
 
7 Haziran 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Mayıs 

ayında Gıda Fiyatları, geçtiğimiz aydaki artışını sürdürmüştür. 

FAO Gıda Fiyatları, Mayıs 2018’de, Nisan ayına oranla %1.2 artış göstermiş ve Eylül 2017’den 
bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Mayıs'taki artışa, süt ürünleri fiyatlarında devam eden 
dik fiyat artışı neden olurken hububat fiyatları da hafif bir artış gösterdi.  Buna karşın, bitkisel 
yağ ve şeker piyasalarında fiyatlar düşüş gösterirken, et fiyatları ise çok az değişmiştir. 
 

 

FAO Tahıl Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına oranla %2.4 artış gösterdi. Fiyatlar bu yılın 
başından beri yukarı yönlü yükselmeye devam etmiştir. Mayıs 2018’de, Mayıs 2017’ye nazaran 
%17’nin üzerinde bir artış göstermiştir ve Ocak 2015’den bu yana en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. Fiyatlar Ocak 2018’den bu yana sürekli artışla devam etmiştir. Mayıs ayı dâhil olmak 
üzere son aylarda tüm ana hububatların uluslararası fiyatları önemli ölçüde güçlendi. Büyük 
ihracatçı ülkelerdeki üretim beklentileri ile ilgili endişeler nedeniyle Buğday fiyatları artış 
gösterdi. Uluslararası iri taneli hububat fiyatları da Arjantin ve Brezilya'daki üretimdeki 
bozulmalara bağlı olarak artış göstermiştir. 

 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Mayıs ayında  %2,6 düşüş göstererek üst üste 4. ayında da düşüşe 
devam ederken, geçtiğimiz 27 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Fiyatlardaki zayıflama 
palm, soya ve ayçiçeği yağlarının değerlerini yansıtırken, kolza yağı fiyatları son ayların en 
düşük seviyesi olan Nisan ayından sonra toparlandı.  
 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla %5.5 artış göstererek son dört 
aydır artışa devam etmiştir.. Endeks değeri Mayıs 2017'den %11.5 daha yüksek seviyesinde iken, 
halen Şubat 2014’deki zirve seviyesine kıyasla %22 düşüş göstermiştir. Mayıs ayındaki artış 
peynir, yağsız süt tozu ve tereyağındaki fiyat artışları nedeniyle gerçekleşti. Yağı süt tozun da 
ise değişim görülmedi. 
 
 
FAO Et Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla hafif bir düşüş gerçekleşmiştir. Mayıs 
ayındaki fiyat düşüşleri domuz eti ve küçükbaş eti fiyatlarındaki azalışı yansıtırken, kümes 
hayvanı eti fiyatları ise hafif yükseldi. Domuz ve küçükbaş eti için uluslararası fiyatlar, domuzda 
Çin'in düşük ithalatı ve küçükbaş hayvanda ise Amerikan dolarının gücü nedeniyle zayıfladı. 
Sığır eti fiyatları genel olarak sabit kalmıştır. 
 
 
FAO Şeker Fiyatları, Mayıs ayında Nisan ayına oranla 0.5% düşerek son altı aydır düşüş 
göstermeye devam etmiştir. Uluslararası şeker fiyatlarındaki en son düşüş, dünyanın en büyük 
şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'nın Güney Bölgesi'nde geçerli olan uygun hasat 
koşullarının bir sonucu olarak şeker kamışı üretiminde artış beklentilerini yansıtmaktadır. 
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1- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksleri 

 

Sugar:    Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:  Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:   Hububat 

 

1- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

  


