin ha) 222.065 224.046 222.712 220.000 216.352 -1,7
Verim (ton/ha) 3,29 3,3 3,4 3,47 3,39 -2,3
Üretim 730.375 738.415 756.509 763.060 733.414 -3,9
Tüketim 700.352 713.665 735.421 742.121 743.679 0,2
Yılsonu Stokları 222.308 244.386 261.037 279.936 268.098 -4,2
İthalat 159.500 170.115 178.909 179.188 175.786 -1,9
İhracat 164.229 172.787 183.346 181.228 177.359 -2,1
İhracat fiyatı ($/ton)4 303 234 196 211 240 13,7



öngörüsüyle paralel olarak 2018/19 üretim sezonunda dünya buğday bitiş stoklarının önceki yıla göre 
%4,2 azalarak 268 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. 

 

Dünya buğday ihracatında önemli üretici ülkeler olan AB, Rusya, Kanada ve ABD ilk sıralarda yer 
alırken Ukrayna ve Avusturalya da önemli buğday ihracatı yapan ülkeler arasındadır. Türkiye ise 
USDA’nın verilerine göre, 2018/19 üretim sezonunda 6 milyon tonluk buğday ihracatı ile dünya 
sıralamasında 9. sırada yer almaktadır. 2018/19 üretim sezonunda dünya buğday ihracatının temel 
ihracatçı ülkelerdeki azalışa bağlı olarak %2,1 azalarak 177 milyon ton olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. 2017/18 üretim sezonunda 179 milyon ton olan dünya buğday ithalatının ise 
2018/19 üretim sezonunda %1,9 azalarak 176 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. Dünya 
buğday ihraç fiyatları (HRW) yıllar itibarıyla buğday üretimi ve ihracatındaki artışa bağlı olarak giderek 
düşmekte iken 2017/18 üretim sezonunda artma eğilimine girmiş ve 2018/19’da %13,7 artarak 240 
$/ton’a yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE BUĞDAY VERİLERİ (BİN TON) 

 

Kaynak: TÜİK (13.01.2019), 1/ Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir, 2 /TÜİK 
verilerinden TEPGE hesaplamasıdır. 

Buğday ekim alanları; Türkiye buğday ekim alanı 2018/19 üretim sezonu itibarıyla dünya buğday 
ekim alanının %3,5’ini oluşturmaktadır (1). Bu alan aynı zamanda Türkiye’de toplam işlenen tarım 
alanın %20’sini teşkil etmektedir (2). 2017/18 üretim sezonu itibariyle Türkiye buğday ekim alanı 
76,7 milyon da olup bu alanın %32’sini oluşturan ilk 10 il sırasıyla; Konya, Ankara, Diyarbakır, 
Yozgat, Urfa, Sivas, Çorum, Tekirdağ, Mardin ve Eskişehir’dir. 

 

 

 

 

Buğday üretimi; 

Sütun1
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Değişim1 (%) 

Alan ( 1000 da) 77.726 79.192 78.669 76.719 76.689 0
Verim (kg/da) 284 240 287 269 280 4,1
Üretim 22.050 19.000 22.600 20.600 21.500 4,4
Tüketim 19.375 20.462 20.122 18.795 - -0,2
Yılsonu Stokları2 3.539 3.643 3604 4.945 - -19,9
İthalat 4.030 4.454 6.573 4.762 - 24,5
İhracat 3.701 4.725 4.444 5.983 - 27,4



 2017/18 üretim sezonunda bir önceki sezona göre ekim alanında bir değişim olmazken, verimde 
%4,1’lik artış yaşanmıştır. Buna bağlı olarak buğday üretimi 2017/18 üretim sezonunda %4,4 artarak 
21,5 milyon ton gerçekleşmiştir. İklim koşullarının 2017/18 üretim sezonuna göre daha elverişsiz 
geçmesi ve verimde yaşan düşüş ile birlikte 2018/19 üretim sezonunda buğday üretiminin TÜİK 
tarafından 20 milyon tona gerilediği açıklanmıştır. 

 

 

Türkiye’de Buğday Destekleme Politikaları 

:2018yılı tarımsal desteklemeödemeleri kapsamında buğdaya 15TL/da mazot, 4 TL/da gübre desteği, 
5 Krş/kg fark ödemesi desteği, 8,5 TL/da sertifikalı tohum desteği ve 0,10 TL/kg sertifikalı tohum 
üretim desteği verilmektedir.Ayrıca 2016 yılında kaldırılan toprak analizi desteğinin 50 da ve üzeri 
araziler için 2017 yılından itibaren 40TL olarak yeniden ödenmesi kararlaştırılmıştır (3).2019 yılı 
itibariyle fark ödemesi desteği 5 Krş/kg’dan 10 Krş/kg’a çıkarılmıştır. 



 

 

 

 

 



 

2017 Aralık ayında 0,92TL/da olan buğday üretici fiyatının 2018Aralıkayında %12,1artarak 1,04TL/kg’a 
yükseldiğigörülmektedir (TÜİK, 2018). 
Buğday TMO alım fiyatı (AKS Buğday) 2017 yılında 0,94TL/kg iken2018 yılında %10,5 artarak 1,05 
TL/kg’a yükselmiştir (TMO, 2018). 
Buğday ortalama borsa fiyatları incelendiğinde 2017Aralıkayında 1,01TL/kg olan ortalama borsa fiyatı 
2018yılında%16,8artarak 1,18TL/kg’a yükselmiştir. 

 


