
BULTENA ÇANDINIYÊ 
• Li gorî Fona Diravî ya Navneteweyî (IMF), ji ber zêdebûna bihayê xurek û gubreyê li welatên ku
ji ber zêdebûna lêçûnên darayî yên ji ber rewşa cîhanî, li gorî Fona Pere ya Navneteweyî (IMF) dê
di salên 2022 û 2023 de 9 milyar dolar zêde bibe. 
• Li gorî Rêxistina Xurek û Çandiniyê (FAO), ji ber ku zêdebûna bihayên xwarinê welatên ku
jixwe xeternak kişandine nav krîzê, rojane zêdetirî 30,000 kes neçar dimînin ku malên xwe
biterikînin ji ber pevçûn û çewsandinê.
• Wekî din, FAO ji FAO re got ku nêzîkê 193 mîlyon mirovên ku di sala 2021-an de rastî
bêewlehiya xurek a akût a mezin hatine, ji bo saxbûnê hewcedarê piştgirîya mirovahî ye, ku
zêdetirî nîv mîlyonî bi karesatên mîna birçîbûn û mirinê re rû bi rû mane.
• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), bi zêdekirina bihaya şekir ji sedî 8, bihayê kîloyek
50 kîlo şekir ji 750 TLyî bû 810 TL. Bihayê şekirê ku Turkşeker da kîloya wê ji 15 TLyan derket
16,20 TLyî.
• TURKSTAT'ê daneyên Endeksa Bihayê Hilberînerê Berhemên Çandiniyê yên Îlonê eşkere kir.
Di çandinî-PPI de di Îlona 2022yan de li gorî meha berê ji sedî 7,14 û li gorî heman meha sala borî
ji sedî 156 zêde bû.
• Enflasyona meha cotmehê li Stenbolê gihîşt %108,8, ji sala 1995 û vir ve asta herî bilind a 27
salên dawî.
• Beriya 2 mehan 16 jinan ku di nav wan de endezyar, mîmar, parêzvan, mamoste û çêkerên
tekstîlê jî hene, li Yalovayê Înîsiyatîfa Hilberîn û Karsaziyê ya Jinan a Marcel Aronya û Nebatên
Aromatîk ên Derman ava kirin.
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Di sala 2017’an de kiloya firîngiya 5 TL, îsota dirêj 5 TL, pîvaz 1 TL, hêk 27 quruş û 5 lître rûnê
gulberojkan jî 24 TL bû. Menemen bi 8,5 lîreyan dibû mal. Di meha cotmehê ya sala 2022’yan de ji
bo menemenê kîloyek firîngî bûye 15 TL,, nîv kîlo îsota carliston bûye 14,5 TL, 2 pîvaz bûye 1,5 TL,
4 hêk bûye 10 TL, 100 ml rûnê gulberojkan bûye 3,5 TL. Ji ber vê yekê lêçûna menemenê di meha
cotmehê ya sala 2022’an de bûye 44,5 TL. Bihayê menemenê di pênc salên dawî de ji sedî 23 zêde
bûye.

Li Tirkiyeyê di hilberîna çandiniyê de gelek kelûpelên wekî tov, şitil, gubre, derman (jehra
çandiniyê), mazot, traktor, çinîn, kirêya erd, av û enerjiyê ji sedî 200 zêde bûne û bûye sedem ku
lêçûnên hilberînê jî zêde bibin. 

Berdêla polîtîkayên çandiniyê yên ku sermayê didin pêş coptkar didin!
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Di sala 2020’an de bihayê mazotê 6,07 TL û di sala 2021’an de 7,25 TL bû. Di sala
2022’an de li gorî sala 2020’an bihayê mazotê ji sedî 351 zêde bûye û derketiye 27,47
TL’an. 
Di meha îlonê ya sala 2020’an de bihayê traktoreke di hêza 100 hespî de 230/250 hezar
TL bû. Di sala 2021’an de di heman mehê de bihayê wê 300/450 hezar TL bû. Sala
2022’yan di heman mehê de bihayê bû derket 650/850 hezar TL’yan. 
Ji tîrmeha sala 2021’an heta tîrmeha 2022’yan din av salekê de li Tirkiyeyê bihayê
enerjiye ji sedî 143 zêde bû. 
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