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Başkanın Sunumu, 

Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli daha yüksek katma değere dönüştürmek 

toplam refahımızın artması açısından büyük önem taşımaktadır.İşte tam bu noktada 

tarımı 

değerlendirirken 

üretim ve ihracat 

miktarımızı, ithalat 

dengemize 

oranlamamız için 

tarım ürünlerimizi 

ne kadar 

ürettiğimize ve ne 

kadar ihraç 

ettiğimize göre 

başarı durumumuzu belirlememiz şarttır. Tarımsal üretim sürecinin, sanayi 

sektöründeki üretim sürecine göre oldukça uzun olması, tarımsal ürünlerde dışa 

bağımlılık oranımızın yüksek olması nedeniyle üretimin talebe göre ayarlanması 

noktasında hangi tarımsal ürünü neden daha çok üretmeliyiz sorusuna da cevap 

aramaya çalışmalıyız. 

Geçen yıllarda tarımsal üretim ve bu ürünlerin pazar payı konusunda sektör temsilcisi 

üyelerimizle yapılan toplantı ve çalıştayların sonuçlarını paylaşarak en azından 

bölgemizde üretim deseni oluşturmaya gayret ettik. 

Dane Mısır, kullanım alanına göre gelişmekte olan ülkelerde buğday ve pirinç 

sonrasında en çok tüketilen en önemli temel gıdalardan birisidir. Özellikle Sahra altı 

Afrika ve Latin Amerika’da nüfusun neredeyse yarısının tüketmekte olduğu mısır, 

dünya çapında da yaklaşık 900 milyon insanın tercih ettiği gıda maddesidir. Mısır 

ayrıca tüm dünyada hayvan yemi olarak da en çok tercih edilen tahıl ürünlerinden 

biridir.Ve ne yazık ki hayvanlar mısır tüketiminde insanlarla yarışmaktadır. Bizler bu 

yarışı gelecek yıllarda kaybetmemek için bu kadar değerli bir besin maddesinin 

önemine daha dikkat etmemiz gerekiyor.2025 yılına kadar mısırın gelişmekte olan 

ülkelerde en çok tüketilen gıda ürünü olacağı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak 

2050 yılına kadar mısır üretiminde verimin düşeceği ve gelişmekte olan ülkelerin 

daha çok mısır ithalatı yapmak zorunda kalacağı da tahminler 

arasındadır.Günümüzde ise mısırın en çok tüketildiği ülke ABD’dir. 2015/16 

sezonunda bir önceki sezona göre yaklaşık 2 milyon tonluk bir düşüşle tüketim 

miktarı 300 milyon tona gerilemiştir. 2015/16 sezonunda 300 milyon ton civarında 

olan ABD’nin mısır tüketiminin, 2016/17 sezonunda da 330 milyon tona yükselmesi 

öngörülmektedir. 

Bugün başta Brezilya olmak üzere  Çin, ABD, Güney Afrika ve bioyakıtı teşvik eden 

diğer ülkeler de biyoyakıt üretimi hızla artmaktadır.Biyoyakıtın en ucuz üretilebilir 

hammaddesi mısırdır. Bioyakıt amaçlı mısır üretimine ayrılan tarım arazisi her yıl 

daha da genişlemektedir. Dünya mısır tüketimi kullanım alanlarının artmasıyla 

(özellikle ethanol imalinde) tüketim değerleri son 10 yılda daha da artmıştır. IGC 

tarafından biyoetanol üretimi amaçlı mısır kullanımının, fiyat azalmalarına bağlı 
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olarak daha fazla mısırın bu alana gitmesi ile birlikte, 170 milyon tonu ABD’de olmak 

üzere toplam 285 milyon tona ulaşmış olduğu belirtilmektedir. 

Ülkemiz de mısır kullanım miktarı 7 milyon tonu aşarken Üretilen mısırın %78’i 

hayvan beslenmesinde yem maddesi olarak, yüzde 15’i nişasta sanayinde, yüzde 5’i 

yerel tüketim, yüzde 3’ü ise endüstriyel alanda değerlendirilmektedir. Kişi başına yıllık 

mısır tüketimi 19 kg civarındadır. 

Türkiye mısır ithalatında ise, yıldan yıla değişmekle ve 1,5- 2 milyon tona kadar 

çıkabilmekle birlikte 2016 pazarlama yılında 565 bin tondur. İthalat miktarını 

belirleyen, yem sanayinin ihtiyacının ne kadar olduğudur. Nitekim son yıllarda 

hayvansal üretimdeki artış, yem ihtiyacını artırırken yüksek miktarlı artışlarına 

rağmen yurtiçi mısır üretiminin bunu karşılayamaması dönemsel olarak ithalat 

miktarında da artışa yol açmıştır. Mısır üretiminde mevcut desteklemeler 

incelendiğinde; Üreticilerin, diğer tahıl grubu ürünlerde olduğu gibi temel olarak fark 

ödeme destekleri (2 kr/kg) ile gübre-mazot (11,4 TL/da) ve toprak analizi (2,5 TL/da) 

desteklerinden faydalandığı görülmektedir. 2016 yılı itibarıyla bu desteklerin toplamı 

31 TL/ton iken, 2015 yılında aynı tutar 55 TTL/ton dur. Fark ödeme desteğindeki 2 

kuruşluk azalma bu düşüşün temel nedenidir. 

Yaklaşan Mısır sezonunda dünya ve Türkiye öngörülerine dayanarak hazırladığımız 

2017 Yılı Dane Mısır Raporumuzda, Uluslararası Hububat Konseyi , Trade Map, 

TUİK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2015-2016 yılları arasında yayınladı 

istatistiki bilgiler ile Amerikan Tarım Bakanlığı karşılaştırılmış 2017/2018 öngörüleri 

üzerinden beklentiler tahmin edilmiştir. 

Bereketli bir sezon diliyoruz. 

Saygılarımla. 

 

Murat KAYA 

  Başkan 
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GİRİŞ 
 
Türkiye’de son 10 yılda mısır üretimine paralel olarak verimde de düzenli bir artış 
görülmektedir. 2001 yılında dekar başına 400 kilogram olan verim, 2012 yılında  
ortalama 739 kilograma 2015 yılında 930 kğ ve 2016 yılında 941kğ ma yükselmiştir. 
Bu verimlilik oranları ile Türkiye, dünya ortalamasının üzerindedir. 
 
Uluslararası Hububat Konseyinin 2016/17 ve 2017/2018 öngörülerinin 
karşılaştırmasına yer verilen bu raporda konseyin öngörüleri irdelenmeye 
çalışılmıştır. 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 2017 tarihli son raporunda, 2016/17 sezonu 
sonunda 1.069 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü DÜNYA MISIR 
ÜRETİMİNİN, Temmuz 2017/Haziran 2018 döneminde, 25 Mayıs 2017 tarihli 
öngörüsünden 1 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 44 milyon ton düşük, 1.025  
milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır. 
 
IGC; 2016/17 sezonu sonunda 1.050 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini 
öngördüğü DÜNYA MISIR TÜKETİMİNİN, 2017/18 döneminde, geçen ayki 
öngörüsünden 1 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 1.055 
milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir. 
 
Konsey; 2016/17 sezonu sonunda 139 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini 
öngördüğü DÜNYA MISIR TİCARETİNİN, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden 3 
milyon ton ve 2016/17 sezonundan 4 milyon ton yüksek, 143 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngörmektedir. 
 
IGC; 2016/17 sezonu sonunda 228 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü 
DÜNYA DÖNEM SONU MISIR STOKLARININ, 2017/18 döneminde, son 
öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2016/17 sezonundan 30 milyon ton düşük, 
199 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 
gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2017/18 
döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2016/17 sezonundan 6 
milyon ton düşük, 70 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır  
MAYIS 2017 
 
 
 
 
 
 
TEMMUZ 2017 
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SON 5 YIL PİYASA DURUMU 
 
Dünya mısır üretimi son 5 piyasa yılı içerisinde gösterdiği artışla birlikte 870 milyon 
tondan 1 milyar ton sınırının üzerine çıkmıştır. Giderek artan hayvansal üretime 
yemlik kullanımın yanı sıra biyoyakıt başta olmak üzere endüstriyel kullanımdaki artış 
bu gelişimin en önemli etkenleridir. Yine son 10 yıllık dönemde Ukrayna, Rusya, 
Hindistan gibi ülkelerdeki ekim alanlarındaki genişleme de üretimi olumlu yönde 
etkilemiştir. Bunlara ek olarak artan verim de üretim artışındaki en önemli etkenlerden 
birisidir. 
 
 

 
 
 
Mısır üretim ve ekim alanında en 
önemli ülkeler sırasıyla ABD, Çin ve 
Brezilya’dır. Üretimde ABD’nin oransal 
ağırlığı büyük iken, ekim alanı 
büyüklüğünde Çin bu ülkeye yakındır. 
Ancak Çin’in mısır veriminin 5,7 ton/ha 
(2015/2016 PY) ile ABD’den (10,6 

ton/ha) çok daha düşük olması ekim 
alanı büyüklüğünün üretime aynı 
oranda yansımasını engellemektedir. 
Mısır kullanımı da son yıllardaki 
ivmesiyle birlikte 1 milyar tonu aşarken 
bunun %60’dan fazlası yem sanayinde 
kullanılmaktadır

. 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verimlilik açısından bakıldığında, sahip olduğu mısır ekim alanı 

başına, üretimde en yüksek verimi alan yaklaşık 11 ton/ha ile 

ABD'nin ve Kanada'nın ardından Türkiye, 9,65 ton/ha ile 3. 

sıradadır. Dünya ortalaması ise halen 5-6 ton/ha arasındadır. 

Ülkemizde lokal bazlı büyük alanlarda ise Dünya ve Türkiye 

ortalaması üstünde Adana,Tarsus, Sakarya ve Aydın illerinde 

(ana ürün koşullarında) optimum şartlarda birim alandan 1400- 

1600 kg/da dolaylarında verim alınabilmektedir 
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150 milyon tona yaklaşan dünya mısır ihracatında %38 ile en büyük ihracatçı ülke 
olan ABD’yi, Güney Amerika ülkeleri izlemektedir. İthalatta ise Japonya ve Meksika 
en büyük paya sahip ülkeler AB, Güney Kore ve Meksika diğer önemli ithalatçılardır. 
Son birkaç yılda uluslararası mısır fiyatları da diğer tahıl grubu ürünlerinde olduğu 
gibi azalma eğilimi göstermektedir. 2012/2013 pazarlama yılında 279 $/ton olan 
fiyatın 2015/2016 itibarıyla 170 $/ton seviyesine gerilemiş olması bunu net biçimde 
ortaya koymaktadır. 
 
 

 
 
Mısır ekim alanları;  
 
Türkiye mısır ekim alanları 2008/2009 pazarlama yılından itibaren hızlı biçimde 
yükselme eğilimine girerek 2016 pazarlama yılı itibarıyla 6,9 milyon da seviyesine 
kadar yükselmiştir.  
 
Ekim alanlarında geleneksel mısır üretim bölgesi olarak nitelendirilebilir olan Doğu 
Akdeniz ve sulamanın etkisiyle önemli gelişimin olduğu Güneydoğu Anadolu en 
önemli paya sahip bölgelerdir. Konya ve Manisa ise son yıllarda alan genişlemesinin 
olduğu önemli illerdir.  
 
Mısır üretimi;  
 
Türkiye ekim alanlarına ek olarak 1000 kg’a yaklaşan verimdeki artış, üretimi 6 
milyon tonun üzerine taşırken, bu artışta talep ve fiyat artışı gibi pazarlama yönlü 
etkenler de önemli birer faktördür. 1 milyon tondan fazla üretime sahip olan Adana 
başta olmak üzere Doğu Akdeniz ile toplam 1,3 milyon tonluk üretimin neredeyse 
tamamının ikinci ürün olduğu Mardin ve Şanlıurfa’da yoğunlaşmak üzere Güneydoğu 
Anadolu üretimde en önemli paya sahip bölgelerdir.  
Kaynak TUİK 
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Kaynak: Haritaların kaynağı TÜİK, 2017’dir.  
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TÜRKİYEDE MISIRIN 2016 YILININ 2017 YILINA DEĞERLENDİRMESİ 
 

 2016 yılında 6,4 milyon ton olan mısır üretiminin 2017 yılında 5,9 milyon ton 
olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK). 2017 yılı mısır hasatının Temmuz ayı sonunda 
başlayacağı tahmin edilmektedir.  
 

 2016 yılı mısır hasatı 4 Ağustos’ta Çukurova’da başlamış Ocak ayı itibariyle 
tamamlanmıştır.  
 

 Üreticilerimizin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 04 Ağustos 
tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alımlara başlanmış olup bu kapsamda 314 bin 
ton mısır teslim alınmıştır.  
 

 Bu kapsamda 1.756.906 ton peşin, 11.145 ton emanet mısır alımı yapılmıştır. 
Randevuların gerçekleşme oranı %77’dir.  
 

 Alımı yapılan mısırın tutarı 1 milyar 252 milyon TL olup tamamı üretici hesaplarına 
aktarılmıştır.  
 

 Haziran ayı sonu itibarıyla %14 rutubetli mısırın piyasa fiyatı 840 - 920 TL/ton 
aralığında olup ortalama 886 TL/ton’dur.  
 

 2017 dönemi mısır ekilişleri bölgelere göre değişmekle birlikte 1. Ürün mısır 
ekilişleri nisan ayının ilk haftası itibariyle başlamış olup tamamlanmıştır, 2.Ürün mısır 
ekilişleri ise hububat hasadına müteakip, haziran ayı sonu itibariyle başlamıştır. 
 
KAYNAK :TMO 
 
Mısır kullanımı;  
Ülkemiz mısır kullanım miktarı 7 milyon tonu aşarken Üretilen mısırın %78’i hayvan 
beslenmesinde yem maddesi olarak, yüzde 15’i nişasta sanayinde, yüzde 5’i yerel 
tüketim, yüzde 3’ü ise endüstriyel alanda değerlendirilmektedir. Toplam tüketim 
miktarı 6-6,5 milyon ton arasında değişim göstermektedir. Kişi başına yıllık mısır 
tüketimi 19 kg civarındadır. 
 
Mısır dış ticareti;  
 
Türkiye mısır ithalatı yıldan yıla değişmekle ve 1,5- 2 milyon tona kadar çıkabilmekle 
birlikte 2016 pazarlama yılında 565 bin tondur. İthalat miktarını belirleyen, yem 
sanayinin ihtiyacının ne kadar olduğudur. Nitekim son yıllarda hayvansal üretimdeki 
artış, yem ihtiyacını artırırken yüksek miktarlı artışlarına rağmen yurtiçi mısır 
üretiminin bunu karşılayamaması dönemsel olarak ithalat miktarında da artışa yol 
açmıştır.  
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Yıl Ay HS6 HS6 adı

Ölçü 

adı

İhracat Miktar 

1

İhracat Miktar 

2

İthalat Miktar 

1

İthalat Miktar 

2

İhracat 

Dolar İthalat Dolar

2017 1 100510

Mısır 

(tohumluk) KG 865.414 0 646.841 0 1.735.711 2.265.121

100590 Mısır (diğer) KG 15.921.772 0 47.655.660 0 3.978.512 11.409.657

Ay toplamı: 16.787.186 0 48.302.501 0 5.714.223 13.674.778

2 100510

Mısır 

(tohumluk) KG 1.616.261 0 175.216 0 3.582.186 678.799

100590 Mısır (diğer) KG 34.248.140 0 25.570.813 0 9.863.019 5.863.260

Ay toplamı: 35.864.401 0 25.746.029 0 13.445.205 6.542.059

3 100510

Mısır 

(tohumluk) KG 1.360.572 0 849.825 0 3.532.949 3.913.709

100590 Mısır (diğer) KG 3.001.815 0 28.596.066 0 844.052 6.125.376

Ay toplamı: 4.362.387 0 29.445.891 0 4.377.001 10.039.085

4 100510

Mısır 

(tohumluk) KG 513.094 0 506.702 0 1.456.079 4.188.699

100590 Mısır (diğer) KG 3.826.152 0 82.562.961 0 966.110 17.963.381

Ay toplamı: 4.339.246 0 83.069.663 0 2.422.189 22.152.080

5 100510

Mısır 

(tohumluk) KG 497.924 0 141.211 0 1.665.729 685.342

100590 Mısır (diğer) KG 1.821.773 0 357.284.270 0 747.599 76.093.451

Ay toplamı: 2.319.697 0 357.425.481 0 2.413.328 76.778.793

Yıl toplamı: 63.672.917 0 543.989.565 0 28.371.946 129.186.795

2017 yılı verileri 

geçicidir.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI 2017 YILI
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Dünya mısır fiyatlarındaki azalma eğilimi, 

üretimi koruma amaçlı gümrük vergileri 

nedeniyle yurtiçi piyasalara aynı şekilde 

yansımamaktadır. Yurtiçi piyasa mısır 

fiyatları incelendiğinde son 5 piyasa yılı 

döneminde özellikle de üretimin hızlı biçimde 

arttığı 2013/2014’den itibaren, TMO alım 

fiyatlarının, hem üretici hem de borsa 

fiyatlarının üzerinde bir seviyede oluştuğu 

görülmektedir. Bu durum, alım yaptığı ürün 

miktarı da göz önüne alındığında TMO’yu, 

fiyat belirleme gücüne sahip en önemli piyasa 

oyuncusu haline getirmektedir. Henüz ilk 6 

aylık dönemi içerisinde bulunulan 2016/2017 

piyasa yılında da TMO 740 TL/ton alım fiyatı 

ile 670-700 TL/ton olan borsa ve üretici 

fiyatının üzerindeki seviyesini koruyarak bu 

konumunu devam ettirmektedir.  
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GENEL DEĞERLENDİRME  
 
Dünya ve Türkiye tarımsal üretim yapısı ve piyasasındaki yeri yem ve biyoyakıt başta 

olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen ve hem üretim hem de kullanım miktarı 

giderek artan mısırın bu konumunu gelecekte daha güçlendireceği öngörülmektedir. 

Bu öngörüye paralel olarak 2016/2017 pazarlama yılında dünya mısır üretiminin 1 

milyar ton olması beklenmektedir.  

 

Özellikle gelişen ülkelerdeki hayvansal üretim artışıyla yemlik mısır piyasasındaki 

talep artışıyla birlikte kullanım miktarının da 1,3 milyar tonun üzerine ulaşması 

beklenirken, arzdaki olumlu gelişimin uluslararası piyasalardaki fiyat seviyesindeki 

gerileme eğilimini korumasını sağlaması öngörülmektedir. Küresel mısır arzındaki 

artışın, ticaret hacmini de artıracağı ve ihracatın 150 milyon tona yaklaşacağı tahmin 

edilmektedir.  

 

Türkiye’de 2016/2017 pazarlama yılında ekim alanındaki azalma öngörüsü üretimin 

aynı seviyede kalmasını sağlarken, özellikle hem fiyat hem de destekleme açısından 

avantajlı konuma geçen pamuk ve soya gibi yağlı tohumların tercih edilmesinin 

üreticilerin bir bölümünün farklı ürünlere yönelmesini sağlayacağı öngörülmektedir. 

Güneydoğu ve diğer bazı bölgelerde ikinci ürün mısırda yaşanan verim ve kalite 

sorunlarının yanı sıra sulanan alanların gelişimindeki yavaşlamanın da bunu 

güçlendirmesi beklenmektedir.  

 

Yurt içi talebin yanı sıra kanatlı sektörünün yüksek talep kaynağı olduğu mısırda, 

2015-2016 döneminde kuş gribi, Rusya ve Irak kaynaklı tavuk eti ve yumurta 

ihracatındaki azalmanın yemlik mısır kullanımını bir miktar geriletse de yine de 

toplam kullanımın 7,5-8 MİLYON TON CİVARINDA olacağı öngörülmektedir. Mart 

2016’da yayınlanan ve DİR kapsamındaki ithalatı kısıtlayan kararın etkisi ile 

2016/2017’de başlangıç stoklarındaki azalmanın ithalatı artıracağı öngörülebilir 

olmakla birlikte yukarıda da belirtildiği gibi kanatlı sektörü ihracatındaki yavaşlamaya 

bağlı talep azalması tahmini bu olasılığı zayıflatmaktadır.  

 

Ancak özellikle Rusya ve diğer bölge ülkeleri ile olan ticaretteki artış tahmini de 

bunun tam tersini göstermektedir. 

KAYNAK: http://www.igc.int 
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ÖNGÖRÜ: Kaynak IGC USDA 
* 2017 Dünya mısır üretimi 1,1 milyar ton  

* Dünya mısır kullanımı 1,3 milyar ton  

* Dünya mısır ticaret hacmi 284 milyon ton  

* Dünya mısır stokları 222 milyon ton  

* Dünya mısır fiyatı 165-170 $/ton  

* Türkiye mısır üretimi 5,5 milyon ton  

* Türkiye mısır kullanımı 7,5-8 milyon ton  

* Türkiye mısır ithalatında artış  

* Türkiye mısır fiyatlarında azalma 

 

 

Tarsus Ticaret Borsası bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen üyelerine ve 

üreticilere, konusu ile ilgili üzerine düşen görevleri yapmaya, bilgiyi her platforma 

taşımaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir. 


