
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hayvancılık Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz’un başkanlığında video konferans aracılığıyla 05.03.2021 tarihinde bir araya geldi. 
Faik Yavuz, yaptığı açılış konuşmasında, sektörün sorunlarının ilgili Bakanlıklar ve kurumlara iletildiğini ifade etti. 
Bu kapsamda sektörü yakından ilgilendiren yem fiyatları hakkında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile 
görüşüldüğünü ifade etti.
TOBB Hayvancılık Meclisi Başkanı Mehmet Şahbaz ve hayvancılık sektörünün farklı bölgelerde ve farklı alanlarından 
olan Meclis Üyeleri, toplantının gündem maddelerinden besilik hayvan ithalatı ve yem fiyatları üzerine istişarelerde 
bulundu. Merkez Birliğimizce ayrıca besilik erkek sığır desteği miktarı ve zamanlaması hususu dile getirildi.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun; Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve Zootekni 
ile ilgili yaptırımlar ile ilgili 36. Maddesinde, 20/03/2021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7297 
sayılı Kanun değişikliğinin 6. Maddesi ile değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre Hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde  
bulunmayan, kayıt tutmayanlar için hayvan başı ve işletme başı cezalarda indirime gidilmiştir. 
Ayrıca kayıtsız hayvanlarla ilgili uygulanacak diğer kurallar yeniden belirlenmiştir.
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Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%21,32,�aylık�%2,61�arttı
Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,61, bir öncekiyılın Aralık ayına göre %5,72, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %21,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,67 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki 
aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %2,47, ormancılık  ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,55, tarım ve 
avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,62 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel 
ürünlerde %0,16 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %7,37 artış 
gerçekleşti.
Aylık�en�fazla�artış�%8,08�ile�turunçgiller�alt�grubunda�gerçekleşti
Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %3,81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri 
ile sert kabuklu meyveler ve %3,42 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna 
karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise %2,23 ile çeltik ve %1,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve 
yumrular oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise %0,75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %1,10 
ile lifli bitkiler oldu.

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�%18,52,�aylık�%1,96�arttı
Tarım-GFE (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,96, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %18,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,67 artış gösterdi.
Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %1,68, tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksi %3,70 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet 
endeksi %18,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %21,62 artış gösterdi.
Yıllık�en�fazla�artış�%33,15�ile�makine�bakım�masrafları�alt�grubunda�oldu
Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %29,98 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve %28,89 ile 
gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise 
sırasıyla %0,68 ile tohum ve dikim materyali, %4,23 ile veteriner 
harcamaları ve %5,58 ile enerji ve yağlar oldu.
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İletişim Adresi:
ÜMİT MAH. 2527.SOK.NO: 7 
ÜMİTKÖY-ANKARA
0312 219 51 84
info@tuketbir.org.tr

 

10-12 Aylık 200-
250 kg 

ErkekBesiMatery
ali 

(TL/Baş) 

Karkas 
(YağsızKesim) 

(TL/kg) 

Besi Yemi 
(TL/kg) 

Kuru Ot 
(TL/kg) 

Arpa 
(TL/kg) 

Saman 
(TL/kg) 

Silaj 
(TL/kg) 

Sakarya 7.750,00 39,00 2,40 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 1,10 2,20 1,10 0,85 
Adana 6.300,00 38,50 2,16 1,00 1,50 0,70 0,50 
Kayseri 8.000,00 38,50 2,20 1,50 1,80 0,73 0,60 
Balıkesir 7.000,00 38,00 2,15 1,70 2,00 1,25 0,65 
Van 8.000,00 40,00 1,60 1,90 2,00 0,90 0,65 
Çanakkale 6.000,00 38,00 2,20 1,00 1,80 0,80 0,40 
Diyarbakır 8.000,00 38,00 2,10 1,20 1,85 0,65 0,55 
Uşak 7.250,00 38,50 2,20 1,30 1,85 0,85 0,55 
Amasya 8.500,00 41,00 2,20 1,60 2,00 1,00 0,70 
İzmir 6.750,00 40,00 2,10 1,66 1,85 0,90 0,55 
ORTALAMA 7.400,00 39,00 2,13 1,51 1,93 0,95 0,63 


