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Tarım�Ürünleri�
Üretici�Fiyat�
Endeksi,�Nisan�
2021(TÜİK)

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%21,77�arttı,�aylık�%0,79�azaldı

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,80 artış 
gerçekleşti.
 
Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,02 azalış, balık ve 
diğer balıkçılık ürünlerinde %3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,44 artış gerçekleşti. Ana 
gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde 
%1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış gerçekleşti.

Yıllık�en�fazla�artış�%52,67�ile�turunçgiller�alt�grubunda�oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %38,73 ile lifli bitkiler, %28,38 ile 
tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler 
oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %6,92 ile 
çeltik ve %14,10 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık�en�fazla�artış�%13,99�ile�turunçgiller�alt�grubunda�gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %13,06 ile diğer ağaç ve çalı 
meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt 
ve %3,76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise %2,88 ile 
çeltik, %2,56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %1,00 ile lifli bitkiler oldu.
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Tarımsal�Girdi
Fiyat�Endeksi,
Mart�2021
(TÜİK)

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�%21,03,�aylık�%1,33�arttı

Tarım-GFE (2015=100), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,33, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%4,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,70 artış gösterdi.
 Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %1,29, tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %1,51 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan 
mal ve hizmet endeksi %20,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %23,37 artış gösterdi.

Yıllık�en�fazla�artış�%39,13�ile�gübre�ve�toprak�geliştiriciler�alt�grubunda�oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %33,01 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve 
%30,89 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt 
gruplar ise sırasıyla %4,80 ile tohum ve dikim materyali, %9,83 ile veteriner harcamaları ve %11,33 ile tarımsal 
ilaçlar oldu.

Aylık�en�fazla�artış�%4,95�ile�gübre�ve�toprak�geliştiriciler�alt�grubunda�oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %3,86 ile makine bakım 
masrafları ve %3,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren 
alt gruplar, sırasıyla %0,69 ile malzemeler ve %0,96 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren 
tek alt gruplar ise %0,69 ile enerji ve yağlar oldu.
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Kesim�ve�Girdi�Fiyatları

 

 

İletişim Adresi:

ÜMİT MAH. 2527.SOK.NO: 7 ÜMİTKÖY-ANKARA
0312 219 51 84
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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 45,00 2,60 2,00 2,60 1,50 0,80 
Konya  8.250,00 43,00 2,80 1,75 3,00 1,00 1,00 
Düzce 7.500,00 44,00 2,60 1,10 2,50 1,10 0,85 
Adana 7.500,00 43,00 2,16 1,00 2,20 0,70 0,50 
Kayseri 8.500,00 42,50 2,60 1,50 2,80 0,90 0,60 
Balıkesir 7.000,00 42,00 2,60 2,00 2,50 1,70 0,85 
Van 8.500,00 42,00 2,80 2,00 2,10 1,00 0,85 
Çanakkale 7.500,00 45,50 2,80 1,00 2,20 0,80 0,50 
Diyarbakır 8.500,00 42,00 2,70 1,50 2,50 0,90 0,68 
Uşak 8.250,00 43,00 2,70 1,50 2,40 0,95 0,65 
Amasya 8.500,00 46,00 2,30 1,40 2,50 1,00 0,70 
İzmir 7.250,00 43,00 2,60 1,60 3,00 1,00 0,55 
ORTALAMA 7.916,67 43,42 2,61 1,53 2,53 1,05 0,71 


