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7 Ekim 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda Fiyat 
Endeksi, Eylül ayında yükselişine devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla %1,2 (1,5 puan) artış göstererek 130,0 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 (32,1 puan) artış gösterdi. FAO Gıda Fiyatları 
Endeksindeki son artış, genel olarak en çok tahıl ve bitkisel yağların yüksek fiyatlarından 
kaynaklandı. Süt Ürünleri ve şeker fiyatları yükselirken, et fiyatları alt endeksi sabit kaldı. 

 
FAO Tahıl Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına göre %2,0 (2,6 puan) artış göstererek 132,5 puan 
oldu ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %27,3 (28,5 puan) üzerinde gerçekleşti. Dünya 
buğday fiyatları Eylül ayında en fazla artış kaydederek, bir önceki aya göre yaklaşık %4, bir önceki 
yıla göre de %41 artış gösterdi. Küresel piyasalardan gelen yüksek talebin ortasında ihracat 
olanaklarının sıkılaşması, uluslararası buğday fiyatlarının artış göstermesine neden oldu. Pirinç 
fiyatları Ağustos 2021’de son birkaç yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra Eylül ayında ticaret 
faaliyetlerindeki iyileşmeyle desteklenerek artış gösterdi. Uluslararası arpa fiyatları da Eylül ayında, 
genel olarak gelen güçlü talebe bağlı olarak ve Rusya Federasyonu'ndaki aşağı yönlü üretim 
beklentileriyle beraber diğer pazarlardaki kazanımların etkisiyle %2,6 artış gösterdi.  Dünya mısır 
fiyatları, ABD'de meydana gelen kasırga sonrasında limanlardaki işleyişin durmasıyla yukarı yönlü 
hareket ederken; artan küresel mahsul beklentileri ve ABD ve Ukrayna'da başlayan hasatlarla 
dengelendi. Mısır fiyatları; bir önceki aya göre %0,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %38 artış 
gösterdi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına göre %1,7 (2,9 puan) artış göstererek 168,6 
puan oldu ve bir önceki yıl aynı döneme göre %60 artış gösterdi. Toparlanma esas olarak yüksek 
palmiye, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı fiyatlarını yansıttı. Uluslararası palmiye yağı fiyatları 
Ağustos ayında; üretimde düşüşe ilişkin uzun süreli endişeler ve bunun sonucunda Malezya'da stok 
düşüşleri ile desteklenerek, tekrardan yüksek seviyelerine geri döndü. Kolza yağı fiyatları; küresel 
arzın sıkılaşması beklentileriyle birlikte AB'deki güçlü talepten destek alarak artış gösterdi. 
Uluslararası Ayçiçeği fiyatları; 2021/22 hasatları pazara ulaşmadan önce, Karadeniz bölgesindeki 
sınırlı ihracat imkânları nedeniyle son iki aylık düşüşün ardından belirgin bir şekilde yükseldi. 
Fiyatlardaki artış; esas olarak yükselen palmiye ve kolza yağı değerlerinden kaynaklanırken, soya ve 
ayçiçek yağı fiyatları da düşüş gösterdi. Uluslararası palm yağı fiyatları; devam eden göçmen işgücü 
kıtlığı, Malezya'daki potansiyelin altında üretime ilişkin endişeler ve güçlü küresel ithalat talebinin 
desteklemesiyle son üç aydan beri devam eden yükselişine devam ederken, son on yılın en yüksek 
seviyelerine ulaştı. Küresel kolza yağı fiyatları da, uzun süreli küresel arz sıkışıklığının devam 
etmesiyle artış gösterdi. Uluslararası soya ve ayçiçek yağı fiyatları; sırasıyla biyodizel endüstrisinin 
soya alımına ilişkin belirsizlikleri ve 2021/22 sezonunda bol miktarda küresel arz beklentilerine bağlı 
olarak Eylül ayında düşüş gösterdi. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına göre %1,5 (1,7 puan) artış göstererek 117,9 
puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 puan (15,6 puan) artış gösterdi. Eylül ayında; 
endekste temsil edilen tüm süt ürünleri için uluslararası fiyatlar yükseldi. Yağsız süt tozu ve tereyağı 
keskin bir şekilde yükselirken; düşük stoklar, mevsimsel süt üretimindeki düşüş, Avrupa'dan sınırlı 
ihracat imkânları ve güçlü küresel ithalat talebi fiyatların yükselişini destekledi. Okyanusya'da yeni 
sezonun başlarındaki sınırlı süt üretimi; düşük stoklarla birleştiğinde, uluslararası tereyağı ve yağsız 
süt tozu fiyatlarını da yükseltti. Avrupa'daki sınırlı iç talep, düşük stoklar ve kısıtlı üretim 
kombinasyonu nedeniyle tam yağlı süt tozu ve peynir fiyatları ılımlı bir şekilde artış gösterdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla hafifçe artış göstererek 115,5 puan olarak, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 (24,1 puan) artış gösterdi. Küçükbaş hayvan eti uluslararası 
fiyatları, Eylül ayında; güçlü küresel talebin etkisiyle daha da yükselirken, ihraç edilebilir arz kısıtlı 
kaldı. Okyanusya ve Güney Amerika'da kesim için sınırlı büyükbaş hayvan eti varlığı küresel arz 
üzerinde baskı oluşturduğundan, büyükbaş hayvan eti fiyatlarındaki yükseliş de hız kesmeden 
devam etti. Kanatlı hayvan eti fiyatları dokuz ay boyunca yükseldikten sonra; artan küresel arz  
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miktarı nedeniyle gerilerken, dünya domuz eti fiyatları da Çin'den gelen düşük ithalat talebi ve 
özellikle Avrupa'daki iç talebin baskılanması nedeniyle geriledi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Eylül ayında, Ağustos ayına oranla %0,5 (0,6 puan) artış göstererek 121,2 puan 
oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 (42,2 puan) artış gösterdi. Dünyanın en büyük 
şeker ihracatçısı Brezilya'da; uzun süreli kurak hava koşulları ve don nedeniyle üretimin düşmesine 
ilişkin endişeler, dünya şeker fiyatlarında hafifçe artışa neden oldu. Etanol fiyatlarının yüksek olması; 
Brezilya'da etanol üretimi için şeker kamışının daha fazla kullanılmasını teşvik etti. Şekere yönelik 
küresel ithalat talebindeki yavaşlama ve Hindistan ve Tayland gibi önemli ihracatçıların üretim 
beklentilerinin olumlu yönde olması fiyatların yukarı yönlü artışını sınırladı. 
  
*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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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 

 


