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- Kanada-AB Serbest Ticaret Anlaşması
- Kanada Bezelye İhracatı
- Hindistan Bakliyat Sektörü
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HİNDİSTAN BAKLİYAT ÜRETİMİNDE 
KENDİ REKORUNU KIRMAYA 
HAZIRLANIYOR

 Hindistan bakliyat üretiminde kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Rabi sezonu denilen 
Ekim – Mart döneminde bakliyat ekim alanı Ocak ayı itibariyle geçen sezona kıyasla 142 milyon 
dönümden 158 milyon dönüme ulaştı.  

 Özellikle Desi Nohut ürünündeki yüksek fiyatlar, üreticileri nohut üretimine yöneltti. Bu 
yönelmeyi Ekim ayı başlarında sona eren Muson yağışlarının da desteklemesi ürünün üretimini net 
bir şekilde artırdı.  

 Mevcut iklim şartlarının aynı şekilde devam etmesi ve önümüzdeki iki ay içerisinde olağan 
dışı iklim koşullarının görülmemesi durumunda bakliyat hasatının yeni bir rekora imza atması bek-
leniyor. Hindistan’ın 2016/17 sezonundaki bakliyat hasatının 22 milyon ton civarında gerçekleşe-
rek, 20,7 milyon tonluk hedefinin üzerine çıkması beklenmektedir. Bu rakam 2015/2016 sezonunda 
kötü hava şartları nedeniyle 16,5 milyon ton olarak belirlenmişti.

 Kharif sezonu olarak adlan-
dırılan (Temmuz 2016/ Ekim 2016) 
dönemindeki hasat da hedeflenen 7,3 
milyon tonluk miktarın çok üzerinde 
8,7 milyon ton seviyelerinde gerçek-
leşti.  

 Özellikle, son rabi sezonun-
da (Ekim-Mart), bakliyat hasatının 
hava şartlarından olumsuz etkilene-
ceği bilindiğinden 10,9 milyon ton-
luk bir üretim gerçekleşeceği öngö-
rülmüştü. 2014 yılından itibaren her 
yıl Hindistan’da rabi sezonunda kötü 
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hava şartları görülmüş olduğundan, ticari taraflar hedeflerini belirlerken ihtiyatlı karar vermektedir. 
Kharif sezonunda gerçekleşen rekor hasat, rabi ürünleri için daha fazla ayrılan ekim alanı ve Ka-
nada, Avustralya, Batı Afrika ve Myanmar’dan alınan ithal ürünlerin etkisiyle fiyatlarda bir miktar 
düşüş yaşandı.

 Bu itibarla, nohut fiyatlarında düşüş görüldü ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek 
hasatın ardından bir miktar daha azalma beklenmektedir. 

HİNDİSTAN’IN NİSAN–ARALIK 2016 BAKLİYAT 
İTHALATI 3,7 MİLYON TON

 3 ay önce gerçekleşen büyük çaplı kharif sezonu (Temmuz 2016/ Ekim 2016) hasatı ve rabi 
ürünleri için olumlu beklentilere rağmen Hindistan’ın bakliyat ithalatı artmaya devam etmektedir. 
Olağan dışı hava şartlarının ardından buna bağlı olarak ortaya çıkan ve iki yıl süren düşük talep ve 
kırsal kesimin gelir düşüklüğünün ardından, gıda ürünlerine ve özellikle bakliyat ürünlerine yönelik 
talep artış gösterdi. 

 Hindistan’ın bakliyat sektörü istatistiklerinin hesaplanmasında Nisan ayından itibaren mali 
yıl baz alınmaktadır. Nisan ayından Aralık ayına kadar geçen dönemde Hindistan’ın bakliyat ithalatı 
3,7 milyon ton seviyelerinde gerçekleşti.  

HİNDİSTAN’DA 31 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 
BİTKİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ

 Hindistan’da 31 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bitki karantina yönetmeliği 
Hindistan’daki ithalatçıları ve Hindistan ile çalışan ihracatçıları endişelendiriyor. Ürünün menşe-
i’sinde istisnasız metil bromür fumigasyonunun yapılmasının gerekmesi ithalatı etkileyebilecek risk 
faktörleri arasındadır. İhracat yapan ülkeler, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Bitki Karantinası 
mevzuatı’na ilişkin Hindistan makamlarıyla çalışmak durumunda kalacaklardır.   

 Hindistan’ın Şubat ayında sunulmak üzere hazırlanmakta olan yıllık bütçesinde, tarım sek-
töründe itici güç olması beklenen bakliyat sektörünü de içeren çeşitli üretim geliştirme programları 
için ayrılan daha büyük yatırım fonlarının olması öngörülmektedir.

Kaynak : Pulse Market Report Şubat 2017

Dünyadan Sekt
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KANADA BEZELYE  İHRACATI 16-22 
OCAK HAFTASINDA HIZ KESTİ

 Kanada Tahıl Konseyi tarafından verilen verilere göre, Kanada 16-22 Ocak haftasın-
da bezelye ihracatı gerçekleştirmedi. 
 Ancak, yılın başından bu yana gerçekleştirilen 1,9 milyon tonluk bezelye ihracatın-
da geçen yıla kıyasla yaklaşık 400.000 ton artış görülmektedir.

 Kanadalı üreticiler bu hafta boyunca 79.600 ton’luk bezelye piyasaya sundu. Böyle-
ce, geçen yılın aynı dönemine kıyasla piyasaya sunulan bezelye üretim miktarı 1,8 milyon 
tondan 2,5 milyon tona artmış oldu. 

Kaynak :  Western Producer 27.01.2017
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AVRUPA PARLAMENTOSU ULUSLARARASI 
TİCARET KOMİTESİAVRUPA’NIN  KANADA 
İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TİCARET 
ANLAŞMASINI ONAYLADI

 Avrupa Birliği-Kanada Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin (CETA) aylarca süren 
protesto ve tartışmaların ardından Uluslararasi Ticaret Komisyonu’nun olumlu görüşleriyle 
anlaşmanın yürürlüğe girmesine bir adım daha yaklaşıldı.  
 Kanada ile yapılan kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması, Avrupa’nın diğer tica-
ret anlaşmalarının seviyeleri konusunda bir gösterge ve Amerikan Başkanı Donald Trump’ın 
beklenen korumacı yaklaşımı karşısında ise bir denge unsuru olarak görülmektedir.
 Kanada-Avrupa Birliği Ekonomik ve Ticaret Anlaşmasi’nın merkez sol S&D grubu 
koordinatörü  Sorin Moisa, bu anlaşmanın Kanada ile yapılan bir serbest ticaret anlaşma-
sının ötesinde, Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerle nasıl bir iletişim kurulacağı noktasında da 
gösterge olacağını belirtti.    
 CETA’nın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlemontosundan alınacak onaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Uluslararası Ticaret Komitesinde yapılan oylamada 25 evet ve 15 hayır oyu 
ile anlaşmanın yürürlüğe girmesi yönünde karar çıkmıştır. Şubat ayı ortasında da Avrupa 
Parlamentosu tarafından onay verilecek gibi görünmektedir. 
 Ocak ayı sonunda yapılan görüşmelerde, Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri, Ka-
nada ve Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi 
planlayan ve Trans Pasifik ortaklığından çekilen Trump’ın uygulayacağı korumacı politilka-
ların olumsuz etkilerinden bahsederek anlaşmaya destek verilmesi gerektiğini belirtti. 
Avrupa Birliği Komisyon Üyesi Cecilia Malmstrom, Kanada’yı belirsiz ve zor şartlar altında 
her zaman iyi bir iş ortağı olarak tanımlamıştır.   
 Avrupa Parlamentosunun 751 üyesi CETA için oylama yapmış olsa da, Avrupa 
Birliği’nin 28 üye devleti parlamentolarının onaylarını beklemesi ve ithalat tarifelerinin kal-
dırılacak olması nedeniyle anlaşmanın ancak Mart veya Nisan ayında yürürlüğe girmesi 
öngörülmektedir.    
 CETA’nın Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki ticareti %20 oranında artıracağı, Av-
rupa Birliği ekonomisine yılda 12 milyar Euro (yaklaşık 12,9 milyar $), Kanada ekonomisi-
ne ise yılda 9 milyar Amerikan doları katkı sağlayacağı beklenmektedir.  
 CETA’nın ve daha geniş kapsamlı Avrupa Birliği-Amerika Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı’nın çok uluslu şirketleri daha da güçlendireceği görüşünde olan gruplar-
dan ve sendikalardan aldığı yoğun eleştiriler nedeniyle bundan sonra da çok tartışılacağı 
tahmin edilmektedir.  

Kaynak  Reuters News Agency 24.01.2017
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