
 
 

2 Ağustos 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Temmuz ayında 

Gıda Fiyatları, Aralık 2017’den bu yana en keskin düşüşü gösterdi. 

FAO Gıda Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla 6.5 puan (%3.7) düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı 

dönemine oranla ise 10.3 puan (%3.7) düştü. Temmuz ayı fiyatları, Aralık 2017’den bu yana en belirgin düşüşe 

sahne oldu. Bu düşüşlerde tüm alt endekslerin düşünün etkisi vardır. 

FAO Tahıl Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %3.6 düşüş gösterdi. Fiyatlar geçen yılın aynı 

dönemine oranla ise %0.8 altında seyretti. Temmuz ayında yaşanan düşüş, buğday, mısır ve pirinçteki zayıf 

ihracat fiyatları nedeniyle gerçekleşti. Uluslararası buğday fiyatları ayın ilk yarısında genel olarak zayıf 

seyrederken, AB ve Rusya Federasyonu'ndaki üretim beklentileri ile ilgili endişeler, ihracat değerlerinin ay 

sonuna doğru yükselmesine neden oldu. Kaba tahıl pazarlarında mısır fiyatları, ABD'de zayıf talep ve iyi 

üretim beklentilerinin etkisi ile aşağı yönlü baskı altında kaldı. Bununla birlikte, buğday piyasalarına benzer 

şekilde, mısır fiyatları ayın sonuna doğru, hava durumu endişeleri ve hızlı ihracat satışları ile sağlam 

kazanımlar yaptı. Uluslararası pirinç fiyatları da Indica ve kokulu çeşitler için zayıf taleplerin yanı sıra bazı 

önde gelen ihracatçıların döviz hareketleri nedeniyle baskı altında kaldı. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %4.2 düşüş gösterdi. Fiyatlar son altı aydır 

düşerken, son iki buçuk yılın da en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası palmiye yağı fiyatları, durgun 

ihracat talebi, önde gelen üretici ülkeler tarafından tutulan bol stoklar ve önümüzdeki haftalarda yüksek 

üretim beklentileri nedeniyle düşmeye devam etti.  

Son düşüş, özellikle soya yağı ve palm yağındaki fiyat azalışından kaynaklandı. Soya yağında ise, fiyatlardaki 

düşüş, soya fasulyesi pazarındaki sızıntıya bağlı zayıflık ve ABD'de kalıcı ezilme marjları ile desteklenen 

sürekli yüksek ezme oranlarından kaynaklandı. 

Diğer yandan, kolza yağı fiyatları, biyodizel üreticilerinden gelen talep artışı ve AB'deki olumsuz ürün 

beklentileriyle artış gösterdi. 

FAO Et Fiyatları, Temmuz ayında, revize edilmiş Haziran ayı değerlerine oranla %1.9 düşüş gösterdi. 

Haziran ayının yukarı yönlü revize edilmesinin sebebi, Brezilya'da kamyon sürücülerinin uzun zamandır 

süre gelen grevleri nedeniyle lojistik sorunların yaşanmasının ardından ihracatta yaşanan düşüştür. 

Temmuz ayında fiyatlar, kısmen Brezilya'dan gelen et ihracatının kademeli olarak normalleşmesi nedeniyle 

düşüş gösterdi. Genel olarak, sığır eti için fiyatlar düştü, domuz ve kümes hayvanları eti fiyatları ise 

zayıfladı. Bununla birlikte, özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü ithalat talepleri 

küçükbaş hayvan fiyatlarını marjinal olarak artırmıştır. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Temmuz ayında Haziran ayına oranla %6.6 düşüş gösterdi. Bu seviye Ocak 2018 

fiyatlarına göre %10.7 yukarı seviyededir, fakat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8 düşüş göstermiştir. Tüm 

süt ürünlerinde uluslararası fiyatlar düştü. En belirgin düşüşler tereyağı ve peynirde kaydedildi. Aynı 

zamanda yağlı ve yağsız süt tozu fiyatları da zayıfladı. Süt ürünleri fiyatları, Yeni Zelanda'daki iyi üretim 

beklentileri ve bol ihracat arzıyla desteklenerek aşağı yönlü baskı altında kalmıştır. 

FAO Şeker Fiyatları, Temmuz ayında Haziran ayına oranla %6 düşüş gösterdi. Bu fiyatlar, Temmuz 2017 

seviyesinden ise yaklaşık olarak %20 daha azdır. Temmuz ayında yaşanan keskin düşüş, büyük ölçüde 

Hindistan ve Tayland başta olmak üzere başlıca şeker üreticisi ülkelerdeki iyileşmiş üretim beklentilerinden 

kaynaklandı. Dünyadaki en büyük üretici ve ihracatçı olan Brezilya'daki düşük şeker üretim beklentileri, uzun 

süreli kuraklık koşulları ve ayrıca etanol üretimi için daha fazla şeker kamışı kullanılmasından dolayı, 

uluslararası şeker fiyatlarındaki düşüşü sınırlamıştır.  

*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 

  

 


