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Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%22,80,�aylık�%1,34�arttı

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

Tarım-GFE’de (2015=100), 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%12,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %1,78, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %2,92 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre; tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %27,39, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %27,69 artış 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %45,13 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve %40,16 ile 
bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %9,60 ile tohum ve dikim materyali, 
%11,18 ile tarımsal ilaçlar ve %19,65 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %3,39 ile diğer mal ve hizmetler ve %3,14 ile çiftlik binaları (ikamet 
amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise %0,16 ile tohum ve dikim materyali, 
%0,26 ile veteriner harcamaları ve %0,59 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%10,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,72 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde %1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %2,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,53, çok yıllık bitkisel 
ürünlerde %4,26 artış gerçekleşti.
Yıllık�en�fazla�artış�%41,67�ile�lifli�bitkiler�alt�grubunda�oldu
Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller 
ve yağlı tohumlar ve %34,27 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık 
en az artış gösteren alt gruplar ise %2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %7,13 ile çeltik ve %11,51 ile 
yağlı meyveler oldu.

Aylık�en�fazla�artış�%3,36�ile�yumuşak�çekirdekli�meyveler�ve�sert�çekirdekli�meyveler�alt�
grubunda�gerçekleşti
Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve 
hayvansal ürünler ve %1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış 
gösteren alt gruplar ise %0,31 ile çeltik ve %0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş 
süt oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış ise %1,40 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu.

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�%27,65,�aylık�%2,76�arttı

Yıllık�en�fazla�artış�%52,86�ile�gübre�ve�toprak�geliştiriciler�alt�grubunda�oldu

Aylık�en�fazla�artış�%4,67�ile�enerji�ve�yağlar�alt�grubunda�oldu
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31 Ağustos 2021 tarihinde TOBB Hayvancılık Meclisi Meclis 
Başkanı Mehmet Şahbaz başkanlığında video konferans yolu ile 
toplandı.
Toplantının açılışında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz bir 
genel değerlendirme konuşması yaptı.
Daha sonra üyelerce TMO’nun yem politikaları ile ESK’nın fiyat 
politikaları ele alındı.
Diğer konulardaki sorun ve çözüm önerileri iletildi.

Sudan �Hayvancılık�

Bakanı�Abdunnebi’den�

TÜKETBİR�Başkanı

Tunç’a�ziyaret

ANKARA - Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç’u ziyaret etti. 
Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi, “Türkiye ile Sudan siyasi ilişkileri en üst seviyede, bu ilişkiler yatırım 
anlamında da değerlendirilmelidir” dedi.
Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi beraberindeki heyet ile birlikte, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği 
Başkanı Tunç’u, TÜKETBİR binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Abdunnebi, Sudan’da şu an çok avantajlı 
yatırım teşvik programı olduğunu vurgulayarak “Bu fırsatlardan Türk firmalarının da yararlanmasını istiyoruz.
Şu an ülkemizde hayvancılık sektöründe tesisleri olan Türk firmalar var. Sudan’a hayvancılık alanında yatırım yapan 
Türk firmaların sayısının karşılıklı ilişkilerimizde olduğu gibi artmasını istiyoruz. Sudan’da küçükbaş, büyükbaş 
hayvancılık ve balıkçılık sektöründe yatırımlar yapılabilir” diye konuştu.
Sudan’da 1 milyon dönüm arazinin Türkiye tarafından işleneceği konusu üzerine Abdunnebi, “Bildiğiniz gibi tarım 
ve hayvancılık iç içe sektörler. Bu anlamda bu arazide hayvancılığa yönelik ürünler de yetiştirilebilir. Bu hem Türk 
firmaları hem de bizim açımızdan kolaylık sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Tunç ise, “Türkiye’nin, Dünya’nın her yerinde Türk girişimciler her zaman olmuştur. Her zaman öncü olmuştur. 
Tecrübe noktasında Türkiye’nin bugün tarımda geldiği nokta belli. Şimdi baktığımızda yaklaşık 17 milyon büyük 
baş hayvanımız var. Türkiye dev bir ülke, Sudan da bu noktada bakir ve açık bir ülke. Önemli olan ilişkilerimizin
şimdi olduğu gibi ilerlemesi. Biz her zaman Sudan’da ortak projeler ve şahsi yatırımları yapma noktasında hazırız. 
Sudan, arazi hem yeni hükümetin yaklaşımları noktasında bizim için çok değerli. Biz orada da üreticilerimizi 
bilgilendirmek ve destek olmak adına elimizden geleni yaparız” şeklinde konuştu.

TOBB�Hayvancılık�Meclisi�Toplandı
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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 45,00 2,80 2,50 2,80 1,00 0,50 
Konya  8.250,00 43,00 2,80 1,50 3,00 1,00 1,00 
Düzce 8.000,00 44,00 2,65 1,50 2,75 1,50 0,60 
Adana 7.750,00 42,00 2,60 2,50 2,75 1,50 0,80 
Kayseri 8.500,00 42,50 2,70 1,70 2,70 0,85 0,55 
Balıkesir 8.000,00 45,00 2,80 1,50 3,00 1,00 0,50 
Van 8.500,00 44,00 3,00 2,10 2,60 1,10 0,85 
Çanakkale 7.250,00 48,00 2,60 1,00 2,75 0,80 0,50 
Diyarbakır 8.500,00 43,00 3,20 1,80 2,60 0,95 0,75 
Uşak 8.250,00 44,00 2,80 1,60 2,13 0,95 0,65 
Amasya 9.000,00 46,00 2,80 1,60 3,00 0,90 0,55 
İzmir 7.000,00 44,00 2,80 1,70 2,50 1,10 0,50 
ORTALAMA 8.062,50 44,21 2,80 1,75 2,72 1,05 0,65 


