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Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, değerli sektör temsilcilerimiz ve 

misafirlerimiz, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Türkiye Un 

Sanayicileri Federasyonu koordinasyonunda düzenlemiş olduğumuz ve 2013/14 sezonunu 

değerlendireceğimiz toplantımıza hoşgeldiniz.   

Yaklaşık 1 yıldır, Medeniyetler şehrimiz Mardin’de yapmayı planladığımız bu toplantının 

önemi 2013 yılının ilk günlerinden itibaren hızlanan barış süreci nedeniyle bölgemiz 

açısından daha da önemli hale gelmiştir.  Barış süreci'nin ekonomik etkileri Güneydoğu ve 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilmeye başlamıştır.   

2013'ün ilk çeyreğinde Güneydoğu Bölgesi'ne kullandırılan toplam nakdi kredilerin artış hızı 

Türkiye geneline göre yaklaşık 2 kat fazla olmuştur. Bölge'ye kullandırılan krediler bir 

önceki çeyreğe göre %11 artışla 39,9 milyar liraya yükselmiştir.  Aynı dönemde bankacılık 

sektöründeki toplam kredi artış oranı ise çeyrek % 5 seviyesinde kalmış, yıllık bakıldığında 

güçlü bir artış dikkat çekmektedir. Yıllık bölgeye yönelik kredi artışı %36, Türkiye 

genelinde ise %19 olmuştur.  

En büyük ümidimiz, toplantımızın da gerek barış sürecine gerekse sektörümüze faydalı 

olması yönündedir. 

2013/14 sezonu için tüm beklentilerimiz ve global ölçekte yapılan tahminler iyimser bir 

tabloyu göstermektedir.  Şimdi, kısaca bu bilgileri size vermeye çalışacağım. 

 



1. Ekim alanları ve verim artışı beklenmektedir.  Bunun en önemli nedeni yüksek 

buğday fiyatlarıdır. 

2. İklimsel koşullar bölgemiz ülkelerinin içinde bulunduğu bölgelerde; özellikle 

Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da çok uygun olarak 

gelişmiştir. 

3. Dünya buğday üretimi, geçen yıla göre %7’lik bir artışla 700 Milyon Ton’a 

yükselmesi beklenmektedir.  Özellikle Karadeniz Bölgesi ülkeleri olmak üzere, 

buğday üretimi olan ülkelerin hemen hepsinde üretim artışı beklenirken, ABD’de 

yaklaşık %10’luk bir düşüş beklenmektedir.  Dünya buğday üretiminin yaklaşık 

%20’sini (1. Sırada) karşılayan AB’de %5’lik artışla üretimin 138.8 milyon ton, 

ikinci sırada yer alan Çin’in 121 milyon ton, Karadeniz Bölgesi 12 ülkenin(FSU-12) 

107.1, Hindistan’ın 92 milyon ton, Kanada’nın 29 milyon ton, Avusturalya’nın 24.5 

milyon ton, Türkiye’nin 17.6 milyon ton, İran’ın 15.5 milyon ton olması beklenirken 

ABD’nin geçen seneye göre azalış göstererek 55.98 milyon üretim yapması 

beklenmektedir. 

4. Yıllık bazda karşılaştırıldığında, 2013/14 dönemi dönem sonu stoklarında artış 

beklentisi tahmin edilirken, dönem başı stoklarının; başta Rusya, Ukrayna ve 

Kazakistan’ın stoklarının 2012/13 döneminde tamamıyla tükenmesi nedeniyle 

yaklaşık 20 milyon ton azalışla 180 milyon tona inmesi tahmin edilmektedir. 

5. Karadeniz bölgesi ülkelerinin 2012/13 sezonu ihraç stokları Aralık ayı sonunda 

tükenmiştir.  Buna rağmen, özellikle Nisan ayında Mart ayına göre Türkiye’ye 

Rusya’dan yapılan buğday ihracatında 73,000 tonluk artış görülmüştür.  Toplam 

olarak 2012 Temmuz-2013 Nisan sonu Rusya’dan buğday ithalatımız 1,976.6 Milyon 

tona ulaşmış bulunmaktadır. 

6. Bu çerçevede, dünya buğday ihracatının 2013/14 sezonunda bir önceki sezona göre 

%6’lık artış göstereceği tahmin edilmektedir.  Bu artışta en büyük pay tahmin 

edeceğiniz üzere, Karadeniz bölgesi ülkelerinde yaşanacaktır. Üç ülkenin toplam 

ihracatının 25 milyon tondan 35 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.  Ayrıca, 

Arjantin ve Hindistan’ın buğday ihracatının artışı beklenirken, AB-27, Avusturalya 

ve ABD’de ihracatta azalış tahmin edilmektedir.  

7. Bu beklentiler sonucunda, ithalatında artış beklenen ülkelerin genişleyen nüfuslarına 

göre kişi başı gıda tüketimlerinde artış beklenmektedir.  Mısır fiyatlarındaki gevşeme 

neticesinde de yemlik buğday talebinde azalış tahmin edilmektedir.   



8. Buğday ihracatçı ve ithalatçısı ülkeler arasında piyasa paylarında ciddi değişiklikler 

beklenmektedir.  AB-27 ülkelerinde üretimlerindeki artış olmasına rağmen 

ihracatında azalış beklenmesi Karadeniz bölgesi ülkelerinin ihracat artışı ile 

dengelenirken, buğday ithalatında Türkiye ve İran’ın geçen seneye göre daha az 

ithalata ihtiyaç duyacağı, bunun yanında finansal sorunlarını çözmesi beklenen Mısır 

ve S.Arabistan’ın ithalatında artış beklenmektedir. 

9. Karadeniz ülkelerinde artan ihracat beklentisi ile buğday ithalatçısı ülkelerinin 

iyimser üretim beklentileri nedeniyle taleplerinin baskı altına alınması, AB 

ülkelerinde üretim artışı neticesinde maliyetlerin azalmasının beklenmesi neticesinde 

zaten gevşeme yönünde hareket eden buğday fiyatlarının, piyasaların orta-uzun 

dönem uyumunu yansıtacak biçimde düşmeye devam edeceği beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, buğdayımızı, üretimi ve ticareti için toplantımız çerçevesinde 

kongrelerimizde bizi yalnız bırakmayan, bizi kırmayarak bölge toplantımıza, Mardin’e gelen 

ve 1. Panelimizde konuşmacı olarak yer alan IKAR Direktörümüzden Karadeniz Bölgesine 

ilişkin beklentilere ilişkin daha detayda bilgilerimizi alacağız.  Kanada Elçiliği Tarım 

Müsteşarımızdan Global buğday ticaretini dinleyeceğiz.  TMO’dan ise, Türkiye ölçeğinde 

durum değerlendirmesini yapmasını bekleyeceğiz.  ABD Tarım Bakanlığı’nın geçen seneye 

göre %13.50 artış(15.5 milyon tondan 17.6 milyon tona) olarak hesapladığı üretim tahmini 

TMO olarak nasıl algılanıyor, bunu anlamaya gayret edeceğiz.  2. Panelde ise, Dernek 

temsilcilerimizden bölgelerindeki durumları dinleyip, Türkiye için bir sonuç çıkarmaya 

çalışacağız. 

Burada 2. Panel oturumunda bölgemize ilişkin değerlendirmeler yapmadan önce, sizlere un 

sanayimiz, dünyadaki yerimiz ve orta-uzun dönem programımızı sunacağım. 

Bu organizasyonun yapılmasında başta Mardin’li un sanayicilerimiz olmak üzere tüm 

sponsor ve sergi katılımcılarımıza siz değerli sektör temsilcisi ve misafirlerimize teşekkür 

eder ve toplantımızın sektörümüze hayırlı olmasını diler, şükranlarımı sunarım.   

 

 

 

 

 

 



                                       

 


