
 

 

‘’ÜRETİCİ ÜRETMELİ Mİ?’’ 

 

 

          Bir önceki köşe yazımda sizlere Tüketici Güven Endeksi Aralık 2019 verileri üzerinde 

birkaç hususa değinip ‘’ Tüketici Güven Endeksinde Yerimizde Bile Sayamamışız’’ 

manşetini atmıştım. Bu köşe yazımda ise TÜİK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 

yayınlanan 2020 yılının ilk Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE)  üzerine birkaç 

hususa değineceğim. 

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi nedir? Tarım ürünleri üreticisinin ürettiği 

ürünlerdeki fiyatsal olarak değişimi göstermek amacıyla oluşturulan endekstir. 

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini 2015 yılı baz yılı olarak seçilerek 100 baz 

puan kabul edilmesi koşuluna göre Ocak 2020 ayına göre kıyasladığımızda bir önceki aya 

baktığımızda %3,02 artarak 169,63 olduğu gözlendi. Bu verilere bir önceki yılın aynı ayı 

dikkate alındığında ise %10,41 ve on iki aylık otalamaya baktığımızda ise %21,48 artışla 

karşılaşılmakta. 

        Sektör’e göre Tarım-ÜFE değişim oranlarına baktığımızda ise (Bir önceki aya göre); 

tarım ve avcılık ürünleri %2,94 , ormancılık ürünleri hizmetlerde %3,37 , balıkçılık 

ürünlerinde %5,54  artış gerçekleştiği gözlenmekte. 

        Ana gruplar bazında Tarım-ÜFE değişim oranlarına baktığımızda ise (Bir önceki aya 

göre); çok yıllık bitkisel ürün bazında %1,60 azalış gözlenmesinin yanında hayvansal 

ürünlerde %2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise %5,82 artış yaşandığı gözlenmekte. Daha 

ayrıntılı bilgiye Görsel-1’den ulaşabilirsiniz. 



 

 

GÖRSEL-1

 

Alt gruplara bakıldığında Tarım-ÜFE değişimi (Bir önceki aya göre);  liftli bitkilerde %1,55 

azalış , koyun ve keçi bunlardan işlenmiş süt, yapağılar %0,37 ile en az artış olduğu gözlendi. 

Alt gruplara bakıldığında Tarım-ÜFE değişimi (yıllık olarak gözlendiğinde); sebze ve kavun-

karpuz’da %20,07 , kümes hayvanlarında %10,27 azalış gözlendi. Buna rağmen, ağaç ve çalı 

meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde %43,58 , turunçgillerde ise %39,39 artışın yüksek 

olduğu görüldü. Ayrıntılı bilgi için görsel 2 ve görsel 3 den edinebilirsiniz.  

 

GÖRSEL-2  

 

GÖRSEL-3 



 

 

 

 

Tarım-ÜFE yıllık değişimine 2018 yılı, 2019 yılı ve Ocak 2020’nin grafik olarak bakıldığında 

sizinde görsel-4’den gözlemleyebileceğiniz üzerine 2019 yılında yüksek olan değişim 

değerleri 2020 yılı itibari ile 2018 yılı seviyelerine geri dönmekte. 

 

 

 

 

GÖRSEL-4 

 

 



 

 

Tarım ürünlerin fiyatlarının düşmesi üretici için iyi olmamasının yanı sıra bu ürünlerdeki fiyat 

düşüşlerinin nedense nihai tüketiciye yansımamasının da bir tek açıklanabilir geçerliliği yok. 

Peki ÜRETİCİ ÜRETMELİ Mİ? Takdir sizin değerli okurum. 

          Ekonomik gelişmelerden haberdar olmak için ben Ümit Güven AKÇAKAYA olarak 

burada en anlaşılır bir şekilde kaleme alarak siz değerli okurların bilgisine sunar ve takipte 

kalmanızı dilerim. Bir sonraki köşe yazımda görüşmek dileklerimle.Soru ve Görüşleriniz için 

bana guvenakcakaya@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. (23 Şubat 2020 Tarihinde 

İlk Haber Gazetesinde Yayınlanan Yazım) 
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