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8 Nisan 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, son on aydan beri devam eden yükselişine devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına oranla %2,1 (2,4 puan) artış göstererek 118,5 puan 
olarak, son on aydan beri devam eden artışının yanı sıra Haziran 2014'ten bu yana en yüksek aylık 
ortalamasını da kaydetti. Artışın başlıca sebebi bitkisel yağlar, et ve süt ürünleri alt endekslerindeki 
güçlü artışlar olurken; tahıl ve şekerdeki artışlar daha az seviyede gerçekleşmiştir. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına göre %1,7 (2,2 puan) düşüş göstererek 123,6 puan oldu 
ve düşüşle sekiz aylık yükseliş eğilimini sona erdirdi ancak yine de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %26,5 (25,9 puan) artış gösterdi. Başlıca tahıllar arasında buğday ihracat fiyatları Mart ayında 
%2,4 düşüş göstererek en çok gerileyen tahıl olurken; bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 artış 
gösterdi. Buğday fiyatlarındaki aylık düşüş, genel olarak tedariklerin bol olması ve 2021 mahsulleri 
için elverişli üretim beklentilerinin yansımasıdır. Uluslararası mısır ve arpa fiyatları da Mart ayında 
düşüş gösterdi ancak Çin'den gelen güçlü ithalat talebi fiyatların daha da düşmesini engelledi ve 
sorgum fiyatları da artış gösterdi. Son üç aydan beri devam eden istikrarlı artışların ardından, yeni 
hasat edilen mahsullerin pazara ulaşmaya başlaması ve Japonica haricindeki pirinçlere yönelik 
ihracat talebinin Hindistan hariç tüm ana menşelerde yavaş seyretmesi nedeniyle Mart ayında 
uluslararası pirinç fiyatları düşüş gösterdi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına göre %8,0 (11,8 puan) artış göstererek 159,2 
puan olarak, Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin devam eden yükselişi; 
palmiye, soya, kolza ve ayçiçek yağı değerlerindeki artışlardan kaynaklandı. Başlıca ihracatçı 
ülkelerdeki sıkı stok seviyelerine ilişkin endişelerin küresel ithalat talebindeki kademeli toparlanma 
ile aynı zamana denk gelmesi nedeniyle uluslararası palmiye yağı fiyatları son on aydan beri süren 
yükselişine devam etti. Soya yağı fiyatları, özellikle biyodizel sektöründen gelen güçlü talep 
beklentileriyle desteklenerek keskin bir artış gösterdi. Kolza ve ayçiçeği yağı fiyatları ise; sırasıyla 
Kanada’daki ve Karadeniz bölgesindeki tedariğin uzun süreli olarak sıkılaşmaya devam etmesiyle 
yukarı yönlü hareketine devam etti. 

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına göre %3,9 (4,4 puan) artış göstererek 117,4 
puan olarak, son on aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %16 artış gösterdi. Uluslararası tereyağı fiyatları Mart ayında yükselirken; bunun temelini 
Avrupa'da süt üretim sezonunun yavaş başlaması ve gıda hizmetleri sektöründeki toparlanma 
beklentisiyle artan iç talep nedeniyle gerçekleşen kısıtlı arzlar oluşturdu. Okyanusya'da mevsimsel 
olarak azalan süt üretiminin ortasında; Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sınırlı nakliye konteyneri 
mevcudiyetiyle oluşabilecek kısa vadeli tedarik zorluklarına ilişkin endişeler nedeniyle, Asya başta 
olmak üzere Çin'deki ithalat artışıyla desteklenen süt tozu fiyatları da artış gösterdi. Spot tedariklere 
yönelik sınırlı talep nedeniyle peynir fiyatları son üç aydan beri süren düşüşüne hafifçe düşüş 
göstererek devam etti. 
  
FAO Et Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına oranla %2,3 (2,2 puan) artış göstererek 98,9 puan olarak, 
son altı aydan beri devam eden yükselişine devam etti ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%0,5 düşüş gösterdi. Kanatlı hayvan eti ve domuz eti fiyatları; başta Çin olmak üzere Asya 
ülkelerinin hızlı ithalatıyla desteklenerek artış gösterdi. Paskalya kutlamalarına hazırlık olarak 
Avrupa'da iç satışlarda meydana gelen artışlar da domuz eti fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. 
Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri fiyatlarındaki artışların Avustralya'dan yapılan ihracat 
fiyatlarındaki düşüşü telafi etmesiyle; büyükbaş hayvan eti fiyatları Şubat ayına yakın seviyelerde 
sabit kaldı. Hüküm süren kurak hava koşulları nedeniyle çiftçilerin hayvanlarını erken bırakmasıyla 
beraber Yeni Zelanda'dan gelen artan arz nedeniyle küçükbaş hayvan et fiyatları düşüş gösterdi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Mart ayında, Şubat ayına oranla %4,0 (4,0 puan) artış göstererek 96,2 puan 
olarak son iki aydan beri devam eden yükselişinin ardından ilk düşüşünü gösterdi. Şeker fiyatları, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %30’dan daha fazla bir artış gösterdi ve 2020/21'deki kısıtlı küresel 
arzla ilgili endişelerle desteklendi. Uluslararası şeker fiyatlarındaki düşüş, devam eden lojistik  
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kısıtlamalara rağmen Hindistan'dan büyük ihracat beklentileriyle tetiklendi. Özellikle Çin'den gelen 
güçlü ithalat talebi nedeniyle fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı ve ham petrol fiyatlarındaki 
artışlar, geçtiğimiz haftalarda fiyatların daha da fazla düşmesini 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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Sugar:   Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:   Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:    Hububat 
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