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7 Kasım 2019 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre,  
FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim ayında Mayıs 2019’dan bu yana ilk aylık artışını gerçekleştirdi.  

FAO Gıda Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %1,7 (3,0 puan) artış göstererek 172,7 puan 
olarak, Ekim 2018 değerlerinin %6 üzerinde gerçekleşmiştir. Ekim ayındaki artış, şeker, tahıl ve 
daha az ölçüde et ve bitkisel yağ fiyatlarında gerçekleşmiştir. Süt ürünleri alt endeksinde 
hafifçe bir düşüş yaşanırken bununla beraber Gıda Fiyatları Endeksi dengelenmenin üzerinde 
gerçekleşmiştir. Mayıs 2019’dan bu yana Endeks değerindeki ilk önemli ay artışı 
gerçekleşmiştir. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %4,2 (7 puan) artış göstererek 164,0 puan 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak bu seviye, Ekim 2018 değerlerinin %1,0 altında kalmıştır. 
Uluslararası buğday fiyatları, Ekim ayındaki yoğun ticaret faaliyetleriyle ve Arjantin ve 
Avustralya'daki düşük hasat beklentilerine bağlı olarak artış gösterdi. Genel tahıllar arasından 
mısırın ihracat fiyatları Ekim ayında, Eylül ayına oranla hızlı bir şekilde yükseldi. Mısır 
fiyatlarındaki ani artışın nedeni sadece ABD’deki hasatlarda meydana gelen azalma ve 
Arjantin’deki dikim koşullarındaki kötüleşme değildir ayrıca ihracat satışlarında da artış 
meydana gelmiştir. FAO'nun pirinç fiyat endeksi Ekim ayında geriledi, düşük talep ve bol 
miktarda basmati hasadı beklentileri ve aromatik pirinç fiyatlarındaki düşüş endeksi etkiledi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %0,5 (0,7 puan) artış göstererek 
136,4 puan olarak, Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Endeksteki aylık 
küçük artışlar, palm yağı fiyatlarındaki artışların yansıması olup kolza yağları ve ayçiçeği 
yağlarının düşük seyreden değerlerini dengelemenin biraz üzerine çıkarmaktadır. Uluslararası 
palm yağı fiyatları, son üç aydır yükselirken; bu durum, sıkı küresel ithalat talebinin ve önde 
gelen üretici ülkelerdeki üretimin yavaşlamasının yanı sıra gelecek yıl için Endonezya'dan 
gelen yüksek biyodizel taleplerinin haberi ile güçlendi. Ayçiçek yağı fiyatları, Karadeniz 
bölgesindeki bol ayçiçeği hasadı sonrasında aktif çiftçi satış fiyatlarına düşerken, AB’de 
beklenenden fazla kolza tohumunun ezilmesi, kolza tohumu yağı fiyatlarının düşmesine neden 
oldu. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %0,7 (1,4 puan) düşüş göstererek 
192,0 puan olarak, ikinci ardışık düşüş ayını temsil etti ve Ekim 2018 değerlerinin %5,6 üzerinde 
kaldı. Ekim ayındaki düşüş, açıkça peynir fiyatlarında meydana gelen fazla düşüşün sonucu 
iken, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu fiyatlarındaki artışlar dengelemeyi sağlayamadı. 
Yeni Zelanda'daki artan ihracat imkânları, peynir fiyatlarındaki son düşüşün arkasındaki esas 
faktör olmuştur. Buna karşılık, özellikle kısa vadeli teslimatlar için Asya'dan gelen güçlü ithalat 
talebi, yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu fiyat artışlarını destekledi. Dört aylık sürekli düşüşün 
ardından, tereyağı fiyatları, yenilenen ithalat kazançlarını yansıtacak şekilde dengelenmeye 
başladı. 
 
FAO Et Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %0,9 (1,7 puan) artarak 182,7 puan 
seviyesinde gerçekleşerek, son dokuz aydan bu yana yükselişine devam etmiştir. Büyükbaş 
hayvan eti ve küçükbaş hayvan eti için uluslararası fiyatlar yükselmeye devam etti, özellikle 
Çin'den gelen ithalat talebinin artması ile desteklendi. Domuz eti fiyatları, Avrupa'da 
mevsimsel olarak artan arzlara ve Brezilya'daki yüksek ihracat olanaklarına rağmen, Asya'daki 
devam eden ithalat talebini yansıtarak, ılımlı olsa da artmıştır. Kanatlı hayvan eti fiyatları, ana 
üretim bölgelerinde ihracat imkânlarının bol olmasına bağlı olarak, aşağı yönlü baskı altında 
düşüş gösterdi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayında düşen ortalamaya oranla %5,8 (9,8 puan) 

artış göstererek 178,3 puan olmuştur. Ekim ayındaki uluslararası şeker fiyatlarındaki keskin 

toparlanma, 2019/20'de daha sıkı arz beklentileri ile desteklendi. Son göstergeler, dünyanın 

en büyük şeker üreticisi olan Hindistan'da, şeker kamışı ekili alanda bir önceki mevsim ile 

karşılaştırıldığında yüzde 10'luk bir düşüşe bağlı olarak, şeker üretiminde önemli bir 
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daralmaya işaret ediyor. Aynı şekilde, dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı olan 

Tayland'daki şeker üretimi, uzun süren kurak koşullar nedeniyle geçen yıla göre yüzde 7 

daha düşük beklenmektedir. Hindistan'daki değişen hava şartları ve ABD Doları karşısında 

Brezilya Real'indeki hareketlerden etkilenen şeker fiyatları dalgalanmaya devam ederken, 

ham petrol fiyatları dalgalanmalardan etkilendi. 

*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 

2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


