
Büyükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�
%1,6�artarak�18�milyon�158�bin�baş�oldu
Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %1,6 
artarak 17 milyon 963 bin baş, manda sayısı %5,9 
artarak 195 bin 088 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�
%11,6� oranında� artarak� 54� milyon� 113� bin�
baş�oldu
Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir 
önceki yıla göre %13 oranında artarak 42 milyon 127 
bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre %7 
oranında artarak 11 milyon 986 bin baş olarak 
gerçekleşti.

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%3,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,26 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %15,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,88, balık    ve
diğer balıkçılık ürünlerinde %4,63, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %8,95 artış gerçekleşti. Ana 
gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde 
%2,54, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %4,46 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %31,83 ile canlı kümes 
hayvanları ve yumurtalar ve %30,99 ile çeltik oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre
azalışın olduğu tek alt grup %0,01 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En
az artış gösteren alt gruplar ise %10,68 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %12,96 ile canlı
sığırlar (manda dâhil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %14,17 ile yağlı meyveler oldu.
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Hayvan�sayıları�ve�değişim�oranları,�2019-2020

Tarım�Ürünleri�Üretici��Fiyat�Endeksi,�Ocak�2021(TÜİK)
Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�
yıllık�%21,26,�aylık�%3,03�arttı

Yıllık�en�fazla�artış�%34,39�ile�turunçgiller�alt�grubunda�oldu



Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,72, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %17,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,85 artış 
gösterdi.
Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %2,23, 
tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %2,80 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksi %17,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi 
%20,58 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %27,00 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) 
ve %25,24 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt 
gruplar ise sırasıyla %2,07 ile tohum ve dikim materyali, %2,83 ile veteriner harcamaları ve %4,06 ile 
enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %3,59 hayvan yemi 
ve %3,40 bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, 
sırasıyla %0,37 ile veteriner harcamaları, %0,49 ile tohum ve dikim materyali ve %0,51 ile diğer mal ve 
hizmetler oldu.
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Tarımsal�Girdi�
Fiyat�Endeksi,�
Aralık�2020�(TÜİK)

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�
yıllık�%17,52,�aylık�%2,72�arttı

Yıllık�en�fazla�artış�%37,96�ile�makine�bakım�masrafları�alt�grubunda�oldu

Aylık�en�fazla�artış�%4,08�ile�makine�bakım�masrafları�alt�grubunda�oldu
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10-12 Aylık 200-
250 kg Erkek Besi 

Materyali  
(TL/Baş) 

Karkas 
(Yağsız Kesim) 

(TL/kg) 

Besi Yemi 
(TL/kg) 

Kuru Ot 
(TL/kg) 

Arpa  
(TL/kg) 

Saman 
(TL/kg) 

Silaj 
(TL/kg) 

Sakarya 7.750,00 38,00 2,30 2,50 2,50 1,50 0,80 
Konya  8.250,00 38,50 2,10 1,60 1,85 1,00 0,70 
Düzce 7.000,00 40,00 2,20 1,00 2,10 1,00 0,70 
Adana 6.300,00 37,75 2,16 1,00 1,80 0,70 0,50 
Kayseri 7.750,00 38,50 2,20 1,50 1,80 0,78 0,55 
Balıkesir 7.000,00 38,00 2,15 1,70 2,00 1,25 0,65 
Van 9.000,00 40,00 2,50 1,80 2,00 1,00 0,60 
Çanakkale 6.000,00 41,50 2,20 1,00 1,80 0,80 0,45 
Diyarbakır 8.000,00 38,00 2,10 1,20 1,85 0,65 0,55 
Uşak 7.252,00 37,00 2,20 1,30 1,85 1,30 0,55 
Amasya 8.000,00 42,00 2,05 1,50 2,00 0,90 0,53 
İzmir 6.750,00 40,00 2,06 1,65 1,80 0,90 0,55 
ORTALAMA 7.421,00 39,10 2,19 1,48 1,95 0,98 0,59 


