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FAO GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2016 RAPORU 

→ FAO, her ay düzenli olarak 5 emtia grubunun fiyat endeksini ihracat hacmine göre 

ağırlıklandırarak Gıda Fiyatları Endeksi’ni oluşturmaktadır. Bu emtialar; hububat, et, 

şeker, süt ürünleri ve sıvı ve katı yağlardır. 2002-2004 yılları arasındaki ortalama fiyat baz 

alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Süt ürünleri ve et değerleri genel olarak sabit 

kalmıştır. 

 

→ FAO tarafından oluşturulan Hububat Fiyatları Endeksi, 9 çeşit buğday, 1 çeşit mısır ve 16 

çeşit pirinç ihracat fiyatı ve ürünlerin ihracattaki payları dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. FAO Et Fiyatları Endeksi, sığır, koyun, kümes hayvanları ve domuz eti 

fiyatları; Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi, tereyağı, yağsız süt tozu, yağlı süt tozu ve kazein 

fiyatları; Sıvı ve Katı Yağ Fiyatları Endeksi bitkisel ve hayvansal olan on bir yağın 

fiyatları ve Şeker Fiyat Endeksi de Uluslararası Şeker Anlaşması fiyatları dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır.  

 

→ FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Nisan ayı değerine göre 3,2 puan (%2,1) artarak Mayıs 

2016’da 155,8 puana yükselmiştir, ancak bu değer geçen yılın aynı dönemine göre 

%7 oranında düşüktür. Mayıs ayında, bitkisel yağ endeksi dışında bütün alt endeksler 

yükselmiştir.   

 

→ FAO Hububat Fiyatları Endeksi, Nisan ayına göre 2,5 puan (%1,6) artarak Mayıs 

ayında 152,3 puana yükselmiştir. İhracat mevcudiyetinin daralması sebebiyle mısır 

fiyatları ardı ardına ikinci ayda da keskin şekilde düşmüştür. Ticaretin başlıca 

kaynaklarının mevcudiyetlerine ilişkin endişeler ve artan ihracat talebiyle pirinç fiyatları 

da yükselmiştir. Yeterli küresel arz ve üretim beklentisiyle uluslararası buğday fiyatları 

daha ılımlı şekilde yükselmiştir. 

 

→ FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Nisan ayına göre 3,1 puan (%1,8) azalarak 

Mayıs ayında 163,3 puana düşmüştür. Azalışın başlıca sebebi palm yağı fiyatlarındaki 

düşüştür.    

 

→ FAO Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi, Nisan ayına göre sadece %0,4 oranında 

artarak Mayıs ayında 128 puana yükselirken, bu değer Mayıs 2015’teki değerin %24 

oranında gerisindedir. Mayıs ayının ikinci yarısında, AB’nin iç fiyatlarındaki artış ve 

uluslararası ithalat talebinin sürekli yükselmesi yağlı süt tozu ve tereyağ fiyatlarının 

yükselmesine sebep olmuştur. Tersi şekilde, yağsız süt tozunun uluslararası fiyatları halen 

AB müdahale fiyatlarına yakın seyretmektedir. 

 

→ FAO Et Fiyatları Endeksi, Nisan ayına göre 3 puan (%2) artarak Mayıs ayında 

151,8 puana yükselmiştir. Özellikle domuz eti ve küçükbaş ette olmak üzere, bütün et 

kategorilerinde fiyatlar yükselmiştir. Uluslararası fiyatlardaki kazançlar ve Asya’nın 

ithalat talebinin canlanması sebebiyle AB’de domuz fiyatları güçlü şekilde yükselmiştir. 



ABDGM-Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı Sayfa 2 / 3 

 

Okyanusya’da büyükbaş ve küçükbaş et tedarikinin sınırlı olması sebebiyle ihracat 

fiyatları yükselmektedir.  

 

→ FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Nisan ayına göre 25,1 puan (%11,7) artarak Mayıs 

ayında 240,4 puana yükselmiştir. Mayıs ayında, dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisi 

Hindistan’da üretim beklentisinin bozulması ve Çin’de üretimin düşmesi sebebiyle şeker 

fiyatları keskin şekilde yükselmiştir.  

 

  2016 2015 
% Değişim 

2016-2015 

Mayıs 

2016 

Mayıs 

2015 

% Değişim 

(Mayıs 2016-

2015) 

Gıda Fiyat Endeksi 151,6 164,0 -7,5 155,8 167,2 -6,8 

Et Fiyat Endeksi 147,7 168,1 -12,1 151,8 172,6 -12,1 

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 134,6 160,3 -16,0 128,0 167,5 -23,6 

Hububat Fiyat Endeksi 149,4 162,4 -8,0 152,3 160,8 -5,3 

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi 155,8 147,0 6,0 163,3 154,1 6,0 

Şeker Fiyat Endeksi 212,2 190,7 11,3 240,4 189,3 27,0 

 

 

→   Gıda Fiyatları Endeksi’ne ilişkin grafikler aşağıda yer almaktadır. 
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