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1 Kasım 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Ekim ayında Gıda 

Fiyatları üst üste beş aydır süren düşüşüne devam etmiştir. 

FAO Gıda Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 1.4 puan (%0.9) düşüş göstermiştir. Fiyatlar geçen yılın 

aynı dönemine oranla 13 puan (%7.4) altında gerçekleşmiştir. Ekim ayındaki düşüş süt ürünleri, et ve yağ 

fiyatlarından kaynaklanmıştır. Bu düşüşler, şeker fiyatlarındaki artıştan ve tahıl fiyatlarındaki ufak yükselişten 

fazla olmuştur. Ekim ayı Gıda fiyatları, Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gelmiştir. 

FAO Tahıl Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 2.2 puan (%1.3) artış göstermiştir. Fiyatlar geçen yılın 

aynı dönemine oranla 13.6 puan (%8.9) artmıştır. Ana hububat kalemleri arasında, ABD’de de mısır fiyatları 

güçlü ihracat satışları ile sıkılaşmıştır. Avustralya’daki ürün beklentilerinin kötüleşmesi ile beraber buğday 

fiyatları da artmıştır. Buna karşılık pirinç fiyatları düşüş göstermiştir. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 2 puan (%1.5) düşüş göstermiştir. Fiyatlar son 

dokuz aydır düşerken Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştır. Durgun küresel ithalat talebi 

ve başlıca ihracatçı ülkelerde tutulan büyük stoklar, palm yağı fiyatlarını düşürmüştür. Buna karşılık 

uluslararası soya fiyatları, biyodizel sektöründen gelen güçlü talep ile hafif bir artış gösterirken kolza yağı 

fiyatları, AB’de azalan ulaşılabilirlik sebebiyle artmıştır. Uluslararası ayçiçeği fiyatları, Ekim ayında sabit 

kalmıştır. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 9.2 puan (%4.8) düşüş göstermiştir. Fiyatlar, son 

beş ayda da düşüşünü sürdürmektedir. Ekim ayında, endekste yer alan tüm süt ürünlerinin fiyatı düşüş 

göstermiştir. Genel endeks, geçen yılın aynı dönemine oranla %15.3 düşüş gösterirken, Şubat 2014’deki zirve 

noktasının %34 aşağısında seyretmektedir. Son fiyatlardaki zayıflıklar, özellikle Yeni Zelanda’da olmak üzere 

tüm önemli süt ürünlerinde artan ihracat arzı sebebiyledir.  

FAO Et Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 3.3 puan (%2) düşüş göstermiştir. Fiyatlar geçen yılın aynı 

dönemin 11 puan altında seyretmektedir. Ekim ayında, endekste yer alan tüm ana et kategorilerindeki fiyatlar 

zayıfladı. Fiyatları düşenlerde küçükbaş eti ilk sırada yer alırken onu sırasıyla domuz eti, büyükbaş eti ve 

kanatlılar takip etti. Küçükbaş eti fiyatlarındaki dört aydır süre gelen güçlü gidişattan sonra, Okyanusya’dan 

gelen yeni sezon arzları ile beraber küçükbaş eti fiyatlarında düşüş gözlemlenmiştir. Afrika domuz vebası 

nedeniyle yaşanan ithalat sınırlamaları, ana üretici ülkelerin büyük ihracat olanakları ile birleştiğinde domuz 

eti fiyatları baskılanmaya devam etmiştir. Sığır eti fiyatları, devam eden bol ihracat arzı sebebiyle üç aydır 

üst üste düşüş gösterirken, piyasadaki durgunluk kanatlıların fiyatlarına da etkilemiştir. 

FAO Şeker Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 14 puan (%8.7) artış göstermiştir. Fiyatlar son iki aydır 

artış göstermeye devam etmektedir. Şeker fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle Hindistan ve Endonezya gibi 

başlıca şeker üretim bölgelerinde görülen olumsuz hava koşulları sonucu olarak ortaya çıkan negatif üretim 

beklentilerine bağlanmaktadır. Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'da, etanol 

üretimi için kullanımı artan şeker kamışı, uluslararası şeker fiyatlarını desteklenmesine sebep 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. 
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Grafikler:  

1- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksleri 

 

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 

  


