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2 Aralık 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Kasım ayında yükselişine devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla %1,2 (1,6 puan) artış göstererek 134,4 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 (28,8 puan) artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat 
Endeksindeki son artış; son dört aydan beri devam eden yükselişini sürdürerek, Endeksi Haziran 
2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Kasım ayında; alt endeskler arasında tahıllar ve süt 
ürünleri en belirgin şekilde artış gösterirken, onu şeker takip etti ve et ve bitkisel yağlar endeksleri 
de bir önceki aya göre hafifçe düşüş gösterdi. 

 
FAO Tahıl Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre %3,1 (4,3 puan) artış göstererek 141,5 puan oldu 
ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %22,4 (25,1 puan) üzerinde gerçekleşti. Yüksek kaliteli 
buğday; önde gelen ihracatçılarda arzın sıkışık ve talebinde fazla olması nedeniyle, son beş aydan 
beri devam eden yükselişini sürdürdü ve Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 
Zamansız yağışların ardından Avustralya'da devam eden hasadın kalitesinin düşmesi ve Rusya 
Federasyonu'ndaki ihracat önlemlerinde olası değişikliklere ilişkin belirsizlikler buğday fiyatlarının 
artışını destekledi. Uluslararası arpa fiyatları; arzın sıkışık olmasıyla ve buğday piyasalarındaki fiyat 
artışlarıyla desteklenerek yükselmeye devam etti. Mısır ihracat fiyatları; Arjantin, Brezilya ve 
Ukrayna'dan gelen satışların yüksek hızından destek alarak Kasım ayında hafifçe yükselirken; 
mevsimsel arzın bol olmasının baskısı ABD'den yapılan ihracat fiyatlarını sınırladı. Uluslararası pirinç 
fiyatları; çeşitli Asyalı tedarikçilerde hasadın kontrol altına alınmasıyla ve azalan ithalat talebi 
nedeniyle Kasım ayında değişim göstermedi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre bir önceki ayın rekor seviyesinden marjinal 
olarak %0,2 (0,3 puan) düşüş göstererek 184,6 puan oldu. Endeksteki hafif düşüş; soya ve kolza 
yağları için düşen değerleri yansıtırken, palm yağı fiyatları neredeyse değişim göstermedi. 
Uluslararası palm yağı fiyatları; Covid-19 vakalarındaki yeniden canlanmanın endişelerine bağlantılı 
aşağı yönlü baskıyla birlikte düşüş eğilimine girdi ancak büyük üretici ülkelerde üretim yavaşlaması 
beklentisinden kaynaklanan destekle büyük ölçüde dengelenerek Kasım ayında sağlamlığını korudu. 
Uluslararası soya ve kolza yağı fiyatları hafifçe düşüş gösterdi. Ham petrol değerleri de düşüş 
göstererek, bitkisel yağ fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına göre %3,4 (4,1 puan) artış göstererek 125,5 
puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 puan (20,2 puan) artış gösterdi. Uluslararası 
tereyağı ve süt tozu fiyatları Kasım ayında; Batı Avrupa'daki birçok büyük süt üreticisi ülkede 
teslimatların beklenenden daha az seviyelerde gerçekleşmesinin Okyanusya’daki arzın düşüş 
göstermesine denk gelmesiyle ve sıkılaşan küresel ihracat olanakları ve tükenen stokların etkisiyle 
son üç aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü. Güçlü küresel ithalat talebi; alıcıların piyasaları 
sıkılaştıracağı beklentisiyle spot arzları güvence altına alma çabalarına rağmen devam etti ve artan 
Covid-19 ile ilgili sosyal kısıtlamaların neden olduğu kısa vadeli talebe ilişkin piyasa belirsizliğine 
rağmen fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı. Uluslararası Peynir fiyatları; artan talep ve 
küresel tedarikçilerden gelen satışları engelleyen nakliye gecikmeleri nedeniyle hafifçe yükseldi. 
 
FAO Et Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla %0,9 (1,0 puan) düşüş göstererek 109,8 puan 
olarak son dört aydan beri devam eden düşüşüne devam etti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%17,6 (16,5 puan) artış gösterdi. Uluslararası domuz eti fiyatları Kasım ayında; Çin'in, özellikle AB'den 
yaptığı alımların düşüş göstermesiyle son beş aydan beri devam eden düşüşünü sürdürdü. 
Küçükbaş hayvan fiyatları da; başta Avustralya olmak üzere, artan ihraç edilebilir arzın artış 
göstermesi nedeniyle hızla düşüş gösterdi. Uluslararası büyükbaş hayvan eti fiyatları; Brezilya'nın et 
fiyatlarındaki düşüşü, Avustralya'nın yüksek ihracat değerlerinin dengelemesiyle sabit kaldı ve buda 
sürülerin yeniden yapılanma talebi nedeniyle kesim için düşük sığır satışlarının yansımasıydı. Avrupa 
ve Asya'da yaşanan nakliye sorunları ve konteyneri kıtlığının yanı sıra kuş gribi başta olmak üzere 
arz yönlü kısıtlamalara rağmen küresel arzın talebi karşılamaya yeterli görünmesi nedeniyle kanatlı 
eti fiyatları da sabit kaldı. 
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FAO Şeker Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla %1,4 (1,6 puan) artış göstererek 120,7 puan 
oldu ve önceki ayda gerçekleşen düşüşü tersine çevirdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre %40 artış 
gösterdi. Uluslararası şeker fiyatlarındaki Kasım ayı toparlanması; esas olarak, dünyanın en büyük 
şeker ihracatçısı olan Brezilya'da etanol üretimi için şeker kamışının daha fazla kullanılmasını teşvik 
eden yüksek etanol fiyatları tarafından desteklendi. Uluslararası şeker fiyatlarına daha fazla destek; 
düşük navlun maliyetlerinin yol açtığı güçlü küresel ithalat talebiyle sağlandı. Uluslararası şeker 
fiyatlarının yukarı yönlü yükseliş trendi; Hindistan'dan yapılan büyük sevkiyatlar ve Tayland'ın şeker 
ihracatına yönelik olumlu görünümü ile sınırlandı. 
  
*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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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 

 


