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2018/19 Sezonu Görünümü 

 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 18 Ocak 2018 tarihli son raporunda, 2018/19 
sezonuna ilişkin ilk buğday üretim öngörüsünü, yıldan yılda %2 oranında bir düşme ile 
742 milyon ton olarak açıklamıştır.  IGC; aynı sezon, Afrika ve Asya’ya kuvvetli 
yüklemeler ile desteklenen küresel buğday ticaretinin ise rekor düzeyde beklendiğini 
ve Hindistan’ın en büyük ithalatçı olabileceğini belirtmiştir.  Konsey; 2018/19 
sezonunda buğday stoklarına ilişkin olarak ise, tüketimdeki uzun süreli büyüme ile 
esas olarak başlıca ihracatçılarda olmak üzere, stoklarda son altı yılda ilk kez bir 
daralmanın olası olduğu yorumunda bulunmuştur. 
 

2017/18 Sezonu Görünümü 

 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 18 Ocak 2018 tarihli son raporunda, 2016/17 
sezonu sonunda 755 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday 
üretiminin, Temmuz 2017/Haziran 2018 döneminde, 23 Kasım 2017 tarihli 
öngörüsünden 8 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 757 milyon 
ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.   
 
IGC; 2016/17 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya buğday tüketiminin, 2017/18 döneminde, Kasın ayı öngörüsünden 2 milyon ton 
ve 2016/17 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 744 milyon ton düzeyinde olmasını 
beklemektedir.   
 
Konsey; 2016/17 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya buğday ticaretinin, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 
2016/17 sezonundan 2 milyon ton düşük, 174 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini 
öngörmektedir.   
 
IGC; 2016/17 sezonu sonunda 241 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 

dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden                
5 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 14 milyon ton yüksek, 254 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşmesini beklemektedir.   
 
Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, 
Rusya ve Ukrayna) 2016/17 sezonu sonunda 76 milyon ton miktarda gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden 
5 milyon ton yüksek ancak 2016/17 sezonundan değişmeden, 76 milyon ton düzeyinde 
öngörüldüğünü açıklamıştır.   



 

 
 

Dünya Buğday Durumu, milyon ton 
 

 14/15 
 
 

15/16 
 

16/17 
Tahmin 

17/18 
Öngörü 

23.11 18.01 

Üretim 730 737 755 749 757 

Tüketim 714 721 738 742 744 

Ticaret 153 166 176 174 174 

Stoklar 207 224 241 249 254 

 
Kaynak: “International Grain Council”.  Londra, İngiltere. 
 


