
 
 

02 Haziran 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

Endeksi sıkılaşmaya devam etmiştir. 

FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Mayıs ayında, Nisan ayından 3,2 puan (%2,1) artarak 155,8 puan olmuştur. Buna 

rağmen endeks, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %7 aşağıda gerçekleşmiştir. Gıda fiyat endeksi, Mayıs 

ile beraber üst üste dördüncü ayda da yükselmiştir. Dört ay sonra ilk kez düşüş yaşayan bitkisel yağlar hariç, 

tüm alt endekslerin değeri Mayıs’ta yükselmiştir. Et, hububat ve süt ürünleri hafif bir artış gösterirken, şeker 

fiyatları güçlü bir şekilde yükselmiştir. 

FAO Tahıl Fiyatları Endeksi, Mayıs ayında Nisan ayından 2,5 puan  (%1,6) yükselerek 152,3 puan olmuştur. 

Fakat bu seviye Mayıs 2015’ten %5,3 daha azdır. Önemli hububat kalemlerinden olan mısırın fiyatları, yeni 

mahsullerin Kuzey yarım kürede yılın ilerleyen döneminde toplanacak olmasından dolayı yaşanan sıkı ihraç 

arzına bağlı olduğundan üst üste ikinci ayda da keskin şekilde yükselmiştir. Bazı büyük ticaret 

kaynaklarındaki yükselen ulaşılabilirlik endişeleri ve sıkılaşan ithal talebinin de etkisiyle özellikle Indica 

çeşitleri için pirinç kotasyonları da güçlenmiştir. Uluslararası buğday fiyatları, bol küresel arz ve olumlu 

üretim öngörüleriyle yumuşamış ve yükselmiştir. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Mayıs ayında, Nisan ayından 3,1 puan (%1,8) düşerek 163,3 puana 

gerilemiştir. Bu düşüş, büyük oranda üç aylık keskin artışlar yaşadıktan sonra düşen palm yağı fiyatları 

sebebiyle gerçekleşmiştir. Küresel üretim beklentileri negatif olmasına rağmen, palm yağı için özellikle Çin, 

Hindistan ve AB’de öngörülenden daha zayıf ithal talebi olması ve Malezya’da artan ihraç ulaşılabilirliği, 

palm yağı uluslararası kotasyonlarında etkili olmuştur.  

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Mayıs ayında, Nisan ayından %0,4 yükselerek 128,0 puana ulaşmıştır. Ancak 

bu oran Mayıs 2015 seviyesinden %24 daha azdır. Mayıs ayının ikinci yarısı boyunca AB’deki artan iç fiyatlar 

ve sabit kalan uluslararası ithal talebi, yağlı süt tozu ve tereyağının kotasyonlarını arttırmış, Okyanusya’da 

da peynir kotasyonlarının yükselmesine yol açmıştır. Öte yandan uluslararası yağsız süt tozu kotasyonları, 

AB müdahale fiyatlarına yakın kalmıştır. 

FAO Et Fiyatları Endeksi*, Mayıs ayında, Nisan ayından 3,0 puan (%2,0) yükselerek 151,8 puana ulaşmıştır. 

Büyükbaş ve kanatlı eti için daha küçük artışlar gözlemlenirken başta domuz eti ve küçükbaş eti olmak üzere 

bütün et kategorilerindeki fiyatlar yükselmiştir. İç fiyatlara ve Asya’dan gelen canlı ithal talebinin devam 

etmesine bağlı olarak AB domuz eti kotasyonları güçlü bir şekilde yükselmiştir. Okyanusya’da sınırlı 

büyükbaş ve küçükbaş eti arzı, ithal kotasyonlarının yükselmesine yol açmıştır. Aynı zamanda kanatlı eti 

fiyatları üst üste üçüncü ay hafif büyüme göstermiştir.  

FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Mayıs ayında, Nisan ayından 25.1 puan (%11.7) kadar artarak 240.4 puana 

ulaşmıştır. Mayıs şeker fiyatlarındaki keskin dönüş, dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisi Hindistan’daki 

kötüleşen üretim beklentileri nedeniyle olduğu kadar, Çin’deki düşük verimden de kaynaklanmıştır. Bu düşük 

verim, daha sıkı iç arz beklentisi yarattığından dolayı ülkenin daha fazla ithalat yapması beklenmektedir. 

Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ithalatçısı Brezilya’da görülen geniş ihraç imkanları, tarihteki en yüksek 

ikinci bereketli mahsulle desteklenmiş ve bu da fiyatların daha da yükselmesini engellemiştir.  

*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 

  


