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2 Eylül 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda Fiyat 
Endeksi, Ağustos ayında yeniden yükselişe geçti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %3,1 (3,9 puan) artış göstererek 127,4 
puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 (31,5 puan) artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat 
Endeksi'nin son iki aydan beri devam eden düşüşünün ardından; Ağustos ayında toparlanmasında 
şeker, bitkisel yağlar ve tahıl alt endekslerindeki artışlar etkili oldu. 

 
FAO Tahıl Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına göre %3,4 (4,3 puan) artış göstererek 129,8 
puan oldu ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %31,1 (30,8 puan) üzerinde gerçekleşti. 
İhracatçı ülkelerin birçoğunda azalan hasat beklentileri; dünya buğday fiyatlarını geçen aya göre 
%8,8 (11,1 puan) artırarak bir yıl önceki seviyesinin de %43,5 puan (41,5 puan) üzerine çıkardı. Diğer 
tahıllar arasında fiyat trendleri Ağustos ayında değişim gösterdi. Kanada’da ve ABD'de daha düşük 
arpa üretimi tahmini ve artan buğday fiyatlarının yayılması; uluslararası arpa değerlerini geçen 
aydan bu yana %9,0 (10,9 puan) artırarak bir yıl önceki seviyelerinin de %35,6 puan (34,7 puan) 
üzerine çıkardı. Mısır fiyatları da %0,9 (1,3 puan) hafifçe düşüş gösterdi. Arjantin, AB ve Ukrayna'da 
iyileşen üretim beklentileri; Brezilya ve ABD'de düşen üretim tahminlerinin etkilerini azalttı. 
Uluslararası sorgum fiyatları Ağustos ayında %2,5 (3,9 puan) düşüş gösterirken; geçen yılın aynı 
dönemine göre %43,3 (45,5 puan) artış gösterdi. Uluslararası pirinç fiyatları; yabancı satışları 
artırmaya yönelik çabaların yanı sıra döviz hareketlerinin de etkisiyle Ağustos ayında düşüş 
gösterdi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına göre %6,7 (10,3 puan) artış göstererek 
165,7 puan oldu. 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. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına göre marjinal olarak düşüş göstererek 
116,0 puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 puan (13,9 puan) artış gösterdi. 
Uluslararası süt tozu fiyatları Ağustos ayında yeni üretim sezonunda; Okyanusya'da mevsimsel 
olarak artan ihracat olanaklarının ve spot tedariklere yönelik küresel ithalat talebindeki devam eden 
zayıflığın yansıması olarak düşüş gösterdi. Peynir fiyatları, Avrupa'da artan iç talep ve sıkılaşan arzın 
desteğiyle artış gösterirken; Okyanusya'da artan üretime bağlı olarak fiyatlar gerçekleşen hafif 
düşüşle dengelendi. Tereyağı fiyatları da yakın vadeli teslimatlar için Doğu Asya'dan gelen yüksek 
ithalat talebinin baskısıyla hafifçe artış gösterdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla hafifçe artış göstererek 112,5 puan olarak, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,0 (20,3 puan) artış gösterdi. Uluslararası küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan eti fiyatları Ağustos ayında; başta Çin olmak üzere yüksek hacimli satın alımlarla 
desteklenmesi ve Okyanusya'da kesim için hayvan arzının kısıtlı olması nedeniyle artış gösterdi. 
Doğu Asya ve Orta Doğu'dan gelen güçlü ithalat talebi ve yüksek girdi maliyetleri ve işgücü kıtlığı 
nedeniyle bazı büyük ihracatçı ülkelerde sınırlı üretim genişlemelerinin yansıması olarak kanatlı eti 
fiyatları artış gösterdi. Çin'in satın alımlardaki düşüşün devam etmesi ve kesime hazır domuz 
arzındaki artışa karşın Avrupa'daki zayıf iç talep nedeniyle domuz eti fiyatları geriledi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %9,6 (10,5 puan) artış göstererek 120,1 
puan olarak, üst üste beşinci aylık artışa işaret etti ve Şubat 2017’den beri en yüksek seviyesine 
ulaştı. Uluslararası şeker fiyatlarındaki son artış; dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan 
Brezilya'daki ekinlerde don hasarına ilişkin endişelerden ve uzun süreli kuru hava koşullarının 
olumsuz etkisinden kaynaklandı. Ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve Brezilya Reali'nin ABD doları 
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karşısında zayıflamasıyla daha büyük fiyat artışları önlenmiş oldu. Hindistan ve AB'deki iyi üretim 
beklentileri; uluslararası şeker fiyatlarının daha da yükselmesini baskılayarak 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 

 


