
 
 

2 Mart 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Endeksi 

bir önceki aya göre yükselmiştir.  

FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Şubat 2017’de 0,9 puanlık (%0,5) artışla 175,5 puan olmuştur. Bu seviye, geçen 

yılın aynı ayından 26 puan (%17,2) yukarda olup, aynı zamanda Şubat 2015’ten beri ulaştığı en yüksek 

seviyedir. Bitkisel yağlar hariç olmak üzere, başta hububat olmak üzere endeksin hesaplanmasında kullanılan 

diğer emtialara ait fiyatların tümü Şubat ayında artış kaydetmiştir.  

FAO Tahıl Fiyatları Endeksi, Şubat ayında, Ocak ayına göre 3.7 puan (%2,5) artarak 150,6 puan olmuştur. Bu 

seviye, Haziran 2016’dan beri fiyatların geldiği en yüksek seviye olsa da, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla 

sadece %1.6’lık bir artış gözlemlenmiştir. Buğday kotasyonları ticari aktiviteye ve ABD limanlarındaki lojistik 

sorunlar nedeniyle %3 artmıştır. Mısırın fiyat artışı ise daha sınırlı olmuş, ancak güçlü talep, fiyatları 

sıkılaştırmaya yetmiştir. Uluslararası pirinç fiyatları son üç aydır sıkılaşmaya devam etmektedir. Bu durum 

kur hareketlerine ve basmati pirincinde güçlü satış beklentisine bağlamak mümkündür. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Şubat ayında, Ocak ayına göre 7,6 puan (%4,1) düşerek 178,7 puan 

olmasıyla fiyatlarda Ekim 2016’dan sonra ilk kez aylık bir düşüş yaşanmıştır. Ancak bu düşüşe rağmen 

fiyatlar geçen yıldan 28 puan (%19) yukarıdadır. Şubat ayında yaşanan bu düşüş genel olarak palm yağı ve 

soya yağı piyasalarındaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya’da beklenen 

üretim artışı ve küresel ithalat talebinin yavaşlamasının palm yağı fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapması, 

Brezilya ve Arjantin’in yüksek rekolte beklentileri sebebiyle soya kotasyonlarının düşmesi ve Arjantin ile 

ABD’deki yüksek soya yağı arzı ve biyodizel üreticileri tarafındaki talebin azalması olarak sayılabilir. 

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre artarak 194,2 puan olmuştur. Geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla 52 puanlık (%37) bir artış gerçekleşmiştir. Bu aynı zamanda Ağustos 2014’den bu yana 

görülen en yüksek seviye olmuştur. Süt piyasası, Avrupa Birliği ve ABD’ye olan ihracat artışının devam 

etmesini beklerken, uluslararası piyasaya süt ürünleri arzı da talebi karşılayacak düzeyde gelişimini 

sürdürmektedir. Geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki genel piyasa trendine bakıldığında tereyağı, en güçlü talep 

gören süt ürünü olmuş, bu da tereyağı ve yağlı süt tozu fiyatlarının peynir ve yağsız süt tozuna kıyasla daha 

fazla artmasına neden olmuştur. 

FAO Et Fiyatları Endeksi, Şubat ayında, revize edilmiş Ocak ayı fiyatlarından 1,7 puan (%1,1) artarak 160.6 

puan olmuştur. Kanatlı ve domuz eti fiyatları hemen hemen değişmezken, küçükbaş ve büyükbaş et fiyatları 

artış göstermiştir. Avusturalya’da sürülerin yenilenme döneminde olması büyükbaş ete erişimi azaltarak 

kotasyonları yükseltti. Aynı zamanda, Okyanusya’da küçükbaş hayvan kesim sezonunun sona ermesi arzı 

düşürerek fiyat artışını tetikledi. Ancak, domuz ve kanatlı et fiyatları sabit seyretti.  

FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Şubat ayında, Ocak ayından 1,8 puan (%0,6) kadar artarak 290,3 puan olmuştur. 

Uluslararası şeker fiyatları, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı Brezilya’daki uzun süredir devam 

eden düşük arz tahminlerinden etkilendi. Oluşan bu fiyatlarda, dünyanın ikinci büyük şeker ihracatçısı 

Tayland’ın yanı sıra Hindistan’ın da şeker üretiminin azalacağı tahminleri de etkili oldu. AB’de ve Çin’de şeker 

pancarı ekim alanlarının artışıyla yükselen üretim beklentileri aylık fiyat artışının sınırlı kalmasına sebep oldu. 

*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 

  


