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TARIM BÜLTENİ
Ulusal Süt Konseyinin Süt Fiyatı, Çiftçinin Değil! Sermayenin Fiyatıdır!
Ulusal Süt Konseyi mart ayında 5,70 TL olarak belirlediği sütün litre fiyatını, 15 Mayıs 2022
tarihinden geçerli olmak üzere 7,50 TL olarak belirleyerek yine çiftçinin zararına üretmesini
onaylamıştır.
Nisan ayı itibariyle 1 kg yem fiyatı 7 TL’ye kadar yükselirken, hayvancılıkla geçimini sağlayan
çiftçiler, süt fiyatının litre fiyatını en az 8 TL olarak satması durumunda zarar etmeyecektir. 50
kg’lık yem fiyatının en 350 TL olması çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas hayvan kesim ücretini ithal hayvanlar için 54 TL’den yerli
hayvanlar için 60 TL’den 74 TL’ye yükseltmiştir. Serbest piyasa karkas hayvan kesim ücreti 100
TL’ye kadar yükselmiştir. ESK bünyesinde hayvan kesimi yapılması durumunda hayvan başına
2500 TL destek verilerek toplamda kg fiyatı ortalama 84 TL olacaktır.
TÜİK 2021 yılına Çiğ Süt Üretim İstatistiklerine göre 2020 yılında 23 milyon 503 bin 790 ton çiğ
süt üretim tahmini 2021 yılında %1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton olarak geçekleşmiştir.
2020 yılına göre keçi sütü üretimi %5,6 koyun sütü üretimi %3,9 oranında artarken inek sütü
üretimi %1,7 manda sütü üretimi ise %0,2 oranında azalmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sermayenin (Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği
Derneği'nin) isteği üzerine genetiği değiştirilmiş dört soya ve mısır
çeşidine
daha hayvan
DÜNYA
GÜNÜ
yemlerinde kullanılması için izin vermiştir. Böylece Türkiye'de genetikKUTLAMALARI
yapısı değiştirilmiş 21 adet
mısır ile 15 adet soya olmak üzere toplam 36 adet ürünün sadece hayvan yemlerinde kullanımına
izin verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kararıyla gıda egemenliği,
gıda güvencesi ve gıda
EĞLENCELİ
BİLGİLER VE
güvenliğini hiçe sayarak toplumun yaşam hakkını ihlal etmektedir.
GENEL KÜLTÜR

İthalata Ödenen Milyar Dolarlar Yerine, Çiftçilere Destek Verilmelidir!
TÜİK yılın ilk iki ayı ithal üre gübresi verilerine göre ocak ayında ithal edilen üre gübrenin ton
fiyatına ortalama 804 dolar, şubat ayında ise ortalama 795 dolar ödenmiştir. Ocak ayında 173 bin
744 ton, şubat ayında 117 bin 843 ton üre gübresi ithal edilmiştir. Üre gübresi ithal edilen ülkeler
şunlardır; Mısır, Libya, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Umman. Yılın ilk iki
ayında ithal edilen sadece üre gübresi için yaklaşık 4 milyon dolar ödeme yapılmıştır.
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Türkiye’nin tekstil sektöründe kullanılan yıllık pamuk miktarı 2 milyon tondur.2021 yılında
450 bin hektardan yaklaşık 800 bin ton lifli pamuk üretimi gerçekleşmiştir. 2022 yılında 550
bin hektardan verime bağlı olarak 1 milyon 100 bin ton pamuk rekoltesi beklenmektedir.
Pamukta rekolte geçen seneye göre ekilen alana göre fazla olmasına rağmen Türkiye’nin yıllık
pamuk ihtiyacını karşılayamamaktadır. Türkiye tekstil alanında kullanılmak üzere yıllık
ortalama 1 milyon ton pamuk ithal etmektedir. Türkiye 2021 yılında pamuk ithalatına ortalama
2,5/3 milyar dolar ödenmiştir. Ayrıca 2021 yılında 1 dekar pamuk üretiminde kullanılan mazot
fiyatı 144 TL iken 2022 yılında 440 TL’ye yine aynı şekilde dekar başına kullanılan gübrenin
maliyeti, 260 TL’den 800 TL’ye yükselmiştir.
Türk-İş'in araştırmasına göre, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk
sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplanmıştır. 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari
harcama tutarı, bir önceki aya göre %8,02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı %85,02
olmuştur.
FAO küresel gıda fiyat endeksinin Nisan ayı verileri 2021 yılının Nisan ayına göre %29,81
oranında artış gösterirken Türkiye Nisan ayında gıda enflasyonu %89,10 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye gıda enflasyon rakamları ile küresel gıda enflasyon rakamları arasındaki fark artmaya
devam etmektedir.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 29 Nisan’da 480 bin ton buğday ithalatı için iki ihale
gerçekleştirmiştir.
Urfa'dan Kütahya'ya çalışmak için gitmekte olan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs,
Ereğli'de takla atarak 12 mevsimlik tarım işçisinin yaralanmasına neden olmuştur.
Temel bazı tarım ürünlerin fiyatları ve artış oranları
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