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4 Temmuz 2019 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre,  
Endeks geçen yıl ile aynı seviyede ancak alt endekslerde değişiklikler var. 

FAO Gıda Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla marjinal olarak %0,3 düşüş göstererek 
Haziran 2018 değerlerine çok yaklaşmıştır. Düşük seyreden süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatları 
tahıl, şeker ve et fiyatlarındaki artışı dengelemiş ve FAO Fiyat Endeksi toplam değerinde, 
yaklaşık olarak son beş aydır kesintisiz artışı sona erdirmiştir. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 11 puan (%6,7) artış göstererek 173,2 
puan seviyesinde gerçekleşmiş, Haziran 2018 değerlerinin %3,8 üzerinde kalmıştır. Fiyatlardaki 
son artış, son üç aydır yaşanan mısır ihracat fiyatlarındaki keskin yükseliş ve dünyanın en 
büyük mısır üreticisi ve ihracatçısı olan ABD’nin daha sıkı ihracat arzı beklentileri nedeniyle 
gerçekleşmiştir. Uluslararası buğday fiyatları, son iki aydır yaşanan düşüşlerin ardından kısmen 
üretim belirsizlikleri nedeniyle yükseliş kaydederken, yüksek mısır değerleri de artışa katkıda 
bulunmuştur. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları, Indica ve Japonica pirinci için zayıf alım 
ilgisinin Tayland Bahtı'nın ve Basmati pirinci talebindeki artışı dengelemesi ile Haziran’da da 
istikrarlı seyrini sürdürmüştür. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Haziran ayında, bir önceki aya oranla 2,0 puan (%1,6) düşüş 
göstererek 125,5 puan seviyesinde gerçekleşmiş, Aralık 2018’den beri en düşük değerine 
ulaşmıştır. En son düşüş, çoğunlukla zayıflayan palm yağı ve soya yağı fiyatlarını yansıtırken, 
ayçiçeği ve kolza yağı değerleri de önemli oranda artış göstermiştir. Uluslararası palm yağı 
fiyatları, yavaşlayan küresel ithalat talebi ve önemli ihracatçı ülkelerde mevsimsel olarak artan 
üretim beklentileri ile düşmeye devam ederken soya yağı fiyatları, bol küresel arz beklentileri 
ve düşük ihracat beklentileri nedeniyle ılımlı bir şekilde düşmüştür. Buna karşın, ayçiçeği ve 
kolza yağlarının fiyatları artmış, güçlü ithalat talebi ve büyük üretici ülkelerde yaşanan 
olumsuz üretim şartları artışı yenilemiştir. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 26,9 puan (%11,9) düşüş 
göstererek 199,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Süt ürünleri fiyatları son beş aydır ilk düşüşünü 
yaşarken, yılbaşındaki seviyesinin %9,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında endeksi 
oluşturan dört süt ürünü kategorisinde fiyatlar düşerken, peynir ve tereyağı fiyatlarında daha 
keskin düşüşler kaydedildi. Haziran ayı fiyatlarındaki zayıflığın etkisi, ihracatın artması ve 
düşük ithalat talebi sayesinde azalmıştır. 
  

FAO Et Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 2,6 puan (%1,5) artarak 176,0 puan 
seviyesinde gerçekleşmiş, son beş aydaki ılımlı yükselişine devam etmiştir. Haziran ayında, 
küçükbaş hayvan eti, domuz eti ve kanatlılar için fiyatlar, özellikle Doğu Asya'dan gelen güçlü 
ithalat talebi ve Afrika domuz ateşi hastalığının yayılmasıyla yerel üretimin sınırlanması 
sebebiyle yükselmiştir. Büyükbaş hayvan eti için küresel ithalat talebi de güçlü olmakla birlikte, 
Okyanusya'dan ihracat imkânlarının artması nedeniyle fiyatlar sabit kalmıştır. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla 7,4 puan (%4,2) artış göstererek 183,3 
puan olmuştur. Uluslararası şeker fiyatları, büyük ölçüde ABD doları karşısında güçlenen 
Brezilya para birimi (Real) hareketlerinden etkilenmiştir. Daha güçlü bir Real, dünya pazarına 
Brezilya şekerinin tedarikini etkileyerek şeker fiyatlarını desteklemektedir. Böyle durumlarda 
üreticiler, şekeri iç piyasaya daha düşük bir fiyatla satmak yerine etanol yapımı için işlemeyi 
tercih etmektedirler. AB'den yapılan ihracattaki düşüş raporları da dünya şeker fiyatlarına 
destek sağlamıştır. 
 
*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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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 

 


