
 
 

05 Mayıs 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Endeksi 

Nisan 2016’da üst üste 3. ayda da hafif yükselişini sürdürmüştür. 

FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Nisan 2016’da, Mart’a kıyasla 1,1 puan (%0,7) artarken, Nisan 2015 seviyesinin ise 

yaklaşık %10,0 altında gerçekleşerek ortalama 151,8 puan olmuştur. Bitkisel yağ kotasyonlarındaki güçlü 

yükselişin, uluslararası hububat fiyatlarının küçük artışı ile birleşmesi, süt ürünleri ve şeker fiyatlarındaki 

düşüşü dengelemiştir. Nisan’daki bu küçük artışla beraber, FAO Gıda Fiyatı Endeksi değeri üst üste 3. ayda 

da yükselmiştir. 

FAO Tahıl Fiyatları Endeksi, Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 2,2 puanlık (%1,5) yükselişle 150 puan oldu. 

Ancak geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %10,4 azaldı. Zayıflayan ABD doları ve bitkisel yağ kompleksindeki 

yükselen fiyatlardan en çok etkilenen mısır kotasyonları oldu. Ancak olumlu hava koşulları ve yeni sezonda 

beklenen büyük arzlar, buğday pazarlarındaki fiyat artışını sınırlandırmıştır. Öte yandan, düşen Japonika 

kotasyonları baskısının, İndica ve Aromatic pirinç segmentlerindeki mütevazı artıştan daha ağır basmasıyla 

pirinç fiyatları çok az düşmüştür.   

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Nisan ayında, Mart ayından 6,6 puan (%4,1) yükselerek ortalama 166,4 

puan olmuş ve 3 ay art arda yükselmiştir. Nisan’daki yükseliş yine, 2016’da beklenen zorlu üretim koşulları 

endişeleri ve büyüyen dünya talebinin de etkisiyle son 17 ayın zirvesine çıkan, palm yağından 

kaynaklanmıştır. Endeksteki en büyük ağırlığa sahip ikinci yağ olan soya yağının uluslararası fiyatları,  

Güney Amerika’daki olumsuz 2015/2016 üretim beklentileri nedeniyle sabit hale gelmiştir. 

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Nisan’da, Mart ayına kıyasla 2,9 puan (%2,2) düşerek ortalama 127,4 puan 

olmuştur. Süt ürünleri kotasyonları bol dünya arzı ve geleneksel ithalatçıların düşük talebinden etkilenmeye 

devam etmiştir. Önceki ayda olduğu gibi tüm süt ürünleri fiyatları düşmüş, büyük ihracatçı ülkelerin 

stoklarının birikmesiyle bu düşüşten en çok etkilenen tereyağı ve peynir olmuştur. Yağsız süt tozu dünya 

fiyatlarının AB’deki müdahale fiyatlarına yakın kalması, AB stoklarının geçtiğimiz yılın Nisan ayıyla 

karşılaştırıldığında yükselmesini sağlayan müdahale alımlarından kaynaklanmıştır. Bu da, belirli bir derecede 

yağlı süt tozu kotasyonlarının sabit kalmasını sağlamıştır.  

FAO Et Fiyatları Endeksi*, Nisan’da, Mart ayına göre 1,2 puan (%0,8) artışla 146,6 puan olmuştur. Domuz ve 

kanatlı et fiyatları arz ve talebin dengede olmasıyla sabit kalmışlardır. Koyun eti fiyatları yükselirken yaşanan 

en önemli değişim, büyükbaş et kotasyonlarındaki artış ile ilgiliydi. Kısıtlı arz ve ABD’den gelen talep artışı, 

Avustralya’nın ortalama aylık ihraç fiyatlarını Ekim 2015’den bu yana en yüksek seviyeye getirmiştir.    

FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Nisan ayında, Mart ayına göre 3,8 puan (%1,7) düşerek ortalama 215,0 puan 

olmuştur. Geçtiğimiz ayın düşüşü genel olarak Brezilya’daki büyük ihraç imkanlarının bereketli mahsulle 

desteklenmesi (kaydedilen en yüksek ikinci mahsul) ve ülkedeki etanol üretimi için şeker kamışı kullanımının 

azalmasını yansıtmıştır. Küresel şeker üretiminin, beklenen tüketimin karşısında üst üste ikinci sezonda da 

yetersiz kalması ihtimali, uluslararası fiyatlardaki düşüşünü sınırlamıştır. 

 

*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 

  


