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Yıllık�Tarım-ÜFE'ye�göre�8�alt�grup�daha�düşük,�
5�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

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

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %7,14, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %113,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %156,00 
ve on iki aylık ortalamalara göre %99,82 artış 
gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde %9,32 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %2,30 azalış ve tarım ve avcılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde %7,94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda 
bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürün-
lerde %2,16, tek yıllık bitkisel ürünlerde %6,90 ve çok 
yıllık bitkisel ürünlerde %20,36 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, 
%1,36 ile üzüm ve %1,33 ile tahıllar (pirinç hariç), 
baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık 
artışın yüksek olduğu alt grup ise %29,45 ile lifli bitkiler 
ve %21,05 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Ekim 2022

Tarım�Ürünleri�Üretici�Fiyat�Endeksi,
Eylül�2022�(TÜİK)

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�
yıllık�%156,00,�aylık�%7,14�arttı

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

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %78,80 
ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve 
yapağıları ve %94,80 ile yumuşak çekirdekli meyveler 
ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık 
artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %297,29 
ile lifli bitkiler ve %215,70 ile çeltik oldu.

Tarımsal�Girdi�Fiyat�Endeksi,�
Ağustos�2022�(TÜİK)

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

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�
%135,06,�aylık�%1,64�arttı

Aylık�Tarım-GFE’ye�göre�3�alt�grup�daha�düşük,�
8�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Ağustos ayında bir 
önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %135,06 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %88,48 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal 
ve hizmet endeksinde %1,25, tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksinde %4,81 artış gerçekleşti. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksinde %90,40, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %142,28 artış 
gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %36,20 ile 
veteriner harcamaları ve %62,97 ile diğer mal ve hizmetler 
oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar 
ise sırasıyla, %234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 
%184,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,00 ile 
tarımsal ilaçlar ve %1,59 ile hayvan yemi oldu. Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla,
%9,62 ile tohum ve dikim materyali ve  %6,47 ile  malze-
meler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup 
ise %5,01 ile enerji ve yağlar oldu.



Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi işbirliğinde kurulmuş olan Gıda Arzı 
Güvenliği ve
Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(GADOM) tarafından 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen Çalıştaya katıldık.
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) iş birliğinde GADOM Strateji yol hari-
tasının belirlenmesi konusunda istişareler 
gerçekleşmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 17 Ekim 2022 
tarihinde bir duyuru yaparak arpa satılacağını 
bildirmiştir.
Açıklamada, 250 tonun altındaki taleplerin sadece 
Birlikler aracılığı ile alınabileceği, Birliğe üye olmayan 
ve 250 tonun altında talep edecek besicilerin de Birlik 
üzerinden talepte bulunabilecekleri yer almıştır.
Arpanın satış fiyatı 5.250 TL/ton olarak belirlenmiştir.

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 
İlişkin 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20 Ekim 
2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kararın Hayvansal Üretimin Desteklenmesi başlıklı 
3. Maddesi 7.fıkrası d bendinde “Besilik Erkek Sığır 
Desteklemesi” yer almaktadır. Destekleme tutarı 200 
başa kadar 500 TL/baş olarak belirlenmiştir.

GADOM�Toplantısı

TMO�ARPA�SATIŞI

TARIMSAL�DESTEKLER�AÇIKLANDI
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İletişim Adresi:
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0312 219 51 84
info@tuketbir.org.tr

Kesim�ve�Girdi�Fiyatları
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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 15.000,00 100,00 6,50 4,00 7,00 3,00 1,50 
Konya  20.000,00 96,00 6,40 3,50 7,00 2,50 2,00 
Düzce 15.000,00 105,00 6,80 3,00 7,00 3,00 1,50 
Adana 17.250,00 97,00 6,50 3,00 7,00 2,50 1,50 
Kayseri 21.500,00 99,50 6,80 3,00 7,00 1,80 1,70 
Balıkesir 15.000,00 103,00 6,60 5,00 8,00 3,50 1,30 
Van 26.000,00 105,00 7,50 4,30 6,50 2,00 1,75 
Çanakkale 15.000,00 100,00 6,40 2,50 6,00 2,00 1,20 
Diyarbakır 25.000,00 98,00 7,00 3,00 6,50 1,80 1,70 
Uşak 19.500,00 103,00 6,40 3,50 5,80 2,20 1,85 
Amasya 20.000,00 100,00 6,50 3,50 6,00 2,50 1,60 
İzmir 15.000,00 100,00 6,60 4,60 6,30 3,00 1,60 
ORTALAMA 18.687,50 100,54 6,67 3,58 6,68 2,48 1,60 


