TEMMUZ 2021

TARIM BÜLTENİ
Tütün üreticileri, AKP iktidarı tarafından tasfiye
edilmektedir!
2017’de Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre 2021 Temmuz ayından itibaren yetki
belgesi olmadan tütün ticareti yapan üreticilere 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası verilecektir.
Tütün üreticilerinin sayısı, son 18 yılda 405 binden 57 bine gerilemiştir.
2008’de TEKEL’in özelleşmesiyle birlikte Türkiye’de yaklaşık 20 milyon kişinin tütün kullandığı piyasanın
%90’ı yabancı şirketlerin tekeline geçmiştir.
Tütünün tasfiyesi sonucunda sadece 2020’de 562 milyon dolar tütün ithalatı gerçekleşmiştir.
AKP öncesi sigara farikalarında yerli tütün alım kotası %50 iken AKP sonrası bu rakam %11 seviyelerine
gerilemiştir.
2002 yılında çıkartılan “Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” ile birlikte tütün
üretiminde devlet desteği kaldırılmış ve tütün alım kotası koyularak tütün üretimi çok uluslu şirketlerin
denetimine bırakılmıştır.
Tütün Üretimi ve Üretici Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
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Yetki Belgesiz Tütün Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı

Sözleşmesiz tütün üretiminde ilk sırayı %87 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi alırken ikinci sırayı ise %13
ile Doğu Anadolu Bölgesi almaktadır.
Sigaradan alınan vergi 2010’da %78,25’e çıkartılırken 2011’de ise bu oran %84,25 olmuştur. Bir paketin
içinde bulunan 20 adet sigaranın 16 tanesi vergi alımına denk düşmektedir.
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AKP’li yıllarda tarım gerilemiştir!
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Temmuz ayında yayınladığı rapora göre
Türkiye’de tarımsal desteklemeler 2002 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) % 4’ünü
oluştururken, 2018-2020 yılında GSYH’nın % 1,4’üne gerilemiştir.
Tarım sektörünün 2002 yılında GSYH’dan aldığı pay %10,2 iken 2020 yılında bu rakam % 6,4’e
gerilemiştir.
Türkiye, 2002 yılında tarımsal desteğin GSYH'den aldığı %3,66 payla OECD ülkeleri içinde ilk
sırada yer alırken, 2020 yılında %1,61'le 3'üncü sıraya düştü.

Hükümet, Elektrik Şirketlerine
Yurttaşların Borcunu Ödemelidir!

Borçlu

Olan

Dicle EPSAŞ Batman’da borçlarının ödenmediğini gerekçe göstererek Yeniçağlar (Zîlan) köyü ve
Bacak (Bacaxê) mezrası ile Karpuzlu (Selîvê), Samanyolu (Kanîkê), Dövecik (Malê Gir),
Parmakkapı (Hiskut), Taşlıdere (Holê) ve Eskice (Xoxê) köylerinin suyunu kesmiştir.
Suyu kesilen köylerin toplam nüfusu 7 bin civarı olduğu ve toplam borcun 7 milyon TL’yi geçtiği
dikkate alındığında kişi başı yaklaşık 1000 TL borcun ödenmesi gerekmektedir. Borcun büyük
çoğunluğunun faiz olduğu düşünülürse, faizler silinmeli ve köylünün borcu devlet tarafından
ödenmelidir.
TUİK’e göre mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi aylık bazda %2,49 oranında artarken yıllık
bazda ise %24,43 oranında artarak son 2,5 yılın zirvesini görmüştür.
Ziraat Bankasının 2017 yılında borçlu alacaklarından dolayı elde ettiği gayrimenkuller 672 milyon
899 bin iken 2021 yılında bu rakam 8 kat artarak 5 milyar 375 milyon 894 bin liraya yükselmiştir.
Sadece Ziraat Bankası tarafından 1.685 gayrimenkul satışa çıkarılmış durumdadır. Bu
gayrimenkullerin kahır ekseriyeti çiftçi borçlarından kaynaklanmaktadır.

Kuraklığın etkisi devam ediyor!
28 temmuzda Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 35 ilde 138 farklı noktada çıkan yangınların 129’u
söndürülürken binlerce hektar ormanlık alan ve hayvanlar yok oldu.
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 3 bin 299 orman yangını çıkmış ve
yaklaşık 21 bin hektar alan zarar görmüştür.
Türkiye’de son beş yılda toplamda 13 bin 592 orman yangını çıkmış ve toplamda 50 bin 322 hektar alan
yanmıştır.
Türkiye’nin birçok bölgesinde orman yangınları devam ederken, yangın söndürmekte kullanılabilecek
uçak filosu da tartışılmaya başladı. Türkiye’nin hali hazırda üç yangın söndürme uçağı var. Türkiye’nin
kara sahasının %28’i ormanlık alanlardan oluştuğu hesaba katıldığında bu sayı Yunanistan, Fransa,
İspanya, İtalya gibi ülkelere göre çok yetersiz kalmaktadır.
Kuraklıktan kaynaklı olarak geçen yıl tonu 500 lira olan samanın tonu, 1250 TL’ye çıkmıştır. Saman
azlığından kaynaklı olarak kış aylarında samanın tonunun 2000 bin TL’ye yükselmiştir.
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Son 70 yılda Türkiye’de sulak alanlarının %60’ından fazlası geri dönüşü olamayacak biçimde
kaybedildi. Bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı sadece Tuz gölünde binlerce flamingo yavrusu
susuzluktan dolayı yaşamını yitirdi.
World Wildlife Fund (WWF) ve Birleşik Krallık perakendecisi Tesco Plc tarafından yapılan
araştırmaya göre, yaklaşık 2 milyar ton yiyecek hiçbir şekilde yenilmeden çöpe gitmektedir.
MEVSİMSEL BESLEN

MEVSİMSEL ÜRÜNLERİN GÜNCEL FİYATLARI

TÜİK
verilerine
göre
Temmuz mevsimsel meyve
ve sebzelerin yıllık fiyat
artışı şöyledir; Salatalık
%83 Şeftali %73 Kiraz %48
Havuç %47 Kayısı %46
Kabak %46 Domates %37
Taze Fasulye %37 Patlıcan
%37 Muz %31 oranında
artmıştır.
TÜİK temmuz ayı
enflasyon verilerine göre
yıllık
enflasyon
artışı
%18,95 ile son 26 ayın ve
son 18 yılın en yüksek
temmuz ayı enflasyonu
olmuştur.
Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) temmuz ayında bir
önceki aya göre %1,80
oranında artış gösterirken,
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
ise bir önceki aya göre
%2,46
oranında
yükselmiştir.
TÜİK verilerine göre gıda
enflasyonu aylık %2,77
artış gösterirken yıllık ise
%24,92
oranında
yükselmiştir. Ayrıca yıllık
bazda üretici enflasyonu
%44,92 yükselmiştir.

TÜİK verilerine göre bazı gıda ürünlerinin yıllık fiyat artışı şöyledir; Ayçiçek yağı %60 Tavuk et %56 Margarin %56
Mısırözü yağı %51 Balık %37 Mercimek %35 Sucuk-salam-sosis %35 Süt %33 Bal %30 Yumurta %28 Yoğurt %28
Ekmek %26 Peynir çeşitleri %24 Un %24 Dana eti %23 oranında yükselmiştir.
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