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

Hayvansal�Üretim�İstatistikleri,
2022�(TÜİK)

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�
yıllık�%142,84,�aylık�%11,08�arttı

Büyükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�%5,6�
azalarak�17�milyon�24�bin�baş�oldu

Küçükbaş�hayvan�sayısı�bir�önceki�yıla�göre�%2,2�
azalarak�56�milyon�266�bin�baş�oldu

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

Aylık�Tarım-ÜFE'ye�göre�9�alt�grup�daha�düşük,�
2�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %11,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%11,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %142,84 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %139,25 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde %1,27 artış, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde %2,73 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde %11,50 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir 
önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %8,84 artış, 
canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %10,39 artış ve çok 
yıllık bitkisel ürünlerde %17,76 artış gerçekleşti.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla 
göre %5,6 azalarak 16 milyon 852 bin baş, manda sayısı 
ise bir önceki yıla göre %7,4 azalarak 171 bin 835 baş 
oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki 
yıla göre %1,1 oranında azalarak 44 milyon 688 bin baş, 
keçi sayısı ise bir önceki yıla göre %6,2 oranında azalarak 
11 milyon 578 bin baş oldu.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %59,47 ile 
lifli bitkiler ve %94,65 ile koyun ve keçi, canlı; bunların 
işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık 
artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %266,98 ile 
turunçgiller ve %183,09 ile çeltik oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,80 ile 
çeltik ve %2,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve 
yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek 
olduğu alt gruplar ise %18,51 ile sebze ve kavun-karpuz, 
kök ve yumrular ve %14,08 ile canlı kümes hayvanları ve 
yumurtalar oldu.

Hayvan�sayıları�ve�değişim�oranları,�2021-2022

Tarım-ÜFE�yıllık�değişim�oranı�(%),�Ocak�2023
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Tarımsal�Girdi�Fiyat�Endeksi,�Aralık�2022�(TÜİK)

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)
yıllık�%103,14,�aylık�%0,72�arttı

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

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre %0,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%103,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %103,14 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %116,26 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal 
ve hizmet endeksinde %0,33, tarımsal yatırıma katkı 
sağlayan mal ve hizmet endeksinde %3,64 artış gerçekleş-
ti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %94,35, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %104,42 artış 
gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,98 
ile veteriner harcamaları ve %42,63 ile makine bakım 
masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek 
olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %120,60 ile bina bakım 
masrafları ve %117,81 ile hayvan yemi oldu.
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Alt�gruplara�göre�Tarım-GFE�yıllık�değişim�oranı�(%),�Aralık�2022��

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 27.500,00 175,00 7,00 5,00 7,00 4,00 2,50 
Konya  31.000,00 180,00 8,00 6,00 7,00 4,50 3,00 
Düzce 27.000,00 180,00 7,30 5,00 7,30 4,00 2,50 
Adana 27.500,00 165,00 6,50 3,00 7,00 2,50 2,00 
Kayseri 31.500,00 166,50 7,00 5,00 7,00 3,50 2,50 
Balıkesir 35.000,00 175,00 7,00 6,25 8,50 4,30 2,50 
Van 30.000,00 165,00 7,90 5,00 7,00 3,00 2,20 
Çanakkale 22.500,00 171,00 6,50 4,00 6,00 3,00 2,00 
Diyarbakır 35.000,00 165,00 7,50 5,00 7,50 3,50 3,00 
Uşak 20.500,00 170,00 6,50 5,00 6,00 4,00 2,20 
Amasya 33.000,00 175,00 7,00 5,00 7,00 3,50 2,50 
İzmir 35.000,00 175,00 6,80 6,00 7,00 4,50 2,80 
ORTALAMA 29.625,00 171,88 7,08 5,02 7,03 3,69 2,48 


