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8 Ekim 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi son dört aydan beri art arda yükselişine devam ediyor 
 
FAO Gıda Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla %2,1 (2,0 puan) artış göstererek 97,9 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,0 (4,6 puan) artış gösterdi. Şubat 2020'den bu yana 
en yüksek olan Eylül değeri, son dört aydan beri devam eden yükselişine devam etti. Endeksteki 
son artış esas olarak bitkisel yağ ve tahıl fiyatlarındaki sıkılaşmalardan kaynaklandı. Buna karşılık, 
süt ürünleri fiyatları genel olarak sabit kalırken, şeker ve et fiyatları Ağustos ayı seviyelerinden 
geriledi. 
 

FAO Tahıl Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına göre %5,1 (5,0 puan) artış göstererek 104,0 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6  (12,5 puan) artış gösterdi. Eylül ayında Endeks, son üç 
aydan beri devam eden yükselişine devam etti. Canlı ticaret faaliyetlerinin teşvik ettiği yüksek 
buğday değerleri, Güney yarımkürede üretim beklentilerine yönelik endişeler ve Avrupa'nın 
genelindeki kışlık buğday ekimlerini olumsuz etkileyen kurak hava koşullarının yansıması olarak, 
buğday fiyatları Eylül ayında keskin bir artış gösterdi. Mısır fiyatları da Avrupa Birliği’ndeki üretim 
beklentilerinin düşmesi ve ABD'deki arzlarda önemli bir düşüş beklentisine yanıt olarak, ülkenin 
önceki dönemden kalan mısırların aşağı yönlü revizyonuna tepki olarak artış gösterdi. Çin'den gelen 
güçlü ithalat talebiyle sorgum fiyatları son üç aydan beri devam eden yükselişini sürdürürken; pirinç 
fiyatları 2020 mahsullerinin hasat aşamasında, tedarikçilerden gelen talebin yavaşlamasıyla %1,4 
düşüş gösterdi.  
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına göre %6,0 (5,9 puan) artış göstererek 104,6 
puan olarak son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin daha da artması, büyük ölçüde 
yükselen palmiye, ayçiçeği ve soya yağı fiyatlarından kaynaklandı. Uluslararası palmiye yağı fiyatları, 
küresel ithalat talebinin yanı sıra Malezya'daki beklenenden düşük stok seviyeleri ve gelecek aylarda 
Güneydoğu Asya'daki üretim hızına ilişkin belirsizliklere bağlı olarak son dört ayda önemli ölçüde 
artış gösterdi. Uluslararası ayçiçek yağı fiyatları, özellikle Karadeniz bölgesinde bozulan mahsul 
beklentileri nedeniyle Eylül ayında keskin bir şekilde artış gösterdi. Uluslararası soya yağı fiyatlarının 
yükselişine devam etmesi; Güney Amerika'da soya kırma hızındaki yavaşlama ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki biyodizel endüstrisinden gelen güçlü talep tarafından desteklendi.  
 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla nerdeyse değişim göstermeyerek 
102,0 puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 (2,5 puan) artış gösterdi. Tereyağı, 
peynir ve yağsız süt tozu fiyatlarındaki ılımlı artışlar, tam yağlı süt tozundaki düşüşle dengelendi ve 
Eylül ayında neredeyse değişim göstermedi. Avrupa'da kısa vadede gerçekleşen teslimatlara olan 
yüksek talep ve azalan imalat nedeniyle tereyağı fiyatları artış gösterirken; peynir fiyatları, gıda 
hizmetlerinde devam eden düşük talebe rağmen, Avrupa'daki genişleyen iç talep ile birlikte ithalat 
talebindeki artışın yansıması olarak hafifçe artış gösterdi. Süt üretiminin mevsimsel olarak düşüş 
gösterdiği Avrupa'da tedarikte sıkışmanın gerçekleşmesiyle yağsız süt tozu fiyatları artış gösterdi. 
Okyanusya'daki mevsimsel üretimin neredeyse zirveye yaklaştığı bir dönemde özellikle Orta 
Doğu'dan gelen ithalat talebinin azalmasıyla birlikte yağlı süt tozu fiyatları düşüş gösterdi. 
  
FAO Et Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla (0,9%) hafifçe düşüş göstererek 91,6 puan oldu 
ve bu yılın Ocak ayından bu yana görülen genel düşüş eğilimini sürdürdü. Yıllık bazda endeks, bir 
önceki yıl aynı dönemine göre %9,4 (9,5 puan) düşüş gösterdi. Eylül ayında, kısmen Çin'in yaban 
domuzları arasında Afrika domuz gribi (ASF) tespitini takiben Almanya'dan ithalatı yasaklama 
kararından etkilenen domuz eti fiyatları düştü. Küçükbaş hayvan eti fiyatları ise Avustralya'dan 
gelen yüksek mevsimlik arz nedeniyle düşüş gösterdi. Buna karşılık, hareketli uluslararası satışlar ve 
Brezilya'dan sınırlı ihraç edilebilir arz ile desteklenen kanatlı hayvan eti fiyatları yükseldi. Brezilya 
ürünleri fiyatlarındaki artış, Avustralya menşeli ürünlerdeki düşüşle neredeyse dengelendiğinden, 
büyük baş hayvan eti fiyatları, büyük ölçüde her pazarın karşı karşıya olduğu temel ithalat talep 
koşullarını yansıtıyor.  
 
FAO Şeker Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla %2,6 (2,1 puan) düşüş göstererek 79,0 puan 
oldu. Uluslararası şeker fiyatlarındaki düşüş, esas olarak yeni 2020/2021 sezonu için küresel şeker  
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üretiminin fazla vermesi beklentilerine bir tepki olarak gerçekleşti. En son göstergeler, dünyanın en 
büyük ikinci şeker üreticisi olan Hindistan'da önemli bir üretim toparlanmasının yanı sıra, geçen 
sezon kaydedilen düşüşün ardından dünyanın en büyük ihracatçısı olan Brezilya’da güçlü bir üretim 
olduğuna işaret ediyor. Ayrıca Brezilya Reali'nin ABD doları karşısında devam eden zayıflığı, dünya 
şeker fiyatlarının düşmesine katkıda bulundu. 
 

*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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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 

 


