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

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

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %2,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%91,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,15 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %97,41 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal 
ve hizmet endeksinde %2,89, tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksinde %2,91 artış 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal 
yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde 
%95,12, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde 
%145,02 artış gerçekleşti.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,27 ile 
hayvan yemi ve %0,59 ile makine bakım masrafları oldu. 
Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise 
sırasıyla, %19,71 ile tohum ve dikim materyali ve %6,62 
ile enerji ve yağlar oldu.
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Tarımsal�Girdi�Fiyat�Endeksi,�
Eylül�2022�(TÜİK)

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�
%138,15,�aylık�%2,90�arttı

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %38,73 
ile veteriner harcamaları ve %66,12 ile diğer mal ve 
hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek 
olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %226,63 ile gübre ve 
toprak geliştiriciler ve %193,88 ile enerji ve yağlar oldu.

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

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

TTarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�
yıllık�%163,32,�aylık�%4,59�arttı

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2022 yılı Ekim ayında bir 
önceki aya göre %4,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%123,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %163,32 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %111,12 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde %1,81 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %4,72 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %5,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir 
önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %3,21, canlı 
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %4,36 ve çok yıllık 
bitkisel ürünlerde %8,84 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %83,57 ile 
koyun ve keçi, canlı;
bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve %125,26 ile tropi-
kal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık 
artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %361,53 ile
turunçgiller ve %230,48 ile çeltik oldu.
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Kesim�ve�Girdi�Fiyatları

IPARD 14.İzleme Komitesi toplantısı 10 Kasım 2022 
tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdürü 
Burhan DEMİROK başkanlığında Ankara’da yapıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu, ilgili resmi kurumlar ve izleme 
komitesi üyesi sivil toplum örgütlerinin katıldığı toplantıda 
IPARD II ile ilgili bilgiler verilmiş, IPARD III programı 
hakkında gelişmeler sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz 21 Kasım 2022 tarihinde Genel 
Başkan Bülent TUNÇ başkanlığında Et ve Süt Kurumu 
Genel Müdürü Mustafa KAYHAN’ı ziyaret etti.
Ziyarette sektörel konular ve sözleşmeli besicilik ele 
alındı.

IPARD�KOMİTE�TOPLANTISI�YAPILDI
ESK�GENEL�MÜDÜR�ZİYARETi
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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 17.500,00 105,00 6,50 4,00 7,00 3,00 2,00 
Konya  20.000,00 100,00 6,40 4,00 7,00 3,00 2,50 
Düzce 15.500,00 100,00 6,80 2,00 7,00 2,50 1,30 
Adana 17.750,00 99,00 6,50 3,00 7,00 2,50 1,50 
Kayseri 23.500,00 99,50 6,80 3,00 7,00 2,50 2,00 
Balıkesir 20.000,00 104,00 6,70 5,30 8,40 3,60 1,50 
Van 24.000,00 110,00 7,60 4,40 6,75 2,25 1,75 
Çanakkale 16.000,00 103,00 6,00 2,00 6,50 2,00 1,50 
Diyarbakır 23.750,00 106,00 7,00 3,00 6,70 1,80 1,75 
Uşak 19.500,00 99,00 6,50 4,00 5,65 3,00 2,00 
Amasya 20.000,00 105,00 6,70 4,00 7,00 2,20 2,00 
İzmir 18.000,00 105,00 6,60 4,60 6,50 3,30 2,00 
ORTALAMA 19.625,00 102,96 6,68 3,61 6,88 2,64 1,82 


