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7 Mayıs 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 

Fiyat Endeksi üst üste üçüncü ayında gerilemeye devam etti 

FAO Gıda Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %3,4 (5,7 puan) düşüş göstererek 165,50 puan 
olarak Ocak 2019’dan bu yana en düşük değerine ulaştı. Nisan ayı düşüşü Endeks değerinde art 
arda üçüncü aylık düşüşe işaret etti; büyük ölçüde Covid-19 pandemisinden kaynaklanan 
uluslararası gıda pazarları üzerindeki çeşitli olumsuz etkilerden kaynaklandı. Hafifçe düşüş gösteren 
tahıl alt endeksi dışında, Endeksteki diğer tüm alt endeksler Nisan ayında; özellikle şeker alt 
endeksinde bir önceki aya göre önemli düşüşler kaydetti. 
 

FAO Tahıl Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %2,4 (4,0 puan) marjinal olarak düşüş göstererek 

164,0 puan oldu ve bu seviye hala Nisan 2019 değerlerinin üzerinde gerçekleşti. Başlıca tahıllar 

arasında, uluslararası buğday ve pirinç fiyatları Nisan ayında önemli ölçüde artış gösterirken, mısır 

fiyatlarındaki sert düşüş FAO Tahıl Fiyat Endeksi'nin genel değerini bir önceki aydaki seviyesine 

yakın tutmasına neden oldu. Buğday fiyatları, Rusya’nın Mart ayında yürürlüğe giren ihracat 

kotasından kaynaklanan yoğun uluslararası talebe bağlı olarak, bir önceki aya göre %2,5 oranında 

artış gösterirken; 30 Haziran’a kadar yapılan düzenlemelerde bir değişikliğe gidilmesi 

beklenmemektedir. Tedarikçilere uygulanan geçici ihracat kısıtlamaları ve yaşanan lojistik 

problemleri, uluslararası pirinç fiyatlarında aylık %7,2'lik bir artışa neden oldu; ancak artışlar ay 

sonuna doğru Vietnam’da ihracat limitlerinin düşürülmesi ve nihayetinde kaldırılmasıyla sınırlı kaldı. 

Uluslararası mısır fiyatları, tahıl endeksinin genel değerini bir önceki aya göre %10 oranında 

düşürerek, art arda üçüncü düşüşünü kaydetti. Güney Amerika'da yeni hasat edilmiş ürünlerle 

desteklenen, hayvansal yem ve yakıt etanol talebinin zayıflamasıyla birlikte, ihracat imkânlarının bol 

olması, mısır fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam etti.  

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %5,2 (7,2 puan) düşüş göstererek 131,8 

puan oldu ve Ağustos 2019'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Endeksteki art arda gerçekleşen 

üçüncü aylık düşüş, temel olarak düşen palmiye yağı, soya ve kolza yağı değerlerini yansıtırken, 

ayçiçek yağı fiyatları güçlendi. Palmiye yağı fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi, covid-19 

salgını nedeniyle uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşten ve hem gıda hem de enerji 

sektörlerinde palmiye yağına olan küresel talebin yavaşlamasından kaynaklanmıştır. Malezya'da 

beklenenden daha fazla palmiye yağı üretimi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. 

Zayıflayan talep, soya ve kolza tohumu petrol fiyatlarını da aşağı çekti. Soya yağı değerleri de 

ABD'de gerçekleşen beklenenden daha fazla soya kırılmalarından da soya yağı değerleri aşağı yönlü 

olarak etkilendi. Uluslararası ayçiçek yağı fiyatları, ihracatın artabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle 

ithalat talebinin sıkılaşarak desteklenmesiyle Nisan ayında toparlandı. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %3,6 (7,3 puan) düşüş göstererek 196,2 
puan oldu ve üst üste ikinci kez düşüşünü kaydetti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre de %8,8 
(18,8) düşüş gösterdi. İhracat imkânlarının bol olması, stokların artması ve zayıf ithalat talebinin de 
yansıması olarak; Tereyağı, yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu fiyatları Nisan ayında %10'un üzerinde 
düşüş gösterdi. Kuzey yarımkürede süt üretimi normal olarak yılın bu zamanında yükselirken, 
restoran satışlarının azalması ve gıda üreticilerinden gelen talebin azalması da fiyatları etkiledi. Buna 
karşılık, peynir fiyatları, üretimin mevsimsel olarak düştüğü Okyanusya'nın sınırlı spot arzları 
nedeniyle ılımlı bir şekilde toparlandı. 
 
FAO Et Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %2,7 (4,7 puan) azalarak 168,8 puan oldu ve art 
arda gerçekleşen dördüncü düşüş gerçekleşti. Nisan ayında, endekste temsil edilen tüm et türleri 
için uluslararası fiyatlar düşüş gösterdi.  Çin’den yapılan ithalat talebindeki kısmi toparlanma, başka 
yerlerdeki ithalattaki düşüşü dengelemek için yetersiz kaldı. COVID-19'un devam eden ekonomik 
sıkıntıları, lojistik darboğazlar ve sokağa çıkma nedeniyle gıda hizmetleri sektöründe meydana gelen 
sert düşüşler de fiyatların düşmesine etki de bulundu. İşgücündeki daralmalar arttıkça et işleme 
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seviyelerinin azalmasına; restoran satışlarındaki düşüşler de, stokların artmasına ve ihracat 
olanaklarının artmasına neden oldu ve et fiyatlarına da etkide bulundu. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %14,6 (24,7 puan) düşüş göstererek 144,0 puan 
oldu ve üst üste ikinci ayda gerçekleşen düşüş kaydedildi. Bu son düşüş genel olarak uluslararası 
ham petrol fiyatlarındaki çöküşten kaynaklandı. Uluslararası ham petrol fiyatlarının gerilemesi, şeker 
kamışından etanol üretmek için olan talebi azalttı, üretimi şeker üretimine yönlendirdi ve böylece 
ihracat imkânlarını genişletti. Buna ek olarak, covid-19'un yayılmasını da içeren sınırlama 
önlemlerinden kaynaklanan şeker talebindeki daralma, dünya şeker fiyatları üzerinde ilave aşağı 
yönlü baskı yarattı.   
 
*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. 

 

Grafikler: 

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 

 


