
 
 

5 Temmuz 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Haziran ayında Gıda 

Fiyatları, artan ticari gerilimlerden etkilenerek hafif bir düşüş göstermiştir.  

FAO Gıda Fiyatları, Haziran 2018’de Mayıs ayına oranla, %1.3 düşmüştür. Fiyatlar yılın başından bu yana ilk 

kez aylık bazda düşüş göstermiştir. Birçok pazar, uluslararası ticaret ilişkilerinde artan gerilimler nedeniyle 

zayıflama göstermiştir. 

FAO Tahıl Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %3.7 düşüş göstermiştir. 2016 yılının aynı dönemine 

bakıldığında bu seviye % 8 daha yukarıdadır. Haziran ayında mısır ve buğday fiyatları keskin bir şekilde 

düşerken, pirinç fiyatları yükseldi. Üretim beklentileri kötüleşmesine rağmen, artan ticaret gerilimleri 

nedeniyle birçok emtiada görülen düşüş trendi, buğday fiyatlarında da etkili olmuştur. Bu durumun tam 

aksine, Japonica ve kokulu pirinç fiyatlarındaki arz düşüşü nedeniyle fiyatlar artmış ve bu yükseliş İndica 

fiyatlarındaki düşüşten fazla olmuştur. Bu sebeple de uluslararası pirinç fiyatları artmıştır. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %3 düşüş gösterdi. Fiyatlar, üst üste 5 aydır 

düşerken son 29 ayın da en düşük seviyesine gelmiştir. Bu düşüşün başlıca sebepleri palm, soya fasulyesi 

ve ayçiçeği yağları fiyatlarındaki düşüşler olmuştur. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %0.9 düşüş gösterdi, ancak geçen yılın aynı 

ayına göre fiyatlar % 2 daha yüksek seviyededir. Yağsız süt tozu fiyatları artarken, tereyağı ve yağlı süt 

tozu fiyatları sabit kalmış, peynir fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve 

AB'de artan ihracat imkânları peynir fiyatını etkilerken, sürekli ithalat talebi yağsız süt tozu fiyatlarını 

arttırdı. Tereyağı ve yağlı süt tozu fiyatları ise Avrupa’da yükselmiş ancak Okyanusya’da çok hafif düşüş 

göstermiştir. 

FAO Et Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla % 0.3 artış göstermiştir. 2017 Haziran ayına göre ise 

%3,3 düşmüştür. Büyükbaş ve kanatlı hayvan fiyatları hafifçe düşerken, küçükbaş ve domuz eti fiyatları 

artmıştır. Güçlü ithal talebi sırasında, özellikle Avrupa’daki güçlü talep domuz eti fiyatlarını arttırırken, 

Okyanusya’dan gelen zayıf arz küçükbaş fiyatlarını arttırmıştır. Avusturalya’daki büyük ihraç arzları, 

büyükbaş fiyatlarında düşüşe yol açarken özellikle Brezilya’daki bol ihraç imkânları, zayıf ithal talebi sırasında 

kanatlı hayvanların fiyatlarını düşürmüştür. 

FAO Şeker Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %1.2 artarak üst üste 6 ay düştükten sonra ilk kez 

artış gösterdi. Uluslararası şeker fiyatlarındaki artış, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olan 

Brezilya'daki şeker kamışı üretim beklentilerinin düşmesinden kaynaklanmıştır. Brezilya’da şeker kamışının 

etanol üretimi için daha fazla kullanılacağı haberleri de bu artışa destek 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 Fiyatları ve Emtia Fiyatları 

 

Sugar:    Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:  Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:   Hububat 

2) Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatları 

  


