
 
 

FAO Gıda Fiyatları, Ocak 2018’de Aralık 2017’ye oranla neredeyse hiç değişmemiştir. Ancak geçtiğimiz yılın 

aynı dönemin %3 altında gerçekleşmiştir. Ocak ayında hububatlar ve bitkisel yağların fiyatları sıkılaşırken , 

süt ürünleri ve şeker değerleri genel olarak zayıflamış, et fiyatları ise sabit kalmıştır. 

FAO Tahıl Fiyatları, Ocak ayında Aralık ayına oranla %2,5, Ocak 2017 ile karşılaştırıldığında ise %6,3 daha 

fazladır. Bol arza rağmen buğday ve mısır fiyatları zayıflayan ABD doları ve hava muhalefeti nedeniyle artış 

gösterdi. Uluslararası pirinç fiyatları ocak ayında sıkılaşmaya devam etti. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla çok fazla değişmedi. Palm yağı değerlerinde 

görülen ılımlı artışlar yaşanırken diğer yağlarda özellikle Ayçiçeği ve kolza yağlı başta olmak üzere 

fiyatların zayıflamasına neden oldu. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ocak ayında Aralık 2017’ye oranla %2,4 düşmüştür. Bu düşüş fiyatları üst üste 

4.kez azalmış olsa da Nisan 2016’daki seviyeden halen %41 daha yüksektedir. Ay boyunca uluslararası fiyatlar 

tereyağı ve peynir için azalırken süt tozları için artış gösterdi. Kuzey küre ve Avusturalya’daki bol süt arzları, 

tereyağı ve peynir fiyatları başta olmak üzere küresel süt ürünleri fiyatlarını ciddi şekilde etkilemiştir. Buna 

rağmen, Yeni Zelanda’da mevsimsel süt üretiminin beklenenden daha az olması ihtimali, Yağlı süt tozu 

fiyatlarını arttırmıştır. Yağsız süt tozu değerleri ise güçlü ithal talebi nedeniyle artış göstermiştir.  

FAO Et Fiyatları, Ocak ayında Et fiyatları Aralık 2017 revize fiyatlar ile karşılaştırıldığında hemen hemen 

değişmemiştir. Bu seviye 2017 Ocak ayı seviyesinden %7,4 daha fazladır ve Ağustos 2014’deki tüm 

zamanların en yüksek seviyesinden %19,5 daha aşağıdadır. Uluslararası fiyat kotasyonları kanatlılar ve 

domuz eti için yüksek ihraç imkânları ve zayıf ithal talebi nedeniyle düşmeye devam ederken büyükbaş 

hayvan fiyatları çok az arttı. 

FAO Şeker Fiyatları, Ocak ayında Aralık ayından %1,6 daha düşüktür. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise 
%30,4 daha aşağıda olmuştur. Uluslararası şeker fiyatları, büyük üretici ülkelerdeki güçlü üretim fazlası ve 
dolayısıyla bol miktarda ihracat olanağı nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalmıştır. 
 

 

 
  

*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 

  


