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Hayvansal�Üretim�
İstatistikleri,�Haziran�
2022�(TÜİK)

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%157,89,�aylık�%5,00�arttı

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

Tarım�Ürünleri�Üretici�

Fiyat�Endeksi,�Temmuz�

2022�(TÜİK)

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %5,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%108,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,39 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,66 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %4,78 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %25,09 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya 
göre çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,02, tek yıllık bitkisel ürünlerde %4,94 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde 
%7,29 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %74,57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve 
%75,65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise 
sırasıyla, %256,06 ile lifli bitkiler ve %201,62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Küçükbaş�hayvan�sayısı�2022�yılı�Haziran�
ayında�58�milyon�448�bin�baş�oldu

Tarım-ÜFE�yıllık�değişim�oranı�(%),�Temmuz�2022

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran 
ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısı ise %0,1
azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak gerçekleşti.

Hayvan sayıları ve değişim oranları, Aralık 2021-Haziran 2022 

Büyükbaş�hayvan�sayısı�2022�yılı�Haziran�
ayında�17�milyon�876�bin�baş�oldu
Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı 
sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,9 
azalarak 17 milyon 693 bin baş, manda sayısı ise %1,5 
azalarak 183 bin baş olarak gerçekleşti.
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Tarımsal�Girdi�Fiyat�Endeksi,�Haziran�2022�(TÜİK)

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�%134,96,�aylık�%7,92�arttı

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

Aylık�Tarım-GFE’ye�göre�10�alt�grup�daha�düşük,�1�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Alt�gruplara�göre�Tarım-GFE�yıllık�değişim�oranı�(%),�Haziran�2022

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %7,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %134,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,89 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %4,57, tarımda kullanılan 
mal ve hizmet endeksinde %8,33 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan 
mal ve hizmet endeksinde %72,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %145,32 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %31,88 ile veteriner harcamaları ve %46,04 ile tohum ve dikim materyali 
oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 
%228,03 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,13 ile veteriner harcamaları ve %0,50 ile tohum ve dikim materyali 
oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %20,71 ile enerji ve yağlar ve %7,26 ile hayvan 
yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,27 ile makine bakım masrafları oldu.
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KIRMIZI�ET�
SEKTÖRÜ�
İRDELENDİ

İstanbul Ticaret Borsası’nın önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu desteği ile hayata geçirilen Borsa Meydanı’nda 
25 Ağustos 2022, Perşembe günü Kırmızı Et Sektörünün ele alındığı online toplantı gerçekleştirildi 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ali Kopuz’un açılış konuşması ile başlayan toplantı Güvenilir Ürün Platformu 
Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Genel Başkanımız Bülent Tunç, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı
Ahmet Hacıince ve Et Sanayicileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan konuşmacı olarak sorunlar, icraatler ve çözüm 
önerilerini dile getirdiler.

Kesim�ve�Girdi�Fiyatları

 

 

İletişim Adresi:

ÜMİT MAH. 2527.SOK.NO: 7 ÜMİTKÖY-ANKARA
0312 219 51 84
info@tuketbir.org.tr

 

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 14.500,00 95,00 6,50 3,00 7,00 2,50 1,50 
Konya  18.000,00 92,00 6,40 3,50 6,50 2,20 2,00 
Düzce 15.000,00 98,00 7,00 3,00 6,50 1,85 2,00 
Adana 16.250,00 92,00 6,50 3,00 7,00 2,50 1,50 
Kayseri 18.500,00 90,50 6,80 3,00 6,30 1,80 1,50 
Balıkesir 15.000,00 95,00 6,00 5,00 8,00 2,50 1,30 
Van 22.000,00 95,00 6,80 4,00 6,50 1,75 0,90 
Çanakkale 10.000,00 101,50 5,60 2,50 6,00 1,20 1,30 
Diyarbakır 20.000,00 95,00 7,00 2,00 7,00 1,50 1,50 
Uşak 14.500,00 91,50 7,10 3,50 5,40 2,20 1,70 
Amasya 16.000,00 93,00 6,50 3,00 6,00 1,50 1,40 
İzmir 15.500,00 98,00 6,40 4,00 6,00 2,40 1,60 
ORTALAMA 16.270,83 94,71 6,55 3,29 6,52 1,99 1,52 


