
 
 

5 Nisan 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Mart ayında Gıda 

Fiyatları, geçtiğimiz aydaki artışını sürdürmüştür. 

FAO Gıda Fiyatları, Mart 2018’de Şubat ayına oranla %1.1 artarak üst üste ikinci ayda artış göstermiştir.  

Aynı zamanda bu fiyat seviyesi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre % 0.7 daha yukarıda gerçekleşmiştir. Şubat 

ayında olduğu gibi, Mart ayındaki aylık fiyat artışı da kuvvetli uluslararası tahıl ve süt ürünleri fiyatlarından 

kaynaklandı. Şeker ve bitkisel yağların fiyatları düşüşe devam ederken, et fiyatları hafifçe arttı. 

FAO Tahıl Fiyatları, Mart ayında Şubat ayına oranla %2.7, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %12.1 artış 

göstermiştir. Endeks, son aylarda sürekli olarak tırmandı ve neredeyse tüm ana tahıllar için uluslararası 

fiyatlar yükseldi. Son haftalarda hava durumu konusundaki endişeler, özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri'nde uzun süreli kuraklık ve Avrupa'nın bazı bölgelerindeki soğuk nemli koşullar, buğday 

fiyatlarını yükseltmiştir. Ancak, özellikle Arjantin’deki kötüleşen ürün beklentileriyle ve dünyadan gelen 

yüksek talep nedeniyle mısır fiyatları artmıştır. Asya’daki alımlar da uluslararası pirinç fiyatlarını 

sıkılaştırmıştır. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Mart ayında son birkaç ayın en düşük seviyesi olan Şubat ayından çok az bir 

düşüş gösterdi. Soya, kolza ve ayçiçek yağları için mütevazı fiyat düşüşleri, dünyadaki en çok ticareti 

yapılan bitkisel yağ olan palm yağının yüksek fiyatları ile büyük ölçüde dengelenmiştir. Mevsimsel üretim 

artışlarının beklentilere rağmen, palm yağı fiyatları Mart ayında, güçlü uluslararası talep ile Malezya ve 

Endonezya'da stokların düşmesi nedeniyle geriledi. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mart ayında Şubat ayına oranla %3.3 artış gösterdi ve geçtiğimiz yılın aynı 

döneminin biraz üzerindedir. Ay boyunca, tereyağı, yağlı süt tozu ve peynir için uluslararası fiyatları 

yükselirken, yağsız süt tozu fiyatları düşüşü önceki iki ayda kaydedilen kazanımları tersine çevirdi. Yeni 

Zelanda'da beklenen düşük süt üretimi ve güçlü küresel ithalat talebinin devam etmesi, tereyağı, peynir ve 

yağlı süt tozu fiyatlarının yükselmesine neden olurken, küresel stokların baskısı ve yüksek üretim yağsız süt 

tozu fiyatlarını aşağı çekti. 

FAO Et Fiyatları, Mart ayında Şubat ayına oranla hemen hemen hiç değişmedi. Bu seviye, geçen yılın aynı 

ayına göre %3 yüksek, ancak Ağustos 2014'te ulaşılan zirve seviyesinin neredeyse %20 altında gerçekleşti. 

Endeksin oluşturduğu çeşitli et kategorilerinde, küçükbaş hayvan eti için fiyatları artmış, domuz eti hafif 

yükselmiş, kümes hayvanı eti sabit kalırken, sığır eti için fiyatlar düşüş göstermiştir. Çin başta olmak üzere 

güçlü ithalat talebi, küçükbaş hayvan fiyatlarında artışa sebep olmuştur. 

FAO Şeker Fiyatları, Mart ayında Şubat ayına oranla %3.4 düşüş göstermiştir. Fiyatlar geçen yılın aynı 

dönemine oranla ise %27.5 altında gerçekleşmiştir. Şeker fiyatları, büyük ihracat imkânları nedeniyle 

düşmeye devam etmiştir. Zayıflayan Brezilya Real’i ve Hindistan’da ihracat kurallarının gevşetilmesi, 

mevsimin sonuna kadar değirmencilerin yurt dışı satışlarını kolaylaştırdı. 

 

*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 

 

1- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

  

 


