
 
 

6 Nisan 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Mart 

ayında düşmüştür.  

FAO Gıda Fiyatları, Mart 2017’de Şubat ayından yaklaşık 5 puan (%2,8) düşerek 171 puan olmuştur. Bu seviye, 

geçen yılın aynı ayından 20 puan (%13,4) yukardadır. Başta şeker ve bitkisel yağ fiyatları olmak üzere, et 

fiyatları hariç, söz konusu endeksin hesaplanmasında kullanılan bütün emtia fiyatları Mart ayında düşmüştür.  

FAO Tahıl Fiyatları, Geçtiğimiz aydan 2,7 puan (%1,8) düşerek 147,8 puan olmuştur ve yaklaşık olarak Mart 

2016 değerine gelmiştir. Bol arz, yeni sezonda iyi ürün beklentileri ile birleşince ihraç kotasyonlarında etkisini 

göstermiştir. Uluslararası pirinç fiyatları çok az değişirken buğday kotasyonları büyük üretim bölgelerinde 

iyileşen hava şartları dolayısıyla genel olarak zayıflamıştır. Mısır fiyatları da Güney Amerika’daki yeni hasattan 

kaynaklanan büyük arzın Mart ayındaki ihraç rekabetini arttırması sebebiyle düşmüştür. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Mart ayında, üst üste 2. ayında da düşmüştür. Bir önceki aya göre 11 puan (%6,2) 

düşerek 167,6 puan olurken, son 2 yıldaki aynı dönem seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmiştir. 

Fiyatlardaki düşüş palm ve soya yağı sektörlerindeki gelişmelerden kaynaklanmıştır. Palm yağı %5,6 (Son 5 

ayın en düşüğü) azalmıştır. Başta Endonezya olmak üzere Güneydoğu Asya’daki geleceğe dönük üretim 

öngörüsü artışı, zayıf küresel ithal talebi ile örtüşmüştür. Bu arada, soya yağı kotasyonları da %3,5 (son 8 

ayın en düşüğü) kadar azalmıştır. Güney Amerika’da iyileşen hasat beklentileri ve ABD’de 2017-18 ekimlerinin 

beklenenden daha fazla alanda yapılacağı öngörüsü bu durumda etkili olmuştur. Fiyatları etkileyen bir diğer 

unsur da kolza ve ayçiçeği tohumu yağının ulaşılabilirliğinin beklenenden daha fazla gerçekleşeceği 

öngörüsüdür. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mart ayında, geçen aya göre artarak 4,4 (%2,3) puan azalarak ortalama 189,8 

puan olmuştur. Ancak bu geçtiğimiz yıldan halen 60 puan (%46) fazladır. Mart ayındaki bu düşüş Nisan 

2016’dan beri yaşanan ilk düşüştür. Buna kuzey yarımküredeki bol süt arzı ve Okyanusya’da beklenen süt 

üretimi miktarının artışından kaynaklanmıştır. Bu beklentiler süt tozu ve peynir arzları beklentisini de yukarı 

çekmiştir. Bunların aksine, tereyağı fiyatları artmış, Avrupa ve Kuzey Amerika’da devam eden sıkı iç talep 

yüzünden ihraç imkânları azalmıştır. 

FAO Et Fiyatları, geçtiğimiz aydan 1,2 puan (%0,7) artmış ve Mart ayında 163,2 puan olmuştur. Bu fiyat 

seviyesi Mart 2016’dan 17 puan (%12) daha yüksektir. Tek tek et kategorileri kotasyonları pek değişmemiştir. 

Büyükbaş etindeki küçük artış Okyanusya’daki sınırlı ulaşılabilirlikten etkilenmiş, domuz eti ise başta Çin 

olmak üzere Asya’dan gelen sıkı ithal talebinden etkilenmiştir. Kanatlı et ve küçükbaş et fiyatları dengeli 

seyretmiştir.  

FAO Şeker Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayından 31,3 puan (%10,9) düşerek 256,6 puan olmuştur. Bu seviye, 

şeker fiyatlarının Mayıs 2016’dan bu yana geldiği en düşük seviyedir. Zayıf ithal talebinin, güçlü hasat artışı 

ve biyoetanol üretiminin yavaşlaması ile birleşmesi sonucu Brezilya’nın yüksek arz beklentisi ile pazara 

girmesi düşüşün sebepleri 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 

  


