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Tavuk yumurtası üretimi, 2020 yılına göre %1,7 azalarak yaklaşık 1,5 milyar adet olmuştur.
Kesilen tavuk sayısı, 2020 yılına göre %8,4 azalarak 90.779 adet olmuştur.
Tavuk etimi üretimi, 2020 yılına göre %7,1 azalarak 161.923 ton olmuştur.
Hindi Eti üretimi 2020 yılına göre %26,6 azalarak 4.125 ton olmuştur.
2020 yılında tavuk eti ithalatı 1,413 ton iken, ihracat ise 439.373 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Tavuk etinin 2017 yılında kg fiyatı 8 TL iken bu fiyat günümüzde 18 TL’ye yükselmiştir.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre kanatlı hayvan sektörünün yıllık cirosu yaklaşık 5,5
milyar TL’dir. Tavuk eti üretimi TÜİK verilerinden faklı olarak bir önceki yıla göre %7,1 oranında azalmıştır.
Tavuk üreticileri girdi maliyetlerini karşılamadıklarını, kuş gribinin yaşandığı zamanlardan daha kötü bir
süreçten geçtiklerini ifade etmektedir. 

TÜİK verilerine göre 2021 temmuz ayında 15+ yaş, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin
%17,2’si tarım sektöründe yer almış ve tarım sektöründe çalışan sayısı 17 bin kişi artmıştır. Başka bir ifade
ile 17 bin kişi kayıt dışı güvencesiz biçimde istihdam elde etmiştir.
Tarladan tabağa tarımsal üretimin hemen hemen bütün aşamalarında girdi ve ürün fiyatları artmasına
rağmen tarımda çalışan işçilerin günlük yevmiyeleri cüzi miktarda artmıştır. Çukurova bölgesinde 2020-
2021 narenciye sezonunda 96 TL olan günlük işçi yevmiyesi, 2021-2022 sezonunda 18 TL yükselerek 114
TL olmuştur.

·FAO verilerine göre 2020 yılı dünyada 1 milyon 721 bin 288 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Dünya bal
üretiminde Çin %25 ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada %6,4’lük oranla Türkiye yer almıştır. 
·TÜİK verilerine göre Türkiye’de 82 bin 862 adet bal işletmesinin arıcılık faaliyetleriyle 2020 yılında üretilen
balın üretim değeri 4,7 milyar TL’dir. Türkiye 2020 yılında 26 milyon değerinde yaklaşık 6 bin ton bal ihraç
etmiştir.,

Tarımda Emek Sömürüsü Artıyor!

Kuraklık Etkisini Göstermeye Devam Ediyor!
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2021 yılında meydana gelen kuraklık, doğal afet ve orman yangınları dolayısıyla bal üretiminde önemli ölçüde
düşüş beklenmektedir.
Çiftçiler 2020 yılı ektiği sertifikalı tohumlara yönelik desteklerini bir yıl geçmesine rağmen alamamıştır. Türk
lirasının her geçen gün değer kaybettiği süreçte ödenmesi gereken desteklerin ödenmemesi çiftçi mağdur
etmektedir.
Stockholm Çevre Enstitüsü (SEI) yayımladığı rapora göre iklim değişikliği nedeniyle Dünya tarımsal
üretiminde şeker ve kahve gibi ürünlerin üretimi 2099 yılında yarı yarıya düşebilir.
Gıda fiyatları yükselirken alım gücü düşüyor!
FAO verilerine göre dünya gıda fiyatları, nebati yağ, tahıl ve et fiyatları 2020 yılının ağustos ayına göre 2021
ağustos ayında %33 artmıştır. 
TÜİK Eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon %19,58’dir. Fakat sokaktaki veriler yıllık enflasyonun daha da
yüksek olduğunu göstermektedir.
TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2021’de aylık 1,98 artarken yıllık olarak %29,38
artmıştır. Yıllık düzeyde en fazla artış %62,43 ile gübrede gerçekleşmiştir. 
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı verilerine göre Domates miktar endeksi yıllık %10,2 azalırken, fiyat
endeksi %135,6 Sebze miktar endeksi yıllık %2,9 yükselirken, fiyat endeksi %80,7 Meyve miktar endeksi
yıllık %15,3 azalırken, fiyat endeksi %20,5 artmıştır.
TÜİK verilerine karşılık çiftçi örgütleri tarımsal girdi fiyatların daha da arttığını söylemektedir. Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB)'ne göre son bir yılda tarımsal üretimde önemli maliyetlerden biri olan Üre gübresi
%146, DAP gübresi %145, bazı tarımsal ilaçlar %60, besi yemi %55, süt yemi %57, sertifikalı hububat
tohumluğu fiyatları %63, elektrik fiyatları ise %56 artmıştır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) yayımladığı rapora göre, eylül ayında Eylül ayında üretici
ile market arasındaki fiyat farkı 3 buçuk katı aşmıştır.
Kuru soğan üreticileri ürünlerini tarladan toplatacak işçilik maliyetini bile karşılayacak durumda
değilken, eylül ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı %253 ile kuru soğanda
gerçekleşmiştir.
Eylül ayında markette en fazla fiyat artışının %26,89 ile domateste, en fazla fiyat düşüşünün
%27,33 ile limonda gerçekleşmiştir.
Kırşehir'de Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne borcu nedeniyle Şevket Eker’in tarlada çalışan
traktörüne haciz nedeniyle el konuldu. Tarım ve Orman Bakanı ise Türkiye’de zarar eden
hiçbir çiftçi olmadığını iddia etti.
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Domatesin Yolculuğu
·Orta kalitede bir kg domatesin üreticiden çıkış fiyatı yaklaşık 4,5 TL, hale gelen domatesin kg
fiyatına 20 kuruş işçilik, ambalajlama 1 TL, işletme giderleri 40 kuruş ve vergiler 4 kuruş eklendikten
sonra halden çıkış fiyatı 6 lira 145 kuruştur. Akdeniz bölgesinin herhangi bir ilinden İstanbul’a giden
bir kg domatese 30 nakliye, 15 kuruş hamaliye ve 30 kuruş kar eklenerek 6 lira 90 kuruş
eklenmektedir. Tezgaha ulaşan bir kg domatese tezgah ve işçilik için 50 kuruş ve 1 TL pazarcı karı
eklenerek üreticiden 4,5 TL’ye çıkan domates pazar tezgahında yaklaşık olarak 8,5 TL’ye
satılmaktadır. Bu fiyat marketlerde daha da yükselmektedir.
·      
Ağustos Ayı Mevsimsel Tarım Ürünleri

Birkaç satır gövde metni ekle

MEVSİMSEL BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI
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Türkiye’de bir yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon ton plastik üretilmektedir. Üretilen plastiklerin yaklaşık
dörtte biri ihraç edilmekte, geri kalanı Türkiye’de farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Özellikle gıda ile
doğrudan temas eden ambalajlarda plastik kullanımı çok yaygındır. Kamuoyunda gıda ile doğrudan
temas eden ambalajların gıdaların taze kalmasını ve güvenli olmasını sağladığı görüşü hakimdir.
Fakat geri dönüşümü mümkün olmayan her kullandığımız plastiğin çevremizi olumsuz etkilediği bir
gerçektir. Kamusal alanda plastik kullanımını azaltmak için yeniden kullanılabilir ambalajları
kullanmak ve çevreye zarar veren ambalajların yasaklanması amacıyla politikalar uygulanmalıdır.
Elbette bireysel olarak plastikleri hayatımızdan çıkarmak için çabalamalıyız. Bu konuda aşağıdaki
resimde Greenpeace’in dokuz önerisi ile başlayabiliriz. 

Yaşanabilir dünya için plastik kullanmayalım!


