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6 Mayıs 2022 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Mart ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra Nisan ayında hafifçe 
geriledi 
 
FAO Gıda Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %0,8 (1,2 puan) düşüş göstererek 158,5 puan 
oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,8 (36,4 puan) artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat 
Endeksinin Nisan ayındaki düşüşünde, bitkisel yağ alt endeksindeki önemli gerileme ile tahıl fiyat alt 
endeksindeki hafif düşüş etkili olmuştur. Şeker, et ve süt ürünleri alt endekslerinde ise ılımlı artışlar 
devam etti. 
  
FAO Tahıl Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %0,4 (0,7 puan) düşüş göstererek 169,5 puan 
oldu. Mart ayında rekor bir seviyeye yükselen uluslararası tahıl fiyatları; Arjantin ve Brezilya'da 
devam eden hasatlardan gelen tedariklerin piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletmesiyle ve mısır 
fiyatlarındaki %3,0'lük düşüşün de etkisiyle Nisan ayında %1,8 düşüş gösterdi. Uluslararası sorgum 
fiyatları Nisan ayında %0,4 gerilerken; arz sıkıntısı arpa fiyatlarını %2,5 artırdı. Uluslararası buğday 
fiyatları Nisan ayında %0,2 değer kazandı. Ukrayna'daki limanların devam eden blokajı ve ABD'deki 
hasat koşullarıyla ilgili endişeler fiyatları yüksek tuttu, ancak yükselen fiyatlar; Hindistan'dan yapılan 
daha büyük sevkiyatlar, Rusya Federasyonu'ndan beklenenden fazla ihracat ve yüksek fiyatlar 
sonucunda küresel talebin hafifçe düşmesiyle dengelendi. Uluslararası pirinç fiyatları Nisan ayında; 
çeşitli Asyalı ihracatçılardaki güçlü yerel talep, Yakın Doğulu ve Çinli alıcıların alımları ve 
Amerika'daki kötüleşen hava koşullarının bir araya gelmesiyle desteklenerek Mart ayı seviyelerine 
göre %2,3 artış gösterdi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %5,7 (14,3 puan) düşüş göstererek 237,5 
puan oldu ve bir önceki yıl aynı döneme göre hafifçe artış gösterdi. Endeksteki düşüş, yüksek kolza 
yağı fiyatlarını fazlasıyla dengeleyen palmiye, ayçiçeği ve soya yağlarının uluslararası fiyatlarındaki 
düşüşten kaynaklandı. Uluslararası palm yağı fiyatları, yüksek maliyetler ve Çin'de zayıflayan talep 
nedeniyle düşük küresel ithalat alımlarının etkisiyle Nisan ayında hafifçe düşüş gösterdi. Dünyanın 
önde gelen palm yağı ihracatçısı Endonezya'dan yapılan ihracat olanaklarına ilişkin belirsizlikler, 
uluslararası fiyatlarda daha fazla düşüşe neden oldu. Uluslararası ayçiçeği ve soya yağı fiyatları son 
dönemde görülen rekor yüksek fiyatların ardından talebin dağılmasına bağlı olarak bir önceki aya 
göre düşüş gösterdi. Kolza yağı fiyatları; devam eden küresel arzın sıkılaşması nedeniyle Nisan 
ayında değişim göstermedi. 

    
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %0,9 (1,3 puan) artış göstererek 147,1 
puana ulaştı ve son sekiz aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %23,5 puan (28,0 puan) artış gösterdi. Batı Avrupa ve Okyanusya'da Nisan ayında 
süt üretiminin mevsimsel seviyelerinin altında seyretmeye devam etmesiyle birlikte, küresel arzdaki 
daralmanın etkisiyle süt ürünleri fiyatları yükselmeye devam etti. Uluslararası tereyağı fiyatları; 
ayçiçek yağı ve margarin kıtlığının yol açtığı kısa vadeli teslimat talebindeki artışın ortasında, Batı 
Avrupa'daki düşük stoklar da dâhil olmak üzere sıkışık arzları yansıtarak en fazla artış gösterdi. Dış 
alımlardaki düşüşe rağmen, devam eden iç talep ve Avrupa'daki düşük stoklar dünya yağsız süt 
tozu ve peynir fiyatlarını destekledi. Tam yağlı süt fiyatları; Çin'deki talep yavaşlaması nedeniyle 
hafifçe düşüş gösterdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %2,2 (2,7 puan) artış göstererek 121,9 puan oldu ve 
yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Fiyat Endeksindeki artış; küresel kanatlı hayvan, domuz ve sığır eti 
fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklandı. Kanatlı hayvan eti fiyatlarındaki artış; Ukrayna'dan yapılan 
ihracattaki kesintileri ve Kuzey yarımkürede artan kuş gribi salgınlarını yansıtan, sıkı küresel arzın 
ortasındaki yoğun talepten kaynaklandı. Domuz eti fiyatları; Batı Avrupa'daki uzun süreli az kesimli 
domuz arzı ve büyük üretici ülkelerdeki yüksek iç talep nedeniyle Mart ayına göre daha az olmakla 
birlikte yükselişine devam etti. Küresel büyükbaş hayvan eti fiyatları; az seviyede sığır kesim arzına 
rağmen Brezilya'dan yapılan yüksek ihracat hacimlerini yansıtarak hafifçe artış gösterdi. Bu artışla 
birlikte büyükbaş hayvan eti fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Küçükbaş hayvan eti fiyatları; 
Çin'deki pandemi kaynaklı tecritler ve liman gecikmelerine bağlı olaraktan, ülkenin et alımlarını 
kolaylaştırarak, fiyatları hafifçe düşürdü. 
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FAO Şeker Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %3,3 (3,9 puan) artış göstererek 121,8 puan 
oldu ve son iki aydan beri devam eden yükselişine devam etti ve bir önceki yıl aynı döneme göre 
%20 artış gösterdi. Brezilya'da yüksek etanol fiyatları, Brezilya Reali'nin ABD doları karşısında sürekli 
güçlenmesiyle birleştiğinde, uluslararası şeker fiyatlarındaki artışı yukarı yönlü desteklemeye devam 
etti. Brezilya'da 2022 hasadının yavaş başlamasına ilişkin endişeler ek destek sağladı. Hindistan'da 
önceden tahmin edilenden daha büyük arzlar, küresel arz görünümünü destekledi ve daha önemli 
fiyat artışlarının önüne geçti. 
 
*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 

2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


