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7 Ocak 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, Aralık ayındaki artışların ardından 2020'de son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı 
 
FAO Gıda Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına oranla %2,2 (2,3 puan) artış göstererek 107,5 puan 
olarak, son yedi aydan beri devam eden artışına devam etti. Şeker Endeksi haricinde, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi’nin tüm alt endeksleri Aralık ayında ılımlı artışlar kaydetti. Bitkisel yağ alt endeksi yine 
en çok yükselirken, onu süt ürünleri, et ve tahıl endeksleri izledi. FAO Gıda Fiyat Endeksi 2020 
yılında, son üç senenin ortalama en yüksek seviyesi olan 97,9 puan, 2019 yılına göre %3,1 (2,9 puan) 
daha yüksek; ancak yine de 2011'de kaydedilen 131,9 puanlık zirvesinin oldukça altında 
gerçekleşmiştir. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına göre %1,1 (1,3 puan) artış göstererek 115,7 puan olarak, 
son altı aydan beri devam eden artışına devam etti. Buğday ihracat fiyatları Aralık ayında daha da 
yükseldi. Başlıca ihracatçılar arasındaki arzın sıkılaşması, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 
Federasyonu'nun bazı bölgelerindeki üretim koşullarına ilişkin endişelerin yanı sıra Rusya 
Federasyonu'ndan beklenenden daha düşük buğday sevkiyatı beklentileri ve yenilenen ihracat 
vergilerinin/ihracat kotalarının duyurulmasının yansıması olarak daha da artış gösterdi. Kaba tahıllar 
arasında sorgum fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nden çoğunlukla Çin'e yapılan satışların güçlü 
kalmasıyla Aralık ayında keskin bir artış gösterdi. İri taneli tahıllar arasında sorgum fiyatları; ABD'den 
çoğunlukla Çin'e yapılan satışların güçlü kalmasıyla Aralık ayında keskin bir artış gösterdi. Güney 
Amerika'da hasat beklentilerine ilişkin devam eden endişeler nedeniyle mısır ihracat fiyatları artış 
gösterdi ve soya fasulyesi fiyatlarındaki artışların yayılmasıyla desteklendi. Uluslararası pirinç 
fiyatları da Aralık ayında yükseldi. Bu artış, Tayland ve Vietnam'daki kısıtlı tedarikler ve Hindistan ve 
Pakistan ürünlerine alıcı ilgisinin artmasıyla desteklendi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi yılın tamamında, 
2019 yılı ortalamasına göre %6,6 (6,4 puan) artış göstererek 102,7 puan olarak; 2014 yılından bu 
yana en yüksek yıllık ortalamaya işaret ediyor. Arzın daha da sıkılaşması ve talebin artmasıyla, 
buğday ve mısır fiyatları 2019 yılına göre sırasıyla %5,6 ve %7,6 artış gösterdi. Pirinç piyasasında ise; 
2020 senesinde küresel ithalat talebinin cansız kalmasına rağmen, ihracat fiyatları 2019 yılına göre 
%8,6 artış gösterdi ve fiyatlar son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu toparlanma, yılın ikinci 
çeyreğinde bazı tedarikçilerin geçici ihracat kısıtlamaları getirmesi ve lojistik darboğazlar nedeniyle, 
seçilmiş ihracatçıların üretim kısıtlamalarına gitmelerinin bir sonucu olarak gerçekleşti. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına göre %4,7 (5,7 puan) artış göstererek 127,6 
puan olarak, Eylül 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayındaki artış, esasen 
sıkılaşan palmiye yağı değerlerinden kaynaklanırken; soya, kolza ve ayçiçeği yağı değerleri de artış 
gösterdi. Uluslararası palmiye yağı fiyatları son yedi aydan beri devam eden yükselişine devam etti. 
Bu artış başlıca üretici ülkelerdeki arz sıkıntısının devam etmesini yansıtmaktadır. Dünyanın önde 
gelen palmiye yağı tedarikçisi olan Endonezya'da ihracat vergilerindeki ani yükseliş ihracat akışını 
etkiledi. Özellikle uzun süreli grevlerin liman lojistiğini ve soya kırma işlemlerini etkilemesiyle beraber 
Arjantin'de azalan ihracat mevcudiyeti nedeniyle; Uluslararası Soya fiyatları son yedi yılın en yüksek 
seviyesine ulaştı. Kolza ve ayçiçeği yağı, palmiye yağı pazarının sağlamlığından güç alırken, fiyatları 
da güçlü küresel ithalat talebinden destek aldı. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, 2019 yılına göre 
%19,1 (15,9 puan) artış göstererek 99,1 puan olarak, son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına göre %3,2 (3,4 puan) artış göstererek 108,8 
puan olarak, son yedi aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü. Endeksi oluşturan tüm süt 
ürünlerinin uluslararası fiyatları Aralık ayında arttı. Fiyat artışının nedeni; güçlü küresel ithalat 
talebinden ve çoğunlukla kurak hava koşullarının Okyanusya'nın süt üretimi üzerindeki olumsuz 
etkilerine ilişkin endişelerden kaynaklanmıştır. Batı Avrupa'daki yüksek iç talep ve bazı süt 
ürünlerinin üretiminin gecikmesi de destek sağladı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, bir önceki yıla 
göre %1,0 (1,0 puan) düşüş göstererek 101,8 puan oldu. Farklı süt ürünleri arasında en keskin düşüşü 
tereyağı ardından tam yağlı süt tozu gerçekleştirirken; yağsız süt tozu ve peynir fiyatları artış 
gösterdi. 
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FAO Et Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına oranla 1,7% (1,6 puan) artış göstererek 94,3 puan olarak, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6 (12,3 puan) düşüş gösterdi. Endeks Aralık ayında, son üç 
aydan beri devam eden yükselişine devam etti. Orta Doğu'dan gelen artan ithalat talebi, önemli 
üretici ülkelerdeki yüksek iç satışlar ve Avrupa'daki kuş gribi salgınlarının üretim üzerindeki olumsuz 
etkisinin birleşimiyle kanatlı hayvan eti fiyatları Aralık ayında artış gösterdi. Büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan eti fiyatları da; hayvan sürülerinin yeniden oluşumu için gelen yüksek talep nedeniyle, 
çoğunlukla Okyanusya'dan gelen kısıtlı tedarikler nedeniyle artış gösterdi. Almanya başta olmak 
üzere önde gelen Avrupalı üreticilerin Asya pazarlarına yaptıkları ihracatlar; Afrika Domuz Gribi 
salgını nedeniyle askıda kaldığından domuz eti fiyatları hafifçe düşüş gösterdi. FAO Et Fiyat 
Endeksi; 2020 yılı içinde ortalama 95,5 puan olarak, bir önceki yıla göre %4,5 (4,5 puan) düşüş 
gösterdi. Farklı et kategorileri arasında, kanatlı hayvan eti fiyatları en büyük düşüşü kaydederken, 
bunu küçükbaş, domuz ve büyükbaş hayvan etleri takip etti. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Aralık ayında, Kasım ayına oranla 0,5 puan düşüş göstererek 87,0 puan oldu. 
Şeker fiyatlarının sıkılaşması; dünyanın ikinci en büyük şeker ithalatçısı olan Çin'e yapılan şeker 
ithalatının Ocak-Kasım 2020 döneminde yıllık %37 artışla gerçekleştiğini gösteren en son ticaret 
verilerinden etkilenmiştir. Endonezya ayrıca yiyecek ve içecek endüstrisinden rafine şeker talebinin 
arttığını bildirdi. Dünyanın en büyük üreticisi olan Brezilya'da ve Hindistan’da şeker üretiminin 
2020/21'de %17 oranında artması beklentileri, şeker fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri engelledi. 
Hindistan Hükümeti tarafından 2020/21 sezonu için ihracat sübvansiyonlarının yakın zamanda 
onaylanması, fiyatlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturdu. FAO Şeker Fiyat Endeksi; 
2020 senesinde daha sıkı bir dünya şeker piyasasını yansıtarak, bir önceki yıla göre %1,1 (0,9 puan) 
artış göstererek 79,5 puan ortalamasına ulaştı. 

 
*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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2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


