
 
 

7 Aralık 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

düşmüştür.  

FAO Gıda Fiyatları, Kasım 2017’de Ekim ayından yaklaşık %0,5 düşerek 175.8 puan olmuştur. Bu fiyat seviyesi, 

geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %2,3 daha yüksektir. Şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin artış süt 

ürünleri fiyatlarındaki düşüş ile dengelenmiştir. Hububat ve Et fiyatları ise önemli bir değişim göstermemiştir. 

FAO Tahıl Fiyatları, Kasım ayında bir önceki aya göre çok az artış göstermiştir. Bu fiyat seviyesi, geçtiğimiz 

yılın aynı ayına oranla %8,3 fazladır. Tahıl fiyatları ağustos ayından bu yana sabit bir seyir izlemektedir. Kasım 

ayında uluslararası pirinç fiyatları ise satın alma taleplerinin de etkisi ile %1.1 yükseldi. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Kasım ayında bir önceki %1,2 artarak 172.2 puan olmuştur. Bu seviye, son 9 ayda 

ulaşılan en yüksek seviyedir. Bu artışın en önemli sebebi Soya, kolza ve ayçiçeği yağları fiyatlarındaki 

artıştır. Palm yağı fiyatlarında yaşanan düşüş, genel fiyat artışının daha fazla olmasına engel olmuştur.  

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Kasım ayında, bir önceki aya göre %4,9 azalmıştır. Böylece üst üste ikinci ayda 

da keskin bir düşüş yaşanmıştır. Buna rağmen fiyatlar, Kasım 2016’daki seviyesinden %9.6 daha fazladır. 

Tereyağı, peynir ve yağlı süt tozunun uluslararası fiyatları, üretim artışı beklentisi ile düşmüştür. Yağsız süt 

tozu fiyatları ise son 18 aydaki en düşük seviyesine gerilemiştir. 

FAO Et Fiyatları, Kasım ayında geçtiğimiz aya oranla çok fazla değişim göstermemiştir. Uluslararası domuz 

fiyatları üst üste 3. ayda da düşmüştür. Küçükbaş fiyatları ise iki aydır düşmeye devam etmektedir. Büyükbaş 

et fiyatları ise son 3 aydır artışına devam etmektedir. Kanatlı et fiyatları ise değişmemiştir. 

FAO Şeker Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayından %4,5 düşmüştür. Ancak bu fiyatlar, geçtiğimiz yılın aynı 

ayından %26 daha düşüktür. Kasım ayında uluslararası şeker fiyatlarının yükselmesinin en önemli sebepleri, 

Brezilya’nın şeker ihracatının azalması ve petrol fiyatlarının artışı ile şeker kamışının şeker yapımından ziyade 

etanol yapımında kullanılacak olması endişeleridir. 

*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 

  


