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3 Aralık 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Kasım ayında yaklaşık altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı 
 
FAO Gıda Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla %3,9 (4,0 puan) artış göstererek 105,0 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 (6,4 puan) artış gösterdi. Kasım ayı artışı endeksin 
sadece Temmuz 2012'den bu yana gerçekleşen en büyük aylık artışıyla değil, aynı zamanda 
endeksin Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı. FAO Gıda Fiyat 
Endeksi’nin tüm alt endeksleri Kasım ayında artış kaydetti. Bitkisel yağ alt endeksi en çok 
yükselirken; onu şeker, tahıllar, süt ürünleri ve et endeksleri izledi. 
 

FAO Tahıl Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre %2,5 (2,7 puan) artış göstererek 114,4 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,9  (19,0 puan) artış gösterdi. En son artış, endeksin 
değerinde son beş aydan beri devam eden artışı işaret etti. Buğday ihracat fiyatları, Arjantin'de 
ihracat arzlarının sıkılaşması ve hasat beklentilerinin azalması nedeniyle Kasım ayında yükselişini 
sürdürdü. ABD’de ve Ukrayna'da bu yılki mısır üretim tahminlerinin gerilemesiyle beraber Çin'in de 
devam eden büyük mısır alımlarıyla desteklenen mısır fiyatları; Kasım ayında daha da yükseldi. İri 
taneli tahıllar arasında olan yemlik arpaya ve sorguma olan güçlü talep; yemlik arpanın ve sorgumun 
fiyatlarını yükseltmeye devam etti. Güneydoğu Asyalı ihracatçılara; sıkılaşan arzlar ve kur hareketleri 
tarafından sağlanan destek, diğer ana kaynaklardaki sınırlı talep ve hasat baskısı ile 
dengelendiğinden, uluslararası pirinç fiyatları Kasım ayında sabit kaldı. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre %14,5 (15,4 puan) artış göstererek 121,9 
puan olarak, Mart 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, soya yağı, kolza yağı 
ve ayçiçeği yağı değerlerinde daha fazla artışla birlikte palmiye yağı fiyatlarındaki ek artışları 
yansıtıyor. Uluslararası palmiye yağı fiyatları; büyük üretici ülkelerdeki alışılagelmiş üretimin daha az 
seviyelerde gerçekleşmesiyle beraber aynı zamana denk gelen güçlü küresel ithalat talebinin,  
dünya stok seviyelerindeki keskin daralmalarla desteklenmesiyle, son altı aydan beri süren 
yükselişine devam etti. Soya yağı fiyatları; Güney Amerika'da azalan ihracat olanakları ve özellikle 
Hindistan'dan gelen yükselen ithalat talebi nedeniyle sıkılaştı. Kolza yağı ve ayçiçeği yağı değerleri 
de sınırlı tedarikle daha da güçlendi. Bu arada, petrol fiyatlarının güçlenmesi bitkisel yağ fiyatlarına 
da destek verdi.  
 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre %0,9 (0,9 puan) artış göstererek 105,3 
puan olarak, son aylarda kaydedilen yükseliş eğilimini sürdürdü ve son on sekiz ayın en yüksek 
seviyesine ulaştı. Endekste gerçekleşen son artış, esasen artan tereyağı ve peynir fiyatlarından 
kaynaklandı ve bu durum, küresel ithalat talebindeki istikrarlı artışları ve Avrupa'daki perakende 
satışlarında bölgenin süt üretiminin mevsimsel düşük seviyelerine ulaşmasıyla aynı zamana denk 
gelen bir artışı yansıtıyor. Son altı aydan beri devam eden artışların ardından, Asya'da, özellikle 
Çin'deki alımların yavaşlaması nedeniyle yağsız süt tozu fiyatları düştü. Hindistan'da yağsız süt 
tozunun arz fazlası vermesi ve küresel ihracat imkânlarının bol olması da yağsız süt tozu fiyatlarında 
gerçekleşen gerilemeyi destekledi. Başta Cezayir olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan spot 
tedarik talebindeki artışa rağmen, Çin'in daha küçük alımları yağlı süt tozu fiyatlarını hafifçe düşürdü.  
 
FAO Et Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla 0,9% (0,8 puan) hafifçe düşüş göstererek 91,9 
puan olarak, bu yıl Ocak ayından bu ilk kez artış gösterirken, bir yıl önceki aynı dönemdeki değerinin 
%13,7 (14,6 puan) altında gerçekleşmiştir. Uluslararası büyükbaş hayvan eti fiyatları, Çin'den gelen 
güçlü talep ve Okyanusya'dan gelen kısıtlı tedarik nedeniyle son dört aydan beri devam eden 
düşüşünün ardından yükseldi. Brezilya'da kesime hazır hayvanların az bulunması ve Çin’in hızlı alım 
yapmasıyla domuz eti fiyatları hafifçe toparlanırken; Almanya ve Polonya ülkelerinde yaşanan Afrika 
domuz ateşi virüsü salgını nedeniyle Asya pazarlarına ihracat yapmaktan men edilmiş durumda 
kaldılar. Küçükbaş hayvan eti fiyatları da, Çin'den gelen güçlü ithalat talebi ve Okyanusya'dan gelen 
arzın düşük olması nedeniyle artış gösterdi. Kanatlı hayvan eti fiyatları; uluslararası ithalat talebinin 
zayıflamasıyla birlikte önde gelen üreticilerin arz fazlası vermesiyle düşüş gösterdi. 
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FAO Şeker Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla %3,3 (2,8 puan) artış göstererek 87,5 puan 
oldu ve son iki aydan beri süren yükselişine devam etti. Kasım ayında uluslararası şeker fiyatlarındaki  
artış; esas olarak 2020/21 pazarlama sezonunda küresel bir üretim eksikliğine ilişkin daha önceki 
beklentileri destekleyen daha güçlü yeni verilerle desteklendi. Bu beklentiler, olumsuz hava 
koşullarının AB, Tayland ve Rusya Federasyonu'nda elde edilen ürün beklentisini düşürmesinden 
kaynaklanmaktadır. Şeker fiyatları; Nikaragua, Honduras ve Guatemala'da kasırgadan zarar gören 
şeker kamışı mahsulleri ve altyapısının ardından daha da fazla yükseldi. 
 
*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 

 


