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Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği’ne (TAB) göre 2021 yılında 26 kilogramlık 1 teneke bal
800-850 lira taban fiyattan satılırken, 2022 yılında ise 300 kovan ile arıcılık faaliyetinde 26
kilogramlık 1 teneke balın maliyeti, 1402 TL iken 200 kovanla aynı faaliyeti gerçekleştiren balın
maliyeti 1860 lira olmuştur.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre Türkiye, yaklaşık 9 milyon ton buğday
ve arpa ithalatı ile 2021-2022 sezonunda Mısır ve Endonezya'dan sonra dünyanın en çok ithalat
yapan ilk 3 ülkesinden biri olmuştur.
FAO'ya göre yıllık kişi başına 214.6 kilogramlık tüketimle dünyada en çok buğday tüketilen ülke
olan Türkiye'de buğday stokları 2019'da 6,3 milyon ton seviyesindeyken 2023'te bu miktarın 5,4
milyon tona kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir.
FAO ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporuna göre 2021’de dünya nüfusunun
neredeyse %10’u açlık sorunu yaşamıştır. 
Açlık çekenlerin sayısı son bir yılda %46 artarak 828 milyona kişiye yükselmiş, Covid-19
salgınından bu yana ise açlık çekenlerin sayısı 150 milyon kişi artmıştır.
Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 salgını, iklim değişikliği ve Ukrayna'da devam eden savaş
nedeniyle küresel yoksulluk ve açlıkla mücadelede on yıllardır devam eden ilerlemenin "benzeri
görülmemiş bir şekilde tersine döndüğünü" açıkladı.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), 2022 yılı kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14
bin TL olarak belirlenmiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarına göre kilogram başına
Giresun kalite için 53 TL, Levant kalite için 52 TL ve Sivri kalite için 51 TL fiyat belirlenmiştir.
Çiftçiler Sendikası en düşük kg fındık fiyatının 85 TL olmasının çiftçileri kurtaracağını
belirtmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "orman yangınlarıyla mücadele" gerekçesiyle, yol kenarlarında
sağlı sollu 5 metre derinlikteki bütün ağaçların kesilmesi talimatını vererek orman varlıklarımızın,
sermayenin ham maddesini karşılaması amacıyla skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye’de
orman yolu ağının 276 bin km olduğu dikkate alındığında milyonlarca ağaç kesimi yapılması
planlanmaktadır. 
Çay’a Mayıs, Haziran ve Temmuz 2022’de sırasıyla; %43,7 %2,5 ve %9,5 oranında zam
yapılmıştır.  Son iki ayda toplamda %61,3 oranında zam yapılmıştır.
AKP iktidarı, haziran ayındaki ek bütçe ile toplamda 376,6 milyar TL Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) geliri hedeflemektedir. 376,6 milyar ÖTV'nin yaklaşık 125,4 milyar TL'si tütün ve alkolden
elde edilmesi planlanmaktadır.
TÜİK, 2022 Nisan ayı üre gübresi ortalama ithalat fiyatı ton başına 689 dolar iken Mayıs ayında
ton başına ortalama 806 dolar olmuştur. TÜİK’in gübre ithalat verilerine göre Türkiye 2022
yılında 193 bin 339 ton, Mayıs ayında 129 bin 140 ton üre gübresi ithal etmiştir.
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Türkiye Kuzey Suriye’de işgal ettiği yerlerden 100 bin küçük baş hayvan için Tarım Kredi
Kooperatiflerine, Et ve Süt Kurumu’na transit geçiş hakkı vermiştir.
Trakya'da her yıl yaklaşık 800 bin ton Ayçiçek rekoltesi alınan ekim alanlarında yaşanan çayır
tırtılı istilası büyük zarara neden olmuştur.
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Haziran ayına ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat
endeksi’nin (Tarım-ÜFE) bir önceki ay verilerine göre yüzde 0,66 azalış, bir önceki yılın aralık
ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 67,98 artış gerçekleşmiştir.
Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış,
ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık
ürünlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşmiştir. 
Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,82 ile sebze ve
kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert
çekirdekli meyveler olmuştur.
Karkas kesim fiyatlarında kg başına 5 TL zam yapılarak yağlı karkas kesim fiyatı 98 TL yağsız
karkas kesim fiyatı ise 100 TL'nin üzerine çıkmıştır.
AKP iktidarı tarafından çiftçilere yönelik verilen tarımsal desteklerin çiftçilere olumlu bir etkisi
yoktur. 1 dekar buğdayda çiftçilere verilen mazot- gübre desteği 42 TL iken 1 dekar mazot-
gübre maliyeti ise 1200 TL olmuştur.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre Türkiye genelinde 2021 yılında yanan 118
bin hektarlık alanın 52 bin hektarı Aydın-Muğla bölgesinde gerçekleşmiştir. Bölgedeki
yaklaşık 13 bin hektarlık alanın enerji nakil hatlarından kaynaklı nedenle kül olduğu belirtildi.
Dersim'in Hozat ilçesine bağlı 1994 yılında boşaltılan Ali Boğazı ve Yılan Dağı bölgesindeki
Şamoşi ve Zogar köyleri kırsalında bulunan ağaçlar, bir buçuk aydır kesilmektedir.
Şırnak’ta güvenlik gerekçesiyle kesilen ağaçlar, günde ortalama 600 ton odun olarak Urfa
Keresteciler Çarşısına satılmaktadır.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre
2022 yılının ilk 5 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatı 2021 yılının aynı dönemine göre
% 21,1 oranında artarak 10,1 milyar dolar, ithalat ise % 27,8 oranında artarak 8,6 milyar dolar
olarak gerçekleştirmiştir.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre
2022 yılının ilk 5 ayında dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre %7,8 düşüşle, 1,42
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birim ihracat değeri 2022 yılının ilk 5 ayında önceki yılın
aynı dönemine göre %6,7 artarak 1.129 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise
önceki yıla göre %11,9 artışla 673 dolar/tona yükselmiştir.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre
2022 yılının ilk 5 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla Un (0,54 milyar dolar), Fındık İçi
(0,41 milyar dolar) ve Makarna (0,37 milyar dolar) olurken bu ürünler toplam ihracatın
yaklaşık %13,1’ini oluşturmuştur. 2022 yılının ilk 5 ayında en çok ithal edilen ürünler ise
sırasıyla Buğday (1,4 milyar dolar), Soya Fasulyesi (0,9 milyar dolar) ve Ham Ayçiçeği Yağı
(0,7 milyar dolar) oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık %34,8’ini oluşturmuştur.
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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre
Hayvan Yemi Sektörü, 2022 yılının ilk 5 ayında 2,612 milyon dolar hacim ile toplam ithalatın
%30,3’ünü, yani neredeyse 3’te 1’ini oluşturmuştur. Bitkisel Yağ Sektörü, 2021 yılında 3 milyar
doları aşan ithalat ile toplam ithalatın %17,9’unu oluşturmuştu. 2022 yılının ilk 5 ayında da 1.590
milyon dolar ile toplam ithalatın yine %18,4’ünü oluşturmuştur. 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre 2022
yılının ilk 5 ayında, önceki yılın aynı ayına göre ithalatı değer olarak en fazla artan sektörler
Hayvan Yemi Sektörü (806 milyon dolar artış), Un Sektörü 792 milyon dolar, Bitkisel Yağ
Sektörü 190 milyon dolar, Şeker ve Şekerli Mamuller Sektörü 73 milyon dolar artış ile Kahve,
Çay ve Baharat Sektörü 63 milyon dolar artış olmuştur.
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Mayıs'ta aylık %5,51 artarken, yıllık ise %123,72
yükselerek yeni bir rekor kırmıştır.
Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Temmuz ayında domates miktar endeksi yıllık %16,4
artarken, fiyat endeksi %243 yükselmiştir. Sebze miktar endeksi yıllık %28,4 artarken, fiyat
endeksi %169,3 yükselmiştir. Meyve miktar endeksi yıllık %28,9 fiyat artarken, fiyat endeksi
%73,2 yükselmiştir.
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine
göre yıllık enflasyon %79,6; aylık enflasyon ise %2,37 olmuştur. TÜİK verilerine göre Temmuz
ayı enflasyon rakamları son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %5.03, yıllık %176.04 olarak
gerçekleşmiştir.
TÜİK verilerine göre bazı ürünlerin yıllık fiyat artışı şöyledir; Patates %274, Şeker %153,
Margarin %146, Makarna %126, Meyve-Sebze Suları %125, Süt %124, Un %118, Diğer Katı-
Sıvı Yağlar %99, Peynir %99, Tavuk Eti %98, Yumurta %98, Ekmek %97, Tereyağı %97, Sebze
%97, Dana Eti %92, Balık %82, Pirinç %78. 
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