
 
 

1 Mart 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Şubat 

ayında hafif bir artış göstermiştir.  

 
FAO Gıda Fiyatları, Şubat 2018’de, Ocak ayına oranla %1.1 artış göstermiştir. Ancak geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine oranla %2.7 altında gerçekleşmiştir. Süt ürünleri ve tahıl ürünlerinde uluslararası fiyatların yüksek 
oluşu bir önceki ay ile karşılaştırıldığında fiyatların artışına katkı sağlamıştır, şeker ve bitkisel yağların 
fiyatları düşüş göstermiş, et fiyatları ise sabit kalmıştır. 
 

FAO Tahıl Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %2,5, Şubat 2017’ye göre ise %6,8 artış göstermiştir. 

Geçen yılın göreceli istikrarlı bir şekilde devam eden Ağustos – Aralık dönemine göre, Şubat ayı bir önceki 

aya oranla güçlü artış gösterdi. Tahıl fiyatları, ABD kış buğdayı ve Arjantin'in mısır yetiştirme bölgelerini 

olumsuz yönde etkileyen olumsuz hava koşulları ile ilgili endişeler sebebi ile fiyatlar sıkılaşmıştır. Her ne 

kadar kazançlar Indica arzlarına yönelik küresel talebin azalmasıyla dibe vurmuş olsa da uluslararası pirinç 

fiyatları yükseldi. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına göre %3.1 düşerek, son 19 ayın en düşük seviyesine 

geriledi. 2017/18 döneminde artan küresel üretim beklentisiyle, bitkisel yağların çoğunun fiyatları zayıflık 

göstermiştir. En fazla düşüş ise Malezya ve Endonezya'da beklenen ihracat faaliyetleri ve stokların artması 

nedeni ile palmiye yağında gözlemlenmiştir. 

Bitkisel yağların çoğunun fiyatları 2017/18 döneminde artan küresel üretim fazlası beklentisiyle, 

zayıflamıştır. En fazla düşüşü Malezya ve Endonezya'da beklenen ihracat faaliyetleri ve stokların artmasıyla 

Palm yağı gösterdi. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %6.2 artış göstermiştir. Ancak oranlar geçen 

yılın aynı dönemine göre daha düşüktür. Yeni Zelanda'da beklenenden düşük süt üretimi, güçlü ithalat 

talebi ile desteklenince, endeksteki dört süt ürünü kategorisinde uluslararası fiyatlar yükseldi. Tereyağı 

fiyatları, Eylül 2017'deki zirve fiyatını gördükten sonra son dört ay boyunca düştükten sonra bu ay yaklaşık 

%6 oranında artmıştır. Avrupa ve Asya'daki güçlü talep ile desteklenen peynir ve yağlı süt tozu için fiyatlar 

yükseldi. Sıkı küresel talep ise yağsız süt tozu fiyatını artırdı. 

FAO Et Fiyatları, Şubat ayında, revize edilen Ocak 2018 et fiyatları ile karşılaştırıldığında değişmemiştir. 

Geçen yılın aynı dönemine göre %5 daha yüksektir. Sığır eti için fiyatlardaki artış, kümes hayvanı ve domuz 

eti fiyatlarındaki düşüşleri dengelemişken, koyun eti fiyatı ise neredeyse değişmeden kalmıştır. 

Yeni Zelanda'dan gelen sınırlı ihracat imkânları, sığır eti fiyatlarının üst üste ikinci ayda da güçlenmesine 

neden oldu. Kümes hayvanı eti için uluslararası fiyatlar, büyük ölçüde, ana üretim bölgelerinde bol 

miktarda ihracat imkânı nedeniyle üst üste dördüncü ayda da düşüş gösterdi. 

FAO Şeker Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %3.4 düşüş göstermiştir. Fiyatlar son iki yılın en 

düşük seviyesindedir. Tayland ve Hindistan gibi büyük üreticiler tarafından üretimin artmaya devam 

etmesi ile uluslararası şeker fiyatları aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam etti. 

Şeker piyasaları, 2017/18 yıllarında AB üretimindeki keskin yükseliş beklentisi karşısında da düşüş 

kaydetmiş, daha yüksek pancar verimi ve geçtiğimiz yılın çıkış kotalarının kaldırılmasıyla yükselmiş ve bu 

da daha büyük alanlarda ekime neden olmuştur. 

*Diğer emtia gruplarının aksine, FAO Et Fiyat Endeksi, FAO Gıda Fiyat Endeksi hesaplanıp yayınlandığında 

henüz açıklanmamış oluyor. Bu yüzden tahmini değerler ile yayınlanıyor. Asıl fiyatlar belli olduktan sonra 

Gıda Endeksi bir sonraki dönem için revize edilebiliyor. 

 

 



 
Grafikler:  

1- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksleri 

 

Sugar:    Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:  Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:   Hububat 

2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 

 


