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Ulusal Süt Konseyi haziran ve temmuz ayına ait çiğ süt üretim maliyet tablosunu açıkladı. Buna
göre, 1 kg çiğ sütün üreticiye maliyeti Haziran ayında 7.41 lira, Temmuz ayında ise 7.21 lira oldu. 
2019’un şubat ayında kurulan tanzim satış noktalarında o patates ve soğanın kilosu 2 liraya
indirilmişken, bugün yüzde 400 zam ile birlikte bir kilo patates ve soğanın satış fiyatı 10 liraya
çıktığı belirtildi. 
Süt ve süt ürünlerine gelen zamlardan sonra beyaz peynir, kaşar ve tereyağında küçük ambalajlı
ürünlerinde de fiyatların arttığı kaydedildi. İçerisinde toplam 60 gram, dört dilim kaşar peyniri
bulunan paket 18,75 TL’ye satıldığı açıklandı. 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2022 yılı ayçiçek alım fiyatını, ton başına sözleşmeli olan çiftçilerden
10.750 TL’den, sözleşmeli olmayan çiftçilerden ise 10.450 TL’den alacağını açıkladı. 
Pestisit, yani tarım zehiri kalıntısı sebebiyle 2021 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yapılan
Türkiye kaynaklı 372 bildirim ile, önceki üç yılın ortalamasının yaklaşık üç katına çıkarak rekor
kırıldı. 2022 yılının henüz ilk yarısında ise bu bildirimlerin sayısının 259’a ulaştığı açıklandı. 
İGSAŞ; Üre, DAP ve kompoze gübrelere zam yaptı. Gelen zamlarla birlikte, Üre gübresi 12600
TL/ton’dan 13000 TL/ton’a, DAP 17650 TL/ton’dan 18200 TL/tona ve 20.20.0 ise 11250
TL/tondan 12050 TL/tona çıktı. Amonyum Sülfat firmalar arası ortalama satış fiyatı 6200 ile 7000
TL/ton arasında değiştiği ve can gübrenin fiyatı ise 6800 ile 7200 TL/ton arasında olduğu
açıklandı. 
Son dönemde sahte gübre satışı yapıldığına dair çok fazla haber yayınlandı. Niğde, Konya, Mersin
ve Adana'da 17 çiftçinin mağdur olduğu açıklandı. 
‘Coğrafi İşaret Patentli Çiçek Balı için Arı Yetiştiricileri Birliği fiyatların 200-230 TL arasında
belirlediklerini aktardı.
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2022 yılı ayçiçeği alım fiyatını ton başına sözleşmeli olan çiftçilerden
10 lira 75 kuruştan; sözleşmeli olmayan çiftçilerden ise 10 lira 45 kuruştan alacak. Tarım Satış
Kooperatifi Çukobirlik ise alım fiyatını kilo başına 11 lira 25 kuruş olarak açıkladı.
Nazilli Ticaret Borsası, 6 üreticinin getirdiği sezonun ilk kuru incirinin kilosunun 400 lira olarak
satıldığını açıkladı. 
Tarım Kredi Marketleri’ne Merkez Birliğinden yani çiftçinin kasasından tam 434 milyon lira para
aktarıldığı ortaya çıktı.
Konya Şeker, 2022 yılı yağlık ayçiçek alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yüzde 40 yağ oranı
ayçiçek alım fiyatı 12000 TL/ton, yüzde 44 yağ oranı ayçiçek alım fiyatı 12700 TL/ton ve yüzde
50 yağ oranı ayçiçek alım fiyatı ise 13750 TL/ton olarak açıklandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 yılı mısır alım fiyatı 5.700 TL/Ton olarak açıklarken, kuru
üzüm taban fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini açıkladı. 



Toprak Mahsulleri Ofisi ton başına 14.000 TL olarak uyguladığı kabuklu kırmızı mercimek
alım fiyatını ton başına 15.000 TL olarak güncelledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022"
verilerini yayımladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde
157.89 aylık yüzde 5.00 arttı.
Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in ürünlerinde salmonella
bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı belirtildi.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, geçen yıl 1 kilogram çiçek
balının üretici maliyetinin 25-26 TL bandında gerçekleştiğini ve kendilerinin de bunu 30
TL’den toptan olarak satabildiklerini söyledi. 
Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, artan maliyetler ve enerji krizi yaşayan Avrupa'da üretimin
sekteye uğraması nedeniyle artan ihracat talebinin domates fiyatlarını bu kış 50 TL'ye kadar
çıkartacağını söyledi.
İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan
İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29 toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik bir ailenin yapması
gereken gıda harcamasının Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0,73 arttığını; açlık sınırının
ise 6.890 TL ile mevcut asgari ücretin 1.390 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
Resmî Gazete’de yayınlanan sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek ürünler arasında Nil
levreği, Pasifik morinası, Alaska mezgit balıkları gibi balıkların yanı sıra Avrupa ve mızraklı
kalamarlar gibi su ürünleri ve bunların dondurulmuş çeşitlerinin yer aldığı görüldü. 
Urfa’nın Suruç ilçesine bağlı Küçükköprü, Eskice, Küçüksergen, Büyüksergen, Ekili ve
Pınarbaşı köyleri, 2014’te tamamlanmadan açılan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi
nedeniyle bataklığa dönüştü. 
Milli Savunma Bakanı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden
üçünün seyre başlamasının planlandığını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, bu yılın yedi ayında
2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 arttığını, 144 milyar 416 milyon dolara yükseldiği
belirtti. Tarım grubu da 18 milyar 790 milyon dolarla en yüksek ocak-temmuz ihracatını
gerçekleştirdi. 
TİM Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu, ihracat konusunda Bulgaristan'a girişte büyük sıkıntılar
yaşandığına dikkat çekti. Sınır kapısında 100 milyon dolara yakın ürünün çöp olma riski
olduğunu belirtildi. 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 31 Temmuz tarihi itibariyle üçlü kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru
incirin 2020/21 sezonunda 914 milyon Dolar olan ihracatı, 2021/22 sezonunun aynı döneminde
yüzde 11’lik artışla 1 milyar 15 milyon dolara yükseldiği açıkladı. 
Hindistan Hükümeti, artan emtia fiyatlarını frenlemek adına buğday unu ihracatına kısıtlama
kararı aldı.
AB Komisyonu, bu yılın mısır üretimi için tahminini ikinci kez düşürdü. Komisyon, 2022-23
sezonu için mısır üretim beklentisini bir ay önce açıkladığı 65,8 milyon tona göre yüzde 10
azaltarak 59,3 milyon tona çekti. Bu, son 7 yılın en düşük üretimi olacak.
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Mevsimsel Ürünler


