MART 2022

TARIM BÜLTENİ
Tarım ve Orman Bakanlığına en son atanan Vahit Kirişçi ile beraber AKP’nin 20 yıllık iktidarı
süresince toplamda 9 tarım bakanı görev almıştır. AKP iktidara gelmeden önce tarımsal üretimde
belirleyici olan ağırlıklı olarak çiftçiler olduğu için Türkiye, tarımda net ihracatçı durumda iken 20
yıllık AKP iktidarı tarafından tarımsal üretim ulusal ve uluslararası sermayenin tekeline bırakıldığı
için Türkiye tarımda net ithalatçı ülke durumuna gerilemiştir.

DÜNYA GÜNÜ
KUTLAMALARI
EĞLENCELİ
BİLGİLER VE
GENEL KÜLTÜR

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli dört yıllık Bakanlığı süresince tarımsal ithalat, sermaye ile işbirliği,
yüksek bürokrat maaşı gibi derslerde ne kadar iyi olursa olsun tarımda önemli görülen tarımsal
emek, gıda egemenliği, mevsimlik tarım işçileri ve tarımda cinsiyet eşitliği gibi derslerden çok kötü
not alarak önceki dönemlerde başarısız olan AKP’li bakanların kervanına katılarak tarımdan
uzaklaştırılmıştır.
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AKP, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni İthalat Mahsulleri Ofisi’ne dönüştürmüştür!
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2006 yılında aldığı tarımsal ürünlerin %99’unu yerli çiftçilerden
alıyorken, 2020 yılında ise aldığı ürünlerin %19’u yerli üreticiden %81’irini ithalat yoluyla
almaktadır.
TMO 2006 yılında çiftçilerden 4,3 milyon ton buğday alırken 2020 yılında bu rakam 384 bin
tona kadar gerilemiştir. TMO 2020 yılında 3,7 milyon ton buğday ithal etmiştir. 2021 haziran
ayından itibaren yaklaşık 4 milyon tona yakın buğday ithal edilmiştir.
TMO, Ayçiçek fiyatlarının yükselmesi karşısında Rusya’dan 18 bin ton Ayçiçek yağı ithal
edecek.
Ocak- Şubat aylarında tarımda girdilerde yapılan indirimler mart ayında yapılan zamlarla
unutuldu!
Erdoğan’ın şubat ayında hayvan yemlerinde yaptığı %12’lik indirimin ardından yeniden
yapılan zamlarla yem fiyatlarına toplamda %30 zam yapılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifi
tarafından yapılan zamla birlikte yem fiyatlar 202 TL’den 265 TL’ye çıkmıştır.
Geçtiğimiz Ekim ayında 5 litre fiyatı ortalama 80 TL olan Ayçiçek yağı, dövize paralel olarak
aralık ayında 160 TL’ye mart ayının başlarında 250 TL çıkmış ve en güncel olarak ayçiçeği
yağının litre fiyatı ortalama 200 TL’dir.
TMO ise 27 martta 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 TL’den satacağını duyurmasına rağmen
stoklarda ayçiçeği yağının kalmadığı için yeniden ithalata başvurmaktadır. Rusya ağustos ayına
kadar ayçiçeği yağı ihracatına 1,5 milyon ton kota koymuştur.
Türkşeker, yaklaşık dört ay önce sanayi kullanımı için şeker satışını durdurup sadece
marketlere satış yapacağını duyurduğu tarihten itibaren 50 kg şekerin fiyatı 265 TL’den %165
zamla 710 TL’ye kadar yükselmiştir. Türkşeker en son yaptığı fiyat güncellemesine göre
perakende satışta kg fiyatı 5,96 TL’den 7,10 TL’ye imalatçı için ise bir torba şekerin fiyatı 550
TL olmuştur.
Et ve Süt Kurumu (ESK), et ürünlerinin fiyatlarına %48 zam yaparak, 1 kg kıyma 56 TL’den
83 TL olarak 1 kg kuş başı et fiyatı 62,5 TL’den 92 TL olarak güncellemiştir.
Mart ayı gübre fiyatları can gübre 8.000 bin TL, üre gübre 14.250, 20:20 gübre, 11. 700 TL,
15.15.15. gübre 12. 300 TL olarak güncellenmiştir.
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TÜİK’e göre mart ayı yıllık enflasyon %61,14’e Türk-İş hesaplamasına göre yıllık enflasyon
%76,39’a ve ENAG’a göre ise %142,63’e yükselmiştir. Ayrıca Türk-İş hesaplamasına göre dört
kişilik hanenin açlık sınırı yaklaşık 4 bin 923 TL olarak hesaplanmıştır.
TÜİK’e göre yıllık fiyat artışı olan tarım ürünleri ve oranları şu şekildedir; Patates %207,
Salatalık %193, Patlıcan %185, Dereotu %158, Kabak %154, Karnabahar %146, Marul %146,
Lahana %139, Maydanoz %139, Ispanak %133, Nane %129, Domates %126, Biber %88, Havuç
%83, Turp %74, Pırasa %70, Mantar %61, Kuru soğan %56 oranında yükselmiştir.
,TÜİK’e göre yıllık fiyat artışı olan gıda ürünleri ve oranları şu şekildedir.; Margarin %160,
Nohut %118, Yumurta %98, Mercimek %95, Makarna %95, Tavuk eti %86, Un %83, Balık %77,
Dana eti %76, Ekmek %74, Ayçiçek yağı %70, Su %64, Kuzu eti %58, Toz şeker %57n
Zeytinyağı %57, Beyaz Peynir %54, Süt %46 oranında yükselmiştir.
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