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 2021 yılının ilk dört ayında hayvancılığın önemli girdilerinden olan yeme ortalama %12 zam 

gelirken Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt alımına %3,5 zam yaparak daha önce 2,80 olan çiğ süt 

fiyatı 2,90 kuruş olmuştur. 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun’un Havza ilçesinde çiftçilere 1350 kg yabancı menşei tohum 

desteği yapmıştır. Atalık tohum yerine yabancı tohum desteği AKP’nin ne kadar “yerli ve milli 

olduğunu” göstermektedir. 

 

 

 

HDP TARIM BÜLTENİ 2021/SAYI:4  

Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) ithal ettiği 

5 bin ton ayçiçek yağını rafine ederek 5 

litresini 60 TL’den satmaya başladı. 5 litrelik 

Ayçiçek yağının fiyatı 62-72 TL olmasına 

rağmen TMO’nun yağ satışına başlamasının 

üreticilere hiçbir yararı yoktur. TMO’nun 

ithal ürünleri piyasaya sürmesi Türkiye 

tarımının tarihsel olarak geldiği durumu net 

bir şekilde ortaya koymaktadır. TMO 

çiftçilerin ürünlerini alan bir kurum olarak 

faaliyet göstermesi gerekirken ithal ettiği 

ürünleri piyasaya sürmesini müjde olarak 

vermektedir. 

 



2 
 

Bir mermi= 2 kilo patates, 2 kilo soğan  

2019 yılında yandaş medya tarafından “terörist” ilan edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 

seçimlerinde birçok ilde yaptığı mitingde "Domatese, bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak 

oy toplayacaklarını sanıyorlar. Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatesçilere sesleniyorum: 

Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?" dedi. 10 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

çiftçilerin elinde olan patates, soğan ve çeltik ’in TMO tarafında alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 

dağıtılacağını müjde olarak vermiştir. Yandaş medya, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton 

patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltik TMO tarafından alınarak dağıtılacağı propagandasını 

günlerce yaptı. Ancak yandaş medyanın algı yönetimine karşı olarak yaklaşık 300 bin ton patates, 50 

bin ton soğan ve 40 bin ton çeltik dağıtıldı. TMO, patatesin kilosunu 90 kuruştan alarak toplamda 

patates için 27 milyon TL, soğanın kilosunu 85 kuruştan alarak toplamda soğan için 4 milyon 250 bin 

TL çiftçiye ödeme yapmıştır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki şirketler zarar ediyorsa, Türkiye’de tarım 

yönetilemiyor demektir! 

 
 Türkiye’nin pamuk üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Aydın’ın Koçarlı ilçesinde faaliyet 

yürüten 47 No’lu  Koçarlı Pamuk Tarım Satış Kooperatifi son bir yılda 16 milyon 205 bin 342 TL 

zarar etmiştir.  

 Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TAREKS Hayvancılık, Serbest Piyasa Kurumu’na 

sunduğu raporda 2020 yılında 2322 anaç hayvanın hastalıktan dolayı zorunlu kesime gönderdiğini 

belirtmiştir. Bu kesimden dolayı TAREKS 11 milyon TL zarar etmiştir. Bu zararın hesabını  

vermeyen TAREKS yönetimi hiçbir şey olmamış gibi 3527 anaç hayvan daha ithal etmiştir.  

 

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2021 

 

Kaynak; TUİK 
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 Tarımsal girdi fiyat endeksi 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre %1,40 2020 aralık ayına göre 

%3,39, 2020 yılının Şubat ayına göre %19,60 artış göstermiştir. 

 

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2021  

 

Kaynak: TUİK 

 

 Tarımsal girdilerde yıllık en fazla artış %36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler olmuştur. Ardından 

sırasıyla  çiftlik binaları %29,42 ile ve  makine bakım masrafları %29 olarak yer almıştır. 

 

 

Kaynak: TUİK 
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Kaynak; Dünya Gazetesi 

 Dünya Gazetesi’nin 300 iş insanıyla yaptığı ankete göre ekonomide çözülmesi gereken en önemli 

sorunların başında girdi maliyetleri gelmektedir. 

 2020 yılının yaz aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çiftçilerin elektrikleri DEDAŞ 

tarafından kesilmiş ve yüzlerce çiftçi büyük oranda zarara uğramıştı. AKP iktidarı pandemi 

nedeniyle çiftçilere yardım etmek yerine çiftçinin elektriğini kesen elektrik üreten şirketlere 2021 

yılı için 3 milyar TL yardım etmeyi planlamaktadır. Elektrik şirketlerine yapılacak yardım 

yurttaşların elektrik faturalarına yansıtılarak karşılanacaktır. AKP iktidarı 2018 yılından itibaren 

elektrik üreten şirketlere yardım etmektedir. Elektrik üreten şirketlere 2018 yılında 1,4 milyar TL, 

2019 yılında 2 milyar TL, 2020 yılında 2,2 milyar TL şirketlere destek sağlanmıştır. 

 

Kaynak; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
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 Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Şanlıurfa’da yeterli miktarda yağış olmadığı için kuru 

tarım yapan çiftçilerin yaklaşık % 80’i olumsuz etkilenerek bir yıllık emekleri heba olmuştur. 

Bölgedeki buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi kuru tarım ürünlerinde yaklaşık %80 oranında 

verim düşüklüğü beklenmektedir. Sadece Şanlıurfa ilinde 3,5 milyon dönüm arazi üzerinde 

yaklaşık 35 bin çiftçi kuraklıktan olumsuz etkilenecektir. TUİK kuraklıktan dolayı 2021 yılı için 

buğday rekoltesinde % 5’lik düşüş olacağını tahmin etmiş, fakat bölgedeki Ziraat Odaları 2021 yılı 

için en az % 15’lik düşüş olacağını ifade etmektedir. Kuraklıktan olumsuz etkilenen çiftçilerimize 

doğrudan gelir desteği sağlanmazsa çiftçilerin çoğu muhtemelen tarlasını süremeyecektir.  

Ayın Olayı:  

 

82 Koyun Gözaltına Alındı! 

 

Fotoğraf: Temsili fotoğraf / mansetebak.com 

 

Şanlıurfa’nın Ceylan Pınar ilçesine bağlı Karataş köyünde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

(TİGEM) bağlı merada koyunlarını otlatan köylülerin 82 koyunu kolluk güçleri ve TİGEM tarafından 

gözaltına alınıyor. Gözaltında iki koyunu olan Mehmet Karataş bir koyunu doğurmak üzere olduğu için 

koyununu istiyor, fakat TİGEM görevlileri tarafından 500 TL isteniyor. Mehmet Karataş 500 TL 

karşılığında doğum yapmakta olan koyununu alıyor. Fakat diğer koyunu gözaltında kalıyor. Şanlıurfa 

milletvekilimiz Ayşe Sürücü ve Mersin milletvekilimiz Rıdvan Turan trajikomik bu olayı 

gündemleştirerek Tarım ve Orman Bakanı’nın cevaplaması için soru önergeleri verdiler. Fakat 

Bakanlıktan önergelere ilişkin herhangi bir cevap henüz gelmedi.  
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Nisan Ayı Mevsimsel Tarım Ürünleri 

 

Kaynak: Buğday Derneği 

 

 Tablo 2: Mevsimsel Bazı Ürünlerin Fiyatları 

 

Ürün Kg Mersin 

Tarla 

Mersin Hal  Mersin 

Manav 

İstanbul Hal İstanbul 

Manav 

Portakal 4 TL 5 TL 7 TL  9 TL  11 TL 

Limon  2,5 TL 3,5 TL 4 ,5TL 6 TL 8 TL 

Erik 8 TL 10 TL  15TL 16 TL 20 TL 

Bakla 2 TL  3 TL  4-5 TL  4-10 TL  12-15 TL  

Enginar(tane) 2-4 TL 3-5 TL  5-7TL 4-5 TL   6-8 TL 

Greyfurt 1-2 TL  2-3 TL  4-5 TL  5-6TL 6-8 TL 

Bezelye 1-3 TL 3-5 TL  2-4 TL  4-5 TL  5-7 TL 

Ispanak 1- 2 TL 2-3 TL  3-4 TL  2-3 TL 4-5 TL 

Pırasa 25-75 kuruş 75 kuruş- 1,5 2-3 TL  1,5- 2,5 TL  4-5 TL 
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TL 

Taze Soğan 1-3 TL  2- 4TL  3-5 TL  4-5 TL  5-6 TL 

Brüksel 

Lahanası 

4-9 TL  5- 10 TL 6- 11 TL  5-7 TL  6-8 TL 

Kaynak: Mersin Hal Kompleksi  

Not: Tablodaki ürünlerin fiyatı güncel olarak minimum fiyatlardır, bu fiyatlar ürünün niteliğine göre ve 

tezgâh farklılığına göre değişkenlik gösterebilir. 

 

 

DOMATESİN YALNIZLIĞI! 

                                                                                                                                                              

Domates, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan 

kamuoyunda her ne kadar sebze olarak bilinse de 

aslında meyvemsi bir bitkidir. 19. yy. başlarında 

ülkemize gelmiş ve o zamandan beri Anadolu ve 

Mezopotamya yemek kültürünün vazgeçilmez 

bitkilerinden biri olarak mutfağımızın baş köşesinde 

yerini almıştır. Yemek kültürümüzde salça 

yapımından kurutulmasına kadar birçok yemeğin 

ana bileşeni olan domates zengin vitamin ve mineral 

kaynağıdır. Ayrıca domates halk arasında tek başına 

söğüş biçiminde de sofralarda yerini almaktadır. 

 

 

 

 

Domatesin fiyatı, üretimin arttığı yaz döneminde çok uygun olmaktadır.  Domates, diğer mevsimlerde örtü 

altı üretimle de  yetiştirilebilmekte ancak fiyatı yaz mevsimine göre daha yüksek olmaktadır. Domatesin 

tane olarak satılması günümüze kadar görülmüş bir durum değildi. Fakat yukarıdaki fotoğraftan da  

görüleceği  üzere,  tarım ülkesi olan Türkiye’de  domates artık tane olarak satılmaktadır. Trajikomik bu 

durum aslında içinde bulunduğumuz ekonomik krizin ne kadar derinleştiğini net bir şekilde 

göstermektedir. Peki domates neden yalnızlaştırıldı da tane olarak satılmaya başlandı? Çünkü fiyatı 

yüksek.  Alım gücü düşük olan insanların domates yiyebilmesi için tane olarak satılmaya başlandı. 

Domatesin pahalı olmasının arka planında maliyetlerin yüksek olması gerçeği yattığını artık bilmeyen yok. 

Maliyetlerin yüksek olması ise dışa bağımlı bir tarımsal üretimin sonucudur. Tarımsal üretimde yabancı 

şirketlere bağımlılık o kadar sıkı biçimde işlemektedir ki, bu durum domatesi yalnızlaştırmış durumdadır. 
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Peki bir tane domates ile ne yapılabilir? Bir şey yapılabilmesinin olanakları o kadar sınırlandırılmış ki 

aklımıza domatesi söğüş biçimde tüketmekten başka bir şey gelmiyor. Ancak “menemen soğanlı mı 

soğansız mı yapılır?” tartışmalarına yeni bir biçim kazandırma ihtimali yüksek. Öyle ki bu tartışmalar artık 

“menemen domatesli mi domatessiz mi yapılır?” biçimine dönüşebilir. Tabi domatessiz menemenin 

menemen olmayacağı da kesin. Ne diyelim domatesi yalnızlaştıran üretim biçimi utansın! 

 


