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 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire
Başkanlığı tarafından 19.04.2022 tarihinde
Yem Katkı Maddelerine ilişkin toplantı
gerçekleşti.

Toplantıya Yem Daire Başkanlığı
personellerinin yanı sıra akademisyenler, sivil
toplum kuruluşları ve Enstitü Müdürümüz Dr.
Uğur İLKDOĞAN katıldı.

Dışa bağımlılık başta olmak üzere bir çok
konunun değerlendirildiği toplantıda Türkiye'de
yem sektöründe mevzuattan kaynaklanan
sorunlar ve dış ticaret konuları da ele alındı.
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II. ULUSAL TARIM VE GIDA 
ÇALIŞTAYI YAPILDI

 Hitit Üniversitesi tarafından "Sürdürülebilirlik" ana temasıyla
gerçekleştirilen II. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı'na
Enstitümüz üç sunumla katıldı.

Sürdürülebilir çevre, tarım ve gıda konseptinde sorunların ele
alınması ve tartışılması amacıyla 25-26 Mayıs 2022
tarihlerinde zoom üzerinden gerçekleştirilen çalıştay
kapsamında toplamda 26 konuda 48 sunum gerçekleştirildi.

Kamu, Üniversite ve özel sektörden temsilcilerin katıldığı
çalıştayda Enstitü personellerimizden Samet EĞİLMEZ
"Türkiye'nin Tarımsal Alt Yapısında Arazi Toplulaştırma
Projelerinin Önemi", Volkan BURUCU "Arıcılığın Geleceği ve
Sürdürülebilirlik" ve Dr. Zeynep KANAT "Tarım İşletmelerinin
Sürdürülebilirliğinde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'nın Önemi"
konularında sunum yaptılar.

ENSTİTÜMÜZDE BAHAR
SEMİNER DÖNEMİ TAMAMLANDI

Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde, bahar ve güz programları
olarak yılda iki defa yapılması planlanan seminer programlarımızın
ilki tamamlandı.

Enstitü personelimizin tarımla ilgili dikkat çeken ve gündemde olan
konularla ilgili yaptığı sunumlar Haziran ayı boyunca sürdü. Yapay
zekadan örgütlenmeye, yayım çalışmalarından ekonomik
göstergelere kadar bir çok konuyu içeren sunumların ardından
personelimiz, konuyla ilgili tarım bağlamında üretilebilecek
politikalar üzerinde tartıştı.

Seminer konularını görmek için tıklayınız

TÜRKTOB İLE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye Tohumcular Birliği ve Enstitümüz arasındaki
kurumsal iş birliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla
01 ve 14 Haziran 2022 tarihlerinde kurumlar arası bir
dizi görüşme gerçekleştirildi. 
İstişareler sonucunda; “Sertifikalı tohumluk
kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi”
“Tohumluk sektörünün dış ticaretteki yeri, rekabet
gücünün arttırılması” ve “Tohumluk maliyetlerinin
hesaplanması” konularında ortak projeler
geliştirilmesinde mutabık kalınmış olup, yapılacak
çalışmaların planlamasının yakın dönemde ortaklaşa
oluşturulmasına karar verildi.

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/Sunum%20Prg.pdf
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/Sunum%20Prg.pdf
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ENSTİTÜ MÜDÜRÜMÜZ DR. UĞUR İLKDOĞAN 
ATED'İN KONUĞU OLDU

Enstitü Müdürümüz Dr. Uğur İLKDOĞAN, Avrasya Tarım
Ekonomistleri Derneği'nin  Kariyer Programı kapsamında
youtube üzerinden düzenlediği programın konuğu oldu.

Enstitümüzün yapılanması, yürüttüğü ve yürütmeyi planladığı
çalışmalar hakkında bilgiler veren İLKDOĞAN, moderatör Dr.
Öğretim Üyesi Mithat DİREK'in sorularını yanıtladı.

Enstitümüzün, ekonominin bütün prensiplerini tarımsal açıdan
değerlendirebilen, tarımsal olaylara mikro bakıp makro görebilen
ve karar alıcılara bu yönde politika önerebilen bir Enstitü
olduğunu belirten İLKDOĞAN, idealizm ve realizmin at başı
gitmesi gerektiğini ifade ederek "Ne üretirseniz üretin, ürettiğinizi
pazarlayamıyorsanız bir önemi yoktur. Bu düşünceyle yaptığımız
reorganizasyonla teknik yapılanmamızı güçlendirdik. Kamu,
akademi ve özel sektör ayağında mihenk taşı olmak için
kendimizi geliştirmeyi ve iletişimi artırmayı istiyoruz.
Multidisipliner bir yapıyla farklı meslek gruplarıyla raporlarımızı,
analizlerimizi ve araştırmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Enstitümüzün 8 üründe durum tahmin, 10 üründe de ürün raporu
çıkardığını hatırlatan İLKDOĞAN, "Akademi ve özel sektör
tarafından sıkı takip edildiğini bildiğimiz ve 48 üründe
hazırladığımız tarım ürünleri piyasa raporlarını revize ettik. Artık
bu raporları Türkçe-İngilizce yayınlıyoruz. Uluslararası piyasa
gelişmelerini anlık olarak takip eden bir kimliğe bürünmek
istiyoruz" dedi.

Moderatör Dr. Mithat DİREK'in üniversitelerle projelere açık olup
olmadıkları yönündeki soruya "Projelere açık değil, açız. bu
konuda çok iştahlıyız. Akademik alt yapımızı çıktılara dökmek
istiyoruz" şeklinde cevap veren İLKDOĞAN, "Gönüllü araştırmacı
programını özel sektör ve akademisyenlerle beraber yeniden
yapmayı planlıyoruz. Enstitümüzün kapıları herkese açık" dedi.

Pandeminin ve Rusya-Ukrayna savaşının tarım sektörünün
insanlık için en önde gelen sektör olduğunu gösterdiğine dikkat
çeken İLKDOĞAN, "Bu gelişmeler tarıma bakışı değiştirdi.
Milletin efendisi olan köylüyü başımızın üstünde taşımamız
gerektiğini gösterdi. Bu gelişmelerin ardından bizde enstitü
olarak ürün bazlı makro politikaları içeren projeler oluşturduk.
İçinde özel sektör, akademi ve kamu kurumlarının olduğu Tarım
Ekonomisi Zirvesi planlıyoruz. Bu zirve sadece rapor hazırlanan
değil tarıma yön veren bir zirve olacak. Şunu açıkça söyleyeyim
Türk tarımına yön veren politikalar tarım ekonomisinden geçer"
şeklinde konuştu. 

Programı youtube üzerinden izlemek için tıklayınız

Enstitümüzce 48 Üründe Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin
derlenerek 6 ayda bir rapor halinde sunulduğu Tarım Ürünleri
Piyasa Raporları internet sitemizde yayınlandı.

Ürün bazlı hazırlanan ve 37 bitkisel, 11 hayvansal ürünü
kapsayan raporlar, sektör paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. 

Raporları görmek için fotoğrafı tıklayınız...

TR DİZİNLİ 
"TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI"

DERGİMİZİN YENİ SAYISI ÇIKTI

TARIMSAL ÜRÜN PİYASA RAPORLARI
YAYINLANDI

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 28.12.2021 tarihi itibariyle "TR
Dizin Fen Bilimleri Veri Tabanı"nda dizinlenmeye başlayan
dergimiz 'Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi'nin yeni
sayısı çıktı.

Dergimize ulaşmak için fotoğrafı tıklayınız....

https://www.youtube.com/watch?v=lWp9rOX1aH0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Menu/27/Tarim-Urunleri-Piyasalari
https://www.youtube.com/watch?v=lWp9rOX1aH0
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AMIS, TARIMSAL ARZ TALEP TAHMİNLERİ
Tarım Piyasaları Bilgi Sistemi (AMIS) tarafından dört ürün için

yayınlanan tarımsal ürünlerin arz talep tahminlerini içeren raporun
Haziran sayısı yayınlandı.

Rapora göre; dünya
buğday üretiminde 4 yıldır
ilk defa düşüş bekleniyor.

Ukrayna'da yaşanan üretim kaybı nedeniyle 2022
yılında dünya mısır ve buğday üretiminde düşüş
bekleniyor. Bu durum dünya ihracat fiyatlarını

yukarı yönlü baskılıyor.

Avustralya, Fas ve Hindistan'da buğday, ABD’de mısır üretiminin
geçen yıla göre muhtemelen daha düşük olması nedeniyle,
Ukrayna'daki üretim kaybının dünyanın geri kalanı tarafından
dengelenemeyeceği bekleniyor.

Mayıs ayı sonunda 23 ülke tarafından tarımsal ihracatın kalori
bazında neredeyse %18’ini etkileyen ve doğrudan yasaklardan
ihracat vergilerine kadar değişen düzeylerde kısıtlamalar
uygulamaya kondu. 

    Buğday ihraç fiyatları bir önceki aya göre %13,4 artarken, bir önceki yıla göre %93,2 artmıştır. 
23 Mayıs 2022 itibariyle 541 $/ton seviyesindedir.

Mısır ihraç fiyatları bir önceki aya göre %4,7 azalırken, bir önceki yıla göre %15,5 artmıştır.  
25 Mayıs 2022 itibariyle 340 $/ton seviyesindedir.

Pirinç ihraç fiyatları bir önceki aya göre %1,8 artarken, bir önceki yıla göre %3,0 azalmıştır. 

     Soya ihraç fiyatları bir önceki aya göre %0,4 azalırken, bir önceki yıla göre %13,3 artmıştır. 
23 Mayıs 2022 itibariyle 452 $/ton seviyesindedir.

23 Mayıs 2022 itibariyle 673 $/ton seviyesindedir.
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2022 buğday üretiminde 4 yıldır ilk defa düşüş
beklenmektedir. 2021 yılı rekor düzeyine göre %0,8
öngörülen bu düşüş çoğunlukla Avustralya,
Hindistan, Fas ve Ukrayna’daki azalmayı
yansıtmaktadır. 

2022/23 buğday kullanımında önceki sezona göre
%0,4 daralma söz konusudur. Bu durum azalan
yemlik kullanımını, artan fiyatları ve beklenenin
altında endüstriyel kullanım artışını yansıtmaktadır. 

2022 mısır üretiminde bir önceki yıla göre Ukrayna
ve ABD’den kaynaklanan %1,6 düşüş
öngörülmektedir.

2022/23 mısır kullanımında özellikle Kanada, AB ve
ABD’de azalan yemlik kullanımı yansıtan %0,4
düşüş öngörülmektedir. 

2022/23 ticaret (Temmuz/Haziran) öngörüsünde
Ukrayna, Arjantin ve ABD ihracatlarında, Kanada,
Çin ve AB ithalatlarında daralma gerçekleşmiştir. 

2022 pirinç üretiminin, 2021 rekor düzeyinin hemen
altında kalacağı öngörülmektedir. 

2022/23 pirinç kullanımında 2021/22’ye göre marjinal
bir değişim öngörülmektedir. Gıda kullanımında
devam eden büyüme, gıda dışı kullanımlardaki
kesinti ile dengelenmektedir. 

2022 ve 2023 pirinç ticaretinde Uzak Doğu
talebindeki azalmaya rağmen genişleme eğilimi söz
konusudur. 

2022/23 soya üretim öngörüsünde Arjantin, Brezilya
ve Paraguay’daki keskin toparlanmanın yanı sıra Çin
ve ABD’deki alan genişlemelerine bağlı rekor seviye
söz konusudur. 

2022/23 soya kullanımı öngörüsünde önceki
sezonun istisnai daralmasına göre orta ölçüde
iyileşme söz konusudur. Bu durum Çin’deki istikrarlı
tüketim artışı ve Güney Amerika ülkelerindeki
toparlanmayla desteklenmektedir.

2022/23 dünya soya ticaretinde (Ekim/Eylül)
toparlanma beklenmektedir. Çin’de ithalatta artış,
Güney Amerikalı ihracatçılarda ise pazar paylarını
geri kazanım söz konusudur.
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ULUSLARARASI PİYASALAR

BUĞDAY: Küresel buğday ihracat fiyatları Mayıs ayında yükselmiştir. Ukrayna'da devam eden çatışma ortamında,
küresel arz korkuları, ABD, Kanada, Arjantin ve AB'nin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere bazı büyük ihracatçılarda
elverişsiz mahsul havası ile daha da artış göstermiştir. Hindistan'ın buğday ihracatını kısıtlama kararı piyasaları
daha da yükselterek IGC Buğday Alt Endeksini Mayıs ayı ortasına kadar 14 yılın zirvesine çıkarmıştır. Değerler her
ne kadar ay sonuna doğru düşüş gösterse de, endeks bir önceki ayın rekor seviyesine göre %5,5 artış göstermiştir. 

MISIR: Devam eden arz endişeleri nedeniyle dünya ihracat fiyatları yüksek kalmaya devam etse de, IGC Mısır Alt
Endeksi, Mayıs ayında %3,0 gerileyerek önceki aya göre düşüş göstermiştir.

PİRİNÇ: Ortalama uluslararası pirinç fiyatları, Irak'a yapılan satışların desteklendiği Tayland'daki kazanımların
öncülüğünde Mayıs ayında güçlenmiştir.  IGC Pirinç Alt Endeksi bir önceki aya göre %3,2 oranında artış
göstermiştir. 

SOYA: Küresel ortalama soya ihracat fiyatları Mayıs ayında marjinal şekilde zayıflamış olup, IGC Soya Alt Endeksi
bir önceki aya göre %1,2 düşüş göstermiştir.

 

IGC (Uluslararası Hububat Konseyi)’ye göre; 2022 yılı Mayıs ayında Hububat ve Yağlı Tohumlar
Fiyat Endeksi 2021 Mayıs ayına göre %22,3 artmıştır. Buğday, mısır ve soya fiyat alt endeksleri

sırasıyla %56,0, %13,0 ve %13,7 artarken, pirinç fiyat alt endeksi %6,0 düşüş göstermiştir.

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 
(TEPGE)

 
Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak ve/veya yaptırarak başta T.C. Tarım ve

Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, böylece araştırma sonuçlarına dayalı
politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen,

konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.
 

Adres : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
         Çankaya/ANKARA

 
Telefon: 0312 287 58 33-07

Faks : 0312 287 54 58
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge

e-posta:tepge@tarimorman.gov.tr


