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4 Şubat 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir kere daha değer artışı kaydetti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %4,3 (4,7 puan) artış göstererek 113,3 puan 
olarak, yalnızca son sekiz aydan beri devam eden artışının yanı sıra Temmuz 2014'ten bu yana en 
yüksek aylık ortalamasını da kaydetti. Son artış; şeker, tahıllar ve bitkisel yağ alt endekslerindeki 
güçlü kazanımları yansıtırken, et ve süt ürünleri değerleri de bir ölçüde arttı. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına göre %7,1 (8,3 puan) artış göstererek 124,2 puan 
olarak, son yedi aydan beri devam eden artışına devam etti. Uluslararası mısır fiyatları; ABD'de 
beklenenden daha düşük üretim ve stok tahminleri ve Çin tarafından yapılan önemli alımlar ile artan 
sıkı küresel arzın bir yansıması olarak, Ocak ayında %11,2 artarak Ocak 2020 seviyesinin %42,3 
üzerine çıkarak önemli ölçüde artış gösterdi. Güney Amerika'daki kuraklıkla ilgili endişeler ve 
Arjantin'de mısır ihracat başvurularının geçici olarak askıya alınmasının yansıması olarak; uluslararası 
mısır fiyatları 2013 ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Diğer iri taneli tahılların yanı sıra 
arpa fiyatları da; mısır, buğday ve soya fasulyesine yönelik güçlü talep ve fiyat artışlarının desteğiyle 
Ocak ayında %6,9 artış gösterdi. Sorgum fiyatları ise sabit kaldı. Buğday fiyatları; mısır fiyatlarındaki 
güçlenmenin yanı sıra güçlü küresel talep ve Mart 2021'den itibaren buğday ihracat vergisinin ikiye 
katlanacağı Rusya Federasyonu'nun azalan satış beklentilerinin de etkisiyle, Ocak ayında %6,8'lik 
güçlü artışlar kaydetti. Pirinç fiyatları; Asyalı ve Afrikalı alıcılardan gelen güçlü talep, Tayland ve 
Vietnam'daki kısıtlı tedariklerle birlikte Ocak ayında ihracat fiyatlarını desteklemeye ve yükselişine 
devam etti. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına göre %5,8 (7,7 puan) artış göstererek 138,8 
puan olarak, Mayıs 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin son sekiz aydan beri 
devam eden yükselişi, yükselen palmiye, soya ve ayçiçeği yağı fiyatlarını yansıtıyor. Hem Endonezya 
hem de Malezya'da palmiye yağı üretiminin; aşırı yağış nedeniyle (ve Malezya’da devam eden 
göçmen işgücü kıtlığı nedeniyle) beklenenden daha az gerçekleşmesiyle, uluslararası palmiye yağı 
fiyatları son sekiz buçuk yılın en yüksek seviyelerine kadar ulaştı. Arjantin'de azalan ihracat imkânları 
ve uzun süreli grevlerin etkisiyle uluslararası soya yağı fiyatları son sekiz aydan beri devam eden 
yükselişine devam etti. Ayçiçeği yağına gelince, artan fiyatlar, 2020/21 ayçiçeği tohumu hasadında 
keskin bir düşüşe bağlı olarak devam eden küresel arz sıkışıklığından kaynaklandı. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına göre %1,6 (1,7 puan) artış göstererek 111,0 puan 
olarak, son sekiz aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%6,9 (7,1 puan) artış gösterdi. Ocak ayında tereyağı ve tam yağlı süt tozu fiyatları; Yeni Zelanda'da 
mevsimsel olarak düşen ihraç edilebilir arz etkisi ve Çin’in yaklaşan Yeni Yıl tatili öncesinde yüksek 
alımları ile desteklenerek artış gösterdi. Batı Avrupa'daki spot tedariklere yönelik yüksek ithalat 
talebi ve geciken üretim faaliyetleri nedeniyle yağsız süt tozu fiyatları artış gösterdi. Peynir fiyatları; 
ABD'deki stokların artış göstermesi ile birlikte Avrupa'daki sınırlı iç satışlar nedeniyle Aralık 2020'de 
kaydedilen yüksek seviyelerden biraz düşüş gösterdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %1,0 (0,9 puan) artış göstererek 96,0 puan olarak, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 (7,6 puan) düşüş gösterdi. Endeks Ocak ayında, son dört 
aydan beri devam eden yükselişine devam etti. Endeksi oluşturan tüm et türleri için uluslararası 
fiyatlar Ocak ayında artış gösterdi. Özellikle Brezilya menşeli kanatlı hayvanı eti fiyatları, küresel 
ithalat talebiyle desteklenirken, kuş gribi salgınları birçok Avrupa ülkesinden kanatlı hayvanı 
ihracatını kısıtladı. Çin'in Yeni Yıl kutlamalarına yaklaşırken yaptığı yüksek alımlara rağmen, küresel 
arzın talebi karşılamak için yeterli kalması nedeniyle büyükbaş hayvan eti ve domuz eti fiyatları 
hafifçe artış gösterdi. Küçükbaş hayvan eti fiyatları; Okyanusya'dan gelen kısıtlı arzlar ve Çin'den 
gelen güçlü talep nedeniyle son dört aydan beri devam eden yükselişine devam etti. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %8,1 (7,0 puan) artış göstererek 94,2 puan 
oldu ve Mayıs 2017’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlardaki artışın nedeni genel olarak; AB, 
Rusya Federasyonu ve Tayland'da kötüleşen hasat beklentilerinin ve Güney Amerika'daki 
normalden daha kurak olan hava koşullarının ardından 2020/21 yıllarında düşük küresel arz 
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imkânlarından kaynaklandı. Yükselen ham petrol fiyatları ve Brezilya Real’inin ABD Doları karşısında 
güçlenmesiyle şeker fiyatlarına daha fazla destek sağlandı ve bu durum dünyanın en büyük şeker 
ihracatçısı Brezilya'dan yapılan sevkiyatları etkileme eğiliminde oldu. Şeker için devam eden güçlü 
küresel ithalat talebi de fiyatları destekledi. Fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı, Hindistan'daki 
ihraç edilebilir arzın bol olması ve hükümetin 2020/21 sezonu için ihracat sübvansiyonlarını 
onaylamasıyla sınırlı kaldı. 

 
*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 
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2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


