HAZİRAN 2022

TARIM BÜLTENİ
Haziran’da Zam Yağmuru Devam Ediyor!
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) indirimli un satışı yaptığı 50 kg’lık torbanın fiyatı, 260
TL olmasına rağmen ekmek fiyatı, 5 TL’ye çıktı. İstanbul, Rize ve Eskişehir’de 250 gr
ekmeğin fiyatı 5 TL oldu. Diğer kentlerde 210 gr ekmeğin fiyatı 4 TL olmuştur.
TMO 2022 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını artan girdi maliyetlerinden dolayı
güncellemek zorunda kalmıştır. Buna göre buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak
6.450 TL'ye, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5.700 TL'ye, makarnalık buğday fiyatı
6.900 TL'ye yükseltildi.
Son bir yılda mazotun litre fiyatı %240 benzinin litre fiyatı %260 oranında zamlanmıştır.
Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere %67, diğerlerine %37
zam yaptı.
TMO’nun, Mart’ta 129 TL’den satışa sunduğu ayçiçek yağının fiyatı, Haziran’da 135
TL’ye yükselmiştir.
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da tüketici fiyatlarını ölçen Ücretliler
Geçinme Endeksi Haziran’da yıllık yüzde 94,19 artarak son 24 yılın en yüksek seviyesine
çıkmıştır.
DÜNYA
GÜNÜ maaşlarına
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş yönetim kurulu
üyelerinin
KUTLAMALARI
ek olarak verilen aylık huzur hakkı 12 bin TL'den 14 bin TL'ye çıkarıldı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem bünyesinde 1000 ton arpa
EĞLENCELİ
yanlış depolamadan dolayı çürüyerek yaklaşık 6,5 milyon TL zarara neden olmuştur.
BİLGİLER VE
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Gübretaş; DAP, 20.20.0
ve 15.15.15
gübrelerine
GENEL
KÜLTÜR
zam yaptı. DAP gübreye tonda 1300 lira zam yapılarak gübre fiyatı 14200 TL’den 15500
TL’ye çıktı. 20.20.0 gübreye tonda 910 lira zam yapılarak gübre fiyatı 9050 TL’ye çıktı.
20.20.0 (Zn) gübreye tonda 1050 lira zam yapılarak gübre fiyatı 11200 TL oldu. 15.15.15
gübreye tonda 900 lira zam yapılarak gübre fiyatı 10200 TL’ye çıktı. 15.15.15 (Zn)
gübreye tonda 800 lira zam yapılarak gübre fiyatı 10700 TL’ye yükseldi.
Türkiye Gıda Ürünlerinde İthalat Bağımlısı Haline Geldi!
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne doğrudan ithalat yetkisi
verilmiştir. Bu kararnameye göre kendi çiftçisinden alım yapmayan TMO’ya yabancı
menşeili tarım ürünlerini ithal etme yolu açılmıştır.
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Türkiye kendi kendine yetebilen ülke olmaktan çıkmıştır. Türkiye Çin’den osmancık
pirinç, Romanya’dan yasemin pirinç, Hindistan’dan pilavlık pirinç ve susam, ABD’den
baldo pirinç, ceviz ve badem, Kanada’dan kırmızı mercimek ve nohut, Suriye’den
çörekotu, ithal ederken Venezüella’dan 400 bin hektar tarım arazisi kiralamak için
girişimlere başlamıştır.
Türkiye’de hayvancılığı bitiren AKP iktidarı, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla
Eylül’e kadar 7 bin ton tereyağı ithalatına izin vermiştir.
Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve
palm yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları 2022 sonuna kadar sıfırlandı.
Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine göre 2021 Haziran ayına kıyasla 2022 Haziran
ayında, hububat ihracatı %43 düşüşle 695 bin tona gerilemiştir.
Türkiye’den ve Dünya’dan Çarpıcı Tarım Haberleri
Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, 250 müteahhiti su
vaadiyle yaklaşık 300 Milyon TL dolandırdı.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever'in poşet çayda yaptığı
araştırmaya göre farklı markalarda 11 demlik poşetinin tamamında mikroplastik tespit
etti. Bir poşette demlikte ise yaklaşık 13 bin mikroplastik parçacığının suya geçtiğini
saptandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgını, Ukrayna’nın işgali ve iklim
krizi gibi sorunlardan dolayı eşi görülmemiş bir küresel açlık krizinin kapıda olduğunu
açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ek bütçede tarıma yaklaşık 15 milyar lira ilave
kaynak ayrıldı. Hububat üretimi yapan çiftçilere 7 milyar 200 milyon lira ek destek
sağlanacak. Çiğ süt ve et üretimini desteklemek için ise 2 milyar lira kaynak ayrıldı.
Tarım Sigortası ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kalemi için 4 milyar 100 milyon
·lira ödenek verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na ise 372
milyon lira ödenmesi planlanmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 ve 2021 yılları arasında hacizli olan
tarla, sera, bağ vasfındaki taşınmaz sayısının yüzde 168 arttığını açıkladı. Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre sistemine kayıtlı tarla, bağ, seralardan 2012
yılında 1 milyon 382 bin 949 taşınmaza haciz işlemi uygulanırken bu sayı 2021’de 3
milyon 709 bin 54’e yükselmiştir. 38 milyon 246 bin parsel olan toplam tarım arazisi
içinde hacizli olan tarla, bağ, sera oranı 2012’de %3,6 iken 2021’de %9,7’ye yükseldi.
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Mevsimsel Ürünler

·Temel bazı tarım ürünlerin fiyatları ve artış oranları

Not: Ürünlerin fiyatları, ek maliyetler ve ürün kalitesine göre
değişkenlik göstermektedir.
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