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2015/16 Sezonu Görünümü 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 27 Ağustos 2015 tarihli son raporunda, 2014/15 
sezonu sonunda 1,003 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır 
üretiminin, Temmuz 2015/Haziran 2016 döneminde, 30 Temmuz 2015 tarihli 
öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2014/15 sezonundan 35 milyon ton düşük, 
968 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.   
 
Konsey; ABD, Çin ve Endonezya’nın yukarı doğru revize edilen üretim öngörülerinin 
AB, Ukrayna ve Arjantin için yapılan azaltmaları fazlasıyla dengelemesi nedeniyle 
2015/16 dünya toplam mısır üretimi öngörüsünün geçen aya kıyasla 2 milyon ton 
yükseltildiğini ancak mevcut öngörünün düşük ortalama verimler ve hasat alanı ile 
geçen sezonun rekorundan %3 oranında aşağıda olduğunu belirtmiştir.   
 
IGC, 2014/15 sezonu sonunda 978 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır tüketiminin, 2015/16 döneminde, Temmuz ayındaki öngörüsünden 
değişmeden ancak 2014/15 sezonundan 6 milyon ton düşük, 972 milyon ton 
düzeyinde olmasını beklemektedir.   
 
Konsey; dünya mısır talebinin 2015/16’da bazı ülkelerdeki biraz kısıtlı 
bulunabilirlikler nedeniyle geçen seneden çok az (%0,7) oranda düşük öngörüldüğünü 
ancak mevcut kullanım öngörüsünün hala son beş-yıllık ortalamaya kıyasla %8 
oranında yüksek ve bugüne kadarki ikinci en yüksek kullanım olarak tahmin edildiğini 
belirtmiştir.  Raporda, dünya yemlik mısır kullanımının 2015/16’da yıldan yıla %1,2 
oranında bir azalma ile 561 milyon ton miktarda öngörüldüğü açıklanmıştır.  
Endüstriyel işleme için kullanılan mısır miktarı ise 2015/16’da yıldan yıla %1,5 
oranında artış ile 267 milyon ton olarak beklendiği ifade edilmiştir.  İlaveten, mısırın 
insan gıdası olarak kullanımın ise 2015/16 sezonunda yıldan yıla %0,4 oranında bir 
azalma ile 108 milyon ton olarak öngörüldüğü not edilmiştir. 
 
IGC, 2014/15 sezonu sonunda 125 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır ticaretinin, 2015/16 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 3 milyon ton 
ve 2014/15 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 126 milyon ton düzeyinde olmasının 
beklendiğini açıklamıştır. 
 
Konsey, dünya mısır ticaretinin 2015/16’da yeni bir tüm zamanların en yüksek 
düzeyinde öngörüldüğünü ve geçen seneden %1 oranında yüksek olan öngörünün esas 
olarak AB, Suudi Arabistan, Mısır ve Sahra-altı Afrika’ya olan yüklemelerde beklenen 
artışlara bağlı olduğunu belirtmiştir.    
 
 



 

IGC, 2014/15 sezonu sonunda 202 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır stoklarının, 2015/16 döneminde, geçen aydan 3 milyon ton yüksek ancak 
2014/15 sezonundan 4 milyon ton düşük, 198 milyon ton düzeyinde beklemektedir.   
 
Konsey; küresel mısır stoklarının 2015/16’da rahat gözüktüğünü ve birbirini takip 
eden ikinci yılda da 200 milyon tona yakın öngörüldüğünü belirtmiştir.    
 
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Arjantin, Brezilya ve Ukrayna) 2014/15 sezonu 
sonunda 66 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu 
mısır stoklarının, 2015/16 döneminde, geçen aydan 4 milyon ton yüksek ancak 
2014/15 sezonundan 8 milyon ton düşük, 58 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü 
açıklamıştır.   
 
 
Dünya Mısır Durumu, milyon ton 
 

 12/13 
 

13/14 
 

14/15 
Tahmin 

15/16 
Öngörü 

30.07 27.08 

Üretim 866 997 1003 966 968 
Tüketim 863 950 978 972 972 
Ticaret 100 122 125 123 126 
Stoklar 131 178 202 195 198 

 


