
 
 

2 Kasım 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

düşmüştür.  

FAO Gıda Fiyatları, Ekim 2017’de Eylül ayından yaklaşık 2,2 puan (%1,3) düşerek 176.4 puan olmuştur. 

Geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %2,5 daha yüksek olmasına rağmen, nominal olarak Şubat 2011’de görülen 

tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 240 puanın %27 altında kalmıştır. Hububat hariç diğer bütün fiyat 

endeksleri ekim ayında düşmüştür. 

FAO Tahıl Fiyatları, Ekim ayında bir önceki aya göre biraz artış göstererek 152,8 puan olmuştur. Geçtiğimiz 

yılın aynı ayından ise %7,4 daha fazladır. Ana hububat kalemlerinden olan buğdayın fiyatları genel olarak 

azalmıştır. Bunun sebebi Karadeniz’den gelen ihraç edilebilir ürünlerin yoğun arz baskısı ve ihracatçılar 

arasında artan rekabettir. ABD de mısır fiyatları hafif bir artış gösterdi. Güney Amerika’da ise yüksek arz 

sebebiyle fiyatlar düşüş gösterdi. Pirinç fiyatları güçlendi. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ekim ayında 1,8 puan azalarak (%1,1) 170 puan olmuştur. Bu seviye 1 yıl önceki 

seviyeyle aynıdır. Bu durumun en önemli sebebi Palm ve Soya yağlarıdır. Palm yağı fiyatları, Malezya’da 

beklenenden daha fazla stok olması sebebi ve Güneydoğu Asya’da üretim artışı beklentisi ile azalmıştır. 

Soya yağı ise, ABD’de bereketli soya fasulyesi hasadı ve 2017-2018 dönemi için oluşan bol küresel üretim 

öngörüsü sebebiyle azalmıştır. Ayçiçek yağı fiyatları ise Karadeniz bölgesindeki büyük ihraç imkânları 

sebebiyle düşmüştür. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ekim ayında, geçen aya göre 9,4 puan (%4,2) azalarak ortalama 214,8 puan 

olmuştur. Fiyatlar, Mayıs 2017’den bu yana ilk kez düşüş göstermiştir. Bu fiyat, Ekim 2016’daki seviyesinden 

32 puan (%17,5) yukarıda olmasına rağmen zirve noktası olan Şubat 2014 fiyatlarından %22 daha azdır. 

Uluslararası tereyağı, yağsız ve yağlı süt tozu fiyatları Ekim’de azalırken peynir fiyatları sabit kalmıştır.   

FAO Et Fiyatları, geçtiğimiz aydan 1,6 puan (%0,9) azalmış ve Ekim ayında 172,7 puan olmuştur. Oluşan bu 

fiyatlar, bu yılın Temmuz ayında başlayan düşüş trendini devam ettirmiştir. Uluslararası domuz ve küçükbaş 

fiyatları düşerken, büyükbaş et fiyatları, küçükbaş ve kanatlı et fiyatları değişmemiştir. 

FAO Şeker Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayından 1,4 puan (%0,7) düşerek 203 puan olmuştur. Geçtiğimiz yılın 

aynı ayından ise %36 daha düşüktür. 2017/18 döneminde daha yüksek arz potansiyeli olması, AB’de daha 

fazla pancar hasadı olacağı öngörüsü ve Rusya’dan gelen bol hasat sebebi ile fiyatlar azalmıştır. Brezilya 

realinin değer kaybı bu ülkeden ihracatın önünü açmış ve bu da uluslararası fiyatlara yansımıştır. Çin 

tarafından koyulan yüksek ithal vergileri de satın alımlara darbe vurmuştur.  

*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 ve Senelik Fiyat Endeksi  

 

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 

  


