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6 Mayıs 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, değerinde keskin bir artış kaydetti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına oranla %4,8 (5,8 puan) artış göstererek 127,1 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,7 (36,1 puan) artış gösterdi ve Ekim 2010'dan bu 
yana en büyük aylık kazancı temsil etti. FAO Gıda Fiyatları Endeksi, son on iki aydan beri devam 
eden artışla; Eylül 2011'den bu yana en yüksek değerine ulaştı ve Endeks Şubat 2011'de kaydedilen 
137,6 puanlık zirve değerinin yalnızca %7,6 altında gerçekleşti. Mayıs ayındaki keskin artış; yağ, şeker 
ve tahıl fiyatlarındaki artışın yanı sıra et ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışı da yansıttı. 

 
FAO Tahıl Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına göre %6,0 (7,6 puan) artış göstererek 133,1 puan oldu 
ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %36,6 (35,7 puan) üzerinde gerçekleşti. Hububat 
ürünleri arasında en fazla yükselen uluslararası mısır fiyatları, Mayıs ayında %8,8 (12,9 puan) artarak 
geçen yılki değerlerinin %89,3 (75,6 puan) üzerinde gerçekleşti ve Ocak 2013'ten bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. Brezilya’nın düşük üretim beklentileri, devam eden güçlü talebin ortasında zaten 
sıkışık olan küresel arzlar üzerindeki baskıyı artırdı. Mısır fiyatları; ABD'deki yüksek üretim 
beklentilerinin etkisiyle ay sonuna doğru gerilemeye başladı. Uluslararası arpa ve sorgum fiyatları 
da Mayıs ayında sırasıyla %5,4 ve %3,6 artış gösterdi. Uluslararası buğday fiyatlarının Mayıs ayı 
başında gerçekleşen artışının ardından; AB’de ve ABD'de iyileşen mahsul koşulları, ay sonuna kadar 
fiyatların keskin düşüşlerine yol açtı. Buğday fiyatları Nisan ayına göre %6,8 (8,0 puan), bir önceki 
yıl aynı döneme göre de %28,5 (27,7 puan) artış gösterdi. Uluslararası pirinç fiyatları Mayıs ayında 
sabit kalırken, lojistik ve navlun maliyetleri ticaret faaliyetinin ay boyunca düşük kalmasını sağladı. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına göre %7,8 (12,7 puan) artış göstererek 174,7 
puan olarak, son on iki aydan beri devam yükselişini sürdürdü. Endeksin devam eden yükselişi; esas 
olarak artan palmiye, soya ve kolza tohumu yağı değerlerini yansıtıyor. Güneydoğu Asya ülkelerinin 
yavaş üretim büyümesi ile beraber artan küresel ithalat talebi, önde gelen ihracatçı ülkelerdeki 
stokları düşük seviyelerde tutarken; uluslararası palm yağı fiyatları Mayıs ayında yukarı yönlü seyrini 
sürdürdü ve Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Biyodizel sektöründen gelen güçlü 
küresel talep beklentileri soya yağı fiyatlarını desteklerken; uluslararası kolza yağı fiyatları, küresel 
arz sıkışıklığının sürmesi nedeniyle desteklendi. 

  
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına göre %1,5 (1,7 puan) artış göstererek 120,8 
puan olarak, son bir seneden beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %28,0 (26,4 puan) artış gösterdi ancak endeks hala Aralık 2013'te ulaştığı zirve değerinin %22,8 
altında gerçekleşti. Uluslararası yağsız süt tozu fiyatları; Mayıs ayında Avrupa Birliği'nden gelen 
sınırlı spot tedarikler arasında güçlü ithalat talebini yansıtarak en fazla artış gösterdi. Tam yağlı süt 
tozu fiyatları; Yeni Zelanda'nın yüksek miktarda satış imkânı sunmasına rağmen, Çin tarafından 
yapılan yüksek ithalat alımları nedeniyle artış gösterdi. Peynir fiyatları, güçlü talebin ortasında; 
AB'den gelen arzın azalması nedeniyle artış gösterdi. Tereyağı fiyatları, Yeni Zelanda'dan gelen 
ihracat arzının bol olması nedeniyle düşüş gösterdi ve son on bir aydan beri devam eden yükselişine 
son verdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına oranla %2,2 (2,3 puan) artış göstererek 105,0 puan 
olarak, son sekiz aydan beri devam eden yükselişine devam etti ve bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %10 artış gösterdi ancak yine de Ağustos 2014'te ulaşılan zirvenin %12 altında gerçekleşti. Doğu 
Asya ülkelerinin (başlıca Çin) Mayıs ayındaki ithalat alımlarını artırmasıyla; endekste temsil edilen 
tüm et türleri için fiyatlar yükseldi. Küresel arzdaki sıkılaşma, büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti 
kesimhanelerindeki yavaşlamalar ve başlıca üretici bölgelerde kanatlı hayvanlara ve domuz etlerine 
yönelik artan iç taleplerin yansımasıyla tüm et ürünleri yukarı yönlü artış sağladı. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Mayıs ayında, Nisan ayına oranla %6,8 (6,8 puan) artış göstererek 106,7 puan 
olarak, üst üste ikinci aylık artışını ve Mart 2017'den beri gerçekleşen en yüksek seviyesini kaydetti. 
Uluslararası şeker fiyatlarındaki artış; hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan 
Brezilya'da, uzun süreli kuraklıkların mahsul gelişimini etkilemesi nedeniyle verimin düşmesine ilişkin  
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endişelerle ilgiliydi. Yüksek ham petrol fiyatları ve Brezilya Reali'nin Brezilya'dan yapılan sevkiyatları 
kısıtlama eğiliminde olan ABD doları karşısında daha da güçlenmesiyle şeker fiyatları daha da artış 
gösterdi. Hindistan'dan yapılan ihracat hacimlerinin bol olması, fiyat artışını hafifletmeye katkıda 
bulundu ve aylık şeker fiyat artışlarını sınırlandırdı. 
  
*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 

 


