
 
 

7 Eylül 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

düşmüştür.  

FAO Gıda Fiyatları, Ağustos 2017’de Temmuz ayından yaklaşık 2,3 puan (%1,3) düşerek 176.6 puan olmuştur. 

Bu seviye, geçen yılın aynı ayından 10,0 puan (%6) yukarıdadır. Ağustos gıda fiyatlarındaki bu genel azalış 

hububat, şeker ve et fiyatlarındaki düşüşlerin, bitkisel yağ ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışa oranla çok daha 

fazla olmasından kaynaklanmıştır. 

FAO Tahıl Fiyatları, Ağustos ayında, geçtiğimiz aydan 9 puan (%5,4) düşerek 153,4 puan olmuştur. Üç ay 

boyunca art arda yükseldikten sonra, Ağustos ayında hububat fiyatları küresel arzın bollaşması nedeni ile 

azalmıştır. Buğday fiyatları özellikle Karadeniz bölgesindeki ihracatçıların artan yüksek hasat beklentilerinin 

bir sonucu olarak yüzde 8 azalmıştır. Başta Güney Amerika’da mısır olmak üzere, iri taneli hububatlar için 

ihraç fiyatları da bol ihraç imkânı nedeniyle düşmüştür. Uluslararası pirinç fiyatları ise genel olarak sabit 

kalmıştır. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Son iki ay art arda düşmesinin ardından Ağustos ayında, artan palm yağı ve 

diğer ana yağ kalemlerinin etkisiyle bir önceki aya göre 4,1 puan (%2,5) yükselerek 164,4 puan olmuştur. 

Güneydoğu Asya’dan beklenenin altında hasat çıkması ve sabit ithal talebi yüzünden uluslararası palm yağı 

fiyatları artmıştır. Bununla beraber, ABD’nin biyodizel ithal politikalarında yapılan güncelleme ile soya yağı 

fiyatları yükselmiştir. Kolza ve ayçiçeği yağı fiyatları da küresel ulaşılabilirliğin beklenenden az olması 

sebebiyle artış göstermiştir.  

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ağustos ayında, geçen aya göre 3,1 puan (%1,4) artarak ortalama 219,7 puan 

olmuştur. Bu fiyat, bir yıl önceki seviyesinden 65 puan (%42) yukarıda olmasına rağmen zirve noktası olan 

Şubat 2014 fiyatlarından %20 daha azdır. Tereyağı ve yağlı süt tozu fiyatları, azalan ihraç imkânları sebebi 

ile Ağustos’ta artmıştır. Bu durumun aksine yağsız süt tozu fiyatları, artan ihraç imkânları nedeniyle 

azalmıştır. Küresel peynir pazarı ise sabit kalmıştır. 

FAO Et Fiyatları, geçtiğimiz aydan 2,1 puan (%1,2) artmış ve Ağustos ayında 172,4 puan olmuştur. Bu fiyat 

seviyesi, geçtiğimiz Ocak ayından %8.5 yukarıda, zirve noktası olan Ağustos 2014 fiyatlarından ise %18,7 

daha azdır. Uluslararası büyükbaş et fiyatları düşerken domuz, küçükbaş ve kanatlı et fiyatları değişmemiştir. 

Büyükbaş eti fiyatlarındaki bu düşüş, Avustralya’da artan ihraç arzları ve ABD’deki artan iç talep arzlarından 

kaynaklanmıştır. 

FAO Şeker Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayından 3,6 puan (%1,7) düşerek 203,9 puan olmuştur. Şeker 

fiyatları yılın başından beri aşağıya doğru baskılanıyor. Ağustos’taki düşüşe ise Brezilya, Tayland ve 

Hindistan gibi büyük üreticilerin şeker kamışı hasatları ile ilgili olumlu beklentiler oldu. Çin ve Hindistan 

tarafından empoze edilen yüksek tarifeler de zayıflayan uluslararası talebe sebep olup fiyattaki düşüşte 

etken 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 

  


