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2016/17 Sezonu Görünümü 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 28 Nisan 2016 tarihli son raporunda, 2015/16 
sezonu sonunda 318 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini tahmin ettiği dünya soya 
fasulyesi üretimini, Temmuz 2016/Haziran 2017 döneminde, 1 Nisan 2016 tarihli 
öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2015/16 sezonundan 1 milyon ton yüksek,  
319 milyon ton miktarda açıklamıştır. 
 
Konsey; birbirini takip eden dört sezondaki üretim artışı sonrasında, 2016/17’de 
özellikle mısır olmak üzere rekabetçi ürünlerin ekim alanlarının artışı nedeniyle dünya 
soya fasulyesi hasat alanının %1 oranında düşeceği öngörülmesine karşın, verimlerde 
varsayılan artış beklentisi ile üretimin yıldan yıla fazla değişmeyeceğini belirtmiştir.  
 
IGC; 2015/16 sezonu sonunda 318 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini tahmin ettiği 
dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2016/17 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton 
düşük ancak 2015/16 sezonundan 7 milyon ton yüksek, 325 milyon ton düzeyinde 
olmasını beklemektedir.   
 
Konsey; 2016/17 sezonunda yem ve gıda sektörlerinden soya ürünlerine olan talepteki 
büyüme ile desteklenen küresel soya fasulyesi kullanımının (yıldan yıla yaklaşık %2 
oranında) yükselmesinin beklendiğini belirtmiştir.  Raporda; kırma amaçlı kullanımın 
2016/17’de yıldan yıla %1,7 oranında artarak 288 milyon ton olarak öngörüldüğü 
açıklanmıştır.  İlaveten, gıda olarak kullanım da yıldan yıla %3,6 oranında bir artış  
(18 milyon tona) ve yem olarak kullanımda ise geçen sezona kıyasla %4,2 oranında bir 
artış (17 milyon tona)  öngörüldüğü not edilmiştir.  
 
IGC; 2015/16 sezonu sonunda 130 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini tahmin ettiği 
dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2016/17 döneminde, son öngörüsünden değişmeden 
ancak 2015/16 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 133 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. 
 
Konsey, 2016/17’de küresel soya fasulyesi ticaretinin Asya’ya olan yüklemelerdeki 
yükselme ile ilişkili olarak rekor düzeye ulaşacağının öngörüldüğünü belirtmiştir.   
 
IGC; 2015/16 sezonu sonunda 38 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini tahmin ettiği 
dünya dönem sonu soya stoklarının, 2016/17 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon 
ton ve 2015/16 sezonundan 6 milyon ton düşük, 32 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşmesini beklemektedir.   
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Konsey; 2016/17’de küresel soya fasulyesi arzlarının zirve düzeylerde genel olarak 
değişmeyeceği geçici olarak beklenirken, tüketimin daha da büyüyeceği 
beklendiğinden toplam stoklarda (%15,8 oranında) önemli bir azalma ile 
sonuçlanacağını belirtmiştir. 
 
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2015/16 
sezonu sonunda 20 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini tahmin ettiği dünya dönem 
sonu soya stoklarının, 2016/17 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2015/16 
sezonundan 3 milyon ton düşük, 17 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.   
 
Konsey, başlıca ihracatçıların 2016/17 sonundaki soya stoklarının yaklaşık %14 
oranında azalmasının beklendiğini belirtmiştir. 
 
 
Dünya Soya Durumu, milyon ton 
 

 13/14 
 

14/15 
Tahmin 

15/16 
Öngörü 

16/17 
Öngörü 

01.04 28.04 

Üretim 285 320 318 320 319 

Tüketim 281 311 318 327 325 

Ticaret 114 127 130 133 133 

Stoklar 28 38 38 33 32 

 
 


