
 
 

11 Ocak 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

düşmüştür.  

FAO Gıda Fiyatları, Aralık 2017’de, Kasım ayına oranla %3.3 düşüş gösterdi. En keskin düşüşler süt ürünleri, 

bitkisel yağlar ve şekerde görüldü. Tahıl ve et fiyatları ise çok az bir düşüşe sahne oldu. Gıda fiyatları 2017 

ortalaması ise 2016 yılının ortalaması ile karşılaştırıldığında %8.2 arttı. Bu fiyatlar, 2014’ten beri en büyük 

ortalama olurken 2011 yılının ise %24 altında kaldı. Şeker fiyatları 2017’de düşse de, süt ürünleri ve et fiyatları 

yıllık bazda keskin yükselişler gösterdi. Hububat ve yağlar ise daha mütevazı artışlar sergiledi. 

FAO Tahıl Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayından daha düşük seyretse de Aralık 2016 ile karşılaştırıldığında 

%7.4 arttı. Bol arz ve düşük satışlar buğday fiyatlarının düşmesine yol açtı. Ancak uluslararası mısır fiyatları 

sıkılaştı. 2017 yılının tamamında ise fiyatlar 2016’ya göre %3.2 fazla ama zirve yılı olan 2011’den %37 daha az 

gerçekleşti. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına oranla  %5.6’lık bir düşüş yaşadı. Bu seviye son 5 

aydaki en düşük seviye oldu. Bu düşüşün ana sebebi palm, kolza ve soya fasulyesinin azalan fiyatları oldu.  

Yılın geneline baktığımızda fiyatlar 2016’daki seviyesinden %3 daha yukarıda gerçekleşti. Ancak 2008 ve 

2011’deki zirve noktasından ise oldukça uzakta kaldı. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Aralık ayında Kasım ayına oranla %9.7 azalarak düşüşteki 3. ayını geride bıraktı.  

2017 yılı genelinde ise fiyatlar 2016 yılına oranla %31.5 yüksek fiyatlanmaya sahne oldu. En yüksek artış 

tereyağı için olurken, onu yağlı süt tozu ve peynir izledi. Yağsız süt tozu fiyatları ise sabit kaldı. 

FAO Et Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına oranla ufak bir düşüş gösterdi. Uluslararası pirinç fiyatları 

büyükbaş hayvanlar için düştü. Domuz, kanatlı ve küçükbaş etleri ise çok az değişim gösterdi. Yılın geneline 

baktığımızda et fiyatlarının 2016’daki seviyesinden %9 yukarıda olduğunu görüyoruz. Ancak bu fiyat seviyesi 

geçtiğimiz 5 yıllık (2012-2016) ortalamanın altında kaldı. 2017’de en büyük yükselişi küçükbaş etleri gösterdi. 

Onu sırasıyla domuz eti, kanatlı eti ve büyükbaş hayvan fiyatları takip etti. 

FAO Şeker Fiyatları, Aralık ayında Kasım ayına oranla %4.1 azaldı. Kasım ayındaki görece yükselişten sonra 

Aralık ayında uluslararası şeker fiyatları düşüş gösterdi. Yılın geneline bakacak olursak fiyatlar 2016 yılından 

%11.2 düştü. 2011’deki zirve seviyesinden ise %38 aşağıda gerçekleşti. 2017’deki bu düşüşün en temel 

kaynaklarından birisi üretimdeki genel artıştır. 

*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 

  


