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5 Ağustos 2022 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Temmuz ayında keskin bir düşüş kaydetti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %8,6 (13,3 puan) düşüş göstererek 140,9 
puan olarak son dört aydan beri devam eden düşüşünü sürdürdü. Bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %13,1 (16,4 puan) artış gösterdi. Temmuz ayındaki düşüş; bitkisel yağ ve tahıl endekslerindeki 
önemli düşüşlerin öncülüğünde, Ekim 2008'den bu yana endeksin değerindeki en sert aylık düşüş 
olurken, şeker, süt ürünleri ve et endekslerinde de daha düşük bir oranda düştü. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %11,5 (19,1 puan) düşüş göstererek 147,3 
puan oldu ancak Temmuz 2021 değerinin %16,6 (21,0) üzerinde gerçekleşti. Endekste temsil edilen 
tüm tahılların uluslararası fiyatları düşüş gösterdi. Buğday fiyatları; Ukrayna ile Rusya Federasyonu 
arasında Ukrayna'nın ana Karadeniz limanlarının blokajını kaldırmak için varılan anlaşmaya tepki 
olarak, Ukrayna'dan tahıl ihracatının yakında yeniden başlayacağına bağlı olarak Temmuz ayında 
%14,5 düşüş gösterdi. Kuzey yarımkürede devam eden hasatların mevsimsel elverişliliği fiyatlar 
üzerine yansıdı. Uluslararası buğday fiyatları, bir önceki yıl aynı dönemin hala %24,8 üzerinde 
gerçekleşti. Uluslararası tahıl fiyatları; son dört aydan beri %11,2 düşüş gösterirken, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %12,1 artış gösterdi. Ukrayna limanlarının önündeki engelin kaldırılması 
anlaşmasıyla beraber uluslararası mısır fiyatları %10,7 düşüş gösterdi. Mısır hasadının geçen yılki 
hızının üzerinde seyrettiği Arjantin ve Brezilya'da artan mevsimsel arz da fiyatlar üzerindeki baskıyı 
hafifletmeye yardımcı oldu. Buğday ve mısır piyasalarındaki zayıflıktan kaynaklanan yayılma da 
sorgum ve arpa fiyatlarını sırasıyla %12,8 ve %12,6 düşürdü. Uluslararası pirinç fiyatları Temmuz 
ayında; başlıca ihracatçılardaki tutarsız talep ve döviz hareketlerinden etkilenen 2022'nin 
başlangıcından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %19,2 (40,7 puan) düşüş göstererek 
171,1 puan oldu ve son on aydan beri en düşük seviyede gerçekleşti. Endeksteki sert düşüş; palmiye, 
soya, kolza ve ayçiçek yağlarındaki uluslararası fiyatların gerilemesinden kaynaklandı. Uluslararası 
palmiye yağı fiyatları; başlıca dünyanın önde gelen palmiye yağı ihracatçısı Endonezya'dan bol 
miktarda ihracat imkânı beklentisi nedeniyle Temmuz ayında son dört aydan beri devam eden 
düşüşünü sürdürdü. Uluslararası soya ve kolza yağı fiyatları; sırasıyla uzun süreli durgun talep ve bol 
miktarda yeni mahsul arzı beklentilerine bağlı olarak düşüş gösterdi. Uluslararası Ayçiçek yağı 
fiyatları; Karadeniz bölgesinde devam eden lojistik belirsizliklere rağmen, küresel ithalat talebinin 
azalması nedeniyle önemli ölçüde düşüş gösterdi. Düşen ham petrol fiyatları da bitkisel yağ fiyatları 
üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. 

    
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %2,5 (3,8 puan) düşüş göstererek 
146,4 puan oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,4 (29,7 puan) artış gösterdi. Uluslararası 
yağsız süt tozu fiyatları en keskin düşüşü kaydetti, ardından tereyağı ve tam yağlı süt tozu fiyatları 
takip etti ve bu esas olarak yaz tatilleri nedeniyle Avrupa'daki cansız piyasa faaliyetlerini yansıttı. 
Alıcıların çoğu acil ihtiyaçlarını karşıladı ve Çin'den gelen zayıf talep ve yüksek süt ürünleri fiyatlarına 
paralel olarak spot arz talebinde düşüşe yol açarak uluslararası fiyatların üzerinde baskı yarattı. 
Avrupa'daki turistik destinasyonlardaki yüksek iç satışlar, zayıf küresel ithalat talebini telafi 
ettiğinden, uluslararası peynir fiyatları değişim göstermedi. Genel olarak ticari faaliyetlerin düşük 
olmasına rağmen; sıkı küresel tedarik, uluslararası süt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasını 
sağladı. 
 
FAO Et Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre %0,5 (0,6 puan) düşüş göstererek 124,0 puan 
oldu ve son altı aydan beri süren yükselişin ardından ilk düşüşünü kaydetti. Uluslararası küçükbaş 
hayvan eti fiyatları Temmuz ayında; düşük ithalat talebiyle karşı karşıya kalınan yüksek kesim ve 
kuzu arzında artış beklentileri arasında Avustralya'dan artan ihracat olanakları nedeniyle düşüş 
gösterdi. Uluslararası büyükbaş hayvan eti fiyatları; küresel talebe kıyasla başlıca üretim 
bölgelerinde artan ihracat imkânlarını yansıtarak düşüş gösterirken; genel olarak zayıf ithalat talebi 
ve özellikle ABD'de mezbahaların sıkı arzına rağmen domuz eti fiyatları değişim göstermedi. 
Uluslararası kanatlı eti fiyatları; Ukrayna'dan yapılan ihracattaki son artışlara rağmen, güçlü küresel 
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ithalat talebi ve kuzey yarımküredeki Kuş gribi salgınlarına yönelik sıkı küresel arzın desteğiyle tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %3,8 (4,4 puan) düşüş göstererek 112,8 
puan oldu ve son üç aydan beri devam eden düşüşünü sürdürerek son beş ayın en düşük seviyesine 
ulaştı. 2022'de küresel ekonominin daha da yavaşlayacağına ilişkin beklentiler nedeniyle talep 
beklentilerine ilişkin endişeler, uluslararası şeker fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Brezilya realinin 
ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve düşük etanol fiyatları da fiyatlardaki düşüşü tetikledi ve 
bunun sonucunda Brezilya'da Temmuz ayının ilk yarısında daha önce beklenenden daha fazla şeker 
üretimi gerçekleşti. Hindistan'dan daha fazla ihracat yapıldığına ilişkin göstergeler ve önümüzdeki 
sezon için olumlu üretim beklentileri de Temmuz ayında uluslararası şeker fiyatlarındaki düşüşe 
katkıda bulundu. Uzun süreli sıcak ve kurak hava koşullarının AB'deki verim potansiyeli üzerindeki 
etkisine ilişkin endişeler, daha da önemli fiyat düşüşlerini engelledi. 
 
*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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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 

 


