
 
 

3 Mayıs 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre şeker fiyatlarındaki 

keskin düşüşe rağmen genel Gıda Fiyatları sabit kalmıştır. 

FAO Gıda Fiyatları, Nisan 2018’de, Mart ayına oranla çok değişmedi. Geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığı zaman  

%2.7 artmıştır. Birçok hububatın ve süt ürünlerinin fiyatı artarken, şeker fiyatları düşmeye devam etti. Bitkisel 

yağ ve et piyasası da baskı altında kalmayı sürdürdü. 

FAO Tahıl Fiyatları, Nisan ayında Mart ayına oranla %1.7 arttı. Bu seviye Nisan 2017’den %15.4 daha yüksek. 

Fiyatlar son dört aydır yükseliyor. Özellikle buğday, iri taneli hububatlar ve pirinç fiyatları son aylarda 

yükseliş trendine girdi.  

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Nisan ayında Mart ayına oranla %1.4 azaldı. Bunun ana sebebi palm, soya ve 

ayçiçeği yağı pazarlarındaki gelişmeler oldu. Palm yağı için uluslararası fiyatlar düştü. Bununla beraber, soya 

yağı değerleri de zayıflamaya devam etti. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Nisan ayında Mart ayına oranla %3.4 arttı. Böylece süt ürünleri fiyatları üst üste 

üçüncü ayda da yükselmiş oldu. Nisan 2017 ile karşılaştırıldığında ise fiyatlar %11 daha yüksek bir seviyede 

gerçekleşti. 

FAO Et Fiyatları, Nisan ayında Mart ayına oranla %0.9 azaldı. Böylece neredeyse Nisan 2017’deki seviyesine 

geldi. Ay boyunca büyükbaş ve domuz eti fiyatları hafif şekilde azalırken küçükbaş ve kanatlı hayvan eti 

fiyatları sabit kaldı. 

FAO Şeker Fiyatları, Nisan ayında Mart ayına oranla %4.8 düştü. Bu fiyatlar ise Nisan 2017 seviyesinden ise 

yaklaşık olarak %24 daha azdır. Şeker fiyatları geçtiğimiz Aralık ayından beri düşüşüne devam ediyor. Bunun 

sebebi özellikle Tayland ve Hindistan’da yaşanan bol üretim. Bununla beraber Brezilya para birimi olan 

Real’in Dolar karşısında zayıflaması da bu sonuçta etkili 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 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 

  


