
ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA)
KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET 

SIĞIR VE DANA ETİ 

Küresel Üretim 

Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya tek başına bu büyümenin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Brezilya 

genişleyen ihracatı ile canlanmakla beraber, yerli sanayi ile ilgili endişelerle yüz yüze gelebilir. 

Arjantin’in üretimindeki artış, politikalarındaki olumlu gelişmeler ve hayvan sayısındaki genişleme ile 

devam edecek. Kuraklıktan etkilenen sürülerin elden çıkarılmasının ardından sürülerin yeniden 

oluşturulması sebebi ile Avustralya’da sığır eti üretimi geriliyor (Tablo-1). Tablo’da Türkiye’nin üretimi 

2018 Ekim itibarı ile 1 milyon 600 bin ton ve tüketimi 1 milyon 628 bin ton düzeyinde tahmin 

edilmiştir.  

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık 

eşdeğeri) 

Not: Sığır ve dana eti tahminleri bazı ülkeler için diğer büyükbaşların etini, özellikle Hindistan tahminleri 

mandayı kapsamaktadır. 2015'ten itibaren şu ülkeler hariç tutulmuştur: Arnavutluk, Azerbaycan, Fildişi Sahili, 

Gürcistan, Gana, Jamaika, Senegal ve Özbekistan. Bir yılın altındaki ayın gösterimi, o yılın tahmininin 

yayınlandığı ayı ifade eder. 

2018 Ekim



Küresel Ticaret 

2018 yılında küresel ihracatın, Brezilya, Avustralya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 

yapılan ihracat ile yaklaşık yüzde 3 artarak 10.1 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Doğu 

Asya'daki talep güçlü kalacak. Özellikle yerel üretimin tüketimin karşılayamaması sebebi ile Çin, 

ticareti sürüklemeye devam edecek.  Petrol üreten bölgeler, nispeten düşük petrol fiyatlarından 

kaynaklı sıkıntılarla karşılaşmaya devam edecek ve bu durum da ekonomik büyüme ve istikrarı 

engellemekte. 

Tablo-2: Sığır ve Dana Eti Ticareti – Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) 

Not: Sığır ve dana eti tahminleri bazı ülkeler için diğer büyükbaşların etini, özellikle Hindistan tahminleri 

mandayı kapsamaktadır. 2015'ten itibaren şu ülkeler hariç tutulmuştur: Arnavutluk, Azerbaycan, Fildişi Sahili, 

Gürcistan, Gana, Jamaika, Senegal ve Özbekistan. Bir yılın altındaki ayın gösterimi, o yılın tahmininin 

yayınlandığı ayı ifade eder. 

2018 Ekim



Tablo-3: Sığır Hayvan Varlığı  – Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 baş) 

Not: Diğer büyükbaşları içerebilir. 2015 yılından beri Kolombiya ve Venezuela hariç tutulmuştur. Bir yılın 

altındaki ayın gösterimi, o yılın tahmininin yayınlandığı ayı ifade eder. 

Toplam sığır hayvan varlığı 
2018 Ekim



Tablo-4: Sığır (Canlı) Ticareti – Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 baş) 

Not: Diğer büyükbaşları içerebilir. 2015 yılından beri Kolombiya ve Venezuela hariç tutulmuştur. Bir yılın 

altındaki ayın gösterimi, o yılın tahmininin yayınlandığı ayı ifade eder. 

ABD üretimi ve ihracatı 

Amerika Birleşik Devletleri hayvan varlığındaki genişlemenin dördüncü yılına girerken üretim, 2018 

yılında yaklaşık yüzde 3 artarak rekor seviyede 12.4 milyon tona çıkması bekleniyor. Yüksek arz ve 

ABD sığır eti fiyatlarının düşük seyretmesi, Meksika, Kanada ve Doğu Asya'daki büyük pazarlara 

yapılan ihracatları artıracak. Birleşik Devletler, Asya pazarlarında, Avustralya’nın sürüsü genişledikçe 

onun karşısında yenilenen bir rekabet ile karşılaşacak. Amerika'nın Japonya'da, Avustralya'nın 

genişleyen tarife avantajıyla da uğraşması gerekecek. Bununla birlikte, 2018'de ABD doları nispeten 

daha zayıf olursa, ABD sığır eti ihracatını teşvik edebilir. 

Toplam ithalat 



Çin’in Kırmızı et ve Kanatlı eti ithalatı tahmini (2018): 

Düşüş ve Sınırlı Büyüme 

2018 yılında Çin'in sığır ve kanatlı et ithalatının sırasıyla yüzde 11 ve 7 oranında artması öngörülüyor. 

Çin’deki güçlü talebinin durgun ya da azalan üretime eklenmesine rağmen, ithalatta ilave büyüme, 

kilit bir küresel ticaret aktörü olan Birleşik Devletlerin arzını sınırlayan kısıtlamalarla sınırlandı. 

Mevcut durumda Birleşik Devletler, son derece patojen kuş gribi (HPAI) kısıtlamaları nedeniyle kanatlı 

etini Çin'e ihraç etmeye uygun değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs 2017'de Çin'in sığır eti 

pazarına tekrar erişse de, ABD'nin ticaret fırsatlarını en üst düzeye çıkarma kabiliyetini kısıtlayan 

pazar şartları nedeniyle, sevkiyatların kısa sürede sınırlandırılması muhtemel görülmektedir. Çin, 

dünyanın sırasıyla ikinci ve yedinci en büyük sığır eti ve kanatlı eti ithalatçısı olup, tahmini ticaretin 

sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 5'ini oluşturmaktadır. 

Sağlam Talep, İthalatta Büyümeyi Destekliyor ... 

Amerika, Çin sığır eti pazarına 2003'te erişimini kaybettiğinde o zamanlar küçük olan 15 milyon 

dolarlık pazarda üçte iki pazar payıyla lider tedarikçiydi. Bireysel gelir düzeyindeki ve nüfus artışı 

nedeniyle takip eden 13 yıl boyunca Çin tüketicileri, giderek daha fazla kırmızı et ve kanatlı eti tüketti. 

Geleneksel olarak en az tüketilen et olmasına rağmen, kanatlı ve domuz eti fiyatlarında görülen fiyat 

artışları (düşük üretim nedeniyle) sığır eti fiyatlarının nispeten daha uygun kalmasını sağlamış ve sığır 

eti tüketimi, son beş sene içerisinde kanatlı ve domuz etinden daha hızlı büyümüştür.  

…Ve Tüketiciler İçin Şiddetli Rekabet Sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden girdiği Çin sığır eti pazarı yalnızca birkaç katı büyümedi, aynı 

zamanda çok daha rekabetçi bir hale geldi. Son 5 yılda, büyük sığır eti ihracatçılarının çoğu, Çin'e 

toplam ticaret hacmi içerisindeki satış paylarını artırdı ve bu kazançlarını korumak için çalışacak. Çoğu 

durumda, özellikle Uruguay ve Arjantin için, Çin önemli bir pazar haline geldi. Potansiyel ABD ihracatı, 

fiyat ve kur farkları, rakiplerin halihazırda kurulmuş olan ticaret hizmetleri ve Çin'in mermerimsi yağlı 

sığır eti yerine yağsız sığır eti tercihi ile (ABD sığır eti için önemli bir unsur) mücadele etmek zorunda 

kalacaktır. 

Çin’in Dana İthalatına İlişkin Bir Görünüm. 

Çin'in 2018 yılında 2017'den % 11 daha yüksek bir oranda, yaklaşık 1.0 milyon ton civarında bir ithalat 

yapması bekleniyor. Brezilya, Uruguay ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri güçlü ihracat 

büyümelerini sürdürerek en büyük tedarikçiler olmaya devam edecek. Daha önce Çin'in en büyük 

ihracatçısı olan Avustralya’nın bu ülkeye olan ihracatı, ülkesindeki sürülerin yeniden yapılandırma 

süreci devam etmesi nedeniyle yaşanan arzın düşüklüğü dolayısıyla sınırlı kalacak. ABD sığır eti 

Avustralya ve Kanada'dan gelen diğer yüksek kaliteli sığır eti ürünleri ile rekabet edecek ancak 

protokolde belirtilen şartlar tarafından sınırlandırılacaktır. Bununla birlikte, ABD sığır etinin Çin'de iyi 

bir ünü bulunmaktadır ve lüks pazarlarda başarı bulabilir. 


