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2015/16 Sezonu Görünümü 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 21 Ocak 2016 tarihli son raporunda, 2014/15 
sezonu sonunda 1,013 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır 
üretiminin, Temmuz 2015/Haziran 2016 döneminde, 19 Kasım 2015 tarihli 
öngörüsünden 8 milyon ton ve 2014/15 sezonundan 54 milyon ton düşük, 959 milyon 
ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.   
 
Konsey; 2015/16 dünya mısır üretiminin, Güney Afrika ve Hindistan’daki kuru hava 
koşullarının üretimleri kısıtlaması ile yıldan yıla yaklaşık %5 oranında aşağıda 
öngörüldüğünü belirtmiştir.   
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 988 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır tüketiminin, 2015/16 döneminde, Kasım ayındaki öngörüsünden 6 milyon 
ton ve 2014/15 sezonundan 20 milyon ton düşük, 968 milyon ton düzeyinde olmasını 
beklemektedir.   
 
Konsey, küresel mısır tüketiminin 2015/16’da geçen senenin rekorundan %2 oranında 
azalmasının beklendiğini belirtmiş ve bu ayki sıkı arz öngörüsü nedeniyle, yem, gıda 
ve endüstriyel kullanım öngörüleri azaltılmakla birlikte toplam kullanımın hala 
tarihsel olarak yüksek düzeyde olduğu yorumunda bulunmuştur.  Raporda, mısırın 
yem olarak tüketiminin 2015/16’da geçen sezonda %2,2 oranında düşük olarak  
561 milyon ton miktarda öngörüldüğü açıklanmıştır.  Endüstriyel işleme için 
kullanılan mısır miktarının ise 2015/16’da yıldan yıla yaklaşık %0,3 oranında bir artış 
ile 265 milyon ton olarak beklendiği ifade edilmiştir.  İlaveten, mısırın insan gıdası 
olarak kullanımın ise 2015/16 sezonunda yıldan yıla %1,9 oranında bir azalma ile  
110 milyon ton olarak öngörüldüğü not edilmiştir. 
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 125 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır ticaretinin, 2015/16 döneminde, Kasım ayı öngörüsünden ve 2014/15 
sezonundan değişmeden, 125 milyon ton düzeyinde olmasının beklendiğini 
açıklamıştır. 
 
Konsey, dünya mısır ticaretinin 2015/16’da geçen senenin rekoruna eşdeğer düzeyde 
öngörüldüğünü belirtmiştir.    
 
IGC; 2014/15 sezonu sonunda 205 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya mısır stoklarının, 2015/16 döneminde, Kasım ayı öngörüsünden 4 milyon ton 
ve 2014/15 sezonundan 8 milyon ton düşük, 196 milyon ton düzeyinde 
beklemektedir.   
 



 

Konsey, 2015/16 sonu dünya mısır stoklarının 2014/15 sezonuna kıyasla yaklaşık %4 
oranında aşağıda, sıkılaşmasının beklendiğini belirtmiştir.   
 
IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Arjantin, Brezilya ve Ukrayna) 2014/15 sezonu 
sonunda 60 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu 
mısır stoklarının, 2015/16 döneminde, Kasım ayından ve 2014/15 sezonundan  
2 milyon ton düşük, 58 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.   
 
Konsey, dört başlıca ihracatçının dönem sonu stoklarının 2015/16’da yıldan yıla 
yaklaşık %4 oranında aşağıda, rahat düzeyde öngörüldüğünü belirtmiştir.    
 
 
Dünya Mısır Durumu, milyon ton 
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Tahmin 
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Öngörü 

19.11 21.01 

Üretim 871 997 1013 967 959 

Tüketim 868 949 988 974 968 
Ticaret 100 122 125 125 125 
Stoklar 131 180 205 200 196 

 


