
 

BİLGİ NOTU 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı 

 

 

FAO “FOOD OUTLOOK” KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU 

 

ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR 

 

Bakliyatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde önemli bir role sahip olabileceği 

belirtilmiştir. 2016 Uluslararası Bakliyat Yılının, sektör tarafından karşılaşılan zorlukların 

ön plana çıkarılması ile gıda ve beslenme, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilirlik için 

bakliyatın önemli rolüne ilişkin paydaşların harekete geçirilmesi için eşsiz bir fırsat olduğu 

dile getirilmiştir. 

 

Ürün Bazında Ön Plana Çıkan Bilgiler: 

Küresel gıda emtia piyasalarında, uygun kaynaklar tarafından desteklenerek büyük ölçüde 

istikrar sağlanmaktadır. Piyasa tahminleri, 2016/17 için de olumludur. İthalat hacminin daha 

geniş olmasına rağmen, küresel gıda ithalatının, geçen seneye göre daha düşük uluslararası 

fiyatlar ve navlun beklentisi ışığında 2016 için azalması öngörülmektedir. 

Buğday:  

 2016/17 pazarlama döneminde, küresel buğday arzının yüksek düzeyde 

seyredeceği öngörülmektedir. 

 2015 düzeyinin altında olmasına rağmen, 2016 yılında küresel buğday üretiminin 

ardı ardına dördüncü sezon içerisinde kullanımın üzerinde gerçekleşmesi ve 

stokları 15 yılın en yüksek düzeyine çıkarması beklenmektedir. 

 Uluslararası buğday fiyatları 2016 yılının ilk 5 ayı boyunca sabit seyretmiştir. 

 2016/17 (Temmuz/Haziran) yılı küresel buğday ticaretinin 2015/16 yılına göre %0,3 

(0,5 milyon ton) artarak 155 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. Ancak bu 

rakam 2013/14 yılına göre 1,5 milyon ton daha azdır. 

 2016/17 yılı toplam buğday kullanımı 2015/16 yılına kıyasla azalarak 718 milyon ton 

olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam son 10 yıllık trendin %1,8 altında kalmıştır. 

 

İri Taneli Hububat: 

 Üretimdeki olası artış ve yüksek açılış stoklarına rağmen, yemlik ve endüstriyel 

kullanıma olan talebin artacağı beklentisi ile 2016/17 sezonunda küresel stokların 

düşmesi beklenmektedir.  

 2016 yılında dünyada iri taneli hububat üretiminin bir önceki yıla göre 21 milyon 

ton (%1,6) artarak 1325 milyon tona ulaşacağı beklenmektedir. 
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 2016 yılında küresel mısır üretiminin 2015 yılına göre 22,6 milyon ton (% 2,3) 

artarak 1026 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 

 Avrupa’da mısır üretiminde iyileşmeler görülmektedir. Üretimin 66 milyon tona 

yükseleceği düşünülmektedir. 

 Çin’de son dönemde kaydedilen politika gelişmeleri, başta mısır olmak üzere iri taneli 

hububat piyasaları üzerinde önemli etkilere sahip olacaktır. 

 Çin’de mısır üretiminin %2 gerileyerek 220 milyon ton olacağı düşünülmektedir. 

Buna karşın Hindistan’da 2015 yılındaki kuraklık sonrası mevsim normaline 

dönülmesi ile mısır üretiminin artarak 23 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 2016/17 (Temmuz-Haziran) yıllarındaki uluslararası iri taneli hububat ticaretinin 

2015/16 yıllarına göre %4 (7 milyon ton) azalarak 170 milyon tona gerileyeceği 

tahmin edilmektedir. 

 Türkiye’de arpa ve mısır ithalatının bu seneki düşük üretimden dolayı 300000 tondan 

2 milyon tona çıkacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde Japonya’da da yoğun talepten 

ötürü iri taneli hububat ithalatının 600000 tondan 17,7 milyon tona çıkacağı tahmin 

edilmektedir. 

 Avrupa’da iri taneli hububatta toplam ithalat rakamlarının 2015/16 yıllarına 

göre 3 milyon ton daha az olarak, 14 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceği 

düşünülmektedir. Bu düşüşün sebebi üretim miktarının artmasıdır. 

 Küresel iri taneli hububat kullanımının %1,3 oranında artarak 1325 milyon tona 

ulaşması beklenmektedir.  

 2016/17 yıllarında iri taneli hububatın yem olarak kullanılmasının 2015/16 yıllarına 

göre %2,2 (16.6 milyon ton) artarak 760 milyon tona ulaşacağı düşünülmektedir. 

 2016/17 yıllarında iri taneli hububatın endüstriyel kullanımının 2015/16 yıllarına göre 

%1,2 artarak 326 milyon tona ulaşacağı beklenmektedir.  

 Dünya iri taneli hububat stoklarının %0,6 (1,7 milyon ton) düşerek 2017 yılının 

kapanışında 263 milyon tona gerileyeceği düşünülmektedir. 

 

Pirinç: 

 İki yıllık durgunluk veya düşüşün ardından, küresel pirinç üretiminin 2016 

senesinde iyileşmesi beklenmektedir. 

 Mayıs ayında, başlıca ihracatçı ülkelerde arzın daralacağına ilişkin endişelere bağlı 

olarak uluslararası fiyatlar yükselmiştir. 

 FAO’nun son 2016/17 küresel pirinç üretimi tahminleri, 2015 yılına göre %1,4 

azalarak 724 milyon ton olarak belirtilmiştir. 

 Pirinç üretiminin Avrupa’da bir önceki yıla göre %4 (10 milyon ton) azalarak 

246 milyon tona gerilemesi beklenmektedir. 

 Uluslararası pirinç fiyatları son iki yıldır istikrarlı bir düşüş halindedir. 

 FAO’nun tahminlerine göre, 2016 yılında uluslararası pirinç ticaretinin %0,4 

artarak 44,7 milyon tona ulaşacaktır. 
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 2016/17 dünyadaki pirinç kullanımının bir önceki yıla göre %1,3 artarak 502,6 milyon 

tona ulaşması beklenmektedir. 

 Pirincin gıdada kullanımının ise yine bir önceki yıla göre %1,3 artarak 405 milyon 

tona ulaşması beklenmektedir. 

 

Yağ Bitkileri: 

 Güney Amerika (soya) ve Asya’nın Güneydoğu Bölgesindeki (palm yağı) El Niño’dan 

kaynaklanan kayıpları takiben, yağ bitkilerinin 2015/16 dönemi için küresel üretim 

tahminleri kötüleşmiştir.  

 

Et: 

 Küresel et üretiminin, 2016 senesinde, yaklaşık 321 milyon tonda kalması tahmin 

edilmektedir. 

 Domuz eti üretiminde azalma ön görülmekteyken, büyükbaş ve küçükbaş etin ile 

kümes hayvanlarında büyüme beklenmektedir.  

 Küresel et ticaretinin, 2.8% büyüme ile 30.6 milyon tona yükselerek iyileşmesi 

beklenmektedir. 

 2016 yılında kanatlı et ticaretinin geçen seneye oranla %3,5 artarak, 12,7 milyon tona 

ulaşması beklenmektedir. Suudi Arabistan, Güney Afrika, Japonya, Vietnam, Küba, 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin aralarında bulunduğu piyasalarda ithalata olan talebin 

tetiklenmesinde uluslararası fiyatların düşük olması ve iç tüketimin artması önemli rol 

oynamaktadır. 

 Sığır eti ihracatının 2015 yılındaki % 5’lik düşüşten sonra bu yıl %1,3 atarak 9.,3 

milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2016 yılında sığır eti ticaretindeki 

genişlemenin sebepleri olarak Asya’da talebin artması ve Rusya tarafından sınırlı 

alımın iyileşmesi gösterilebilir.  

 Küresel küçükbaş eti ticaretinde ise  Avustralya ve Yeni Zelanda’nın stoklama 

yapmaları sebebiyle geçen seneye oranla % 3,2 düşüşle 933000 tonluk ticaret tahmin 

edilmektedir.  

 

Süt ve Süt Ürünleri: 

 2016 senesinin ilk 5 ayında, ithalat talepleri ve ihracat elverişliliği nedeni ile 

uluslararası süt ürünleri fiyatları düşük kalmıştır.  

 Süt üretimi, pek çok ülkede, 2016 için dünya üretiminde büyümeyi yavaşlatacak 

daha düşük fiyatlar beklenmesine rağmen, istikrarlı bir şekilde artmaya devam 

etmektedir. 

 2016 yılında süt üretimi geçen seneye oranla % 1,6 artışla 816 milyon ton olacağı 

tahmin edilmektedir. Artışın Avrupa, Asya ve Amerika’da olacağı ancak Afrika ve 

Okyanusya’da düşüş yaşanacağı tahmin edilmektedir. 
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 2016 yılında süt ürünlerindeki uluslararası düşük fiyatların dünyada talebi 

artıracağı ve süt ürünleri ticaretinde geçen seneye oranla % 1,5 artışla 73,2 

milyon ton süte eş değer olacağı öngörülmektedir.  

 Avrupa Birliği’nin, 19.2 milyon ton süte eşdeğer süt ürünleri satışıyla dünyada 

ana ihracatçı olarak lider konumuna geleceği öngörülmektedir. AB’deki ihracat 

artışı, iç piyasalardaki tüketimin sınırlı büyümesi ve süt üretimindeki artışla 

açıklanabilmektedir. 

 2016 yılında Dünya’da kişi başına düşen süt tüketiminin yıllık 109,8 kg olacağı 

tahmin edilmektedir. Bu rakam geçen seneye oranla % 0,5 artması 

öngörülmüştür. 

 

Balıkçılık: 

 Geçen yılki düşüşün ardından, deniz ürünleri piyasalarının 2016 yılında istikrarlı 

seyretmesi beklenmektedir.   

 2016 tahminlerine göre gıda tüketimi anlamında küresel balık talebi 153,6 milyon 

tona ulaşmış ve 2015’e göre %2,8 artmıştır. 2016 yılı için kişi başına düşen balık 

tüketimi ise 20,6 kg olarak tahmin edilmektedir. 

 Akuakültür sektörünün gelişmesiyle birlikte, arz artmaya devam etmektedir.  

 5 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek FAO Liman Devleti Önlemleri 

Hakkında Uluslararası Anlaşmasının verdiği güçlü destekle birlikte uluslararası 

camia avcılığın sürdürülebilirliği ve yasallığının sağlanması ile ilgili çaba 

harcamaktadır. 

 

Bakliyat (Veriler 2011-2013 yıllarına aittir): 

 2011-2013 yılları arasında dünya toplam bakliyat üretimi %70’i kuru fasulye, nohut 

ve bezelye çeşitleri olmak üzere 73,9 milyon ton olmuştur. Türkiye’nin küresel 

ölçekteki toplam payı %2’dir.  

 Dünyada bakliyat üretilen bölgeler Türkiye’yi de kapsayan Asya (%50), Afrika (%22), 

Amerika (%19), Avrupa (%9), Okyanusya (%4) şeklindedir. 

 Son 30 yılda üretimini 3’e katlayan Hindistan en büyük üretici konumundadır. 

 Ortalama bakliyat tüketimi yıllık kişi başına 7 kg’dır.  

 Bakliyat tüketimi daha çok ekonomik olarak kırılgan ülkelerdedir. En çok tüketim 

Afrika ve G. Asya’da, en az tüketim ise K. Amerika ve Avrupa’dadır. K. Amerika ve 

Avrupa’da düşük bakliyat tüketiminin sebepleri yemek olarak hazırlanmasının daha 

zahmetli olması, tercihlerin farklı olması ve hayvansal proteine erişimin rahat olması 

olarak sıralanmaktadır. 
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Gıda İthalatı için Harcanan Meblağ: 

 2016 yılında gıda ithalatının bir önceki yıla göre %9 oranında azalarak 986 

milyar $’a düşmesi beklenirken, 2009 yılından beri ilk kez bu değer 1 trilyon $’ın 

altına düşecektir.  

 Üretim düzeyi seviyesinde, neredeyse bütün emtia ihracat meblağları bu yıl 

düşecektir. 

 

Yağ Bitkileri ve Yağlar: 

 

 Yağlı tohum ve türevlerine ilişkin olarak FAO’nun 2015-16 dönemi tahminleri küresel 

arz talep dengesinde sıkılaşma öngörmektedir. Küresel kolza tohumu ve pamuk 

çekirdeği üretimine yönelik düşük tahminlerle birlikte Güney Amerika için soya 

üretimi için azalmaya yönelik tahminler söz konusudur. Dahası Güneydoğu Asya’yı 

vuran El Nino kasırgası kaynaklı kuraklıkların bu bölgede plantasyon alanlarını 

etkilemesi sonucu son 18 yılda ilk kez palm yağı üretiminde dalgalanma 

öngörülmektedir.  

 Dünyada  2015/2016 dönemi için yağ bitkilerinin toplam üretim tahmini 532,7 milyon 

tondur. 2014/2015 dönemiyle karşılaştırınca %2,8 düzeyinde azalma öngörülmektedir. 

2016/2017 dönemi için değişken olan tahminlerde ise küresel yağlı tohum üretiminin 

artacağı öngörülmektedir.   

 

Pazar Göstergelerine İlişkin; 

 

Buğday, mısır ve soya fasulyesinin vadeli fiyatları 2016 yılının ilk beş ayı boyunca 

çoğunlukla stabil seyretmiştir. Buna karşın soya fasulyesi ve mısır fiyatları Nisan ayında 

kararlı biçimde yukarıya eğilimli oldu. Genelde, fiyatlar 2015 değerlerinin çoğunlukla altında 

kalmıştır. Ayrıca arz sıkıntısının daha belirgin olduğu 2013 ve 2014 yılları değerlerinin 

önemli ölçüde altında kalmıştır. 

 

Buğday, mısır ve soya fasulyesinin ticari hacimleri yıllardır yüksek seyretmiştir. Nisan ayında 

mısır ve soya fasulyesi hacimleri tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 

 

Buğday, mısır ve soya fasulyesinin vadeli fiyatları 2016 yılının ilk beş ayı boyunca 

çoğunlukla stabil seyretmiştir. Buna karşın soya fasulyesi ve mısır fiyatları Nisan ayında 

kararlı biçimde artış eğilimli olmuştur. Genelde, fiyatlar 2015 değerlerinin çoğunlukla altında 

kaldı. Ayrıca arz sıkıntısının daha belirgin olduğu 2013 ve 2014 yılları değerlerinin önemli 

ölçüde altında kaldı. 

  

Buğday, mısır ve soya fasulyesinin ticari hacimleri yıllardır yüksek seyretmişti. Güney 

Amerika’daki havanın mısır ve soya fasulyesinden mahsul beklentisini düşürmesiyle Nisan 

ayında mısır ve soya fasulyesi ticaret hacimleri tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 
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Volatilite (oynaklık) açısından her üç ürün için Mart ayındaki düşüşten sonra Nisan ve Mayıs 

aylarında tarihi düzeyde oynaklık gerçekleşmiş bunun yansıması olarak Mart ayında mısır ve 

soya fasulyesinin %11 olan oranı, Mayıs ayında sırasıyla %28 ve %23 olarak gerçekleşmiştir. 

Buğday ise Mart ayında %18 düzeyindeyken Mayıs ayında %33 düzeyine çıkmıştır. Mayıs 

ayı verileri, geçen iki yıldan yüksek olsa da 2007-2008 dönemi Nisan/Mayıs aylarında 

gerçekleşen tüm zamanlar verisinin önemli derecede altında kalmıştır. 

 

Ürün bazına, hemen her gıda ürününün ihracatı için harcanan meblağlarda, bu yıl için düşüş 

beklenmektedir. Meyve ve sebzelerde beklenen yıllık düşüş 18 milyar dolar veya %9 iken yağ 

bitkileri ve şeker için ise bu veri 5 milyar ile 2 milyar dolardır. 
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RAPORDA TÜRKİYE’YE İLİŞKİN YER ALAN ÖZET BİLGİLER 

 

Buğday Üretimi: 

 Türkiye, buğday üretiminde önde gelen üreticiler arasında gösterilmektedir. Küresel 

üretimde, 2016 senesinde 22 milyon tonluk üretim tahmini ile 10. sırada yer 

almaktadır.   

 Buğday üretiminin, dünyada toplam üretimin 2016 senesinde 724 milyon ton olması 

öngörülmektedir. 2015 senesi ile mukayese edildiğinde takriben % 1,4’lük bir düşüş 

söz konusudur. 

 Türkiye için, tahminlerde, 2015 senesi ile mukayese edildiğinde takriben % 2,7’lik 

bir düşüş söz konusudur. 

 Avrupa Birliği, 2016 senesinde tahmini olarak 154 milyon ton ile birinci sıradadır, Çin 

ikinci, Hindistan ise üçüncü sıradadır.  

 Bölgede, son dönemlerdeki yağışlı havanın, Türkiye’de yakın dönemde yapılacak 

olan kışlık buğday hasadının üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Ancak, ülkenin 

bazı kesimlerinde kuraklığın potansiyel verimliliği sınırlaması ve ekili alanda 

meydana gelen  daralma nedeni ile, üretimin, 22 milyon tona düşmesi 

beklenmektedir. 

 

İri Taneli Hububat Üretimi: 

 Türkiye, iri taneli hububat üretiminde, 14. sırada yer almaktadır.  

 2016 senesinde, küresel üretim tahminleri bir önceki yıla göre %1,6’lık bir 

artışla, 1324,5 milyon tona yükselmiştir.  

 Küresel üretimde, 1. sırada yer alan ABD’nin 2016 senesinde %4,2’lik bir artış ile 

382,6 milyon ton üretim gerçekleştirmesi beklenirken, Türkiye’nin %5,9’luk bir 

düşüş ile 14,2 milyon ton üreteceği öngörülmektedir. 

 ABD’yi takiben üretimde, Çin 2., Avrupa Birliği ise 3. konumdadır. 

 İran’ın iri taneli hububat ithalatının 1,2 milyon tonluk bir düşüş ile 6,5 milyon tona 

gerilemesi beklenmektedir.  

 Öte yandan, üretimin bu yıl daha düşük olacağı beklentisi ile birlikte arzı telafi 

etmek amacı ile Türkiye’nin arpa ve mısır ithalatının, 300.000 ton artarak 2 

milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

 

Et Piyasaları: 

 Küresel et piyasalarında, üretimin azalmasıyla Avustralya, Yeni Zelanda, Çin ve 

Güney Afrika’nın yanı sıra Türkiye tarafından da yapılan satışların azalması 

tahmin edilmektedir. 
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Kanatlı Eti Ticareti: 

 Genel olarak, kanatlı eti ticaretinin, 2016 senesi için %3,5’lik bir artış ile 12,7 

milyon tona ulaşması beklenmektedir.  

 Sektörde, Çin, Avustralya’nın yanı sıra Türkiye için de daha düşük dış satışların 

gerçekleşmesi beklenmektedir.  

 

Süt ve Süt Ürünleri Sektörü: 

 Küresel süt ve süt ürünleri sektöründe, 2016 senesinde, süt üretiminin %1,6’lık 

bir artış ile 816 milyon tona ve toplam ticaretin %1,5’lik bir artış ile 73,2 milyon 

tona ulaşacağı öngörülmektedir.  

 Pakistan, Çin ve Türkiye için ise çıktıların artması beklenmektedir.  

 

Bakliyat Sektörü:  

 Türkiye, Hindistan’ın 1., Kanada’nın 2. ve Myanmar’ın 3. sırada olduğu  

üretimde, 14. Sırada yer almaktadır.  

 Türkiye’de üretilen temel bakliyat mamulleri ise fasulye, nohut, mercimek ve fiğ 

türleri olarak belirtilmiştir.  

 2011-2013 seneleri arasında, bakliyat üretiminde, Türkiye’nin küresel ölçekteki 

toplam payı %2’dir.  

 1961-2013 seneleri arasında, dünyadaki ortalama yıllık büyüme %1,3 iken 

Türkiye’de %2’dir.  

 FAO’nun en güncel verilerine göre, küresel bakliyat üretiminin yaklaşık %50’si 

Türkiye’yi de içeren Asya’da yoğunlaşmaktadır. 

 

Temel Politika Gelişmeleri: 

 Mısır için, ithalat yasağı getirildiği belirtilmiştir; “30 Kasım 2016’ya kadar mısırın 

ithalatını yasaklayan bir yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, sadece, 

10 Nisan 2016 tarihinden sonra ithalat yetkilerini alan tüccar için geçerlidir”.  

 Soya için, GDO politikası belirtilmiştir; “yurtiçinde yem kullanımı için iki GD 

soyanın ithalatı onaylanmıştır”. 

 Süt ve süt ürünleri için, ithalat yasağı getirilmesine; “yenilenen bir ikili veteriner 

sertifikası anlaşması üzerine müzakerelerin sonuçlanmasının beklendiği, ABD’den süt 

ürünlerinin askıda kalan ithalatı” 

 


