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ULUSAL�E-TARIM�
PROJESİ�STRATEJİSİ�
LANSMAN�TOPLANTISI

Hayvansal�Üretim�
İstatistikleri,�
Aralık�2021�(TÜİK)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce 
organize edilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü – 
Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü IPA III 
Dönemi Hazırlık Toplantısı 08 Şubat 2022 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılışı ABDİGM Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Volkan Güngören tarafından yapıldı. Toplantı-
da IPA III çerçevesinde sektör öncelikleri, stratejiler 
ve indikatörler belirlenmeye çalışıldı.

Türkiye’de   dijitalleşmenin   mevcut    durumunun     tespit 
edilmesi ve beş yıllık dönem için ulusal e-tarım stratejisinin 
geliştirilmesi amacıyla TAGEM koordinasyonunda ve FAO 
İş Birliği ile yürütülen “TCP-Ulusal E-Tarım Stratejisinin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi”nin lansmanı 
01.02.2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir 
PAKDEMİRLİ, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 
Başkanı Prof.Dr.Yunus KILIÇ, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü FAO Türkiye Temsilcisi Viorel GUTU, Tarım 
Orman Bakanlığı yetkilileri, proje paydaşları ve Sivil-
Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. 
Merkez Birliğimizce dekatılım sağlanmıştır.

IPA�III�TOPLANTISI

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %0,6 azalarak 17 milyon 851 bin baş, manda sayısı %3,6 azalarak 
185 bin 574 baş oldu.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre %7,2 oranında artarak 45 milyon 178 bin baş, 
keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre %3

Büyükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�%0,7�azalarak�18�milyon�36�bin�baş�oldu

Küçükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�%6,3�oranında�artarak�57�milyon�519�bin�baş�oldu



Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %14,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %26,55 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %14,96 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %16,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki 
aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde %15,34, çok yıllık bitkisel 
ürünlerde %16,64 artış gerçekleşti

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %14,81 ile turunçgiller ve %22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, 
yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %147,56 ile lifli bitkiler, %69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), 
baklagiller ve yağlı tohumlar ve %64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı 
tohumlar ve %3,74 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %37,47 ile 
sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup 
ise %0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve %0,32 ile yağlı meyveler oldu.

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%52,00,�aylık�%14,83�arttı

Yıllık�Tarım-ÜFE'ye�göre�7�alt�grup�daha�düşük,�4�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Aylık�Tarım-ÜFE'ye�göre�6�alt�grup�daha�düşük,�5�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Tarım�Ürünleri�Üretici�Fiyat�Endeksi,�Ocak�2022�(TÜİK)
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Tarımsal�Girdi�Fiyat�Endeksi,�Aralık�2021�(TÜİK)
Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�

(Tarım-GFE)�yıllık�%45,61,�aylık�%9,82�

Yıllık�Tarım-GFE’ye�göre�6�alt�grup�daha�düşük,�5�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Aylık�Tarım-GFE’ye�göre�6�alt�grup�daha�düşük,�5�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Tarım-GFE’de (2015=100), 2021 yılı Aralık ayında 
bir önceki aya göre %9,82, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %45,61, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%45,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,89 
artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %7,30, 
tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde 
%10,19 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve 
hizmet endeksinde %31,91, tarımda kullanılan mal 
ve hizmet endeksinde %47,85 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %16,22 ile malzemeler ve %16,98 ile veteriner harcamaları oldu. Buna 
karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %69,89 ile 
çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,90 ile tohum ve dikim materyali ve %1,32 ile veteriner harcamaları 
oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %19,27 ile makine bakım masrafları ve %18,20 
ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

23 Şubat 2022 günü Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından “Kırmızı Et Sektör
Toplantısı” düzenlendi. Genel Müdür Zekeriya Erdurmuş 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Merkez 
Birliğimiz, Borsa temsilcileri, Et Sanayicileri Birliği, Ulusal 
Kırmızı Et Konseyi, Kasaplar Federasyonu, et toptancıları 
yanında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri katılmışlardır.

KIRMIZI�ET�SEKTÖR�TOPLANTISI
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Kesim�ve�Girdi�Fiyatları

 

 

İletişim Adresi:

ÜMİT MAH. 2527.SOK.NO: 7 ÜMİTKÖY-ANKARA
0312 219 51 84
info@tuketbir.org.tr
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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 10.500,00 68,00 4,20 2,50 4,00 2,00 1,10 
Konya  12.500,00 67,50 4,40 2,00 4,50 1,20 1,50 
Düzce 9.000,00 69,00 4,00 1,50 4,50 1,50 0,85 
Adana 9.000,00 64,00 4,00 2,50 4,10 1,00 1,50 
Kayseri 11.500,00 65,50 4,30 2,50 4,50 1,20 0,80 
Balıkesir 14.000,00 70,00 4,40 2,70 5,00 2,00 1,20 
Van 12.000,00 64,00 4,90 3,50 4,65 1,45 1,10 
Çanakkale 9.000,00 70,00 4,60 1,00 5,00 0,80 0,60 
Diyarbakır 11.500,00 61,00 4,60 2,00 4,50 1,20 0,80 
Uşak 8.250,00 68,50 4,20 2,00 4,00 1,30 0,85 
Amasya 9.000,00 72,00 4,10 2,30 4,50 1,10 0,75 
İzmir 10.750,00 69,00 4,10 2,15 4,12 1,50 0,85 
ORTALAMA 10.583,33 67,38 4,32 2,22 4,45 1,35 0,99 


