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4 Mart 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda Fiyat 
Endeksi, son dokuz aydan beri devam eden yükselişine devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %2,4 (2,8 puan) artış göstererek 116,0 puan 
olarak, son dokuz aydan beri devam eden artışının yanı sıra Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek 
aylık ortalamasını da kaydetti. Şubat ayındaki artış esas olarak şeker ve bitkisel yağlar alt 
endekslerindeki güçlü artışlardan kaynaklanırken; tahıl, süt ürünleri ve et ürünleri de daha az bir 
oranda artış gösterdi. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına göre %1,2 (1,5 puan) artış göstererek 125,7 puan oldu 
ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,5 (26,3 puan) artış gösterdi. Başlıca iri taneli tahıllar 
arasında uluslararası sorgum fiyatları; Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %82,1 artarak Şubat ayında %17,4 artış ile en fazla artış gösteren tahıl oldu. 

Uluslararası mısır fiyatları da bir önceki aya göre sadece %0,9 oranında arttı. Şubat ayında mısır 

ihracat fiyatları, daralan ihracat arzının ortasında devam eden güçlü ithalat talebinin desteğiyle bir 
önceki yıla göre %45,5 artış gösterdi. Buğday ihracat fiyatları Şubat ayında neredeyse aynı kalırken, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8 artış gösterdi. Uluslararası pirinç fiyatları da düşük kaliteli 
Indica ve Japonica pirincine olan talebin etkisiyle biraz daha artış gösterdi. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına göre %6,2 (8,6 puan) artış göstererek 147,4 
puan olarak, Nisan 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksteki değerlerin yükselişi; 
artan palmiye, soya, kolza ve ayçiçek yağı fiyatlarını yansıtıyordu. Uluslararası palmiye yağı fiyatları; 
potansiyel üretimin altında kalan önde gelen ihracatçı ülkelerdeki düşük stok seviyelerine ilişkin 
endişelerin etkisiyle, son dokuz aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü. Soya fiyatları yukarı 
yönlü artışını sürdürdü, bu da esas olarak Güney Amerika'ya yeni mahsulün gelmesinden önce 
küresel üretimdeki daralmadan kaynaklandı. Kolza ve ayçiçeği yağları uluslararası fiyatları; sırasıyla, 
Avrupa Birliği'nde 2021 üretim beklentilerinin beklenenin altında gerçekleşmesi ve Karadeniz 
bölgesinde ihracat imkânlarının daha da daralmasıyla desteklenerek artış gösterdi. Belirgin ölçüde 
yükselen ham petrol fiyatları da bitkisel yağ değerlerindeki artışa destek verdi. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına göre %1,7 (1,9 puan) artış göstererek 113,0 puan 
olarak, son dokuz aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve 40 ayın en yüksek seviyesine 
yaklaştı. Uluslararası tereyağı fiyatları Şubat ayında; bahar tatili sezonunun yaklaşmasına bağlı 
olarak iç talepteki artış nedeniyle birlikte Batı Avrupa'dan sınırlı ihracat arzının ortasında Çin 
tarafından yapılan güçlü ithalatla desteklenerek artış gösterdi. Tam yağlı süt tozu fiyatları, yüksek 
ithalat alımları ve Yeni Zelanda'da oluşan kurak hava koşullarından kaynaklanan potansiyel olarak 
düşük ihracat arzına ilişkin endişeler nedeniyle artış gösterdi. Avrupa'daki düşük stoklar ve sınırlı 
ihracat imkânı nedeniyle yağsız süt tozu fiyatları da yükseldi. ABD'deki yüksek stoklarla birlikte spot 
tedarik talebinin azalması peynir fiyatları üzerinde baskı oluşturarak düşüşüne neden oldu. 
 
FAO Et Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %0,6 (0,6 puan) artış göstererek 96,4 puan olarak, 
son beş aydan beri devam eden yükselişine devam etti ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%4,0 (4,1 puan) düşüş gösterdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan et uluslararası fiyatları Şubat ayında; 
çoğunlukla üretim yapan başlıca bölgelerdeki sınırlı üretim üzerine yükseldi ve Okyanusya'da 
sürünün yeniden oluşturulmasına yönelik devam eden talep nedeniyle daha düşük işleme ile daha 
da güçlendi. Domuz eti fiyatları; aşırı arzın ortasında Çin'den yapılan alımların azalması ve Asya 
pazarlarına devam eden satış yasağına bağlı olarak Almanya'da satılmayan domuzların artmasıyla 
desteklenerek düşüş gösterdi. ABD'deki kış fırtınasının üretimde azalmalara neden olmasına 
rağmen; Çin tarafından azalan alımlar, uluslararası kanatlı hayvanı eti fiyatları üzerinde baskı 
oluşturarak gerilemesine neden oldu. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Şubat ayında, Ocak ayına oranla %6,4 (6,0 puan) artış göstererek 100,2 puan 
olarak son iki aydan beri devam eden yükselişine devam etti ve Nisan 2017’den beri en yüksek 
seviyesine ulaştı. Uluslararası şeker fiyatlarındaki en son artış; ana üretici ülkelerdeki üretim 
düşüşlerini ve Asya'dan gelen güçlü ithalat talebini takiben 2020/21'de küresel arzda sıkılaşma  
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endişelerinden kaynaklandı. Hindistan'dan yapılan sevkiyatları engelleyen lojistik kısıtlamalar ve ham 
petrol fiyatlarındaki artışlar; dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya'da etanol üretiminde 
kullanılmak üzere daha fazla şeker kamışının işleme koyulmasını sağladı ve bu yüksek şeker 
fiyatlarının desteklenmesine katkıda bulundu. Tayland’da üretimdeki toparlanma beklentileri ile 
Hindistan’daki stoklar şekerdeki yükselişi frenledi. 
 
*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 

 


