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BAKAN�PAKDEMİRLİ:��

“YETİŞTİRİCİLERİMİZİ��

YÜKSEK�YEM��

MALİYETLERİ�ALTINDA��

EZDİRMEYECEĞİZ”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, besici yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında 
ezdirmeyeceklerine vurgu yaparak “Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz” diye konuştu.

Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli 
“TMO son olarak Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 450 bin ton arpanın ve mısırın besici ve yetiştiricilerimize 
satışını gerçekleştirdi. Son günlerde yem hammaddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin 
maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerimizin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri 
üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlatıyoruz.

Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin; mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve 
yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir 
şekilde piyasalara müdahale edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde 
gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.
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“YEM�PİYASALARINDAKİ�OLAĞANÜSTÜ�ARTIŞA�GÜÇLÜ�BİR�
ŞEKİLDE�MÜDAHALE�EDECEĞİZ”



Kurban Bayramı yaklaşırken besicilerin kurbanlık hazırlıkları da başladı. Son bir yılda yaklaşık iki kat artan yem 
fiyatlarının kurbanlık fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Konuyla ilgili ntv.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan sektör yetkilileri bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen seneye 
göre yüzde 20 daha pahalı olacağını ve canlı hayvanın kilogramının 30 liraya çıkacağını söylüyor. 
Talep tarafında ise bir sıkıntı beklenmiyor.  Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR)
Başkanı Bülent Tunç ve Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut bayram yaklaşırken kurbanlık pazarındaki son durumu 
değerlendirdi. Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 ay kala  üretici kurbanlıkları bitirmenin, vatandaş ise hesaplı 
alabilmenin hazırlıklarını yapıyor. 

Bu sene kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 20 oranında bir artış bekleniyor. Fiyat artışında en büyük 
nedenin ise son bir senede yüzde 100 zamlanan yem fiyatları olduğu ifade ediliyor.   Bayram yaklaşırken kurbanlık 
fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı, talebi karşılayacak kadar kurbanlık var mı? Türkiye Kırmızı Et Üreticileri 
Merkez Birliği (TÜKETBİR) yetkileri  ntv.com.tr‘nin sorularını yanıtladı.  Yem fiyatlarının geçen seneye göre 
yüzde 100 arttığını belirten TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, artan maliyetlere rağmen kurbanlıkların uygun 
olduğunu söyledi. 

Kurban Bayramı için yeterince hayvan ve piyasa talebinin olduğunu belirten Tunç’a göre, üretici bu sene elindeki 
bütün kurbanlıkları satabilir.  Tunç, “Kurbanlık hayvanların tamamının satılacağı konusunda biz oldukça ümitliyiz. 
Fiyatlarımıza baktığımızda zaten düşük olduğunu görüyoruz. Piyasada ciddi anlamda bir talep var. Elimizdekilerin 
hepsini satarız diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.  Pazarda henüz aşırı bir hareketlenmenin olmadığını söyleyen, 
TÜKETBİR Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, yoğunluğun bayrama birkaç gün kala başladığını söyledi. 
Karabulut, daha uyguna gelmesi bakımından vatandaşların bu sene de büyükbaş alımına yöneleceğini tahmin 
ettiğini belirtti.  

Geçen sene pandeminin etkisiyle çoğu vatandaşın, vakıf ve derneklere vekaleten bağış yaptıklarını söyleyen 
Karabulut, “Bu durumun biraz olsun değişmesiyle, üreticiden geriye dönük hayvanların da alınacağını 
düşünüyorum” dedi.

Kurbanlık�
fiyatlarında�
yüzde�20�artış�
bekleniyor
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Ayrıca Yönetim Otoritesi uzmanlarınca, LEADER ve Ulusal Kırsal Ağ Uygulamaları, Tarım çevre tedbiri, Teknik 
Destek Uygulamaları ve 2021 Eylem Planı kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetler ile ilgili brifingler 
gerçekleştirilmiştir.

IPARD II İzleme Komitesi toplantısı 24 Haziran 2021 tarihinde,  
Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE başkanlığında 
online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya AB Komisyonu Yetkilileri, , AB Türkiye Delegasyonu, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yetkilileri, 
Merkez Birliğimizin de yer aldığı izleme komitesi üyeleri katılım 
sağlamıştır.
Toplantıda IPARD III hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar 
konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%20,20�arttı,�aylık�%0,43�azaldı
Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,43 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,35 azalış, balık ve diğer 
balıkçılık ürünlerinde %4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %34,76 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir 
önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel 
ürünlerde %15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde %4,48 artış 
gerçekleşti.
Yıllık�en�fazla�artış�%43,54�ile�lifli�bitkiler�alt�grubunda�oldu
Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %26,59 ile tahıllar (pirinç hariç), 
baklagiller ve yağlı tohumlar ve %23,68 ile koyun ve keçi, canlı; bunların 
işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %2,32 ile çeltik, %6,71 ile diğer ağaç ve 
çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve %7,31 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.
Aylık� en� fazla� artış� %7,82� ile� sebze� ve� kavun-karpuz,� kök� ve� yumrular� alt� grubunda�
gerçekleşti
Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %2,92 ile tahıllar (pirinç hariç), 
baklagiller ve yağlı tohumlar ve %1,95 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Aylık en 
az artış gösteren alt gruplar ise %0,42 ile lifli bitkiler ve %0,52 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. 
Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar %4,68 ile çeltik ve %1,50 ile canlı kümes 
hayvanları ve yumurtalar oldu.

IPARD�İZLEME�KOMİTESİ�TOPLANDI
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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 2,50 2,60 1,50 0,80 
Konya  8.250,00 43,00 2,80 1,60 3,00 1,10 1,00 
Düzce 8.000,00 46,00 2,85 0,95 2,75 1,15 0,65 
Adana 7.500,00 43,00 2,16 1,00 2,20 0,70 0,50 
Kayseri 8.500,00 42,50 2,80 1,60 3,20 1,15 0,65 
Balıkesir 7.000,00 43,00 2,80 1,70 2,50 0,90 0,75 
Van 9.000,00 44,00 3,00 2,10 2,20 1,20 0,85 
Çanakkale 7.000,00 43,50 3,00 1,00 2,50 0,80 0,40 
Diyarbakır 8.500,00 42,00 3,40 1,50 2,70 1,00 0,75 
Uşak 8.250,00 43,00 2,80 1,50 2,50 0,95 0,65 
Amasya 9.000,00 46,00 2,70 1,60 3,10 1,10 0,45 
İzmir 7.000,00 44,00 2,90 1,60 2,50 1,25 0,55 
ORTALAMA 7.979,17 43,75 2,82 1,55 2,65 1,07 0,67 


