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2021 yılında ihracat bir önceki yıla göre %32,9 artarak 225,4 milyar dolara yükselmiştir.İthalat ise
2021 yılında 271,3 milyar dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83,1’e
yükselmiştir. 
2021 yılında hububat ithalatı 2020 yılına göre 1,6 milyon ton daha az gerçekleşmiştir. TMO
(Toprak Mahsulleri Ofisi), yurtiçi piyasalarını yönetemediği için bir yılda yaklaşık 6 milyon tonu
aşan hububat ithalatı yapmıştır. Ekmeklik buğdayın ortalama ithalat maliyeti 2021 yılında 2020
yılına göre %29 artarken, Ekmeklik buğdayın tonu 2020 yılında ton başına 232 dolardan ithal
edilirken 2021 yılı ortalaması 297 dolar olmuştur.
Rusya'dan en fazla tarım ürünleri ithal eden ülke 4,3 milyar dolar ile Türkiye olmuştur. Rusya'dan
en fazla tarım ürünleri ithal eden ülke 4,3 milyar dolar ile Türkiye olmuştur. Türkiye, 2021 yılında
Rusya'dan 1,8 milyar dolar değerinde 6,7 milyon ton buğday, 1,1 milyar dolar değerinde 913 bin
ton ham yağ, 309 milyon dolar değerinde 1,2 milyon ton arpa, 235 milyon değerinde 1,1 milyon
ton kepek, 206 milyon dolar değerinde baklagil  ithal etmiştir.
USDA (ABD Ziraat Dairesi) Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri, Ocak 2022 raporuna göre;
ABD ve Rusya’nın buğday ihracatını kısıtlamalarının etkisiyle küresel buğday ihracatının 1,1 ton
azalması öngörülmüştür. Küresel mısır üretiminde, Brezilya, Arjantin, Kenya, Meksika, AB ve
Paraguay üretim tahminindeki azalmanın etkisiyle düşüş beklenmektedir.
7 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Tarım ve Orman
Bakanlığı Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) niteliğinde olan 1 mısır ve 1 soya çeşidinin
hayvan yemi amacıyla kullanımına, un ve fırıncılık ile nişasta işleme ve yem endüstrisi dahil farklı
alanlarda kullanılan ve GDO yöntemiyle geliştirilen 1 enzim türünün üretimi için de 10 yıl izin
verdi.
Yerli tütün ticaretine hapis cezası öngören yasal düzenlemeyle birlikte tütün ticaretiyle geçimini
sağlayan esnaf, tütün diyarı olarak bilinen Adıyaman ili başta olmak üzere birçok ilde kepenk
kapatmaya başladı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 Ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını
açıkladı. Ekmeklik buğday fiyatı %23 artışla tonu 2625-2675 TL’den 3225 – 3275 TL’ye arpa
fiyatı ise %24’lük artışı ile tonu 2050 TL’den Ocak ayı itibariyle 2550 TL’ye yükseltmiştir. 
Tarım Kredi Kooperatifi çiftçinin değil rant odaklarının kooperatifi haline gelmiştir. Tarım Kredi
Kooperatifi yönetim kurulu üyelerinin maaşı dışındaki huzur hakkı asgari ücrete yapılan zam ile
14 bin TL'den 20 bin TL'ye yükselmiştir.
 

Tarımda net ithalatçı olmanın nedeni AKP’dir. 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı damızlık sığır satış fiyat listesine göre sığır fiyatı
geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %50 oranında yükselmiştir.2021 yılında sığır en yüksek fiyatı 20 bin
TL iken 2022 yılında 30 bin TL'ye yükselmiştir.
Türkşeker, 2022/2023 üretim yılı pancar alım fiyatını 800 TL/ton olarak belirledi. Ancak pancar
üreticileri açıklanan rakamın sezon sonu fiyatı olduğu için döviz kurundan kaynaklanan emek
kayıplarının karşılanmasını istemektedir.

Ardahan’da 34 yaşındaki üç çocuk babası Fuat Avşar, banka ve Tarım Kredi Kooperatifi ne
faizleri ile birlikte 770 bin lira olan borcunu ödeyemediği için 23 Ocak 2022’de intihar etti.
Çiftçilerin özel banka ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borcu son bir yıl içerisinde  35 milyar
artarak toplam olan toplam borcu 172 milyar liraya çıkmıştır.
Girdi fiyatlarının üretimi sürdürülemez duruma getirecek düzeyde yükselmesi karşısında ezilen ve
borcunu borçla kapatmaya çalışan çiftçi, arazisini bankalara “rehin” bırakıyor. Türkiye'de yaklaşık
24 milyon hektarlık tarım arazisinin 4 milyon hektarı bankalar tarafından ipotek altına alınmıştır.
Türkiye'de 3 milyon 110 bin 772 parsel tarım arazisi üzerinde ipotek bulunmaktadır. 
İpotekli tarım arazilerinin toplam büyüklüğü 5 milyon 600 bin futbol sahasına tekabül etmektedir.
Türkiye'de ipotekli tarım arazisi parsel sayısında birinci sırada 151 bin 551 parsel ile Konya, ikinci
sırada 143 bin 272 parsel ile Manisa üçüncü sırada ise 108 bin 963 parsel ile İzmir yer
almaktadır. 
Son bir yıl içerisinde gübre fiyat artışı %500’e varan oranlarda yükselmiştir. Son bir içerisindeki
gübre fiyat artışına göre Amonyum Sülfat (ton/TL) 1800 TL’den 13 bin 780 TL’ye CAN gübre
1480 TL’den  11 bin 300 TL’ye Amonyum Nitrat 3000 TL’den 10 bin 250 TL’ye Üre Azot 3800
TL’den  20 bin 980 TL’ye DAP gübre 3700 TL’den 14 600 TL’ye 20.20.0 3600 TL’den 12 bin 160
TL’ye yükselmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre 2021 aralık ayında
%36,06 olan yıllık tüketici enflasyonu, 2022 ocak ayında %48,69’a yükselerek son, 20 yılın en
yüksek enflasyonu oranı olmuştur. ·Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu
%114,87 ve ocaktaki enflasyon artışını %15,52. olarak hesaplamıştır.
TÜİK Ocak ayı verilerine göre fiyatı artan ürünler arasında Margarin %127 Mercimek %109
Tavuk eti %94 Makarna %83 Nohut %83 Un %71 Meyve suyu %69 Yumurta %61 Süt & süt
ürünleri %60-77 Ekmek %59 Balık %56 Ayçiçek yağı %55 Dana eti %53 Toz şeker %52 Salam,
Sucuk, Sosis %44-76 oranında yükselmiştir.
31 Ocak 2021 yılında litre fiyatı 7,32 olan mazotun 31 Ocak 2022 tarihindeki litre fiyatı 14,35
TL’ye yükselmiştir. Mazota yapılan zamlardan olumsuz etkilenenlerin başında çiftçiler ve
tüketiciler gelmektedir. Mazota yapılan son zamlardan sonra 1 dekar alandaki buğday üretiminin
mazot maliyeti 110 TL’yi geçerken çiftçiye verilen mazot desteği ise 22 TL ‘de kalmıştır. 2021
yılına oranla üretimin maliyeti %300’ün üzerinde seyir ettiği için tükettiğimiz gıda fiyatları üretim
maliyetlerinin üzerinde artacaktır.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ocak ayı Küresel Gıda Fiyat Endeksine göre
gıda fiyatları 2021 yılında son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselmiştir. FAO Küresel Gıda Fiyat
Endeksi aylık olarak %1,1 oranında artarak 135,7 puan olurken, yıllık olarak %19,6 oranında
yükselmiştir. FAO Hububat Fiyat Endeksi, Ocak ayında ortalama 140,6 puan ile aylık %0,1
artarken, yıllık %12,5 yükselmiştir. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Ocak'ta aylık %4,2 artış ve
yıllık %33,8'lik yükseliş sonucu 185,9 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Çiftçilerin borcu kamu borcu olarak üstlenilmelidir!

 Gıda fiyatlarının artmasının nedeni AKP’dir!
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Türkiye Ziraat Odaları Birliğine (TZOB) göre 2022 ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat
farkı 4,5 kata ulaşmıştır. Ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla görüldüğü ürün
%339 ile elma olmuştur.Ocak ayında tarla ile market arasındaki fiyat farkı olan ürünler, oranları
yüksekten düşüğe sırasıyla kuru soğanda, %293 portakalda, %287 yeşil mercimekte %236 marulda
%224 nohutta %222 olmuştur.

·     
       Ocak Ayı Mevsimsel Tarım Ürünleri


