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2015/16 Sezonu Görünümü 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 25 Şubat 2016 tarihli son raporunda, 2014/15 
sezonu sonunda 728 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday 
üretiminin, Temmuz 2015/Haziran 2016 döneminde, 21 Ocak 2016 tarihli 
öngörüsünden 1 milyon ton ve 2014/15 sezonundan 4 milyon ton yüksek, 732 milyon 
ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.   
 
Konsey, 2015/16 sezonu dünya buğday üretiminin Asya, BDT, Kuzey Afrika ve 
Avrupa’nın bazı bölgelerindeki artışlar ile yıldan yıla yaklaşık %1 oranında yüksek 
olarak kayıtlardaki en yüksek düzeyde öngörüldüğünü belirtmiştir. 
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 716 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya buğday tüketiminin 2015/16 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden değişmeden 
ancak 2014/15’den 3 milyon ton yüksek, 719 milyon ton düzeyinde olmasını 
beklemektedir.   
 
Konsey, dünya buğday tüketiminin 2015/16’da, gıda ve yem olarak kullanımdaki 
artışları içerek yıldan %0,5 oranında yükselmesinin beklendiğini belirtmiştir.  Raporda; 
buğdayın küresel doğrudan insan gıdası olarak kullanımının, 2015/16’da, yıldan yıla 
%0,7 oranında yüksek, 484 milyon ton düzeyinde öngörüldüğü açıklanmıştır. Buğdayın 
yem olarak küresel kullanımının ise 2015/16’da yıldan yıla %1,5 oranında bir artış ile 
145 milyon ton düzeyinde öngörüldüğü ifade edilmiştir.  İlaveten; buğdayın küresel 
endüstriyel kullanımının 2015/16’da, yıldan yıla değişmeden, 22 milyon ton miktarda 
öngörüldüğü belirtilmiştir.  
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 153 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya buğday ticaretinin, 2015/16 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden değişmeden 
ancak 2013/14 sezonundan 1 milyon ton düşük, 152 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngörmektedir.   
 
Konsey, 2015/16’da dünya buğday ticaretinin yıldan yıla yaklaşık %1 oranında aşağıda 
öngörüldüğünü ve ticaret değerinde geçen seneden düşüşün büyük çoğunluğunun 
özellikle İran ve Türkiye’de olmak üzere Yukarı Doğu Asya’da olduğunu belirtmiştir.   
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 200 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2015/16 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden  
değişmeden ancak 2014/15 sezonundan 13 milyon ton yüksek, 213 milyon ton 
düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.   
 

mailto:hikmet.boyacioglu@okan.edu.tr


2 
 

Konsey, 2015/16 sonu dünya buğday stokları öngörüsünün yıldan yıla yaklaşık %6 
oranında yüksek olduğunu belirtmiştir.   
 
IGC; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya 
ve Ukrayna) 2014/15 sezonu sonunda 63 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin 
ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2015/16 döneminde, Ocak ayı 
öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2014/15 sezonundan 7 milyon ton yüksek,  
70 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.   
 
Konsey, sekiz başlıca ihracatçı ülkenin toplam buğday devir stoklarının 2015/16 
sezonunda yıldan yıla yaklaşık %10 oranında bir artış ile son beş-yılın en yüksek 
düzeyinde öngörüldüğünü belirtmiştir. 
 
 
Dünya Buğday Durumu, milyon ton 
 

 12/13 
 

13/14 
 

14/15 
Tahmin 

15/16 
Öngörü 

21.01 25.02 

Üretim 657 717 728 731 732 

Tüketim 679 699 716 719 719 

Ticaret 142 157 153 152 152 

Stoklar 170 188 200 213 213 

 


