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Aylık�Tarım-ÜFE'ye�göre�8�alt�grup�daha�düşük,�6�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�
yıllık�%169,45,�aylık�%7,00�arttı

Yıllık�Tarım-ÜFE'ye�göre�10�alt�grup�daha�düşük,�4�
alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

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

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %16,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,85 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %9,60, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %17,69 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %86,59 artış 
gerçekleşti.

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında bir 
önceki aya göre %7,00, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %139,49, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%169,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 
artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer 
balıkçılık ürünlerinde %5,98 azalış, ormancılık ürünleri 
ve ilgili hizmetlerde %0,32 artış, tarım ve avcılık ürün-
leri ve ilgili hizmetlerde %7,51 artış gerçekleşti. Ana 
gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürün-
lerde %6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde 
%7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %11,20 artış 
gerçekleşti.

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında bir 
önceki aya göre %7,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%139,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %169,45 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %122,93 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde %5,98 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %0,32 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %7,51 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir 
önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %6,06, canlı 
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,21 ve çok yıllık bitki-
sel ürünlerde %11,20 artış gerçekleşti.
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Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�
%134,76,�aylık�%2,68�arttı

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

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

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

Maliyet�Komisyonu�Toplantısı

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Ekim ayında bir 
önceki aya göre %2,68, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %97,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %134,76 
ve on iki aylık ortalamalara göre %105,81 artış 
gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan 
mal ve hizmet endeksinde %2,34, tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %5,43 artış 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endek-
sinde %100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet 
endeksinde %140,04 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %38,42 ile 
veteriner harcamaları ve %63,76 ile diğer mal ve hizmetler 
oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar 
ise sırasıyla, %196,89 ile enerji ve yağlar ve %192,52 ile 
gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

 Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,39 ile 
diğer mal ve hizmetler ve %0,67 ile makine bakım mas-
rafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt 
gruplar ise sırasıyla, %6,79 ile malzemeler ve %4,11 ile 
enerji ve yağlar oldu.

Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında üreticinin maliyetlerinin 
belirlemesi amacı ile oluşturulan Maliyet Komisyonu, ilk 
toplantısını 06.12.2022 günü ESK Genel Müdürlüğünde  Genel 
Müdür Yardımcısı İbrahim Sarıtosun Başkanlığında gerçekleştirdi.
ESK Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Fatih Kılıç, 
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Satın Alma Şube Müdürü Ersin 
Tahiroğlu’nun hazır bulunduğu Maliyet Komisyonu Toplantısına, 
sektör paydaşlarını temsilen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Özgür Bor, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğünden Veteriner  Hekim Mehmet Candan Subaşı,  Ziraat 
Mühendisi  Önder  Alçar,  Türkiye  Kırmızı  Et  Üreticileri   Birliği 

Genel Sekreteri Adnan Gültek, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Zorbaz katıldı.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2022 
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İletişim Adresi:

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

12.KALKINMA�PLANI
2024-2028 dönemini kapsayacak olan “On İkinci 
Kalkınma Planı” Özel İhtisas Komisyonu toplantıları 
başladı.
10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde yapılan 
toplantılara Merkez Birliğimizce de katılım sağlanmak-
tadır.

Kesim�ve�Girdi�Fiyatları

 

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 22.500,00 120,00 6,50 4,00 7,00 3,00 2,00 
Konya  20.000,00 120,00 6,40 5,00 7,00 3,50 2,50 
Düzce 21.000,00 120,00 6,80 4,00 7,00 3,00 2,00 
Adana 23.500,00 118,00 6,50 3,00 7,00 2,50 1,50 
Kayseri 25.500,00 121,00 6,20 4,00 7,00 2,50 2,00 
Balıkesir 25.000,00 120,00 6,40 5,50 8,50 3,50 1,50 
Van 26.000,00 120,00 6,70 4,50 7,00 2,50 2,00 
Çanakkale 20.000,00 125,00 6,40 2,50 6,00 2,00 1,50 
Diyarbakır 27.000,00 125,00 6,75 4,50 7,00 3,00 2,00 
Uşak 20.500,00 118,00 6,50 5,00 6,00 4,00 2,20 
Amasya 23.000,00 120,00 6,50 4,50 6,50 2,50 2,00 
İzmir 24.000,00 118,00 6,60 5,00 6,50 4,25 2,00 
ORTALAMA 23.166,67 120,42 6,52 4,29 6,88 3,02 1,93 


