
TARIM BÜLTENİ 
Tarımsal üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerde %13,4 azalırken, sebzelerde %1,8 meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,4
oranında artış göstermiştir. 2021 yılı tarımsal üretim miktarları, tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat
bitkilerinde 24,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
2021 yılı tarımsal üretim miktarları, bir önceki yıla göre tahıl ürünleri üretimi, %14,3 azalarak
31,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı tarımsal üretim miktarlarına göre Ayçiçeği
bir önceki yıla göre %16,8 oranında azalarak toplamda 2,4 milyon ton, nohut %24,6 azalışla
475 bin ton Şeker Pancarı, %20,7 azalışla 18,3 milyon ton, buğday %13,9 azalışla 17,7
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Arpa üretimi %30,7 tütün üretimi ise %7,7 oranında
azalmıştır.
2021 tarımsal üretim miktarlarına göre bir önceki yıla kıyasla salçalık biber %11,9 ile 1,45
milyon ton, ıspanak %5,7 azalışla 220 bin ton domates %0,8 azalışla 13,1 milyon ton, kuru
soğan %9,6 artışla 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
2021 tarımsal üretim miktarlarına göre bir önceki yıla kıyasla portakal %30,6 artışla 1,75
milyon ton, zeytin %32,1 artışla 1,75 milyon ton, üzüm %12,8 azalışla 3,67 milyon ton, çilek
%22,4 artışla 670 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Dünya Meteoroloji Örgütünün raporuna göre 2021 yılı raporunda sera gazı emisyonlarının,
deniz seviyelerinin, okyanus ısısının ve okyanus asitlenmesinin rekor seviyeye ulaşmıştır.
Rapora göre iklim değişikliği, dünya çapında soğuk ve sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar,
seller, kuraklık, tropik fırtına ve şiddetli fırtınalar şeklinde etkisini sürdürüyor. Raporda ayrıca
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelecekte gıda ve su kıtlığı, istihdam azalması, göç,
ekosistemlerde dengesizlik, alt yapılarda zarar, sağlıksız bir yaşam ve düşük hayat standardı
getireceği belirtiliyor.
Yağışlar mevsim normallerine göre yetersiz kalırken, olması beklenen yağışlarda tarımsal
üretim için beklenen aylarda gerçekleşememekte, Kış aylarında bazı yıllar kar yağışı
görülmezken, bazı yıllar normallerin üzerinde gerçekleşiyor olmasından dolayı çiftçiler iklim
değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir.
Kendi arazilerinde küçük ölçekli tarımla uğraşan çay, fındık, incir, zeytin, tütün vb. üreticileri,
mevsimlik tarım işçileri, işletmelerde çalışan tarım işçileri, tarımda çalışan göçmen işçilerin
bir araya gelmesiyle Tarım Sen kurulmuştur.
Türkiye’de yıllık ortalama 1,45 milyon ton çay üretilmektedir. İklim değişikliği nedeniyle
geçmişte 1.743kg/da olan verim son yıllarda 1.708 kg/da olarak gerçekleşmektedir. Eskiden
dört sürüm olan çay şimdilerde 3 sürüm bile alınamıyor. Rize iklim krizinden en çok etkilenen
mikrokliması olan bir alan, kuraklık had safhada. Bu yıl düşen yağış miktarı bir önceki yıla
göre %58 oranında azalmış durumda Uzmanlara göre önümüzdeki 30 yılda çay üretilemez
hale gelecek. 762 bin dekar olan üretim alanı son yıllarda tarıma olan ilgi nedeniyle 849 bin
dekara çıktı. Üretim alanı artsa da çiftçi başına düşen üretim giderek azalmaktadır.
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2021 yılı gıda sektöründen en çok net kar açıklayan şirketler sırasıyla Yayla Gıda, 790 milyon 467
bin TL, TAT Gıda, 228 milyon 8 bin TL, Kütahya Şeker 10 milyon 566 bin TL Pınar Gıda 133
milyon 986 bin TL, Kent Gıda 131 milyon 74 bin TL, Frigo 
Perakende 57 milyon 425 bin TL, EKIZ Sanayi 42 milyon 437 bin TL Oylum Gıda 17 milyon 901
bin TL.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Eylül 2022 verilerine göre yıllık
olarak %4,4 oranında 2022 yılında ise %2,7 oranında azalmıştır. Eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre, tereyağı üretimi %12,8, yoğurt üretimi %6,2 ve içme sütü üretimi %1,7 artarken; ayran
üretimi %4,8, inek peyniri üretimi %1,6 oranında azalmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine göre
Tarım-ÜFE, Ekim'de aylık bazda %4,59 artarken, yıllık bazda%163, 32 yükseldi. Endekste, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %123,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %111, 12 artış gerçekleşti.
Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezinin (BES_AR) raporuna göre Ekim ayı itibari ile
yoksulluk sınırı 27 bin 920 lira olmuştur. Dört kişilik bir ailede her birey asgari ücretle çalışsa dahi
aldıkları ücret yoksulluk sınırının çok altında kalmaktadır. BES-AR tarafından gıda madde fiyatları
üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması
gereken harcama tutarı Ekim ayı için 8 bin 570 liraya yükselmiştir.
Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kasım 2022 araştırmasına göre, Ankara’da
yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir
önceki aya göre % 4,87 oranında gerçekleşti. Açlık sınırı 7 bin 785 lira olurken yoksulluk sınırı da 25
bin 365 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 285 lira aştı.
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) verilerine göre Kilogram bazında
fındık içi fiyatı 200-250 TL, kabuklu fındık 100 TL, Antep fıstığı 250-350 TL ve çiğ badem fiyatı
300 TL olduğu market ve kuruyemişçilerde, ceviz içinin kilogram fiyatı 250-300 TL, kabuklu ceviz
ise 70-80 TL bandında seyretmektedir.   Kuruyemiş fiyatlarında son bir yılda fiyat artışları
ortalama%100'ü bulunca alım gücü azalan tüketici talebinin düşmesiyle, kuruyemiş satışları önceki
yıla kıyasla % 30 azalmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2022’de Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık %138,15 aylık
% 2,90 oranında artmıştır. Yıllık bazda fiyatı en çok artan %226,63 ile gübre, aylık ise fiyatı en çok
artan %19,71 ile tohum ve dikim materyali olmuştur. Yıllık bazda diğer girdiler sırasıyla Enerji %194
Bina bakım masrafları %160 Hayvan yemi %146 Tarımsal ilaçlar %111 oranında artmıştır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 455 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale
açtı. 455 bin tonluk ithalatın 195 bin tonluk kısmının 7 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında teslim
alınması öngörülüyor. Bu partide 25 tonun Bandırma, 20 bin tonun Trabzon ve 50'şer bin tonun
İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılacak.
 260 bin tonluk partide teslimatın 6 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. Bu
partinin teslimatları 10 bin ton olarak Trabzon limanına, 25'şer bin ton olarak Derince, İskenderun,
Mersin, İzmir, Bandırma ve Karasu limanlarına ve 50'şer bir ton olarak Tekirdağ ve Samsun
limanlarına yapılacak.
 Dünya Bankası İMF verilerine göre Türkiye, gıda enflasyonunda %99 oranla en yüksek 4'üncü ülke
olmuştur. Birinci Zimbabve %321 ikinci Lübnan %208 üçüncü ise Venezuela %158 olmuştur.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye 2022’nin ilk 10 ayında 3720 adet boş, 14 bin 813 adet gebe olmak üzere
toplam 18 bin 533 düve ithalatı yaptı. 2022’nin ilk 10 aylık düve ithalatına toplam 37.2 milyon dolar
döviz ödendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen küresel gıda fiyatl endeksi
Kasım’da % 0,15 düşerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü; yıllık bazda ise % 0.3
yükseldi.
TÜİK'in verilerine göre enflasyon Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.


