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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 

2014 yılında bitkisel ve hayvansal ürünlerin fiyatları ters yönlü bir eğilim seyretmiştir. Ardı 

ardına iki yıl yüksek hasat yapılması bitkisel ürünlerden hububat ve yağlı tohumların fiyatları 

üzerinde baskı oluşturmuştur. Sürülerin yeniden yapılanması ve salgın hastalıkların ortaya 

çıkmasıyla azalan tedarik miktarı et fiyatlarını desteklerken, süt ürünleri fiyatları tarihsel 

yüksek seviyelerden düşmüştür. Kısa dönemli etkenlerin 2015 yılında fiyatlarda toparlanma 

yapabileceği, orta vadeli vadede arz ve talebin belirleyici etken olmaları beklenmektedir. 

 

Verimlilik artışındaki eğilimle birlikte, üretimdeki artış, girdi fiyatlarının düşmesi ve talep artış 

oranlarının azalmasıyla, bütün tarımsal ürünlerin reel fiyatlarının gelecek on yıllık dönemde 

düşmesi beklenmektedir. Bu uzun vadeli düşüş eğilimi ile tutarlı olarak fiyatların 2007-08 

dönemindeki yüksek değerlerin halen üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Çoğu gelişmekte 

olan ülkede temel gıdaların kişi başına düşen tüketiminin doyma noktasına geldiği yaklaşımı 

ve küresel ekonomide toparlanmanın genel olarak durgun olmasıyla talep azalacaktır. 

 

Nüfus artışının yavaşladığı ancak devam ettiği, kişi başına düşen gelirin ve şehirleşmenin arttığı 

gelişmekte olan ülkelerde talep artmaktadır ve bu durum talepteki başlıca değişiklikleri 

açıklamaktadır. Gelir artışıyla tüketiciler beslenme şekillerini değiştirmekte ve nişastalı 

gıdalardan hayvansal proteinlerin tüketimine yönelmektedir. Bu sebeple, et ve süt ürünleri 

fiyatlarının bitkisel ürün fiyatlarına nazaran daha fazla yükselmesi beklenmektedir. Bitkisel 

ürünler içerisinde, yemlik olarak kullanılan kaba yem ve yağlı tohum fiyatlarının temel gıdalara 

nazaran artması beklenmektedir. Bu yapısal eğilimler, bazı durumlarda, mısır bazlı etanole olan 

talebin azalması gibi bazı spesifik faktörleri dengelemektedir. 

 

Enerji ve gübre maliyetleri üzerindeki etkisi sebebiyle düşük petrol fiyatlarının, fiyatlar 

üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturması beklenmektedir. Dahası, düşük petrol fiyatları 

öngörüsüne dayanarak, birinci nesil biyoyakıt üretiminin yetki ya da diğer teşvikler olmadan 

karlı olmayacaktır. ABD ve AB’de uygulanacak politikaların biyoyakıt üretimini önemli ölçüde 

arttırması beklenmemektedir. Diğer taraftan, Brezilya’da şeker bazlı etanol üretimindeki 

artışın, benzindeki harmanlama oranının arttırılmasına yönelik düzenleme ve vergi teşvik 

koşulları ile dalgalanması beklenirken, Endonezya’da biyodizel üretimi halihazırda teşvik 

edilmektedir. 

 

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da tarımsal üretimin arttırılması neredeyse verimlilik artışı 

ile sağlanabilecekken, Güney Amerika’da verimliliğin ve tarım alanlarının arttırılması ile 

üretimin artması beklenmektedir. Afrika’da, daha fazla yatırımın verimi ve üretim miktarını 

önemli ölçüde arttırabileceğine rağmen, üretim artışının ılımlı ölçüde gerçekleşmesi 

beklenmektedir.  

 

Tarımsal emtiaların ihracatının birkaç ülke üzerinde yoğunlaşması beklenirken, ithalat sayıca 

daha fazla ülkeye yayılacak konumdadır. Bazı temel emtialarda, küresel arz piyasasında 



S a y f a  | 4 

 

göreceli olarak birkaç ülkenin önemli olması, doğal afetler ya da bozucu ticari önlemlerin 

alınması gibi durumlarda piyasa risklerini arttırmaktadır.  Genel olarak bakıldığında, son on 

yıla göre ticaret artışının daha yavaş olması beklenmektedir, ancak küresel üretim ve tüketime 

nazaran istikrarlı bir paya sahip olmaya devam edecektir.  

 

Mevcut durum, küresel tarım piyasalarında temel arz ve talep koşullarını etkilememektedir. 

Bununla birlikte, rapor, stokastik analizi yapılmasına rağmen halen bazı belirsizlikleri 

içermektedir. Rapor hazırlanırken, verim, petrol fiyatları ve ekonomik büyümenin tarihsel 

değişimleri göz önünde bulundurularak öngörülerde bulunulurken, gelecek on yıl 

içerisinde uluslararası piyasalarda en az bir şiddetli şok ortamının olacağının olasılığı da 

yüksektir.  

 

Emtialara Yönelik Öne Çıkanlar 

 

 Hububatlar: Kısa vadede, yüksek stoklar ve azalan üretim maliyetleri nominal hububat 

fiyatlarına yön vererek düşürürken; orta vadede devam eden talep ve artan üretim 

maliyetlerinin nominal fiyatları yeniden yükseltmesi beklenmektedir. 

 

 Yağlı Tohumlar: Protein küspesine olan artan talep yağlı tohum üretimindeki artışa yön 

verecektir. Bu durum, genel yağlı tohumun geri dönüşünde küspe bileşenine büyük katkı 

sağlarken, özellikle Brezilya’da soya fasulyesi üretiminin artışına da katkı sağlayacaktır. 

 

 Şeker: Gelişmekte olan ülkelerde yüksek şeker talebi, düşük seviyelerdeki fiyatların 

toparlanmasına yardımcı olurken, bu durum sektöre yapılan yatırımların artmasını 

sağlayacaktır. Piyasa, dünyanın en büyük üreticisi olan Brezilya’da şeker ve etanolün 

karlılık durumuna göre belirlenirken, Asya’nın önemli şeker üreticisi ülkelerinde şeker 

üretim döngüsünün sonucu olarak dalgalı seyretmeye devam edecektir. 

 

 Et: Son on yıllık dönemde, dalgalı ve yüksek seyreden yemlik maliyetlerinin 

toparlanmasıyla sektörün karlılık oranlarının artmasının üretim miktarını belirlemesi 

beklenmektedir. 

 

 Balıkçılık: Küresel balıkçılık üretiminin 2024 yılına kadar yaklaşık %20 oranında artması 

beklenmektedir. 2023’te akuakültürün toplam balıkçılık üretimini arttırması 

beklenmektedir. 

 

 Süt Ürünleri: Yurtiçi talep artışının sınırlı olması fırsatının bulunduğu Yeni Zelanda, 

Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya’ya kapsayan dört önemli menşede süt ürünleri 

ihracatının yoğunlaşması beklenmektedir.  

 

 Pamuk: Çin’de stokların yüksek olması kısa dönemde fiyatlar üzerinde baskı 

oluşturacaktır, ancak uzun dönemde bakıldığında fiyatların toparlanması ve istikrarlı 
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seyretmesi beklenmektedir. 2024 yılına kadar, hem reel hem de nominal türden fiyatların 

2012-14’teki değerlerinin altında seyretmesi beklenmektedir. 

 

 Biyoyakıtlar: Gelecek on yıllık dönemde, etanol ve biyodizel kullanımının düşük bir 

büyüme hızıyla artması beklenmektedir. Üretim seviyesinin başlıca üretici ülkelerde 

uygulanan politikalara bağlı olması beklenmektedir. Düşük petrol fiyatlarıyla, biyoyakıt 

ticaretinin düşük miktarlarda kalması beklenmektedir. 
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HUBUBATLAR 
 

 

Piyasanın Durumu 

 

2014 pazarlama yılında, hububat piyasasının durumu yüksek arzla belirlenmiştir. ABD’de ardı 

ardına iki yıl rekor seviyede mısır hasat edilmesi, Avrupa Birliği ve Rusya’da mısır ve arpa 

veriminin ortalamanın üzerinde olması, küresel hububat stoklarını rekor seviyelere taşımış ve 

fiyatlar son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Başlıca buğday üreticilerinden olan 

Arjantin, BDT ülkeleri ve Avrupa Birliği’nde üretimde önemli artışların gerçekleşmesiyle 

buğday piyasasında da benzer bir durum söz konusudur. 2014 yılında küresel pirinç üretimi 495 

milyon tona ulaşmıştır ve 2013 yılındaki değerinin altındadır. Son on yıllık dönem içerisinde, 

pirinç üretiminin yıllık büyüme oranı %2 olmuştur. Pirinç üretimindeki düşüş, iklimsel 

sebeplerden ötürü Endonezya, Nepal, Sri Lanka ve Tayland’daki üretim düşüşlerinden 

kaynaklanmaktadır. Son on yıl içerisinde ilk kez, küresel pirinç kullanım miktarı üretim 

miktarını geçmiş olup bu durum küresel pirinç stoklarının 177 m. tona düşmesine sebep 

olmuştur.   

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

Hububat fiyatları 2007 yılındaki rekor seviyelere nazaran 2014 yılında düşük seviyelerden 

başlamıştır. Kısa dönemde, ekonomik büyümedeki yavaşlama, son iki yıldaki yüksek üretim, 

stokların yükselmesi ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle fiyatların düşmesi beklenmektedir. 

Bununla birlikte, uzun vadede nominal fiyat gelişmelerinin maliyete bağlı olacağı, enflasyon 

oranındaki artışla birlikte reel türden fiyatların ılımlı ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Pirinç 

için, nominal fiyatlardaki artıştan dönüş noktasının Tayland’daki yüksek pirinç stok 

miktarlarını takiben olacağı öngörülmektedir. Rapor döneminde, üç hububatın ortalama 

nominal fiyatlarının geçmiş on yıllık döneme göre %6 ila %15 orasında düşmesi 

beklenmektedir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Küresel Hububat Fiyatları 
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Hububatların üretiminin gelecek on yıllık dönemde artması beklenmektedir. 2024 yılında 

üretimin, temel alınan 2012-14 dönemine göre verim artışıyla %14 oranında artması 

beklenirken, alan artışının sınırlı olması beklenmektedir. Temel döneme göre, 2024 yılında 

buğday üretiminin %12, kaba yemin %15 ve pirinç üretiminin %14 oranında artması 

beklenmektedir. Ek 86 m. tonluk küresel hububat arzının büyük kısmını 15 m. ton ile Hindistan 

sağlarken, Hindistan’ı 13 m. ton ile Rusya, 8 m. ton ile Çin ve 7’şer m. ton ile Avrupa Birliği 

ve Arjantin takip etmektedir. Kaba yem üretiminin ise 194 m. ton (51 m. ton ABD, 37 m. ton 

Çin, 12 m. ton Avrupa Birliği, 6 m. ton Rusya Federasyonu ve 6 m. ton Ukrayna) artması 

beklenmektedir. Küresel pirinç üretimindeki 70 m. tonluk artışın büyük kısmı ise Asya ülkeleri 

tarafından sağlanacaktır (17 m. ton Hindistan, 8 m. ton Endonezya, 6 m. ton Bangladeş, 6 m. 

ton Tayland, 5 m. ton Vietnam ve 5 m. ton Çin). 

 

Küresel hububat tüketiminin 2024 yılına kadar 388 m. ton artarak 2.786 m. tona ulaşması 

beklenmektedir. Buğday tüketiminin temel döneme göre %13 oranında artması ve toplam 

tüketimin yaklaşık %69’unu gıdalık kullanımın oluşturması beklenmektedir. Buğdayın yemlik 

kullanımının özellikle Çin, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği’nde artması beklenmektedir. 

Kaba yem tüketiminin büyük kısmını, küresel tüketimdeki artışın (yemlik kullanıma ek 156 m. 

ton) üçte ikisinden fazlasını oluşturan yemlik kullanım oluşturmaktadır. Ek yemlik kullanımın 

büyük kısmı, hayvancılık sektörünün büyüdüğü gelişmekte olan ülkelerde tüketilmektedir 

(1.030 m. ton). Pirincin gıdalık kullanımının 2024 yılına kadar 562 m. tona yükselmesi 

beklenmektedir. Küresel tüketimdeki artışın yaklaşık %80’ini Asya ülkeleri oluştururken; 

gelişmekte olan ülkelerin tüketim artışı yıllık %1,2 ve gelişmiş ülkelerinki yıllık %0,4’tür. 

     

Küresel hububat ticaretinin (yıllık %1,6) üretimden (yıllık %1,3) bir miktar daha fazla artması 

beklenirken, küresel üretimde ticarete söz konusu olan kısmın payı da artacaktır. Bu oranın 

2024 yılına kadar buğday için %21, kaba yem için %13 ve pirinç için %9 miktarına ulaşması 

beklenmektedir. Devam eden tarihsel eğilimlerle, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 

buğday arz ve tedarikinin yapılması beklenirken, pirinç ticaretinin gelişmekte olan ülkeler 

arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Uluslararası pirinç piyasalarındaki küresel oyuncuların 

halen aynı kalmaları beklenmektedir. 

 

Normal stok seviyelerinin ve 2015 yılındaki ortalama verimin devam edeceği varsayımıyla, 

öngörü döneminde, hububat fiyatlarına yönelik aşağı yönlü riskin, yukarı yönlü riske nazaran 

gerçekleşmesi daha olası görülmektedir. Çin gibi hızlı büyüyen ekonomilerde gerçekleşmesi 

olası yavaşlamalar ve ihracatçı ülkeler arasındaki rekabet de bu riski arttıracaktır. Diğer 

taraftan, şiddetli kuralıklar sebebiyle gerçekleşebilecek arz şokları uluslararası fiyatlarda 

artışlarla sonuçlanabilecektir.   
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YAĞLI TOHUMLAR VE YAĞLI TOHUM ÜRÜNLERİ 
 

Piyasanın Durumu 

 

2014 pazarlama yılında küresel yağlı tohum üretimi rekor seviyelere ulaşmıştır.  Böylelikle, 

yağlı tohum fiyatları büyük ölçüde düşmüştür ve halen de düşmeye devam etmektedir. Aynı 

zamanda, sektörün soya fasulyesine yoğunlaşması sebebiyle, soya fasulyesi üretimindeki artış 

kolza, ayçiçeği ve yerfıstığı üretimindeki artıştan oldukça fazla gerçekleşmiştir.  

 

Palm yağı üretimindeki artışın da sınırlı olması ve soya fasulyesinin payının artması sebebiyle, 

bitkisel yağ üretimi yağlı tohum üretimi ile aynı ölçüde yükselmemiştir. Diğer taraftan, gelişmiş 

ülkelerde bitkisel yağlardan biyodizel üretiminin durgunlaşması sebebiyle, talep artışı son 

dönemlerde ağır ilerlemektedir. Bu durum, bitkisel yağ fiyatlarının düşmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Mevcut düşük fiyatların, yakın gelecekte gıda talebini arttırması ile 

sonuçlanması beklenmektedir. 

 

Protein küspesine olan talebin artmaya devam etmesi, son yıllarda yağlı tohum üretimindeki 

artışın başlıca tetikleyicisidir. Kaba yemlere ve diğer yemlik ürünlere göre, protein küspesi 

fiyatları göreceli olarak yüksek seyretmektedir, ancak 2015 yılında düzelmelerin gerçekleşmesi 

beklenmektedir.  

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

Yağlı tohum ve yağlı tohum ürünlerinin nominal fiyatlarının, öngörü döneminde öngörülen 

enflasyon oranına göre daha düşük miktarda yükselmesi beklenmektedir.  Sektörde verimlilik 

kazançlarının daha fazla olacağı öngörüsü altında, reel fiyatların az miktarda düşmesi 

beklenmektedir. Sektördeki fiyat ilişkilerinin az miktarda yön değiştirmesi beklenmektedir. 

Çoğu gelişmekte olan ülkede, kişi başına düşen gıda talebinin doyma noktasına gelmesi ve 

bitkisel yağlardan biyodizel üretimindeki artışın azalması sebebiyle, reel bitkisel yağ fiyatları, 

reel türden protein küspesi fiyatlarına göre daha hızlı düşecektir.  

 

Öngörü dönemi süresince, küresel yağlı tohum üretiminin genişlemeye devam etmesi, ancak 

geçtiğimiz on yıllık dönemde yıllık %3,5 olan artışın gelecek on yıllık dönemde yıllık %1,6 

oranına düşmesi beklenmektedir.  Kanada ve AB’deki kolza üretiminin, kolza gibi yüksek yağ 

içeren yağlı tohumların bitkisel yağ fiyatlarındaki düşük büyüme artışından etkilenerek, bir 

önceki on yıllık döneme göre düşük oranda büyümesi beklenmektedir. 

 

Gelecek on yıllık dönemde, uluslararası yağlı tohum ticareti küresel üretimin yaklaşık %31’ini 

oluşturacaktır. Ticaret esas olarak Amerika kıtasından (ABD ve Brezilya) Asya kıtasına (başta 

Çin) doğru gerçekleşmeye devam edecektir. Küresel olarak, küspeye yağlı tohumun ezilmesi, 

yağlı tohum kullanımının büyük kısmını oluştururken, doğrudan gıda olarak sadece birkaç Asya 

ülkesinde kullanılmaktadır. 2024 yılına kadar küresel yağlı tohum üretiminin %87’den fazlası 

kırma olarak kullanılabilecektir. 
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Bitkisel yağ; yağlı tohum kırmasından elde edilen yağ (yaklaşık %53), palm (%36), çekirdek, 

hindistancevizi ve pamuk tohumunu içermektedir. Küresel bitkisel yağ üretiminin, gelecek on 

yıllık dönemde de birkaç ülkede yoğun olarak gerçekleşmeye devam etmesi beklenmektedir. 

Ekili alanlardaki artışın sınırlı olmasına rağmen, başlıca palm yağı üreticileri Endonezya ve 

Malezya’da önemli artışların gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kişi 

başına düşen gıda tüketim artışının azalmasına (geçmiş on yıllık dönemde yıllık %2,7 iken 

gelecek on yıllık dönemde %1,1 olması beklenmektedir) ve yıllık kotaların dolmasına ve 

biyodizel üretim hedeflerinde beklenen azalışlara bağlı olarak bitkisel yağlardan üretilen 

biyodizel üretiminin durgunlaşması sebebiyle, gelecek on yıllık dönemde bitkisel yağ talep 

artışının yavaşlaması beklenmektedir. 

 

Protein küspesi üretim ve tüketimine, soya fasulyesi küspesi yön vermektedir. Geçmiş on yıllık 

döneme göre, hayvancılık üretimindeki yavaş büyümeden ve yemlik rasyonuna katılan protein 

küspesinin düzeyinin düşük olmasından etkilenerek, protein küspesinin tüketim artışı 

yavaşlamıştır. Başta Çin olmak üzere, önemli gelişmekte olan ülkelerde yemlik rasyonunda 

kullanılan protein küspesi, ticari çiftliklerde optimize edilmiştir. Geçmiş on yıllık dönemde 

yıllık %7,8 olan Çin’in protein küspesi tüketiminin gelecek on yıllık dönemde yıllık %2 olması 

beklenmektedir. 

 

Yağlı tohumların küresel ticaretindeki büyümenin, önceki on yıllık döneme göre, gelecek on 

yıllık dönemde önemli ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Bu gelişme, Çin'de yağlı tohum 

ezilmesi öngörüsündeki yavaşlama ile doğrudan bağlantılıdır. Başlıca protein küspesi üreticisi 

ülkelerde, hayvancılık üretiminin hızlı şekilde artması sebebiyle, protein küspesinin yerel 

tüketiminin artması ve ticaretinin oldukça az miktarda genişlemesi beklenirken, bu durumun 

küresel üretimde ticaretin payının düşmesi ile sonuçlanması öngörülmektedir. 

 

Yağlı tohum ve protein küspesi ihracatına Amerika kıtası ülkeleri yön verirken, bitkisel yağ 

ihracatına Endonezya ve Malezya yöne vermektedir (Şekil 2). Tarımsal emtialar arasında, 

üretilen miktar içerisinde ticaretin payı en fazla olan ürünlerden birisi %39 ile bitkisel yağlardır. 

Bu oranın öngörü döneminde de sabit kalması beklenmektedir. 

 

Şekil 2. Menşeine göre yağlı tohum ve yağlı tohum ürünlerinin ihracatı 
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Bu hususlara ve belirsizliklere ek olarak, her sektörün kendine özgü arz ve talep hassasiyetleri 

bulunmaktadır (örneğin: makroekonomik çevre, ham petrol fiyatları ve iklim koşulları).  Eğer 

sektör olumsuz hava koşullarından etkilenirse, öngörü döneminin sonundaki düşük stok 

seviyesi, fiyatların istikrarındaki belirsizliğin kaynağı olacaktır. ABD, AB ve Endonezya’daki 

biyoyakıt politikaları, bu ülkelerin taleplerinin büyük paya sahip olması sebebiyle, bitkisel yağ 

sektöründeki belirsizliklerin temel kaynağı olacaktır.  
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ŞEKER 
 

Piyasanın Durumu 

 

Ardı ardına geçmiş dört senede şeker üretiminde önemli artışların görülmesiyle, büyük üretim 

fazlası ortaya çıkmış ve uluslararası şeker fiyatları 2010’dan bu yana ulaşılamayan seviyelere 

gerilemiştir.  Küresel şeker üretiminin küresel şeker tüketimini geçeceği öngörüsüyle birlikte, 

pazarlama yılının geri kalanında şeker fiyatlarının aşağı yönlü baskı altında olması 

beklenmektedir. 

 

Bununla birlikte, mevcut sezonda, arz fazlası veren küresel şeker üretim döngüsünün son olması 

beklenmektedir. Küresel fiyatların düşmesi ve birçok ülkede stokların büyük ölçüde dolmasıyla 

birlikte, küresel stokun kullanıma oranının, öngörünün başladığı tarihten itibaren ardı ardına üç 

yıl yüksek olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında, sektöre yapılan yatırımların azalması ve 

bu durumun küresel şeker üretim döngüsünde açık verilmesine sebep olması beklenmektedir. 

 

Şekil 3. Üretim, tüketim ve stokun kullanıma oranı 

 

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

Öngörü döneminde küresel şeker fiyatlarının dalgalı seyretmesi beklenirken, ılımlı artış 

eğiliminin olması, ancak reel türden fiyatların düşmesi öngörülmektedir. Uluslararası ham 

şeker fiyatının (Intercontinental Borsası No.11 yakın vadeli sözleşme) 2024 yılında nominal 

türden 364 $/tona ulaşması beklenmektedir. Benzer şekilde, küresel beyaz şeker fiyat 

göstergesinin (Euronet, Liffe vadeli sözleşmesi No. 407, Londra) 2024 yılında nominal türden 

434 $/tona ulaşması beklenmektedir.  

 

Normal iklim koşullarına ve makroekonomik beklentilere dayanarak, küresel şeker üretiminin 

2024 yılına kadar yıllık %2,2’lik büyüme ile 220 m. tona ulaşması beklenmekte olup, bu rakam 
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temel döneme göre 38 m. ton yüksektir. Üretim artışının daha çok şeker kamışı üreten ülkelerde 

gerçekleşmesi belenirken, ülkeler içerisinde ön sırada ekili alanın yükseldiği Brezilya 

gelmektedir. Küresel şeker kamışı üretiminin büyük kısmı etanol üretiminde kullanırken, temel 

dönemde yaklaşık %20 olan bu oranın 2024 yılında %26’ya yükselmesi beklenmektedir. 

 

Şeker talebinde devam eden istikrarlı büyüme ile küresel şeker tüketim artışının yıllık %2 

olması ve 2024 yılına kadar 214 m. tona ulaşması beklenmektedir. Küresel şeker talep artışının 

büyük kısmı, Afrika ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Tersine, gelişmiş 

ülkelerde şeker tüketim artışının ya çok az olması ya da olmaması beklenmektedir. Sonuç 

olarak, temel dönemde %40 olan küresel düzeyde stokun kullanıma oranının öngörü döneminde 

%36’ya düşmesi beklenmektedir.  

 

Gelecek on yıllık dönemde, ihracatın yoğunlaşmaya devam etmesi, Brezilya’nın %40’lık pay 

ile ihracatta lider konumunu sürdürmesi ve Brezilya’yı Tayland’ın takip etmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan, ithalat daha dağınık şekilde gerçekleşecektir. Şeker üretim seviyesine bağlı 

olarak Hindistan ya büyük miktarda ithalat ya da büyük miktarda ihracat yapacaktır. Üretim 

içerisinde ticareti yapılan şekerin payının 2024 yılında %33’e ulaşması ile birlikte gelişmekte 

olan ülkelerde büyüyen yerel üretimin tüketimin büyümesini de desteklemesi beklenmektedir. 

 

Orta vadede, özellikle yüksek früktozlu mısır şurubu gibi alternatif tatlandırıcılar, tatlandırıcı 

piyasasında şekerle rekabet edecektir. Bununla birlikte, küresel tatlandırıcı piyasası içerisinde 

şekerin payı yaklaşık %80 civarında kalmaya devam edecektir.  

  



S a y f a  | 13 

 

 

ET 
 

Piyasanın Durumu 

 

Sığır eti fiyatlarının artmasına büyük ölçüde bağlı olarak, et fiyatları 2014 yılında rekor 

seviyelere ulaşmıştır. Aynı zamanda, ABD, Afrika ve Avrupa’da domuz ishali vakasının 

görülmesiyle 2014 yılında domuz eti arzı azalmış ve bu durum domuz eti fiyatlarının 

yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Koyun çiftliklerinin daha karlı olması sebebiyle süt ürünleri 

tesislerine dönüştürülmesi ile Yeni Zelanda’da sürü sayısında yaşanan azalma ile koyun eti 

fiyatları da yükselmiştir. Başlıca üretici bölgelerde inek sürülerinin kapatılmasından birkaç yıl 

sonra, 2014’te ABD’de büyükbaş sektörü yeniden canlandırılması aşamasına geçmiş ve bu 

durum sığır fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Kısa vadede, sığırcılığın yeniden 

canlandırılmasının sığır eti fiyatlarını desteklemesi beklenirken, domuz ishalinin etkisi 

azalmaktadır ve dolayısı ile yemlik hububat fiyatlarının da düşmesiyle domuz ve kanatlı eti 

fiyatları düşecektir. Bilhassa Çin’den ve AB’den gelen artan ithalat talebiyle ve Avustralya’da 

sürülerin yeniden canlandırılmasıyla desteklenerek, diğer etler arasında koyun eti fiyatları 

yüksek olmaya devam etmektedir. 

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

Öngörü döneminde et piyasasında genel olarak olumlu gelişmeler beklenmektedir. Geçmiş on 

yıllık dönemde yüksek ve dalgalı seyreden yemlik hububat fiyatlarının öngörü döneminde 

düşeceği varsayımıyla sektörün yeniden karlı hale gelmesi öngörülmektedir. 

 

Yemlik hububatın hayvan beslemede yoğun olarak kullanıldığı Amerika gibi bölgelerde, 

özellikle domuz eti ve kanatlı sektörlerinde artan karlılığın sonucu olarak üretimin yükselmesi 

öngörülmektedir. Bununla birlikte, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik 

büyümenin düşük olacağı öngörüsüyle bu tüketim artışının sınırlı olması beklenmektedir.  

 

Nominal et fiyatlarının, öngörü dönemi süresince yüksek seyredeceği öngörülmektedir. 2024 

yılına kadar, sığır ve domuz eti fiyatlarının karkas ağırlık eşdeğerinin (c.w.e) sırasıyla 4.900 

$/ton ve 1.900 $/ton olması beklenirken, koyun ve kanatlı etinin de c.w.e. karşılığının sırasıyla 

4.350 $/ton ve 1.550 $/ton olması beklenmektedir. Reel türden et fiyatlarının, önceki on yıllık 

döneme göre yüksek olmasına rağmen, son dönemdeki yüksek seviyelerine göre düşme 

eğilimine gireceği öngörülmektedir. 

 

Küresel et üretimi, son on yıllık dönemde, kanatlı ve domuz eti üretimindeki artışa bağlı olarak 

yaklaşık %20 oranında yükselmiştir. Gelecek on yıllık dönemde, küresel et üretimi yavaşlayan 

bir büyüme hızıyla artacaktır ve temel döneme göre 2014 yılında %17 oranında artması olasıdır. 

Et üretimindeki toplam artışın büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 2024 yılına kadar gerçekleşecek et üretimindeki artışın yarısından fazlasının 
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kanatlı etinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Genel olarak üretim, et-yemlik fiyat marjından 

fayda sağlayacaktır. 

 

Temel dönemde 1,6 kg perakende ağırlık eşdeğeri (r.w.e) olan küresel kişi başına düşen yıllık 

et tüketiminin 2024 yılında 35,5 kg’a ulaşması beklenmektedir. Tüketimindeki artışın büyük 

kısmının ise kanatlı eti tüketimindeki artıştan kaynaklanması beklenmektedir. Küresel olarak, 

kişi başına düşen domuz ve büyükbaş eti tüketiminin temel dönemdeki değerlere göre istikrarlı 

seyretmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen et tüketiminin (2024 yılında 

68 kg r.w.e.) gelişmekte olan ülkelerdekine (28 kg r.w.e.) nazaran halen iki kattan fazla olması 

beklenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki tüketim artış oranının gelişmekte olan 

ülkelerdekine göre daha düşük düzeyde olacağı öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, toplam tüketim artışının başlıca belirleyicisi olmaya devam 

etmektedir.  

 

Et ticaretindeki büyümenin geçmiş on yıllık dönemdekine göre azalması beklenmektedir. 

Küresel düzeyde üretilen etin yaklaşık %11’inin ticareti yapılacaktır. İthalat talebindeki artışın 

önemli kısmı Asya merkezli olacaktır. Et ithalatındaki artışın hızlı olduğu bir diğer bölge ise 

Afrika olacaktır. 2024 yılına kadar küresel et ihracatının yarısından fazlasını gelişmiş ülkelerin 

gerçekleştirmesinin beklenmesine rağmen, payları temel döneme göre istikrarlı bir şekilde 

düşmektedir. Brezilya’nın küresel ihracatının %21 düzeyinde istikrarlı seyretmesi beklenirken, 

projeksiyon dönemindeki küresel et ihracatındaki artışın dörtte birini sağlaması 

beklenmektedir. Ticaret politikaları, öngörü döneminde küresel et piyasasını belirleyen temel 

etken olacaktır. Öngörü döneminde, çeşitli iki taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması et 

ticaretini önemli ölçüde çeşitlendirecektir. ABD’de domuz ishali virüsünün ortaya çıkmasının, 

hem yerel hem de uluslararası piyasaları etkileyeceği öngörüsünde bulunulmaktadır. ABD 

tedarikinin 2014 yılında yaklaşık %1,5 oranında olması domuz eti fiyatlarının yükselmesine 

sebep olmuştur. Küresel olarak, bölgelerin ihracatçı ya da ithalatçı olmasına ve pazar paylarının 

büyüklüklerine bağlı olarak, ticaret anlaşmalarının ya da hayvan hastalıklarının etkisi önemli 

ölçüde değişmektedir.  

 

Şekil 4. Küresel Et Fiyatları 
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SÜT ÜRÜNLERİ 
 

Piyasanın Durumu 

 

2013 yılında Çin’in süt üretiminin düşmesi, süt ürünlerine olan ihracat talebinin ve küresel 

fiyatların artmasına sebep olmuştur. Buna ek olarak, 2013 yılının ilk yarısında, küresel süt 

ürünleri piyasasında önemli aktörler olan ABD, AB, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın süt 

üretimleri bir önceki yıla göre düşmüştür. Düşüşün başlıca sebebi, yüksek yemlik fiyatları ile 

Okyanusya ve Avrupa’nın bazı bölgelerindeki olumsuz hava koşullarıdır. Yağsız süt tozu 

(SMP) ve yağlı süt tozu (WMP) fiyatları, 2007-08 dönemindeki değerlerin de üstüne çıkarak, 

Nisan 2013’te zirve değerlerine ulaşmıştır. 

 

Başlıca ihracatçı ülkelerdeki üretim, yemlik fiyatlarının düşmesine ve süt marjının artmasına 

bağlı olarak 2013 ortasında yükselmeye başlamıştır. Bununla beraber, küresel piyasada, 

artmaya devam eden talep sebebiyle, süt ürünleri fiyatları 2014 yılı başında yüksek 

seviyelerdedir. 

 

Süt ürünleri fiyatları, 2014 yılı başından itibaren düşmeye başlamıştır. Bu fiyat düşüşü, Çin’in 

WMP talebinin azalması ve Rusya’nın AB, ABD, Avustralya ve diğer menşeilere uyguladığı 

ithalat yasağını kaldırmasıyla Ağustos ayından itibaren hız kazanmıştır. 2014 yılı sonundan bu 

yana, Mart 2015’e kadar süt kotalarının uygulanmasıyla AB’nin üretimi düşmüştür ve 

Okyanusya’daki mevsimsel düşüş bir önceki seneye nazaran daha yüksektir. Diğer taraftan, 

avronun değer kaybetmesiyle AB’nin ihracatı daha rekabetçi konuma gelirken, AB’nin süt 

ürünleri ihracatının yükselmesi ile sonuçlanmıştır. ABD’nin süt üretimi bir önceki yıla göre 

halen önemli ölçüde yüksektir.  

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

2013 yılındaki yüksek değerlerin ardından 2014 yılında süt ürünlerinin uluslararası fiyatları 

düşmüştür. Orta vadede nominal fiyatların sabit kalması beklenmektedir.  Gelecek on yıllık 

dönemde reel fiyatların az miktarda düşeceği ancak 2007 öncesindeki değerlerin halen üzerinde 

seyredeceği öngörülmektedir. 

 

Küresel süt üretiminin temel döneme göre 2024 yılına kadar 175 milyon ton artması 

beklenirken, artışın %75’lik kısmının özellikle Asya’dakiler olmak üzere gelişmekte olan 

ülkelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş on yıllık dönemde yıllık %1,9 olan süt üretimi 

büyüme oranının, öngörü döneminde yıllık %1,8 olacağı öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

süt ineği sayısının düşmesi beklenirken, gelişmekte olan ülkelerdeki sürü artışının da 

yavaşlayacağı öngörülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, süt ineği başına düşen 

verimin geçmiş on yıllık döneme göre hızlı yükselmesi beklenmektedir. 
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Başlıca süt ürünlerinin (tereyağı, peynir, SMP ve WMP) üretim artışı süt üretimi ile benzer 

şekilde küresel düzeyde yükselmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde taze süt ürünleri 

üretimindeki artış yıllık %3 iken, tüketimin büyük kısmı süt ya da diğer taze süt ürünleri 

şeklindedir. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen süt ürünleri tüketim miktarının yıllık %1,4’ten 

%2’ye yükselmesi beklenmektedir. Tüketimdeki büyüme, daha ılımlı gelir artışından ve 

beslenmenin daha fazla küreselleşmesinden etkilenmeye devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

kişi başına düşen tüketimin yıllık %0,2 ila %1 arasında yükselmesi beklenirken, bitkisel yağ ile 

rekabet eden tereyağı tüketiminin azalması ve peynir tüketiminin artması beklenmektedir. Yine 

de, geçmiş on yıllık dönemde gelişmiş ülkelerde tüketiminin azaldığı gözlemlenen tereyağının 

tüketimi toparlanacaktır.  

 

Gelecek on yıllık dönemde, süt ürünleri ticaretinde genel bir artış gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Peynir altı suyu, WMP ve SMP için yıllık büyüme artışının %2’den fazla 

olması beklenmektedir. Peynir ve tereyağı için ise büyüme artışlarının sırasıyla yıllık %2 ve 

%1,5 olması beklenmektedir. Bu büyümenin büyük kısmı ABD, AB, Yeni Zelanda, Avustralya 

ve Arjantin gibi ihracatçı ülkelerden kaynaklanmaktadır (Şekil 5). Yakın geçmişte, uluslararası 

süt ürünleri piyasasına birkaç ülke tedarik sağlamaktadır. Bu yoğunlaşmanın gelecek on yıllık 

dönemde yükselmesi beklenmektedir. Yeni Zelanda tereyağı ve WMP için başlıca ihracatçı 

pozisyonunda iken, AB başlıca peynir ve SMP ihracatçısıdır.  

 

Şekil 5. Menşeine göre süt ürünleri ihracatı 

 
 

Süt ürünleri piyasasındaki gelişmeler halen belirsizliğini sürdürmektedir. Hastalıkların ortaya 

çıkması, ticaret kısıtlamaları, hava koşulları ve politika değişiklikleri temel etkenlerdir. Başta 

Çin olmak üzere, küresel talep halen yüksektir. Yine de, Çin’in süt ve süt ürünlerinde kendi 

kendine yeterlilik oranı küresel piyasada gelecek dönemde fiyatlara yön verecektir. Öngörüye 

göre, Çin’in ithalata bağımlılığı az miktarda artacaktır. En büyük tedarikçi olan Yeni 

Zelanda’nın durumu hava koşullarına bağlıdır.  
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BALIKÇILIK 
 

Piyasanın Durumu 

 

Balık için piyasa beklentileri olumlu seyretmeye devam etmektedir. Rusya’nın ithalat yasağı ve 

Güney Amerika’da avlanmanın azalması gibi olaylardan az miktarda etkilenerek, 2014 yılında 

üretim, ticaret ve tüketim tarihsel zirve değerlere ulaşmıştır.  

 

Kişi başına düşen balık tüketimi 2014 yılında yaklaşık 20 kg’ye ulaşırken, akuakültür, avlanma 

balıkçılığını geçerek insan tüketiminde ilk kez başlıca balık kaynağı olmuştur. 

 

Başta Asya’dakiler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler, küresel üretim, ticaret ve tüketimdeki 

değişikliklerin ve artışların başlıca belirleyicisi olurken; başlıca üretici, ihracatçı ve tüketici 

ülkelerdir. Bununla birlikte, ticaret gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere nazaran hızla 

artmıştır. Özellikle Güney Amerika ve Güney ve Doğu Asya’dakiler olmak üzere gelişmekte 

olan ülkelerin su ürünlerinin küresel ticaretindeki payları istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 

Ayrıca 2014, önemli üretici ve ihracatçı olan Norveç’in rekor kırdığı bir yıl olurken, ABD 

piyasasında da önemli artışlar gözlemlenmiştir.  

 

Balık fiyatları 2014 yılının ilk kısmında keskin şekilde yükselmiştir ve yılın geri kalan 

döneminde, çoğu Avrupa piyasasında ve Japonya’da tüketim talebinin azalmasıyla ve diğer su 

ürünleri çeşitlerinde arz durumunun gelişmesiyle fiyatlar düşmüştür. Bununla birlikte, başta 

çiftlikte yetiştirilen ürünler olmak üzere, çoğu çeşit ve ürün için balık fiyatları 2013 

düzeylerinin üzerindedir.  FAO Balık Fiyat Endeksi (temel 2002-04=100), Mart 2014’te (164 

puan, akuakültür çeşitleri için 168 puan) fiyatların rekor düzeylere yükseldiğini göstermektedir. 

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

Avlanma, akuakültür ve ticaret edilen ürünler için küresel balık fiyatlarının temel belirleyicileri; 

gelir ve nüfus artışı, av balıkçılığı üretimindeki sınırlı artış, kısa dönemdeki yüksek et fiyatları 

ve yemlik fiyatları olacaktır. Tüm bu faktörler yakın gelecekte balık fiyatlarının yükselmesine 

katkı sağlayacakken, on yıllık dönemin geri kalan kısmında fiyatlar düşecek ve 2020’de 

yükselecektir. Reel fiyatların, 2014’teki rekor düzeylerden düşmesi beklenmektedir. 

Akuakültür/kaba yem fiyat oranının 2015-2024 döneminde bir döngü içine girmesi ve sonunda 

tarihsel ortalamadan (1990-2014) bir miktar az düzeyde istikrar sağlaması beklenmektedir. 

Akuakültür ve balık unu arasındaki fiyat oranı göreceli olarak istikrarlı olacaktır. Akuakültür 

ve hayvancılık sektörlerinin yemlik balık unu talebi arzdan daha fazla artmaktadır ve balık 

unu/yağlı tohum küspesi fiyat oranında artış gerçekleşmesi beklenmektedir. İnsan 

beslenmesinde Omega-3 yağ asitlerinin tüketiminin artması ve akuakültür üretimindeki 

büyüme, balık yağı/yağlı tohum fiyat oranında 2012’den beri artışa sebep olurken, orta vadede 

bu durumun devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, balık yağı ve yağlı tohum yağı 
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fiyatları yüksek seviyelerden başlarken, on yıllık dönemin geri kalanında nominal türden düşüş 

beklenmektedir.  

 

2012-14 temel dönemi ile 2024 yılları arasında, küresel balık üretiminin %19 oranında artarak 

191 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu artıştaki başlıca etmen, temel döneme göre %38 

oranında artarak 2024 yılında 96 m. tona ulaşması beklenen akuakültür olacaktır.  Önceki on 

yıllık dönemde %5,6 olan ortalama yıllık büyüme artışının öngörü döneminde %2,5’e 

düşmesine rağmen, akuakültür en hızlı büyüyen gıda sektörlerinden birisi olmaya devam 

edecektir. 2023 yılında, akuakültür toplam av balıkçılığını geçecektir (Şekil 6.). Bu gelişme 

yeni bir dönemin başlangıcıdır. Akuakültür giderek balıkçılık ve akuakültür sektöründe 

değişikliklerin temel etkeni olacaktır. Bununla birlikte, avcılık sektörü bazı çeşitler için hakim 

olmaya ve yerel ve uluslararası gıda güvenliği için hayati olmaya devam edecektir. Öngörü 

dönemi sonunda küresel balık küspesi üretiminin 5 m. ton ve küresel balık yağı üretiminin 

yaklaşık 1 m. ton seviyesinde olması beklenmektedir.  

 

Şekil 6. Akuakültür ve avcılık balıkçılığı 

 
 

Temel dönemde 19,7 kg canlı ağırlık karşılığı (lw) olan kişi başına düşen balık tüketiminin 

2024 yılında 21,5 kg’a ulaşacağı öngörülmektedir. Et fiyatlarının daha rekabetçi olması 

sebebiyle, öngörü döneminin ikinci yarısında ortalama yıllık büyüme oranı düşecektir. Kişi 

başına düşen balık tüketiminin bütün kıtalarda yükselmesi beklenirken, en hızlı artış Asya 

kıtasında gerçekleşecektir. Önceki raporların aksine, ilk kez Afrika için az miktarda artış 

gerçeklemesi beklenmektedir. Düşük yem ve ham petrol fiyatları, Afrika’da üretim ve taşıma 

maliyetlerini azaltarak Afrika’nın akuakültür üretim ve ithalatını desteklemektedir. Kişi başına 

düşen balık tüketimi, gelişmiş ülkelerde yüksek olmaya devam ederken, gelişmekte olan 

ülkelerde daha hızlı şekilde artacaktır. 

 

Sürekli talep, inovasyon ve işleme, saklama, paketleme, nakliye ve lojistiğin gelişmesi ile 

toplam balık ve su ürünleri ticareti artmaya devam edecek ve 2024 yılında ticaret edilen ürünler 

üretimin %31’ini oluşturacaktır. Bununla birlikte, insan tüketimi için küresel balık ticaretinin, 

başlıca üreticilerde yerel tüketimin artması sebebiyle, geçmiş on yıllık döneme göre daha düşük 
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oranda büyümesi beklenmektedir. 2024 yılına kadar, insan tüketimi için küresel balık 

ihracatının %64’ünü (temel dönemde %66) gelişmekte olan ülkelerin karşılaması 

beklenmektedir. Gelişmiş bölgeler başlıca ithalatçı olmaya devam edecektir. 

 

Balık stoklarının ve ekosistemin doğal verimliliği ve El Nino’nun meydana gelmesi avlanma 

balıkçılığını, balık küspesini ve balık yağını etkileyen temel belirsizliklerdir. Ticaret 

politikaları, iki taraflı ticari anlaşmalar, küresel balıkçılık piyasa dinamiklerini etkileyen önemli 

faktör olmaya devam etmektedir.  
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BİYOYAKITLAR 
 

Piyasanın Durumu 

 

2014 yılında hububat, yağlı tohum ve bitkisel yağların nominal fiyatları düşmeye devam 

etmiştir. Yılın ikinci yarısında ham petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, arzlarının fazla 

olmasıyla da küresel etanol ve biyodizel fiyatları düşük seyretmiştir.  

2014 ve 2015 yıllarında ABD Çevre Koruma Ajansı’nın nihai düzenleyici işlemlerinin 

olmaması ve Ekim 2014’te kabul edilen Avrupa Birliği İklim ve Enerji Politikaları 

Çerçevesi’nde 2020 yılına kadar biyoyakıt hedeflerinin açıkça belirlenmemesi ile biyoyakıta 

ilişkin politika çevreleri belirsizliğini korumaya devam etmiştir. Ham Petro fiyatlarının ve 

çeşitli yerel politika sinyallerinin gelişimi Brezilya etanol sanayine teşvik sağlamıştır. 

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

ABD’de etanol kullanımının %10 etanol harmanlama duvarıyla sınırlı olacağı ve selülozik 

etanolün projeksiyon döneminin son yıllarında büyük ölçekte mevcut olmayacağı 

varsayılmaktadır. Avrupa Birliği için, Yenilenebilir Enerji Direktifinin (RED) yerine getirme 

yüzdesi, 2019 yılına kadar biyoyakıtın enerji payının %7’ye ulaşmasını hedeflemektedir. 

Brezilya’da, gelecek on yıllık dönemin ilk kısmında perakende petrol fiyatlarının uluslararası 

fiyatların az miktarda üzerinde olacağı öngörülmektedir. Dünyanın diğer yerlerinde, genel 

olarak biyoyakıt sektörü fiyat trendleri ve etkin bir politika desteği ile şekillenmeye devam 

etmektedir. Önerilen üretim ve tüketim hedefleri, ülkelerin büyüme hedeflerine bağlı olarak 

ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.  

 

Ham petrol ve biyoyakıt hammadde fiyatlarındaki düşüşler, projeksiyon döneminin başında, 

etanol ve biyodizel fiyatlarında büyük düşüşlere sebep olacaktır. Daha sonra, etanol ve 

biyodizelin nominal fiyatlarının 2014’teki seviyelerinde toparlanması beklenmektedir (Şekil 

7.).  

 

Küresel etanol ve biyodizel üretiminin, 2024 yılına kadar artarak sırasıyla 134,5 ve 39 milyar 

litre seviyesine ulaşması beklenmektedir. Araştırma ve geliştirmeye yeterli yatırımların 

yapılmaması sebebiyle etanol ve biyodizel üretimine gelecek on yıllık dönemde gıda bazlı 

hammaddelerin yön vermesi beklenmektedir. Etanol üretimindeki artışın büyük kısmını 

Brezilya karşılayacaktır. Ulusal biyoyakıt politikalarına dayalı teşvikler, biyodizel üretim 

desenini etkilemeye devam etmektedir. Endonezya, gelecek yıllarda ABD ve Brezilya’yı 

geçerek, AB’den sonra ikinci büyük biyodizel üreticisi olacaktır.  

 

ABD’de etanol kullanımı, etanol harmanlama duvarı ile sınırlanacaktır. Brezilya’da etanol 

kullanımındaki artış, yüksek zorunlu susuz etanol karıştırma gereksinimi ile bağlantılıdır. 

Avrupa Birliği’nde, RED hedefinin karşılanacağı öngörüsü ile biyodizel kullanımının 2019’da 

en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir. 
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Etanol ve biyodizel ticaretinin gelecek on yıllık dönemde artması beklenmemektedir. ABD ve 

Brezilya arasındaki ikili etanol ticareti sınırlı ölçüde kalacaktır. Arjantin ve Endonezya 

biyodizel ihracatına yön vermeye devam edeceklerdir ve ABD ve Avrupa önemli ithalatçılar 

olacaklardır. 

 

Ulaşımda kullanılan yakıta biyodizel harmanlanmasını destekleyecek siyasi iradenin 

gelecekteki gelişimi sektör için temel belirsizliktir. Önemli ülkelerdeki makroekonomik 

gelişmeler, hammadde ve fosil yakıtların görece fiyatları, biyoyakıtların çevresel faydalarına 

yönelik geçerli olan görüşler ve küresel gıda güvenliğinin durumuna göre bu karar süreci, 

şekillenecektir.  

 

Şekil 7. Küresel Biyoyakıt Fiyatlarının Gelişimi 
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PAMUK 
 

Piyasanın Durumu 

Çiftçilere verilen destek miktarının azaldığı Çin’deki politika değişiklikleri 2014 yılında 

küresel pamuk piyasasını etkilemiştir. Bu politika değişikliği 2011 yılında ortaya çıkan yerel 

ve uluslararası pamuk fiyatları arasındaki farkı düşürmüştür. Ardı ardına birkaç sezonluk 

düşüşü takiben,  düşen yerel fiyatlar pamuk tüketimini arttırmıştır ve Çin’in ithalat talebinin 

azalmasına bağlı olarak ithalat miktarında keskin düşüşler gerçekleşmiştir.  

 

Önceki birkaç yılda, küresel pamuk üretimi düşerken, tüketimi yükselmiştir, ancak uluslararası 

piyasalardaki denge devam etmiştir. 2014 yılında, küresel üretim tüketimi 25,8 m. ton geçerken, 

küresel pamuk stoku ardı ardına beşinci yılda da yükselmiş ve stokun kullanıma oranı %86’ya 

çıkmıştır. ABD ve Pakistan 2014 yılında üretimlerini arttırmıştır, ancak 2014 yılı başında düşen 

uluslararası fiyatlar, güney yarımküredeki Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde üretimin 

düşmesi ile sonuçlanmıştır. Küresel imalat tüketimi 2014 yılında yükselmeye devam etmiştir. 

Brezilya haricinde, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Bangladeş, ABD ve Endonezya’nın 

aralarında bulunduğu başlıca pamuk imalat kullanıcılarının tüketimi yükselmiştir. 

 

Küresel pamuk ithalatı ardı ardına ikinci yılda da azalarak 7,6 m. tona düşerken, Çin, 

Endonezya ve Türkiye’nin ithalatları azalmıştır. Çin’deki politika değişikliği ve düşük ithalat 

talebi pamuk ihracatının düşmesine sebep olmuştur.  Hindistan’ın ihracatı da keskin şekilde 

düşmüştür, ancak ekili alanlarının artmasına bağlı olarak Çin’in dünyanın en büyük pamuk 

üreticisi pozisyonunu ele geçirmiştir. 

 

Öngörüde Öne Çıkanlar 

 

2010 krizinin ardından dalgalı seyreden pamuk fiyatlarının 2015-24 dönemi süresince göreceli 

olarak istikrarlı seyretmesi beklenmektedir. Çin’in stoklarını arttırmaktan vazgeçmesi, öngörü 

dönemi başında fiyatların düşmesini etkileyen başlıca faktördür. 2024 yılına kadar, hem reel 

hem de nominal türden küresel pamuk fiyatlarının temel dönemdekine göre düşük olmaları 

beklenmektedir. 2024 yılında reel küresel fiyatın temel döneme göre %24 ve 2000-09 

ortalamasına göre %9 oranında düşük olması beklenmektedir.  

 

Büyük küresel stokların 2010 ve 2015 yılları arasında piyasayı etkilemesiyle fiyatların 

düşmesinden etkilenerek, öngörü döneminin ilk yıllarında küresel üretimin küresel tüketime 

nazaran daha düşük büyüme hızıyla yükselmesi beklenmektedir. 2024 yılında stokun kullanıma 

oranı %46 olacaktır. Projeksiyon döneminde küresel pamuk ekili alanının artması, ancak 2004 

ve 2011’deki zirve değerlerden düşük olacağı beklenmektedir. Verim dünya genelinde 

artmaktadır, ancak küresel ortalama verim artış oranı yavaşlayacaktır.  

 

Küresel pamuk tüketim artış oranının yıllık %1,8 ile uzun dönem ortalaması olan yıllık 

%1,7’den yüksek gerçekleşmesi beklenmektedir. 2006 ve 2007’de, küresel tüketim 26,5 m. ton 
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ile zirve yapmış, ancak 2008-11 döneminde önemli düşüşler yaşanmıştır. 2017 yılına kadar da 

bu zirve değerin üzerine çıkılması beklenmemektedir. Kişi başına düşen pamuk tüketimi 

artmaktadır, ancak 2024’teki seviyenin tarihsel zirve değerlerden düşük olması beklenmektedir. 

Çin’in en büyük pamuk lifi tüketicisi olmaya devam edeceği öngörülmektedir, ancak tüketim 

artışının, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam gibi büyüyen tüketicilerden düşük olması 

beklenmektedir. Sonuç olarak, Çin’in küresel tüketimdeki payının durgunlaşması 

beklenmektedir (Şekil 8.). Çin’in pamuk destekleme politikasındaki reformlar küresel tekstil 

imalatında pamuk kullanımı payını sürdürmesine yardım ederken, ücret gelirleri ve demografik 

değişimler payını sınırlayan önemli faktörlerdir. Orta vadede Hindistan’ın tüketiminin %39 

oranında artması ve dünyanın en büyük tüketicisi olması beklenmektedir. 

 

Şekil 8. Başlıca ülkelere göre pamuk tüketimi 

 

 
 

Öngörü döneminde küresel ticaretin uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretmesi ve 

ihracatın 2024 yılında temel döneme göre %24 oranında yüksek olması beklenmektedir. ABD 

küresel ticaretteki %24’lük payı ile dünyanın en büyük ihracatçısı pozisyonunu sürdürecektir. 

Hindistan ise temel dönemde %18 olan payını 2024 yılında %20’ye çıkararak dünyanın en 

büyük ikinci pamuk tedarikçisi pozisyonunu sürdürecektir. Brezilya ve Sahra Altı 

Afrikası’ndaki en az gelişmiş ülkelerin de ihracat paylarını arttırmaları beklenmektedir. Öngörü 

döneminde, Çin dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı olma pozisyonunu koruyacaktır. 

Tüketiminde hızlı artışların gerçekleşmesinden etkilenerek, Çin’in küresel ticaretteki payının 

2024 yılında %39’a yükselmesi beklenmektedir. Bangladeş’in payı %10’dan %13’e 

yükselecektir. İthalatın Vietnam ve Endonezya içinde artması ve uluslararası pamuk 

piyasasındaki paylarının yükselmesi beklenmektedir.  

 

Mevcut raporda, belirsizliğin önemli kaynakları; tüketici talep düzeyi ve onun pamuk lifi için 

olan endüstriyel taleple ilişkisidir. Tüketici ürünlerinin üretimindeki önemli katma değere ve 

pamuk yerine sentetik liflerinin kullanıma ilişkin önemli fırsatlar bulunmasına bağlı olarak 

giyime yapılan tüketici harcamaları ile tüketilen pamuk miktarı arasındaki ilişkin önemli 
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derecede değişebilecektir. Çin’in pamuk politikası ve küresel düzeyde verimlilik artışına ilişkin 

öngörüler bir diğer belirsizlik kaynağıdır.  
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Tablo 1. Küresel hububat projeksiyonu 
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Tablo 1. Küresel hububat projeksiyonu (devamı) 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

1. No.2 kırmızı sert kışlık buğdayı, ABD fob Körfez (Haziran/Mayıs) 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 

3. No.2 sarı mısır, ABD fob Körfez (Eylül/Ağustos) 

4. İşlenmiş %100B, nominal fiyat miktarı, fob Bangkok (Ocak/Aralık) 
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Tablo 2. Küresel yağlı tohum projeksiyonu 

 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

1. Ağırlıklı ortalama yağlı tohum fiyatı, Avrupa limanı 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 

3. Ağırlıklı ortalama protein küspesi fiyatı, Avrupa limanı 

4. Ağırlıklı ortalama yağlı tohum yağı ve palm yağı fiyatı, Avrupa limanı 
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Tablo 3. Küresel şeker projeksiyonu 

 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

rse: ham şeker eşdeğeri 

HFCS: Yüksek früktozlu mısır şurubu 

1. Ham şeker dünya fiyatı, ICE sözleşmesi No. 11 yakın dönem, Ekim/Eylül 

2. İşlenmiş şeker fiyatı, Beyaz Şeker Vadeli Sözleşmesi no. 407, Euronext piyasası, Liffe, Londra, Avrupa, 

Ekim/Eylül 

3. ABD toptan liste fiyatı HFCS-55, Ekim/Eylül 

4. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 
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Tablo 4. Küresel et projeksiyonu 

 

 
 

 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

1. Kişi başına tüketim perkaende ağırlıktadır. Karkas ağırlık için perakende dönüşüm faktörleri sığır ve dana 

eti için 0,7, domuz eti için 0,78 ve koyun eti ve kanatlı eti için 0,88’dir. 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 
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Tablo 5. Küresel süt ürünleri projeksiyonu: Tereyağı ve peynir 

 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. Fob ihracat fiyatı, yağsız kuru süt, %1,25 süt yağı, Okyanusya 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 

3. Fob ihracat fiyatı, WMP %26 süt yağı, Okyanusya 

4. Kuru peynir altı suyu, Batı Bölge, ABD 

5. İhracat fiyatı, Yeni Zelanda 
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Tablo 6. Küresel süt ürünleri projeksiyonu: Süt tozları ve kazein 

 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. Fob ihracat fiyatı, tereyağı, %82 süt yağı, Okyanusya 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 

3. Fob ihracat fiyatı, WMP %26 süt yağı, Okyanusya 

4. Kuru peynir altı suyu, Batı Bölge, ABD 

5. İhracat fiyatı, Yeni Zelanda 
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Tablo 7. Küresel balık ve deniz ürünleri projeksiyonu 
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Tablo 7. Küresel balık ve deniz ürünleri projeksiyonu (devam) 

 

 
 

 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. Akuakültür balıkçılık üretiminin dünya birim değeri 

2. FAO, avlanma balıkçılığı üretiminin dünya eski gemi değerini öngörmektedir. 

3. Ticaretin dünya birim değeri (ihracat ve ithalat toplamı) 

4. Balık unu, %64-65 protein, Hamburg, Almanya 

5. Balık yağı, N. W. Avrupa 
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Tablo 8. Biyoyakıt projeksiyonu: Etanol 

 

 
Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. En küçük kareler büyüme oranı 

2. Toplam net ticaret için, bütün pozitif net ticaret pozisyonlarının toplamı 
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Tablo 9. Biyoyakıt projeksiyonu: Biyodizel 

 

 

 
 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. En küçük kareler büyüme oranı 

2. Toplam net ticaret için, bütün pozitif net ticaret pozisyonlarının toplamı 
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Tablo 10. Küresel pamuk projeksiyonu 

 

 

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür 

 

1. Cotlook A endeksi, Middling 1 3/32”, c.f.r uzak doğu limanları (Ağustos/Temmuz) 

2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir. 


