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Tarımsal�girdi���fiyat���endeksi���(Tarım-GFE)�yıllık�%27,79,�
aylık�%1,56�arttı
Tarım-GFE’de (2015=100), 2021 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,79 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %22,19 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksinde %0,42, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %1,74 artış gerçekleş-
ti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %23,23, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %28,55 artış 
gerçekleşti.

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�
%23,10,�aylık�%1,68�arttı
Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Ekim ayında bir önceki 
aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,92, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %23,10 ve on iki aylık orta-
lamalara göre %22,06 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde %1,65, ormancılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %4,22 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde 
%0,15 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre 
canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,28 artış, tek yıllık 
bitkisel ürünlerde %4,10 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde 
%3,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık�Tarım-GFE’ye�göre�7�alt�grup�daha�düşük,�4�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %10,20 ile tohum ve dikim materyali, %12,33 ile tarımsal ilaçlar ve 
%15,64 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %71,47 ile gübre ve 
toprak geliştiriciler, %43,67 ile bina bakım masrafları ve %42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.
Aylık�Tarım-GFE’ye�göre�8�alt�grup�daha�düşük,�3�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,09 ile tohum ve dikim materyali ve %0,37 ile veteriner harcamaları 
oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 
%3,31 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,03 ile çiftlik binaları (ikamet 
amaçlı olmayanlar) oldu.

Yıllık�Tarım-ÜFE’ye�göre�10�alt�grup�daha�düşük,�4�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,09 ile tohum ve dikim materyali ve %0,37 ile veteriner harcamaları 
oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 
%3,31 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,03 ile çiftlik binaları (ikamet 
amaçlı olmayanlar) oldu.
Aylık�Tarım-ÜFE’ye�göre�7�alt�grup�daha�düşük,�7�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, %6,02 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli 
meyveler, %4,91 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve %1,93 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %23,47 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu 
meyveler, %20,43 ile lifli bitkiler ve %8,65 ile turunçgiller oldu.
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2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Karar 11.11.2021 Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Kararın 4. Maddesinin, 3. Fıkrasının d Bendinde “Bsilik 
erkek sığır desteği; Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine 
(HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış 
erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesim-
hanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazın-
da belirlenecek karkas ağırlığı kriterlerini sağlayan 1-200 baş 
için (200 baş dahil), Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim 
fiyat üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme 
yapılır.” denmektedir.

Merkez Birliğimizin üyesi olduğu IPARD İzleme Komitesi Resmi Toplantısı’nın 12. si  25 Kasım 2021 tarihinde  
on-line  olarak gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı  Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE başkanlık etmiş olup, 
IPARD II çerçevesinde yapılan faaliyetler, gerçekleşmeler görüşülmüş, IPARD III hazırlıklarının durumu hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.
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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 50,00 3,50 2,50 3,50 1,50 0,80 
Konya  9.250,00 55,00 4,00 2,00 3,50 1,00 1,00 
Düzce 8.500,00 49,00 3,20 1,50 3,10 1,00 0,65 
Adana 7.750,00 47,50 3,50 1,50 3,50 1,50 0,70 
Kayseri 8.750,00 47,50 3,60 1,80 3,40 0,80 0,65 
Balıkesir 8.000,00 55,00 3,80 1,50 4,50 1,25 0,55 
Van 10.000,00 50,00 3,90 2,95 4,00 1,20 0,90 
Çanakkale 7.500,00 51,00 4,00 1,00 3,00 0,80 0,40 
Diyarbakır 10.000,00 50,00 3,60 1,00 3,25 0,90 0,70 
Uşak 8.250,00 49,00 3,80 2,00 3,00 0,80 0,65 
Amasya 7.000,00 57,00 3,70 2,20 3,20 1,10 0,70 
İzmir 8.000,00 53,00 3,60 1,95 3,75 1,25 0,65 
ORTALAMA 8.395,83 51,17 3,68 1,83 3,48 1,09 0,70 


