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5 Ağustos 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Temmuz ayında tekrar düşüş gösterdi 
 
FAO Gıda Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %1,2 (1,5 puan) düşüş göstererek 123,0 
puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,0 (29,1 puan) artış gösterdi. Temmuz ayındaki 
düşüş; tahıl, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı ve üst üste ikinci ayda et ve 
şeker fiyatlarındaki artışları fazlasıyla dengeleyerek üzerinde gerçekleşti.  

 
FAO Tahıl Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %3,0 (3,8 puan) düşüş göstererek 125,5 
puan oldu ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %29,6 (28,6 puan) üzerinde gerçekleşti. 
Uluslararası mısır fiyatları; Arjantin'de elde edilen ürünün öngörülenden daha fazla gerçekleşmesiyle 
ve ABD'de artan üretim beklentilerine bağlı olarak bir önceki aya göre 9,1 puan (%6,0) düşüş 
gösterdi. Çin'in önceki hasattaki mısır siparişlerini iptal etmesi de mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi. 
Harmanlamanın bir önceki yıla göre oldukça düşük seyrettiği ve yüksek yurt içi fiyatların çiftçileri 
satışları yerel pazarlara yönlendirmeye teşvik ettiği Brezilya'da devam eden hasat durumu 
endişelerinden fiyatlar bir miktar artış gösterdi. Arpa ve sorgum ihracat fiyatları da Temmuz ayında 
sırasıyla %6,4 (8,3 puan) ve %5,3 (8,7 puan) düşüş göstererek, çoğunlukla zayıf ithalat talebini 
yansıttı. Kuzey Amerika'da devam eden kuraklığın Kanada'da makarnalık buğdayı ve ABD’de ise 
bahar buğdayı verimlerini engellediği hasat koşullarına ilişkin devam eden endişeler nedeniyle; 
buğday fiyatları Temmuz ayında %1,8 (2,2 puan) artış göstererek, 2014 ortasından bu yana en 
yüksek seviyesine yükseldi. Şiddetli yağmur Avrupa'nın bazı bölgelerinde hasat beklentilerini tehdit 
ederken; Rusya Federasyonu'nda erken dönem rekoltesi beklenenden biraz daha düşük gerçekleşti. 
Güney yarım kürede, Arjantin ve Avustralya'da üretim görünümü olumlu kalmaya devam etti. 
Uluslararası pirinç fiyatları Temmuz ayında düşüşünü hızlandırarak son iki yılın en düşük seviyesine 
ulaştı çünkü yeni hasat gelişleri,  kur hareketleri, yüksek navlun maliyetleri ve lojistik engeller satış 
hızını yavaşlatarak fiyatların düşüşüne neden oldu. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %1,4 (2,2 puan) düşüş göstererek 
155,4 puan olarak, son beş ayın en düşük seviyesini işaret etti. Daralma esas olarak soya, kolza ve 
ayçiçeği yağı fiyatlarındaki düşüşü yansıtarak, artan palmiye yağı değerlerini fazlasıyla 
dengeleyerek çok daha üzerinde gerçekleşti. Uluslararası palm yağı fiyatları, başta Malezya olmak 
üzere göçmen işgücü sıkıntısı sorunları nedeniyle başlıca üretici ülkelerde beklenenden düşük 
üretimin desteğiyle Temmuz ayında ılımlı bir şekilde artış gösterdi. Arjantin'deki biyodizel 
harmanlama zorunluluğunun yüzdelik oranlarının düşürülme baskısı altında soya fiyatları Temmuz 
ayında düşüş gösterdi. Kolza ve ayçiçek yağları için uluslararası fiyatlar da daralarak, sırasıyla azalan 
küresel ithalat talebini ve 2021/22 sezonu için olası rekor arzları yansıttı. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %2,8 (3,4 puan) düşüş göstererek 
116,5 puan olarak, on iki aylık sürekli artışın ardından üst üste ikinci ayda da geriledi ancak endeks 
geçen yılın aynı ayına göre %14,5 puan (14,7 puan) artış gösterdi. Temmuz ayında, endekste temsil 
edilen tüm süt ürünleri için uluslararası fiyatlar düşüş gösterirken, en büyük düşüşü yağsız süt tozu 
kaydetti ve ardından tereyağı, tam yağlı süt tozu ve peynir takip etti. Bu da esas olarak spot 
tedariklere yönelik azalan ithalat talebini yansıttı. Yaz tatillerinin devam etmesi nedeniyle Kuzey 
Yarımküre’ de yavaşlayan piyasa faaliyetleri, önümüzdeki dönemde özellikle Okyanusya'dan artan 
ihracat olanakları beklentileriyle birleştiğinde, uluslararası süt ürünleri fiyatlarını olumsuz etkiledi ve 
fiyatlar geriledi.  
 
FAO Et Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla marjinal olarak artış göstererek 110,3 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 artış gösterdi. Temmuz ayında, kanatlı hayvan eti 
fiyatları en çok artışı gösterirken; bazı üretici bölgelerdeki sınırlı üretim artışlarının ortasında Doğu 
Asya'nın artan ithalatıyla desteklendi. Yüksek ithalat alımları ve Okyanusya'dan gelen mevsimsel 
olarak azalan arz nedeniyle küçükbaş hayvan eti fiyatları da düşüş gösterdi. Başlıca üretim 
bölgelerinden gelen arzın azalması ve özellikle Çin'in devam eden yüksek ithalatı nedeniyle küresel 
piyasaların sıkılaşmasının yansıması olarak büyük baş hayvan eti fiyatları da güçlendi. Domuz 
çiftliklerinin bazılarında Afrika Domuz Ateşi hastalığının yayılması nedeniyle Almanya'dan gelen  
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sınırlı tedarike bağlı olarak ve Çin'in ithalatındaki düşüşün ardından; domuz eti fiyatları düşüş 
gösterdi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %1,7 (1,8 puan) artış göstererek 109,6 
puan olarak, üst üste dördüncü aylık artışa işaret etti ve Mart 2017’den beri en yüksek seviyesine 
ulaştı. Uluslararası şeker fiyatlarındaki artış, genel olarak, uzun süren kurak hava koşullarından 
olumsuz etkilenen dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'da son zamanlardaki donların 
mahsul verimi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerden kaynaklandı. Brezilya'daki üreticilerin daha 
fazla şeker kamışı kırma işlemi yerine etanol üretimine yönlendirmeye teşvik eden daha güçlü ham 
petrol fiyatları, dünya şeker fiyatlarının artış göstermesini destekledi. Hindistan'daki daha iyi üretim 
beklentileri ve Brezilya Realinin ABD doları karşısında zayıflaması şeker fiyatlarının daha da fazla 
artış göstermesini engelledi. 
  
*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. 
 

Grafikler: 

1- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksleri 

 

 

Sugar:   Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:   Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:    Hububat 
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2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


