
 
 

4 Mayıs 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Şubat 

ve Mart ayının ardından Nisan ayında da azalmıştır.  

Gıda Fiyatları, Nisan 2017’de bir önceki aya göre %1,8 azalmıştır. Bu seviye, geçen yılın aynı ayından %10 

yukarıdadır. Et fiyatları hariç, söz konusu fiyatların hesaplanmasında kullanılan bütün emtia fiyatları Nisan 

ayında düşmüştür. 

Tahıl Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %1,2 azalmıştır. Nisan 2016 fiyatına göre %2,5 azalmıştır. Güçlü 

ihraç rekabeti ve 2017-18 döneminde küresel hububat ulaşılabilirliği beklentilerinin yüksek olması, buğday 

başta olmak üzere birçok uluslararası tahıl fiyatlarında etkisini göstermiştir. Bol arz, yeni sezonda iyi ürün 

beklentileri ile birleşince ihracat fiyatlarını etkilemiştir. Uluslararası pirinç fiyatları ise bunun tam tersine Nisan 

ayında sıkılaşmış, özellikle Yakın Doğulu alıcılara yapılan satışların hızlanmasından dolayı artmıştır. 

Bitkisel Yağ Fiyatları, Nisan ayında, geçtiğimiz aya göre %3,9 azalmıştır. Üst üste 3. ayında da düşmeye 

devam eden fiyatlar son 9 aydaki en düşük seviyeye gerilemiştir. Sektördeki genel fiyatlardaki düşüş palm 

ve soya yağı sektörlerindeki fiyat düşüşlerinden kaynaklanmıştır. Güneydoğu Asya’daki geleceğe dönük 

üretim öngörüsü artışı ve zayıf küresel ithal talebi nedeni ile palm yağı fiyatları Temmuz 2016’dan bu yana 

en düşük seviyeye gerilemiştir. Diğer yandan, soya yağı fiyatları Güney Amerika’da iyileşen hasat beklentileri 

ve ABD’de 2017-18 döneminde tüm zamanların en büyük ekiminin yapılacağı öngörüsü bu durumda etkili 

olmuştur. 

Süt Ürünleri Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %3,3 azalmıştır ve düşüşüne üst üste ikinci ayda da 

devam etmiştir. Kuzey yarımküredeki üretimin mevsimsel zirvesine yaklaşmış olması bol süt arzı beklentisi 

yaratmıştır. Bu durum da, süt tozu ve peynir üretimlerinde artış beklentisi oluşturmuştur. Bunların aksine, 

tereyağı fiyatları sıkılaşmış, Avrupa ve Kuzey Amerika’da devam eden sıkı iç talep yüzünden ihraç imkânları 

azalmıştır. 

Et Fiyatları, Mart ayı ile karşılaştırıldığında %1,7 artmış ve Nisan ayında da yılın başından beri yaşanan ılımlı 

yükseliş trendini sürdürmüştür. Ocak ayından Nisan ayına kadar geçen sürede fiyatlar %5 kadar artmıştır. 

Küçükbaş ve domuz eti fiyatları sıkılaşırken büyükbaş ve kanatlı etlerinde değişim sınırlı kalmıştır. AB’deki 

güçlü iç talebin, Çin ve Güney Kore’de yükselen satışlar ile birleşmesi sebebiyle domuz et fiyatları 

hareketlenmiştir. Kanatlı ve büyükbaş eti pazarları dengede kalırken, sezonluk talep küçükbaş fiyatlarını 

arttırmıştır.  

Şeker Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayı ile karşılaştırıldığında %9,1 azalmıştır. Bu seviye, şeker fiyatlarının son 

1 yıldaki en düşük seviyesidir. Devam eden zayıf ithal talebi ve Brezilya’daki yüksek arz beklentisi bu düşüşün 

sebepleri 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 Ürün Bazlı Gıda Fiyatları 

 

Sugar:    Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:  Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:   Hububat 

2- Nominal ve Reel Bazda Gıda Fiyatları 

  


