
 
 

8 Haziran 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Mayıs ayında Gıda 

Fiyatları artmıştır.  

FAO Gıda Fiyatları, Mayıs 2017’de Nisan ayına oranla 2.2% artmıştır. Mayıs 2016 seviyesinden neredeyse 

10% daha yüksektir. Fiyatlardaki toparlanma üç ay üst üste yaşanan düşüşten sonar gelmiştir. Şeker 

fiyatları haricinde, genel gıda fiyatlarının hesaplamasında kullanılan diğer emtia fiyatları Mayıs ayında 

artmıştır. 

FAO Tahıl Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla 1.4% artmıştır, ancak hala Mayıs 2016’daki değerinin 

2.9% altındadır. Yüksek kalitedeki Indica pirincine 6 ay üst üste güçlü talep gelmesi fiyatları yükseltirken, 

hava koşulları ve güçlenen ticari aktiviteler buğday ihracat fiyatlarını destekledi. Geniş küresel 

ulaşılabilirlikler, mısır ihraç fiyatlarındaki yüksek artışları engelledi. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, 3 ay üst üste düşüşten sonra Mayıs ayında geçtiğimiz aya oranla 4.7% 

yükselmiştir. Mayıs ayındaki bu geri dönüş temel olarak palm yağı fiyatları ve soya yağı fiyatlarındaki 

artıştan kaynaklanmaktadır. Her iki pazarda da beklenenden güçlü talep, küresel arzlardaki beklenilen 

iyileşmelerin fiyat baskılayıcı etkisini aştı. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla 5.1% artmıştır, Mayıs 2016’dan ise 51% daha 

yukarıdadır. Son artışlara rağmen, fiyatlar hala Şubat 2014’te ulaşmış olduğu zirve seviyesinin 30% 

aşağısındadır.  

FAO Et Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla 1.5% artmıştır ve bu yılın başından beri devam eden 

makul fiyat artışını korumuştur. Domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için fiyatlar artarken, kümes 

hayvanları için fiyatlar sabit kalmıştır. Domuz eti fiyatları sıkı talep ile artarken, büyükbaş et fiyatları 

Okyanusya’dan gelen sınırlı ihracat imkanları ile yükselmiştir. Koyun eti fiyatları ise son 3 aylık süreçte 

yüksek ihracat talebi sebebiyle artmıştır. 

FAO Şeker Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla 2.3% azalmıştır ve 13 ayın en düşük seviyesini 

görmüştür. Şeker fiyatları, Brezilya Real’indeki ani düşüş ile Brezilya’nın merkez-güney bölgesindeki 

beklenilenin üstünde şeker üretiminden etkilenmiştir.  

 

*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 

  


