
 
 

07 Temmuz 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları 

Endeksi Temmuzda azalmıştır. 

FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Haziran ayında, Mayıs’a oranla, 6.6 puan (%4.2) yükselerek 163.4 puan olmuştur. 

Gıda fiyatlarındaki artış trendi bu ay da sürmüş ve üst üste 5. ayda da artış göstermiştir. Aynı zamanda bu 

ayki fiyat artışı, son 4 yıldaki en büyük aylık artıştır. Bitkisel yağlar hariç, diğer tüm alt endeksler Haziran’da 

yükselmiştir. Şeker fiyatlarındaki artışı başta olmak üzere hububat, süt ürünleri ve etteki ılımlı artışların da 

etkisi genel fiyatlara yansımıştır. 

FAO Tahıl Fiyatları Endeksi, Haziran ayında Mayıs’a oranla 4.4 puan (%2.9) artarak 156.9 puan olmuştur. 

Buna rağmen halen Haziran 2015’in %3.9 altındadır. Geçtiğimiz ayın neredeyse bütün artışı mısır fiyatlarının 

güçlenmesinden kaynaklanmıştır. En başta Brezilya’daki spot ihraç arzlarının sıkılaşmasından dolayı ayın ilk 

yarısında buğday değerleri yükselmiştir. Daha sonra ABD’den gelen rekor hasat haberleri ve Karadeniz 

bölgesindeki beklenenden iyi hasat haberleri seyri tersine çevirmiştir. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Haziran ayında, Mayıs ayından 1.3 puan (%0.8) azalarak 162.1 puan 

olmuştur. Palm yağı kotasyonlarının düşmesi, bastırılmış küresel ithal talebi ve Endonezya ile Malezya 

üretimindeki mevsimsel iyileşmeden kaynaklanmıştır. Ayçiçeği yağı ve kolza yağı beklentilerinin artması da 

bu azalışta etkili olmuştur. Bu durumun tersine, Güney Amerika’da düşen ihraç imkânlarının ve 2016/17 

üretim beklentilerinin kötüleşmesiyle beraber soya yağı fiyatları artmıştır. 

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 9.9 puan (%7.8) artarak 137.9 puan 

olmuştur. Süt ürünlerinin tamamının fiyatları yükselmiştir. Okyanusya’da 2016/17 süt yılının belirsiz öngörüleri 

ve Avrupa Birliği’nde Nisan ayında görülen aylık süt üretimindeki yavaşlama kotasyonların güçlenmesini 

sağlamıştır. Artışın büyüklüğüne rağmen, Haziran ayı sadece geçtiğimiz 3 ayın düşük fiyatlarını 

düzenleyebilmiştir. Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırdığımızda, fiyatlar 23 puan (%14) düşmüştür.  

FAO Et Fiyatları Endeksi*, Haziran ayında revize edilmiş Mayıs ayı değerlerinden 3.8 puan (%2.4) artarak 

158.3 puan olmuştur. Üst üste üç ay, et konusunda domuz eti ve küçükbaş başta olmak üzere bütün 

kotasyonlarda güçlenme, büyük baş ve kanatlı etleri için ise daha düşük çapta artışlar gözlenmiştir. 

Avrupa Birliği’nde, kesimlik domuz kıtlığı yaşanması ve daha hafif kilolarda kesim olması arzı etkilemesi ve 

ihraç kotasyonlarının güçlü bir şekilde yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Benzer bir şekilde, azalmış ihraç arzları 

Okyanusya’da kuzu eti ve büyükbaş eti kotasyonlarını arttırmıştır. Kanatlı et fiyatları yılın bu zamanına kadar 

ılımlı ama istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. Toplamda Ocak ayından bu yana bu değerler %10 yükselmiş, 

Özellikle Brezilya’dan, Japonya ve Suudi Arabistan’a yapılan satışlarda güçlü bir büyüme yaşamıştır. 

FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Haziran ayında Mayıs’tan 35.6 puan kadar yükselerek (%14.8) 276.0 puan 

olmuştur. Artış, genelde dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı Brezilya’da yoğun yağışın hasadı 

geciktirmesi, bunun da şeker hasadını etkilemesi ve daha az pozitif üretim öngörüleri şundan 

kaynaklanmıştır. Buna ek olarak, olumsuz hava koşullarının şeker kamışından elde edilecek şeker miktarını 

etkilemesi nedeniyle daha fazla şeker kamışı ethanol üretiminde kullanılması da fiyatların artmasında bir 

diğer önemli etken olmuştur. 

*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. 


