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ÖNSÖZ 

Mısır bitkisi, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı 
sıra, sanayide birçok ürünün ham maddesidir. Gelişmiş ülkelerde tüketilen 
mısırın büyük bir kısmı hayvan yemi olarak kullanılırken, az gelişmiş ve geri 
kalmış ülkelerde çok büyük bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 
Dünya genelinde üretilen mısırın %60’ı hayvan yemi, %20’si insan gıdası 
olarak doğrudan tüketim, %10’u işlenmiş gıda ve %10’u diğer tüketimler ile 
tohumluk olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.  Diğer yandan imalat 
sanayiinin başka dallarında da doğrudan ya da türevleri ile 
kullanılabilmektedir. Bu kullanım çeşitliliğinin yanı sıra artan nüfus, işlenmiş 
ürünlere olan talep artışı, sağlıklı yaşam isteği, hayvansal üretimin artışı ve 
işleme sanayiinin gelişimi gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan talep 
gelişimi, dünya mısır üretiminin sürekli olarak artmasını sağlamıştır. 

Mısır, ülkemizde buğday ve arpadan sonra en çok üretilen tahıldır. 
Gelişmekte olan ülkeler içinde mısır Asya’da, buğday ve çeltikten sonra yer 
alırken, Latin Amerika ve Afrika’da birinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda 
Türkiye’de mısır üretiminin desteklenmesi nedeniyle mısır ekim alanı ve 
üretiminde kayda değer artışlar olmuştur. Bunda, İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde mısır ekim alanlarının artması yanında, özellikle 
Çukurova Bölgesi başta olmak üzere kıyı bölgelerimizde ikinci ürün mısır 
üretiminin artmasının payı büyüktür. Mısır üretimini teşvik eden 
uygulamalar, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi, suyla gübrenin etkin 
kullanımı, mekanizasyon ve pazarlamasının kolay olması ekim alanı ve 
üretiminin artmasının en önemli nedenidir. Mısır tarımı yoğun olarak Akdeniz 
Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki yaklaşık 60 ilimizde yapılmaktadır. Mısır üretimi, uzun yıllar 
boyunca yurt içi tüketimi karşılayamadığından, ihtiyaç olan miktar ithalatla 
karşılanmıştır. 2004 yılında mısır üretiminin primle desteklenmeye 
başlamasıyla birlikte ekim alanları ve üretimde önemli artışlar 
gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibari ile ülkemizin kendi kendine yeterlilik durumu 
% 80’ler düzeyine ulaşmıştır.  
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Ülkemizde mısır ticaretindeki en büyük pay  %70’ler civarındaki 
tüketimle yem hem maddesi olarak; büyük baş – küçükbaş hayvan 
yemlerinde, broiler yemlerinde, yumurta ve damızlık yemlerinde 
kullanılmaktadır. Mısırın en çok kullanıldığı ikinci sektör ise, yaklaşık %20’lere 
varan tüketim kapasitesi ile nişasta sektörüdür. Son yıllarda dikkate değer 
artışlar beklenen mısır ticareti, buna bağlı mısırda kullanım artışı endüstriyel 
tüketim alanında oluşmaktadır. Etanol üretimi, dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de son yıllarda artış yükselerek devam eden önemli bir sektör 
haline gelmiştir. Ülkemizde mısır üretim açığının bulunması, mısır kullanım 
alanlarının genişliği, mısıra dayalı sanayiinin gelişmesi ve bu sanayiinin 
ürünlerinin diğer sektörler için önemli ara hammaddeler olması ve mısıra 
dayalı ürünlerde ihracat potansiyelinin bulunmasının yanı sıra, mısıra dayalı 
sanayii sektörünün Türkiye'ye yabancı sermaye akışını sağlayacak 
sektörlerden birisi olması gibi temel nedenler, mısırın ve mısır piyasasının 
önemini arttırmaktadır. 

Bu raporda ülkemiz için önemli bir gıda kaynağı olan ve ihtiyacımızın 
bir kısmını ithalat yolu ile karşıladığımız mısırın ekonomik durumu, ticareti, 
mısır tarımının ve mısıra dayalı sanayi sektörünün sorunları irdelenerek 
çözüm önerileri ortaya konmuştur. 

Konusunda uzman akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcileri 
tarafından titiz bir çalışma sonucu hazırlanmış olan ‘UHK Mısır Raporu’nun, 
sektöre ve paydaşlara fayda getirmesini diler, raporda emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla 

Mustafa Çevik 
Yön. Kur. Başkanı 
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GİRİŞ 

Mısır kültür bitkileri içerisinde dünyada en fazla üretimi yapılan bitki 
türü olup, insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketiminin yanı sıra endüstride 
nişasta, irmik, şurup, dekstrin, yağ ve alkol gibi destilasyon ve fermantasyon 
ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.  

Ülkemizde mısır üretim yönüyle, tahıllar içerisinde buğday ve 
arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bugünkü üretim ve verim 
değerleri mısırın gelecekte daha çok önem kazanacağını ortaya koymaktadır. 
Son yıllarda Türkiye’de mısır üretiminin desteklenmesi nedeniyle mısır ekim 
alanı ve üretiminde kayda değer artışlar olmuştur. Bunda, iç Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde mısır ekim alanlarının artması yanında,  
kıyı bölgelerimizde ikinci ürün mısır üretiminin artmasının payı büyüktür. 
Ülkemizde mısır üretiminin % 70’i birinci ürün % 30’u ise ikinci ürün olarak 
gerçekleştirilmektedir. Mısır üretimini teşvik eden uygulamalar, yüksek 
verimli çeşitlerin geliştirilmesi, su ve gübrenin etkin kullanımı, mekanizasyon 
ve pazarlamasının kolay olması ekim alanı ve üretiminin artmasının en 
önemli nedenidir. Bugün yaklaşık 60 ilimizde mısır tarımı yapılmaktadır. Mısır 
tarımı yoğun olarak Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara, Ege ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır. Ülkemizdeki mısır ekim 
alanlarının % 68’ini tanelik , % 32’sini ise silajlık mısır ekim alanları 
oluşturmaktadır.  

Mısır dünyada en çok ekilen bitki türlerindendir. Son yıllara kadar 
üretim bakımından buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırada yer alırken, son 
yıllarda en çok üretilen tahıl konumundadır. 2011 yılında dünyada yaklaşık 
160 milyon ha alanda 876 milyon ton (IGC), Türkiye’de ise 589 bin ha alanda 
4.2 milyon ton tane mısır üretilmektedir (TÜİK). Mısır tanesi kuru madde 
bazında yaklaşık olarak % 60-78 nişasta, %6-12 protein, %3.1-5.7 yağ, %1.0-
3.0 şeker ve %1.1-3.9 kül içeriğine sahiptir.  Mısırın tanesi B vitamini, 
embriyosu ise E vitamini açısından zengindir. Embriyodan elde edilen mısır 
yağı doymamış yağ asitlerince zengindir. Mısırın yüksek enerji, nişasta ve yağ 
içeriği,  hayvan yemi, insan gıdası ve sanayi ürünleri olarak çok geniş kullanım 
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alanına sahip olmasına neden olmaktadır. Hayvan yemi olarak, ezme, kabuk, 
kepek,  karma yem ve silaj şeklinde kullanılırken, insan beslenmesinde, 
haşlama, konserve, kırma, kavurma, mısır patlağı, irmik, un, çerez, cips, yağ, 
gluten, nişasta, dekstrin ve şurup olarak direkt ya da pastacılık ürünleri, 
şekerleme, çikolata başta olmak üzere sayısız gıda maddesinin üretiminde 
kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki marketlerde 1000’in üzerinde mısırın 
girdiği gıda maddesinin bulunduğu rapor edilmiştir. Ayrıca mısırın işlenmiş 
ürünleri, etanol üretiminde, temizlik malzemeleri, patlayıcı, ilaç, tekstil ve 
kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır. Tahmini olarak dünya mısır 
üretiminin % 57’si yem, %14’ü insan gıdası ve %29’u endüstri sanayisinde 
kullanılmaktadır (IGC 25 Ekim 2012) 

Gelişmiş ülkelerde tüketilen mısırların büyük bir kısmı (yaklaşık % 
60) hayvan yemi olarak kullanılırken, az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde çok 
büyük bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. ABD’de mısırın önemli 
bir kısmı (%23) etanol üretiminde kullanılmaktadır. Son yıllarda hem artan 
üretimi hem de ekim alanlarındaki coğrafi değişim, pamuk ile olan rekabeti 
ve "Yem Katkı Maddesi Damıtık Tahıllar, Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü 
Daneler (DDGS)", "Biyoyakıt" gibi ürünlerin artan kullanımları ile birlikte 
mısırın önemi daha da artmıştır (Taşdan ve ark. 2011; IGC 2011).  

 Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de mısırın hayvan 
yemi olarak kullanılma oranı, insan gıdası olarak kullanılma oranından 
fazladır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça mısırın hayvan yemi ve sanayi 
hammaddesi olarak kullanılma oranı artmaktadır. Ülkemizde üretilen tane 
mısırın %74’ü hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. 2010/2011 yılında 
mısırın yurt içi kullanım miktarı 5,253 milyon ton olup (TÜİK 2012), gıda, 
tohumluk, yem ve endüstriyel kullanımı sırasıyla; 1,263 milyon ton, 14.850 
ton, 3,74 milyon ton ve 104.080 ton olarak gerçekleşmiştir. (TÜİK 2012)  At 
dişi mısır, dünyadaki mısır üretiminin %80’inden fazlasını oluşturmakta olup, 
hayvan yemi, gıda üretimi ve endüstriyel ürünlerde en çok kullanılan mısır 
varyetesidir. Şeker mısır, közlenerek taze şekilde, dondurularak, konserve 
şeklinde, turşu olarak veya çeşitli yemeklere ve salata garnitürlerine 
eklenerek tüketilmektedir. Son zamanlarda şeker mısıra hızlı bir talep artışı 
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söz konusudur. Cin mısır ise mısır varyeteleri arasında en sert ve en küçük 
taneleri içermekte olup patlamış mısır üretiminde kullanılmaktadır.  

Geçmişten günümüze üretimde artış ile birlikte yapısal bir değişim 
de gözlenmektedir. Buna göre, geçmişte Karadeniz en önemli mısır ekim ve 
üretim bölgesi iken, günümüzde Akdeniz en önemli üretim bölgesi olmuş, 
ekim alanlarında ise Karadeniz bölgesi yerini korumuştur. Bu durum, Akdeniz 
bölgesi veriminde dolayısıyla da üretiminde oldukça önemli bir gelişimin 
olduğunu göstermektedir. Karadeniz'de daha çok öz tüketime yönelik 
üretimin, Akdeniz'de ise ticari amaçlı üretimin söz konusu olması üretim 
yapısındaki farklılık ve değişimin temel nedenleri arasındadır. Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi son yıllarda ülkemizin önemli mısır üretim bölgesi haline 
gelmiştir. 

Tanelenmiş konserve halinde satışı yapılan şeker mısır ekiminin 
Marmara'da, çerez olarak kullanılan kavurgalık mısır ekiminin Konya ve 
Karaman'da, yine konserve olarak hazırlanarak satılan baby corn ekiminin ise 
Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer yandan, 
bu mısır varyete gruplarının ekimi ve üretiminin oldukça az olduğu ve talebi 
karşılamadığı, özellikle çerezlik ve patlamalık mısır ihtiyacımızın önemli 
bölümünün ithalat yolu ile karşılandığı bilinmektedir. 

 Yurtiçi mısır üretimi artmasına rağmen talebi karşılayamamakta, 
diğer bir deyişle arz açığı oluşmaktadır. Bu durum, talep artış hızının üretim 
artış hızından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Arz açığı ise 
ithalatı zorunlu hale getirmektedir ve geçmişten günümüze ithalat sürekli 
olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Buna bağlı olarak ta günümüzde 
Türkiye net mısır ithalatçısı konumundadır.  Fakat son yıllarda artan üretim 
ile birlikte ithalat miktarları azalmaya başlamış, yerli üretimin tüketimi 
karşılama oranı % 90’lar düzeyine ulaşmıştır. Bunun en önemli nedeni birim 
alan veriminin artmasıdır. Birim alandan elde edilen verim (Türkiye 
ortalaması) 750 kg/da’ın üzerindedir. Dünya ortalamasının 520 kg/da 
dolaylarında olduğu göz önüne alındığında, verim artışının ekilen çeşitlerin 
verim performansları ve yetiştirme tekniklerinin gelişmesinden kaynaklandığı 
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görülmektedir. Adana, Sakarya ve Aydın illerinde (ana ürün koşullarında) 
optimum şartlarda birim alandan 1400- 1600 kg/da dolaylarında verim 
alınabilmektedir.  

 Bu raporda ülkemiz için önemli bir gıda kaynağı olan ve ihtiyacımızın 
bir kısmını ithalat yolu ile karşıladığımız mısırın ekonomik durumu, ticareti, 
mısır tarımının ve mısıra dayalı sanayi sektörünün sorunları, önemli mısır 
üretim bölgelerimizdeki mısır tarımı ayrıntılı  irdelenerek çözüm önerileri 
ortaya konmuştur. 

 

 

1. DÜNYA’DA ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT, STOKLAR VE FİYAT  

Dünyada mısır, tahıllar içerisinde üretimde ilk sırada, ekim alanında ise 
ikinci sırada yer almaktadır. Mısırın silaj ve tane yem olarak hayvan 
beslenmesinde önemi büyüktür. Mısırdan yağ, tatlandırıcı ve ambalaj 
malzemesi yanında biyo yakıt da üretilmesi, önemini bir kat daha arttırmıştır. 
2006/2007 döneminde 714 milyon ton olan mısır üretimi, 2007/2008 
döneminde  80 milyon ton gibi yüksek miktardaki bir atışla 795 milyon tona 
ulaşmıştır. 2008/2009 ürün yılında dünya piyasasında artan ithalat talebi ve 
yüksek uluslararası fiyatlardan yararlanmak amacıyla Güney Amerika'da ekim 
alanlarında görülen genişleme ile birlikte AB'deki üretim artışı da dünya mısır 
üretimini 800 milyon ton sınırına kadar yükseltmiştir. 2009/2010 döneminde 
bir önceki döneme göre yüksek oranda artış gerçekleşmemesine karşın 
üretim 813 milyon tona ulaşmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 1).  
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Çizelge 1. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Üretimi (Milyon Ton) 

Ülkeler 
2001 

/02 

2002 

/03 

2003 

/04 

2004 

/05 

2005 

/06 

2006 

/07 

2007 

/08 

2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/09 

ABD 241,4 227,8 256,3 299,9 282,3 267,5 331,2 307,1 332,6 316,2 313.9 272.4 

Çin 114,1 121,3 115,8 130,3 139,4 151,6 152,3 165,9 158,0 164,0 192.7 200.0 

Brezilya 35,5 46,0 42,0 35,0 42,5 51,4 58,7 51,0 56,0 55,0 72.7 70.0 

AB 40,5 39,9 32,4 53,7 50,3 55,2 47,3 63,1 57,1 55,5 65.4 57.14 

Meksika 20,4 19,3 21,8 22 19,3 21,9 24,0 24,2 20,4 22,0 18.1 21.5 

Arjantin 14,7 15,0 15,0 20,5 14,4 21,8 22,0 15,5 22,7 21,0 21.0 28.0 

Hindistan 13,5 11,1 15,0 14,2 14,7 15,1 19,0 19,7 16,7 20,5 21.5 20.0 

Türkiye 2,0 2,7 2,5 3,0 3,7 2,8 2,9 4,1 3,8 4,3 4.2 4.6 

Diğer 124,6 122,8 127,6 134,7 131,1 122,2 137,6 148 146,1 150,0 - - 

Dünya 606,7 605,9 628,4 713,3 697,7 709,5 795,0 798,6 813,4 808,2 876.6 841.0 

USDA 2012, TMO 2011  

2010/2011 döneminde ABD, Çin, Brezilya Hindistan gibi ülkelerde 
görülen alan artışı ve bu ülkelerin birçoğunda uygun iklim koşulları nedeniyle 
artan verime bağlı olarak üretimin 808 milyon ton civarında, 2011/2012 
üretim döneminde ise 876 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir (Taşdan ve ark. 2011, FAO, 2011, USDA 2012).  Bu değer halen 
ikinci rekor seviye olma özelliğini taşımaktadır. 2010/11 dönemi öngörülerine 
göre dünya mısır üretiminin % 39'unu ABD, % 20'sini ise Çin karşılamaktadır. 
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Şekil 1.  Dünya mısır üretiminin yıllara göre değişimi 
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Çizelge 2. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Verimi (ton/ha) 

Ülkeler 
2001 

/02 

2002 

/03 

2003 

/04 

2004 

/05 

2005 

/06 

2006 

/07 

2007 

/08 

2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

ABD 8,7 8,1 8,8 10,0 9,3 9,3 9,5 9,6 10,3 9,6 

AB 8,9 8,9 7,4 8,2 8,3 5,9 5,9 7,0 6,8 6,9 

Çin 4,7 4,9 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,7 5,0 5,2 

Kazakistan 3,2 3,2 4,2 3,0 3,2 3,4 4,2 3,0 3,0 3,3 

Kanada 6,6 7,0 7,8 8,2 8,5 8,4 8,5 9,0 8,4 9,7 

Mısır 8,2 8,5 7,8 7,8 3,4 10,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Arjantin 6,0 6,4 6,5 6,0 4,5 7,6 52 6,2 7,8 6,6 

Türkiye 3,8 4,5 4,0 4,6 4,6 6,6 6,4 8,0 7,6 7,4 

Meksika 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 2,9 3,3 3,2 3,0 

Dünya 4,4 4,4 4,4 4,9 4,8 4,8 5,0 5,1 5,2 5,1 

TMO, 2011 , IGC 2011 

 

 

Şekil 2. Dünya mısır veriminin (ton/ha) yıllara göre değişimi 
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Çizelge 3. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Ekim Alanı (milyon ha) 

Ülkeler 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

ABD 27,8 28,1 29,2 29,7 30,3 28,5 35,0 31,8 32,2 33,0 

Çin 24,2 24,6 24,0 25,4 26,3 26,9 28,0 29,9 31,2 31,5 

AB 15,8 15,7 15,6 18,4 17,0 20,5 17,8 19,7 18,8 18,0 

Brezilya 11,8 12,3 12,4 12,2 12,9 14,0 14,6 14,1 12,9 12,8 

Meksika 7,7 7,0 7,6 7,8 6,6 7,2 8,1 7,3 6,3 7,2 

Endonezya 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 3,2 3,3 3,3 

Filipinler 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 

Arjantin 2,4 2,3 2,3 3,4 3,1 2,8 4,2 2,5 2,9 3,2 

Ukrayna 1,1 1,1 1,9 2,5 1,6 1,7 1,9 2,3 2,1 2,6 

Kanada 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,2 

Türkiye 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Dünya 137,9 137,0 142,4 144,9 142,9 147,1 158,2 157,8 157,5 159,6 

TMO 2011, IGC 2011  

Endüstrinin çeşitli kollarında (gıda, yem, nişasta, kozmetik, 
tohumluk, çerez, dondurulmuş gıda) talepteki sürekli artışın etkisiyle dünya 
mısır ekim alanları da 2000 yılından itibaren artış göstermiştir. Son beş yılda 
dünya mısır ekim alanları %8,7'lik artışla birlikte 150 milyon ha'dan 160 
milyon  (Çizelge 3) üretimi de %15,4'lük artışla 714 milyon ton'dan 824 
milyon ton'a ulaşmıştır. Ortalama verim ise %6,1 oranında artarken (Çizelge 2 
ve Şekil 2), bu artışta Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerin etkisi önemlidir 
(Taşdan ve ark. 2011).  

ABD, Çin ve AB en büyük ekim alanlarına sahip ülkelerdir. Dünyada 
en büyük ekim alanlarına sahip olan ABD'nin 2009/2010 döneminde 32,2 
milyon ha olan mısır ekim alanlarının, 2010/2011 döneminde 33.98 milyon 
ha’a, 2012/13 döneminde ise 35.35 milyon ha’a ulaşmıştır (Çizelge 3; USDA 
2012). 

 



 

 13 

Çizelge 4. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır Tüketimi (milyon ton) 

Ülkeler 
2001 

/02 

2002 

/03 

2003 

/04 

2004 

/05 

2005 

/06 

2006 

/07 

2007 

/08 

2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/13 

(Eylül) 

ABD 200,9 200,8 211,6 224,7 232,0 230,7 261,6 259,3 281,5 293,3 274,0 254,0 

Çin 119,0 118,1 122,5 127,8 133,8 143,3 150,1 154,2 162,1 166,1 188,0 201,0 

Brezilya 34,7 36,1 37,7 38,5 38,0 41,5 44,8 45,2 46,3 47,9 54,0 56,0 

AB 42,4 42,2 38,7 54,8 50,7 64,0 64,1 63,9 59,2 62,6 67,3 61,5 

Meksika 23,9 24,6 26,6 27,9 27,9 30,6 31,8 32,3 30,4 31,0 29,7 29,7 

Japonya 16,2 16,5 16,8 16,8 16,8 16,6 16,5 16,7 16,3 16,2 15,0 15,0 

Hindistan 13,1 11,7 13,3 13,7 14,7 14,7 14,5 16,2 16,1 18,5 17,6 18,0 

Mısır 11,7 11,3 10,7 11,9 11,8 11,7 11,2 12,1 13,0 13,0 11,5 12,0 

G.Kore 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,8 8,6 7,9 8,5 8,0 7,7 7,6 

Arjantin 4,4 4,1 4,5 5,2 6,1 6,6 6,9 6,2 6,7 7,1 7,7 8,8 

Türkiye 3,2 3,9 3,6 3,5 3,5 3,7 4,1 4,2 4,1 4,0   

Diğer 143,9 147,0 151,8 152,6 157,1 153,2 160,9 162,7 172,3 174,8 129,9 132,7 

Dünya 622,2 624,9 646,4 685,9 700,9 725,3 774,9 780,8 816,2 842,3 864,6 856,6 

USDA 2012, TMO 2011, IGC 2011  

 

2010/11 dönemi için öngörülen küresel mısır tüketimi 2009/10 dönemine 
göre yaklaşık % 3'lük bir artışla (26,1 milyon ton), rekor seviye olan 842,3 
milyon ton düzeyine yükselmiştir (Çizelge 4). Petrol alternatifi ürünler 
arasında öne çıkan biyoetanolün de içerisinde bulunduğu endüstriyel amaçlı 
mısır tüketimi giderek artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere enerji ihtiyaçlarını karşılamada yenilenebilir enerjinin payını artırmak 
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isteyen ülkelerin etanol vb alternatif yakıtları vergi avantajları gibi 
uygulamalarla desteklemesi bu artışın gelecekte de devam edeceğini 
göstermektedir (OECD, 2011, Taşdan ve ark. 2011).  Etanol amaçlı mısır 
kullanımında ABD ve Brezilya ilk sıralardaki ülkelerdir. Yenilenebilir Yakıtlar 
Derneği'ne göre; ABD'de son 5 yılda etanol talebi 3 kat artış göstermiştir. 
Üretim 2000-2010 döneminde 8 kat artmıştır. Artış özellikle 2005 sonrasında 
hızlanmış ve 2006 yılında 3,9 milyar galon olan etanol üretimi, 2010 yılında 
13,6 milyar galona çıkmış ve bu miktardaki etanol için 118 milyon ton mısır 
kullanılmıştır (RFA, 2011). 2010/11 dönemi öngörülerine göre dünya mısır 
tüketiminde % 35'lik pay ile ilk sırada yer alan ABD'yi Çin, AB, Brezilya ve 
Meksika izlemektedir. ABD ve Çin tüketimi, toplam tüketimin % 55'ine 
karşılık gelmektedir.  Son yıllarda kullanımı giderek artan biyoetanol, DDGS 
(Dried Distillers Grains With Solubles - Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü 
Daneler) ve CGF (Mısır grizi) gibi ürünler mısırın önemini daha da artırmıştır 
(Taşdan ve ark. 2011). Dünya mısır piyasasındaki gelişmeler son 5 yılda 3 ana 
faktöre bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar; Biyoetanol ve yem talebindeki 
artış, kuraklık vb. iklimsel faktörler, tarımsal ürün fiyatlarındaki yükselmedir. 

Dünya mısır tüketiminde son 5-6 yıldır önemli artışlar olmuştur. 2006/2007 
ürün yılında 714 milyon ton olan mısır üretimi 2007/2008 ürün yılında 80 
milyon ton gibi yüksek miktardaki bir atışla birlikte 795 milyon ton'a 
ulaşmıştır. En büyük mısır üreticisi ülke olan ABD'de etanol talebindeki 
yükselmeyle birlikte artan ekim alanlarının ve Güney Amerika'daki olumlu 
hava koşullarının yanı sıra artan yem talebinin bu artıştaki katkısı oldukça 
önemlidir (FAO, 2011, IGC, 2011) 2008/2009 ürün yılında da bu etkilerin 
devam etmesinin yanı sıra, dünya piyasasında artan ithalat talebi ve yüksek 
uluslararası fiyatlardan yararlanmak amacıyla Güney Amerika'da ekim 
alanlarında görülen genişlemesi ile birlikte AB'deki üretim artışı da dünya 
mısır üretimini 800 milyon ton sınırına kadar yükseltmiştir. 2009/2010 ürün 
yılında bir önceki döneme göre yüksek oranda artış gerçekleşmemesine 
karşın üretim 813 milyon tona ulaşmıştır. Uygun seyreden hava koşulları ve 
ekim alanlarındaki artış verimi ve üretimi desteklerken, Brezilya ve 
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Arjantin'de görülen kuraklığın yanısıra ABD'de üreticilerin daha karlı olan 
soyaya yönelmesi üretim artışını sınırlandırıcı etki yapmıştır. 

2010/2011 ürün yılında ABD, Çin, Brezilya Hindistan gibi ülkelerde görülen 
alan artışı ve bu ülkelerin birçoğunda uygun iklim koşulları nedeniyle artan 
verime bağlı olarak üretimin 808 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. 2011/2012 döneminde üretimin 876 milyon ton, 2012/2013 
döneminde ise 840 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir (USDA 2012). 
2012 yılında Dünya mısır üretimindeki düşüşün en önemli nedeni ABD’deki 
iklim koşullarından dolayı yaklaşık 50 milyon ton dolayında bir üretim 
azalmasıdır. 

ABD'de etanol üretiminde hammadde olarak mısır kullanılmaktadır Etanol 
mısır piyasasını iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan birincisi, etanol 
üretiminin hammaddesi olarak mısırın kullanımı iken, diğeri yan ürünleri 
(DDGS ve CGF) ile yem sanayine hammadde üretmesidir. Birinci etki mısır 
açısından pazar genişlemesi sağlarken, ikincisi az da olsa pazarın daralmasına 
neden olmaktadır. DDGS ve CGF gibi ürünler taşıma, kullanım ve fiyat 
avantajları nedeniyle giderek artan oranda kullanılmaktadır. Ancak bu 
ürünlerin üretimi büyük oranda etanol üretimine bağlı olduğundan, mısır 
piyasasına etkileri de etanol üretiminin seyrine göre gelişim gösterecektir. 
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Çizelge 5. Dünya Mısır Arzı ve Kullanımı (milyon ton) (Taşdan ve ark. 2011). 

 2009/2010 2010/2011 Tahmin 2011/2012 Öngörü 

Ekim alanı (milyon ha) 157,7 163,1 168,4 

Verim (ton/ha) 5,2 5,1 5,1 

ARZ  

Başlangıç stokları 147,3 143,9 124,3 

Üretim 813,4 824,0 854,7 

İthalat 90,3 90,1 90,1 

Toplam 1.050,9 1.058,0 1.069,1 

KULLANIM  

Yurtiçi kullanım 810,2 844,2 858,5 

Yem 483,0 495,0 505,1 

Gıda, Tohum, Endüstriyel 327,2 349,2 353,3 

İhracat 96,8 89,5 93,2 

Bitiş stokları 143,9 124,3 117,4 

Toplam 1.050,9 1.058,0 1.069,1 

Yem/kullanım oranı (%) /1 59,6 58,6 58,8 

Stok/kullanım oranı (%) 2 13,7 11,7 11,0 

USDA, 2011 

 

Mısır, HFCS (YFMŞ; Yüksek fruktozlu mısır şurubu - NBŞ; Nişasta bazlı 
şeker) üretiminin de hammaddesidir. HFCS gıda sanayinde tatlandırıcı amaçlı 
olarak kullanılmaktadır ve son yıllarda gıda güvenliği, obezite gibi 
tartışmalarda sıklıkla gündeme gelmektedir. Dünya HFCS üretimi 2010 yılı 
itibarıyla 13,8 milyon ton (kuru madde bazında) olup, bunun 8,3 milyon tonu 
ABD tarafından üretilmektedir. Çin, 1,7 milyon ton ile ABD'nin ardından 2. 
büyük üreticidir ve üretimini 2007'ye göre 3,5 kat artırmıştır. Japonya ise 900 
bin ton'luk üretimi ile 3. sıradadır (Şeker Kurumu, 2011, Taşdan ve ark. 2011). 

Dünya yemlik mısır talebinin 11 milyon ton yükselerek üç yılın zirve 
düzeyi olan 483 milyon ton seviyesine çıkması öngörülmektedir. Endüstriyel 
mısır kullanımı öngörüleri rekor düzeye çıkmış olup, 233 milyon ton 
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seviyesindedir (Çizelge 5). Biyoyakıtların, enerji sektöründe kullanımı yeni 
gelişmektedir. Ayrıca kullanım alanları hızla yaygınlaşmaktadır. Bunun için 
kimi ülkeler vergi istisnaları başta olmak üzere bazı teşviklerle biyoyakıt 
üretimini desteklemekte, harmanlama oranlarını artırmaktadır. Böylelikle 
biyoyakıt amaçlı mısır talebi gün geçtikçe artmaktadır. En büyük mısır 
tüketicisi olan ABD'nin 2005/06 döneminde etanol amaçlı mısır kullanımı 
44,2 milyon ton iken, 2010/2011 dönemi için bu miktarın 128 milyon ton 
civarında olacağı, ikinci en büyük mısır tüketicisi olan Çin'in ise 2005/06 
döneminde 9,4 milyon ton olan etanol amaçlı mısır tüketiminin son yıllarda 
11,5 milyon ton seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. Günümüzde, 
Avrupa Birliği'nin etanol amaçlı hububat kullanımı sürekli artmaktadır. 
2004/05 döneminde sektöre giriş yapmış olmasına rağmen AB'nin 2010/11 
döneminde yaklaşık 3,4 milyon ton mısırı bu amaçla kullandığı tahmin 
edilmektedir. 2010/11 sezonunda 842,3 milyon ton olan küresel mısır 
tüketiminin yaklaşık 148,4 milyon tonu etanol üretmek amacıyla kullanılacağı 
tahmin edilmektedir(IGC Hububatın Endüstriyel Kullanımı Raporu, Taşdan ve 
ark. 2011). 

Çizelge 6. Dünya ve Başlıca Ülkelerin Mısır İthalatları (milyon ton) 

Ülkeler 
2001 

/02 

2002 

/03 

2003 

/04 

2004 

/05 

2005 

/06 

2006 

/07 

2007 

/08 

2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/13 Eylül 

Japonya 16,2 16,5 16,2 16,0 16,5 16,2 15,2 16,0 16,5 16,1 15,0 15,0 

Meksika 5,3 4,9 5,2 5,8 6,1 8,9 9,3 7,8 8,4 8,5 11,2 8,5 

G.Kore 8,0 8,7 9,9 7,9 9,3 8,6 9,2 6,9 7,8 7,8 7,5 7,5 

Mısır 5,5 4,8 4,1 4,9 4,3 4,8 4,3 5,2 5,3 6,0 6,5 5,5 

AB 2,8 3,1 5,4 2,8 2,7 5,2 15,0 3,5 2,2 6,5 6,3 3,0 

Türkiye 1,2 1,3 1,2 0,3 0,1 0,9 1,1 0,5 0,5 0,45 0.65 1.0 

Diğer 38,5 39,1 39,1 38,3 40,2 42,7 47,0 43,7 45,5 49,3 97.32 86.71 

Dünya 77,5 78,4 81,1 76,0 79,2 87,3 101,1 83,6 86,2 94,4 100.3 90.86 

USDA 2012, TMO 2011, IGC 2011  
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Yüksek talebin küresel ticareti arttırması beklenirken, 2010/11 küresel 
mısır ticaretinin 2009/10 dönemine göre 8,2 milyon ton artışla son üç yılın en 
yüksek değeri olan 94,4 milyon tona ulaşması öngörülmektedir. Mısır ithalatı 
öngörülerine göre ilk sırayı % 17'lik payla Japonya alırken, diğer büyük 
ithalatçı ülkeler sırasıyla Meksika, Güney Kore, Mısır ve AB'dir (Çizelge 6). 
Japonya mısır ithalatının önümüzdeki on yılda biraz daha azalarak 2020 
yılında 15,8 milyon ton seviyesine ineceği beklenirken, Meksika ithalatının da 
önümüzdeki on yılda artarak 2020 yılında 14,3 milyon ton seviyesine 
ulaşması beklenmektedir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Geleceğe Yönelik Mısır İthalat Projeksiyonları (milyon ton) 

Ülkeler 
2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/13 

2013 

/14 

2014 

/15 

2015 

/16 

2016 

/17 

2017 

/18 

2018 

/19 

2019 

/20 

2020 

/21 

Japonya 16,1 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 

Meksika 9,1 9,2 9,9 10,4 10,8 11,1 11,8 12,3 13,0 13,6 14,3 

G.Kore 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 

Mısır 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 

Tayvan 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

AB 4,5 3,4 3,0 2,8 2,7 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6 

Kanada 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 

Çin 1,0 1,2 1,8 2,5 3,2 4,1 4,9 5,8 6,6 7,5 8,0 

Türkiye 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 

ABD 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dünya 93,2 93,0 95,2 97,4 99,3 102,3 104,8 107,5 109,4 111,6 113,2 

TMO 2011 
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Uluslararası piyasalardaki mısır fiyatlarında ise önemli ölçüde 
değişim görülmüş ve 2007/2008 pazar yılında ortalama 220 $/ton seviyesi ile 
rekor düzeye çıkan mısır fiyatları, 2010/2011 pazar yılında ise son 17 yılın en 
yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 308 $/ton'a yükselmiştir (Taşdan ve ark. 
2011). 

Çizelge 8. Dünya Mısır İhracatı ve Başlıca İhracatçı Ülkeler (milyon ton) 

Ülkeler 
2001/
02 

2002/
03 

2003/
04 

2004/
05 

2005/
06 

2006/
07 

2007/
08 

2008/
09 

2009/
10 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 
Eylül 

ABD 50,0 42,5 45,8 46,8 51 55,6 62,2 45,8 50,7 50,5 38.5 33.5 

Arjantin 9,2 11,5 9,9 12,4 11,4 13,2 15,0 12,1 12,9 14,5 16.5 17.5 

Çin 6,3 14,8 11,3 5,6 5,9 4,4 1,3 0,2 0,2 0,1 - - 

Brezilya 4,9 2,4 5,7 2,6 1,2 5,9 10,6 6,8 6,4 12,0 12,0 14,5 

G.Afrika 1,3 1,0 1,0 1,0 2,2 0,5 0,6 2,4 1,4 2,0 1.7 2.3 

Tayland 0,3 0,2 0,8 0,9 0,1 0,5 0,3 0,5 1 0,2 - - 

Ukrayna 0,3 0,9 1,1 2,2 2,6 1,1 1,6 5,5 5,3 4,0 14.5 12.5 

Hindistan 0 0 0,8 0,5 0,4 0,5 4,4 2,5 1,9 3,0 3.8 2.5 

Diğer 5,2 5,1 4,7 4,0 4,5 5,6 5,1 7,8 6,4 8,1 4.8 3.16 

Dünya 77,5 78,4 81,1 76,0 79,3 87,3 101,1 83,6 86,2 94,4 100.3 90.86 

TMO 2011, USDA 2012  

 

En büyük ihracatçı ülke olan ABD'nin 2010/11 döneminde ihracat 
rakamlarının 50,5 milyon ton olmuştur. 2010/2011 döneminde mısır 
üretiminde olduğu gibi ihracatında da ilk sırayı % 54'lük payla ABD alırken, 
ikinci sırayı % 15'lik payla Arjantin almaktadır. Fakat 2011/2012 döneminde 
ABD’nin ihracatı 38.5 milyon tona düşmüş, yaşanan kuraklık nedeni ile 
2012/2013 döneminde bu miktarın daha da düşük olacağı tahmin 
edilmektedir (Çizelge 8). Uluslararası piyasalarda mısır ihracat fiyatları son 5 
pazar yılında ortalama olarak %80'den fazla değişim göstermiştir. Bu değişim 
fiyatların 150 $/ton'dan, 279 $/ton'a kadar çıkmasını sağlamıştır. Genel 
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trendin yükselme yönlü olmasına karşın 2008/2009 ve 2009/2010 pazar 
yıllarında fiyatlarda azalma olduğu ancak yine de yüksek seviyesini koruduğu 
görülmektedir. 2010/2011 pazar yılından itibaren fiyatlar tekrar hızla 
artmaya başlamış ve bu trend fiyatların son 1 yılda %40-60 artmasına neden 
olmuştur (Çizelge 11; Taşdan ve ark. 2011). 

Çizelge 9. Geleceğe Yönelik Mısır İhracat Projeksiyonları (milyon ton) 

Ülkeler 
2010 

/11 

2011 

/12 

2012 

/13 

2013 

/14 

2014 

/15 

2015 

/16 

2016 

/17 

2017 

/18 

2018 

/19 

2019 

/20 

2020 

/21 

ABD 49,5 50,8 51,4 52,1 52,7 53,3 54,6 55,9 57,2 58,4 59,7 

Arjantin 17,5 16,0 16,5 17,0 17,2 17,5 17,7 17,8 17,7 17,7 17,4 

Brezilya 7,0 6,5 7,0 7,2 7,5 8,0 8,5 8,8 8,5 8,5 8,5 

AB 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,6 2,7 2,9 3,1 

Çin 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Dünya 93,2 93,0 95,2 97,4 99,3 102,3 104,8 107,5 109,4 111,6 113,2 

TMO 2011 

ABD'nin mısır ihracatının önümüzdeki on yılda artması ve 2020 yılında rekor 
seviyelere ulaşması beklenmektedir. Buna rağmen kaliteli yem üretilen 
buğdayın geniş dünya arzı nedeniyle, ABD mısır ihracatıyla öngörü döneminin 
başında rekabet eder gözükmektedir. BDT, Brezilya, AB ve Arjantin'deki 
ihracatlar arttıkça ABD'nin % 60'a yakın olan ticaret payının 2020 yılına kadar 
% 53 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. 
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Çizelge 10. Dünya ve Başlıca Ülkelerde Kapanış Mısır Stokları (milyon ton) 

Ülkeler 
2001 

/02 

2002 

/03 

2003 

/04 

2004 

/05 

2005 

/06 

2006 

/07 

2007 

/08 

2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

Çin 72,5 60,5 46,3 41,3 43,2 46,4 48,1 59,7 56,8 55,5 

ABD 40,6 27,6 24,3 53,7 50,0 33,1 41,3 42,5 43,4 17,1 

AB 3,4 4,1 2,4 6,2 8,9 9,3 6,0 6,2 5,7 4,4 

Meksika 3,4 3,2 4,1 4,2 2,4 2,5 4,1 3,7 1,5 1,5 

G.Afrika 2,7 3,0 3,4 3,7 2,3 1,7 2,7 3,4 4,0 2,3 

Brezilya 1,2 6,6 6,9 3,3 4,2 4,5 11,2 11,1 10,2 9,1 

Diğer 21,5 21,2 20,7 23,4 21,5 19,3 23,4 28,1 30,3 27,8 

Dünya 145,3 126,2 108,1 135,7 132,5 116,7 136,8 154,6 151,8 117,7 

TMO 2011, IGC 2011  

Çizelge 11. Dünya Mısır Fiyatı (FOB $/Ton) 

Yıllar ABD 3YC Gulf 
Arjantin          
Up River 

Çin Japonya Meksika 
Brezilya 
Paranagua 

2000 91 89 117 148 139 - 

2001 90 84 115 141 137 - 

2002 115 90 119 137 135 - 

2003 117 105 118 135 133 - 

2004 109 131 119 137 135 - 

2005 99 90 - - - - 

2006 122 115 - - - - 

2007 200 - - - - - 

2008 228 211 - - - 166 

2009 172 170 - - - 175 

2010 195 197 - - - 204 

TMO 2011 , IGC 2011 



 

 22 

 
Şekil 3. Temmuz 2011 – Eylül 2012 tarihleri arasında mısır ihracat fiyatlarındaki değişim (USDA) 

2. TÜRKİYE'DE ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT, STOK VE FİYAT  

Türkiye'de tahıllar içinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına 
sahiptir. Türkiye'de mısır ekim alanlarının en fazla olduğu bölge Akdeniz 
Bölgesi olup, bunu Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri takip et-
mektedir. Ülkede mısır üretimi yaygın olarak yapılmakla birlikte, yoğun 
olarak Adana, Mardin, Şanlıurfa, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, 
Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Aydın, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Hatay 
illerinde yapılmaktadır. Özellikle GAP projesinin sulanabilir tarım alanlarını 
arttırmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi mısır üretiminde büyük bir 
potansiyele sahip olmuştur. 1980 yılında 1,24 milyon ton olan Türkiye mısır 
üretimi, 2010 yılında yaklaşık 3,5 kat artarak 4,31 milyon tona ulaşmıştır 
(Çizelge 12 ve Şekil 6). Ülkemizdeki mısır ekiminin % 68’ini tanelik , % 32’sini 
ise silajlık mısır oluşturmaktadır (Şekil 4). Ülkemizde 2.845.554 dekarlık silaj 
mısır ekim alanının % 33’ü Marmara, % 31’i Ege, % 13’ü Karadeniz, % 10’u İç 
Anadolu, % 8’i Akdeniz, % 3’ü Güney Doğu Anadolu, % 2’si Doğu Anadolu 
Bölgesinde yer almaktadır.  
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Şekil 4. Türkiyedeki mısır ekim alanlarının tanelik ve silajlık olarak oranları 

2010 yılında Türkiye mısır üretimi 2000 yılına göre % 87'lik bir artışla 
4,31 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 12). Mısır üretimindeki bu 
artışın en önemli nedeni; yoğun üretim yapan bölgelerde hibrit tohum 
kullanımının yaygınlaşması, üretim tekniklerindeki gelişmeler ve bunlara 
bağlı olarak artan mısır verimidir. Ülkemizdeki mısır verimi 7,26 ton/hektar 
ile dünya ortalamasının üzerinde fakat ABD ortalamasının altındadır (Çizelge 
12 ve Şekil 5). 
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Şekil 5. Türkiye’de 1930 – 2012 yılları arasında mısır ekim alanındaki değişim 
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Çizelge 12. Ülkemizde 1930 – 2011 yılları arasındaki mısır ekim alanı ve üretimi 

Yıllar 
Ekim Alanı 
(Ha) 

Üretim 
(Mil. Ton) 

Verim 
(Ton/Ha) 

Yıllar 
Ekim 
Alanı 
(Ha) 

Üretim 
(Mil. 
Ton) 

Verim (Ton/Ha) 

1930 378.501 0,47 1,01 2000 555.000 2,30 4,14 

1935 409.361 0,45 1,11 2001 550.000 2,20 4,00 

1940 509.990 0,75 1,48 2002 500.000 2,10 4,20 

1945 510.071 0,29 0,57 2003 560.000 2,80 5,00 

1950 593.161 0,62 1,05 2004 545.000 3,00 5,50 

1955 706.000 0,85 1,21 2005 600.000 4,20 7,00 

1960 695.000 1,09 1,56 2006 536.000 3,81 7,11 

1965 650.000 0,94 1,45 2007 517.500 3,53 6,83 

1970 648.000 1,04 1,60 2008 595.000 4,27 7,18 

1975 600.000 1,20 2,00 2009 592.000 4,25 7,18 

1980 583.000 1,24 2,12 2010 594.000 4,31 7,26 

1985 567.000 1,90 3,35 2011 589.000 4,2 7,13 

1990 515.000 2,10 4,43     

Anonim 2011  
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Şekil 6. Türkiye’de 1930 – 2012 yılları arasında mısır  üretim miktarındaki değişim 
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Şekil 7. Türkiye’de 1930 – 2012 yılları arasında mısır verimindeki değişim 

 

 

Çizelge 13.  2004-2011 yılları arasında Ülkemizde silajlık ve tanelik mısır ekim 
alanı üretim ve verim değerleri 

Yıllar 

Tanelik Silajlık 

Ekim Alanı 
(Ha) 

Üretim (Mil. 
Ton) 

Verim 
(Ton/Ha) 

Ekim Alanı 
(Ha) 

Üretim (Mil. 
Ton) 

Verim 
(Ton/Ha) 

2004 545.000 3,00 5,51 130.000 6.20 47.7 

2005 600.000 4,20 7,00 180.000 7.60 42.2 

2006 536.000 3,81 7,21 240.000 10.06 41.1 

2007 517.500 3,53 6,83 255.000 10.25 40.0 

2008 595.000 4,27 7,20 272.000 11.18 41.7 

2009 592.000 4,25 7,18 260.000 11.10 42.9 

2010 594.000 4,31 7,26 293.733 12.44 42.3 

2011 589.000 4,20 7,17 312.794 13.29 42.6 

(Anonim 2012) 

Çok yönlü kullanım alanına sahip mısırın son yıllarda Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının verdiği teşvikler (2011 yılı 55 TL/da) nedeni ile silaj 
mısır ekim alanı önemli oranda artış göstermiştir.  



 

 26 

Çizelge 14. Türkiye’de Mısır Tüketimi ve Yeterlilik Oranı 

Piyasa Yılı 

Yurt İçi 
Kullanım 
(Milyon 
Ton) 

Gıda 
Olarak 

Tüketim 
(Milyon 
Ton) 

Tohumluk 
Kullanım 
(Ton) 

Yemlik 
Kullanım 
(Milyon 
Ton) 

Endüstriyel 
Kullanım 
(Ton) 

Stok 
Değişimi 
(Ton) 

Kişi Başı 
Tüketim 
(Kg) 

Yeterlilik 

Derecesi 
(%) 

2000/01 3,08 1,36 33.000 2,94 - 66.304 20,43 73,84 

2001/02 3,35 1,46 30.000 2,96 - 9 21,59 64,85 

2002/03 3,16 1,36 33.600 3,06 - 278 19,84 65,77 

2003/04 4,14 2,79 34.200 2,03 - 16.787 25,78 66,88 

2004/05 3,46 1,28 36.000 2,18 - 400.413 18,23 85,81 

2005/06 4,37 0,99 16.000 1,66 169.900 -560.200 - 93,15 

2006/07 4,21 1,02 14.000 1,76 151.000 490.500 - 86,53 

2007/08 4,2 1,02 14.000 1,59 120.726 267.466 14,53 81,43 

2008/09 5,19 1,04 14.875 3,87 140.703 -705.948 14,55 79,92 

2009/10 5,15 1,20 14.800 3,69 117.873 -851.776 17,00 79,99 

2010/2011 5,25 1,26 14.850 3,74 104.080 -899.581 17,13 79,58 

Anonim 2012 

Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri hammaddesi olarak 
kullanılan bir bitkidir. Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi olarak 
değerlendirilmekte, kâğıt yapımı ve küçük çapta hasır el işleri yapımında da 
kullanılmaktadır. Bu tüketim alanlarının yanı sıra çerezlik olarak da 
tüketilmektedir. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak 
yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı 
da artmaktadır. Ülkemiz için yeterlilik oranı son 3-4 yıldır yaklaşık % 80 
civarındadır (Çizelge 14). 
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Çizelge 15.  Türkiye’de mısırın kullanım alanları 

Kullanım Alanı Miktar % Oranı 

Yem Maddesi Olarak Kullanımı 3.200.000  71 

Nişasta San. 780.000  17 

Mahalli Tük. 300.000  7 

Endüstriyel Tük. 100.000  2 

Üretim Kayıpları 120.000  3 

Toplam 4.500.000 100 

TMO 2011 

Çizelge 16.   Son on yılda ülkemizin mısır ithalat ve ihracat durumu 

Yıllar 
İthalat İhracat 

Miktar (Ton) Değer (Bin $) Miktar (Ton) Değer (Bin $) 

2000 1.286.190 146.887 3.963 4.096 

2001 537.481 65.635 9.382 8.333 

2002 1.179.937 133.754 9.019 10.953 

2003 1.818.458 276.182 11.039 13.105 

2004 1.049.744 190.477 10.525 15.805 

2005 218.059 47.335 127.581 22.327 

2006 30.579 12.702 192.950 35.951 

2007 1.128.456 269.337 8.320 12.478 

2008 1.151.407 381.938 15.056 24.948 

2009 484.374 134.715 323.128 75.772 

2010 450.760 123.722 10.655 26.014 

2011 381.293 136.119 13.945 27.923 

Anonim 2012, İGM 2012  

Mısırın insan beslenmesinde kullanımı iki şekilde olmaktadır. 
Bunlardan birincisi doğrudan tüketim (gıda) diğeri ise gıda sanayiinde 
işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerin tüketimidir. Son 25 yılda mısırın insan 
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beslenmesinde kullanımında büyüme görülmekle birlikte, büyüme doğrudan 
tüketimden değil gıda sanayiinde kullanım oranındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır. 

Tohumluk teknolojisindeki gelişmeler ile hibrid tohum kullanımının 
artması sonucu, mısırın bir sonraki ekim döneminde tohumluk olarak 
kullanımı ise azalmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu tip kullanım önemsiz iken, 
gelişmekte olan ülkelerde az da olsa halen mevcuttur.  

İthalatta son yıllarda görülen azalmada 2009 yılı Eylül ayında 
yürürlüğe giren "Biyogüvenlik Yönetmeliği"nin etkisi oldukça önemlidir. Bu 
yönetmelik ile genetiği değiştirilmiş organizma niteliğinde olan ürünlerin 
ithalatına önemli kısıtlamalar gelmiştir. Mısır da bu ürünlerin başında yer 
almakta olup, özellikle yönetmeliğin çıktığı ilk dönemde mısır ve ürünleri 
ithalatında dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir (Taşdan ve ark. 2011) 

Mısır ithalatının yıl içerisindeki dağılımında hasat dönemi ve gümrük 
vergileri en önemli belirleyici kriterdir. Eylül ayındaki hasatla birlikte başlayan 
PY'nda Eylül-Kasım ayları arasında yüksek yurtiçi üretim kaynaklı arza bağlı 
olarak ithalat en düşük seviyesinde iken, bu dönemde yüksek olan gümrük 
vergileri de ithalatı önemli ölçüde kısmaktadır. İthalat, ekim öncesi ay olan ve 
yurtiçi kaynaklı arzın düşük olduğu Mart'la birlikte en yüksek seviyesine 
ulaşmakta, Temmuz'a kadar da yaklaşık bu seviyede kalmaktadır. Temmuz ve 
Ağustos aylarından oluşan hasat öncesi dönemde ise hem yüksek gümrük 
vergisi, hem de yurtiçi üretim kaynaklı yüksek arz beklentisi ithalatı önemli 
derecede azaltmaktadır. 

Mısır ve türevi ürünler ithalatının bileşiminde 2005/2006 pazar 
yılından bu yana önemli bir değişim olmamıştır. Tüm dönem boyunca mısır 
%50'nin üzerindeki payı ile ithalattaki en önemli ürün olmuştur. Ancak 
mısırın, mısır ve mısır ürünleri eşdeğeri ithalat toplamındaki payı %85'den 
%50'ye gerilemiştir. Buna karşın en önemli paya sahip ikinci grubu oluşturan 
nişastalarda artış olmuştur. 2006/2007 PY'nda bu grup toplam ithalattan %13 
pay alırken, aradaki dönemde sürekli artış göstererek 2010/2011'de %36 pay 
almıştır. Mısır ve ürünleri ithalatında son yıllarda dikkat çeken en önemli 
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ürün grubu DDGS olmuştur. DDGS ithalatı 2004/2005 PY'nda 26 bin ton iken, 
çok hızlı bir artışla birlikte 2006/2007 PY'nda yaklaşık 200 bin ton'a, hemen 
bir sonraki 2007/2008 PY'nda da 1,6 kart artarak 514 bin ton ile rekor düzeye 
çıkmıştır. Bu artışta, kuraklık nedeni ile birincil tarımsal ürün niteliğindeki 
yem hammaddesi fiyatlarındaki artışın etkisi önemlidir. Sonrasında ise 
yapılan gümrük vergisi artışı ve biyogüvenlik uygulamaları ile ithalat 450 bin 
ton'un altına gerilemiştir. İthalattaki bu azalmanın devam ettiği, ancak yine 
de 300 bin ton'dan fazla ithalat olduğu tahmin edilmektedir (Taşdan ve ark. 
2011). 

Mısır ve ürünleri ithalatının genelinde olduğu gibi DDGS ithalatında 
da biyogüvenlik uygulamaları ile birlikte tedarikçi ülkelerde değişim 
olmuştur. Yönetmelikten önce DDGS'in tamamı ABD'den ithal edilirken, 
sonrasında bu ülkenin payı %70'e gerilemiş, hiç ithalatın yapılmadığı 
Bulgaristan, Romanya, Hollanda gibi ülkelerin payı artmıştır. 

İhracatta mısır, nişasta ve NBŞ önemli paya sahip ürün gruplarıdır. 
Üretimin arttığı ya da iç talebin azaldığı dönemlerde mısır ihracatı da 
artmaktadır. Örneğin, üretimin sıçrama gösterdiği 2005/2006 pazar yılında 
305 bin ton, yem sanayi talebinin azaldığı 2009/2010 döneminde ise 263 bin 
ton mısır ihracatı yapılmıştır. 

Dış ticaret dengesi açısından bakıldığında mısır ve nişastada net 
ithalatçı olan ülkemiz diğer tüm gruplarda net ihracatçıdır. Ancak mısır ve 
nişasta gruplarındaki ithalatın çok yüksek miktarda olması, toplam mısır ve 
ürünleri dış ticaret dengesinde Türkiye'yi yüksek miktarlı net ithalatçı 
konuma getirmektedir. 

İthalat tercih edilen bir durum olmamakla birlikte, ister yurtiçi 
piyasaya isterse ihracata yönelik olsun ithal mısırla üretilen ürünlere yüksek 
katma değer kazandırılarak, ithalat değerinden daha yüksek piyasa değeri 
elde edilmektedir. 

TMO’nun yıllar itibariyle peşin ve emanet mısır alım miktarları 
aşağıdaki gibidir.  
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Yıllar   Peşin Alım Miktarı (Ton) Emanet Alım Miktarı (Ton) 

2002     78.596    - 

2003   381.193    - 

2004   474.302    - 

2005   660.985    - 

2006         -           5.124 

2007         -         19.993 

2008   832.378         13.432 

2009   183.467         79.404 

2010     83.491         72.991 

2011     47.632       128.177 

2012 *     62.624         94.373 

2006 ve 2007 yıllarında TMO tarafından mısır müdahale alım fiyatı 
açıklanmamıştır. 

2012 yılı mısır alımları devam etmektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ödenen kg başına 
prim ve girdi destekleri incelendiğinde mısırda prim miktarının 2005'e göre 
gerilediği, son 3 yılda da değişmediği görülmektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yıllara göre mısıra 
ödenen primler aşağıdaki gibidir. (TL/Ton) 
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Şekil 7. Son on yılda ülkemizin ortalama mısır ithalat fiyatları 

2000 yılında 114 $ olan mısır ithalat fiyatları bu yıldan itibaren ritmik 
bir biçimde artış göstermiş, 2006 yılında 415 $ ile en yüksek fiyata 
yükselmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında ise 278 ve 274 $ olmuştur. Son on yılda 
mısır ithalat fiyatlarının artış göstermesi artık yurt dışından da ucuz mısır 
almanın zor olacağının göstergesidir. Bu durum da ülkemizin yurt içi üretimi 
artırma yönünde faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiğinin göstergesidir. 2010 
yılının başında çıkarılan Biyogüvenlik Kanunu kapsamında sadece GDO içeriği 
olmayan ürünlerin ithalatına izin verilmesiyle birlikte mısır ithalatında bir 
önceki yıla göre % 11 oranında düşüş görülmüştür. Bu azalma, yurt içi üretici 
fiyatlarına % 1,8 oranında, borsa fiyatlarına % 6,7 oranında artış şeklinde 
yansımıştır (Çizelge 17, Şekil 9). 
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Şekil 8. Son on yılda ülkemizin ortalama mısır ihracat fiyatları 
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Ülkemizin mısır ihracat miktarı çok düşük düzeyde olmakla birlikte, 
ortalama ihracat fiyatı 1000 $’ın üzerindedir. Bunun sebebi ülkemizin mısır 
ihracatının büyük kısmının ülkemizde çeşitli firmaların ürettiği hibrit mısır 
tohumlukları olmasıdır (Şekil 8).. 

2000-2010 yılları arasında mısırın ithalat ve ihracat rakamları Çizelge 
16’da verilmiştir. 2000-2010 yılları arasında en fazla mısır ithalatı 1.818.458 
ton olarak 2003 yılında, en fazla mısır ihracatı ise 323.128 ton olarak 2009 
yılında gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında, mısır ihracatı 10.655 ton, ithalatı ise 
450.760 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Mısır üretimi uzun yıllar boyunca yurt içi tüketimi karşılayamamıştır. Mısır 
ihtiyacı ithalatla karşılanmıştır. 2004 yılında mısır üretiminin primle 
desteklenmeye başlamasıyla birlikte ekim alanları ve üretimde önemli artışlar 
gerçekleşmiştir. Böylelikle üretim açığı 2005 yılında genel olarak kapanmış 
ancak artan üretimle birlikte fiyatlar düşmüştür. 2005 yılındaki düşük mısır 
fiyatından dolayı 2006 yılında ekim alanı ve üretim azalmıştır. 2007 yılında 
dünya genelinde yaşanan olumsuz iklim şartlarından Türkiye de etkilenmiştir. 
Kuraklık sonucunda azalan mısır üretiminden dolayı mısır fiyatları 
yükselmiştir. 2007 yılında yaşanan kuraklığı müteakip piyasayı düzenlemek 
amacıyla TMO tarafından ithalat gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında ise, 2007 
yılındaki gibi yüksek mısır fiyatı beklentisi içerisinde olan üreticiler sebebiyle 
mısır üretimi bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Toplam tüketim ise 2007 
yılı ile aynı miktarda olup, genel olarak yemlik kullanım, endüstriyel kullanım 
ve stok değişiminde azalma gözlemlenmiştir. 2007 yılında yeterlilik derecesi 
% 86 iken, bu oranın 2008 yılında % 81’e düşmesi, 2008 yılında ithalatın 
gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 2009 yılında üretim miktarı 4,25 milyon 
ton olup, önceki yıla göre % 0,6 düşüş gerçekleşmiştir. 2010 yılında üretim 
miktarı önceki yıla göre %1,4 artarak 4,31 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Tüketimin ise önceki yıla benzer bir seyir izlemesi öngörülmektedir. TÜİK 
tarafından 2012 yılında 2011 yılına göre, tahıllar içerisinde en dramatik 
üretim artışının mısırda olacağı öngörülmektedir. 2011 yılında 4.2 milyon ton 
olan mısır üretiminin 2012 yılında %9.5’lik artışla 4.6 milyon tona ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. UHK ise mısır üretim bölgelerinde yüksek sıcaklık ve yer 
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yer düşük hava nemi sonucu oluşan olumsuzluğun ve yem üretimindeki talep 
arışına bağlı olarak mısır silajına artan talep nedeniyle, tanelik mısırların farklı 
bölgelerde yer, yer silaja dönüştürülmesi gibi nedenlerle bu beklentinin 
altında 4.4-4.5 milyon ton tane mısır üretiminin gerçekleşebileceğini 
öngörmüştür. Bu düzey üretim yem sanayi için önemli olup, mısır 
ihtiyacımızın ülke içinden karşılanma oranının %85-90 lara ulaşacağı 
anlamına gelmektedir.  

 

2000-2010 yılları dikkate alındığında Türkiye’de mısır alım 
fiyatlarının dünya fiyatlarının oldukça üzerinde gerçekleştiği görülmektedir 
(Şekil 9 ve 10; Çizelge 17 ve 18). 
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Şekil 9.  Türkiye ($/ton) ve Dünyada (FOB $/Ton) mısır fiyatındaki değişim 

 

Mısır politikasının 4 bileşeni vardır. Bunlar; TMO alımları, prim, girdi 
destekleri, dış ticaret uygulamalarıdır. TMO alımını yaptığı ürünlerde en 
önemli piyasa yapıcıdır ve fiyatları da diğer tahıllarda olduğu gibi piyasada 
referans niteliğindedir.  
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Çizelge 17. 2000 – 2010 yılları arasında Türkiye ($/ton) ve Dünya (FOB $/Ton) 
mısır fiyatları 

Yıl TMO Alım Fiyatı ($/Ton) Dünya Fiyatı (FOB $/Ton)  

2000 150  76 

2001 143 91 

2002 150 100 

2003 210 108 

2004 215 112 

2005 208 99 

2006 Fiyat Açıklanmadı 122 

2007 Fiyat Açıklanmadı 156 

2008 361 261 

2009 302 156 

2010 327 201 

2011 300  

2012 330  

 

 
Şekil 10. TMO Alım Fiyatı ($/Ton) ve ABD 3YC Mısır (FOB $/Ton) Fiyatı 
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Çizelge 18.  2008 -2010 Yıllarında Aylar Bazında Mısır Borsa Ortalama Fiyatı 
(TL/Ton) 

Yıllar Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 

2008 420 427 437 481 485 485 - 392 388 387 366 366 

2009 394 435 442 456 453 461 501 456 409 413 414 413 

2010 430 462 462 454 456 456 474 467 476 491 481 484 

 

Çizelge 18’ den görüleceğe üzere, borsa mısır fiyatları genelde Haziran – 
Temmuz aylarında en yüksek düzeylere ulaşırken diğer aylardaki fiyat 
değişkenlik göstermektedir. Mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi 
amacıyla, fiyatların bir yıl içerisindeki hareketleri incelendiğinde, piyasadaki 
ürün miktarının azaldığı Nisan- Ağustos döneminde dalgalanmanın yüksek 
olduğu görülmektedir. Hasat sonrası dönem olan, üretimden ve depolanmış 
üründen kaynaklanan arz miktarının yüksek olduğu Eylül-Mart döneminde ise 
dalgalanma genelde daha az olmaktadır. 

 

3. YEM VE GIDA SANAYİNDE MISIRIN KULLANIM DURUMU, SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Mısır insan ve hayvan beslenmesinde olduğu kadar endüstriyel olarak da 
oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır. En önemli kullanım alanı da %70 ile 
yem sanayidir. 

Son 10 pazar yılında yem sanayinde kullanılan mısır miktarı 1,6 milyon 
ton'dan 3,7 milyon ton'a çıkmıştır. Dönemsel olarak değişmekle birlikte, bu 
miktarın yaklaşık olarak yarısı broiler yemlerinde kullanılmaktadır. Örneğin, 
2010 yılı itibarıyla yem sanayinde kullanılan 3,2 milyon ton mısırın 1,5 milyon 
ton'u broiler yemlerinde, 1,3 milyon ton'u büyük ve küçükbaş hayvan 
yemlerinde, 400 bin ton'u da yumurta ve damızlık yemlerinde kullanılmıştır 
(TMO, 2011 ). 
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Türkiye'de yem sanayi sınırlı mera alanları ve artan büyük ölçekli 
modern hayvancılık tesisleri nedeniyle her geçen yıl büyümeye devam 
etmektedir. Bununla birlikte özellikle tavuk eti başta olmak üzere hem iç 
tüketim hem de ihracatı giderek artmaktadır (USDA, 2011). Dolayısıyla yem 
sanayinin mısır ihtiyacı da giderek yükselmektedir. 

Yem sanayinin ardından mısırın en fazla kullanıldığı alan nişasta ve 
NBŞ sanayidir. Bu sanayinin ana ürünleri yüksek fruktozlu mısır şurubu ve 
glikoz şurubu olup, yurtiçi satış dolayısıyla da bu amaçlı üretim miktarları 
Şeker Yasası kapsamında kotalandırılmaktadır. 

NBŞ sanayinin toplam üretim kapasitesi yaklaşık 1,2 milyon ton, 
2009/2010 pazar yılında üretim miktarı ise 406 bin ton'u yurtiçi satış amaçlı 
olmak üzere 515 bin ton'dur (Şeker Kurumu, 2011). Sektörün 2010 yılı mısır 
kullanımı 780 bin ton'dur. Bu miktara 300 bin ton'luk öztüketim amaçlı mısır 
da eklendiğinde insan tüketimi için kullanılan toplam mısır miktarının 1,1 
milyon ton olduğu görülmektedir (TMO, 2011). Son 10 pazar yılında bu 
rakam 1,0-1,8 milyon ton arasında değişmekle birlikte, 2004/2005 pazar 
yılından bu yana en fazla 1,3 milyon ton olmuştur. 

Mısırın endüstriyel kullanımı 2005/2006 pazar yılından bu yana 118-
170 bin ton arasında değişmiştir. Ancak EPDK kararları ile 2013 yılından 
itibaren biyoyakıtların akaryakıt katkı maddesi olarak kullanımının zorunlu 
hale gelmesi mısır talebinde değişime neden olması beklentisini 
oluşturmuştur. 

Mısır fiyatlarının yüksekliğinin yanısıra taşıma, depolama ve işleme 
kolaylıkları, yem sanayinde DDGS ve CGF gibi alternatif ürünlerin kullanımını 
da giderek artırmaktadır. 

 

3.1. Mısırın Hayvan Yemi Olarak Kullanımı 

Türkiye’de yaklaşık 712 karma yem fabrikası 18.022.000 ton/yıl 
kapasite ile çalışmakta olup, faal olmayan 247 yem fabrikası 4.526.000 
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ton/yıl üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Mısır yem sanayi için çok 
önemli bir hammaddedir. Dünya mısır üretiminin yaklaşık %60’ı yem 
sanayinde kullanılmakta olup, 2011 yılı için Dünya yemlik mısır talebi 490 
milyon ton civarında olmuştur. Mısır tanesinde yüksek protein ve nişasta 
içeriğinin yanı sıra nişastanın sindirilebilirlik derecesinin yüksek olması ve 
mısır tanesinde bulunan yüksek orandaki yağın, yemin enerji değerini 
artırması nedeniyle hayvan beslenmesinde ana hammaddelerden biri haline 
gelmiştir. Diğer taraftan mısırın, geniş adaptasyon yeteneğine sahip olması,  
birim alandan yüksek verim alınabilmesi, herhangi bir katkı maddesine gerek 
duymadan silolanabilmesi gibi özellikleri de ön plana çıkmasına neden 
olmaktadır. 

Mısır özellikle tek mideli ve kümes hayvanları için iyi bir yem 
hammaddesi olup, yem rasyonlarında kullanılan mısır miktarı, hayvan 
ırklarına ve mısır özelliklerine bağlı olarak %15-60 arasında değişmektedir. 
Mısırın kanatlı rasyonlarında öncelikle tercih edilmesinin diğer bir sebebi, 
enerji değerinin yüksek olmasının yanı sıra iyi bir deri ve yumurta sarısı 
pigmentasyonu sağlamasıdır. Protein ek yemi ile desteklenerek sığır ve koyun 
beslenmesi açısından da mükemmel yem hammaddesi haline gelmektedir. 
Mısırın yaş öğütme ürünlerinden mısır gluten yemi (yaklaşık %20 protein 
içerikli) süt ve et sığırcılığı ile kümes hayvanı yetiştiriciliğinde ve mısır yüksek 
gluten yemi (yaklaşık %60 protein içerikli) özellikle kümes hayvanlarının 
beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Mısır yağı alındıktan sonra geriye 
kalan ancak miktar olarak düşük olan embriyo kısmı da yem rasyonlarında 
kullanılmaktadır. 

3.2. Mısıra Dayalı Gıda Sanayi 

3.2.1. Mısırın kuru ve yaş öğütme ürünleri 

Mısırın kuru öğütme ürünleri olan, mısır kırması, unu ve irmiği pek 
çok gıda maddesinin formülasyonunda ana unsur yada minör bileşen olarak 
yer almaktadır. Yöresel olarak değerlendirilme oranı daha yüksek olan mısır 
kuru öğütme ürünleri; başta ekmek olmak üzere, diğer fırın ürünleri ve çeşitli 
kahvaltılık tahılların üretiminde ve çorbalık olarak kullanılmaktadır.  
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Mısırın yaş öğütme ürünleri olan; mısır gluteni, mısır nişastası ve 
türevleri, mısır embriyosundan üretilen mısır yağı gıda sektörünün önemli 
ürünleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 100 kg mısır danesinden 57 kg 
nişasta, 60 kg tatlandırıcı, 42 litre etanol yakıtı veya 40 kg polimer elde 
edilirken, bunun yanında 24 kg yem gluten (%20 protein), 4,8 kg yemeklik 
gluten ve 2,8 kg mısır yağı elde edilmektedir. Yaş öğütme ana ve yan ürünleri 
gıda, yem ve diğer sanayi dallarında kullanılmaktadır.  

3.2.2. Mısır nişastası 

Türkiye’de nişasta sanayisinin ana hammaddesi mısırdır. Nişasta sanayi, 
toplam 300 milyon ABD Dolarlık yatırımla beş nişasta üreticisi firmadan 
oluşmaktadır. Bu firmalardan ikisi yabancı sermayeli, diğer ikisi yerli 
sermayeli ve beşinci firma da yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla faaliyette 
bulunmaktadır (Çizelge 19). Beş üreticiden dördü glikoz ile birlikte yüksek 
fruktozlu mısır şurubu imal etmektedir. Nişasta sanayi, yılda yaklaşık 100.000 
ton nişasta üretmektedir. Üretilen nişasta toplam tüketimin önemli bir 
bölümünü karşılamakta ve ülkemize sadece çok özel uygulamalarda 
kullanılmak üzere yaklaşık 30.000 ton nişasta ithal edilmektedir.  

Doğal nişastadan üretilen modifiye nişastalar, doğal nişastanın 
kullanım amacına uygun olarak kuru veya sulu ortamda fiziksel veya 
enzimatik uygulama ile asit veya alkali inceltme ve ağartmaya tabi tutulmuş 
olsun veya olmasın yenilebilir nişastaların bir veya daha fazla kimyasal işleme 
tabi tutulması ile elde edilen gıda veya diğer sanayi dallarında kullanım alanı 
bulan ürünlerdir. 

Çizelge 19. Nişasta ve NBŞ sanayiinde faaliyet gösteren firmalar 

Kuruluş Adı Kuruluş Yeri Kuruluş Yılı 

Sunar Mısır Sanayi ve Ticaret AŞ Adana 1986 

Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ  İstanbul, Bursa 1990 

Amylum Nişasta Sanayi Ticaret AŞ Adana 1994 

PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ İstanbul 1997 

Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret AŞ Adana 1998 
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3.2.3. Nişasta bazlı şekerler ve tatlandırıcılar 

Nişasta bazlı şekerler Dünyada sakarozdan sonra ikinci büyük paya sahip 
tatlandırıcı türüdür. Nişasta sektöründe olduğu gibi, nişasta bazlı şekerlerin 
üretiminde de ana hammadde mısırdır. 

Mısır şurubu; Mısır nişastasının asit veya enzim hidrolizi ile kontrollü 
şartlarda elde edilen, büyük oranda fermente olabilir şeker içeren sıvı bir 
şekerdir. Glukoz şurubu: Tamamen doğal ortamda mısırdan elde edilen 
nişastanın asit ve/veya enzimlerle parçalanma veya hidroliz edilmesiyle elde 
edilen şekerdir. Fruktoz şurubu; Nişastanın önce glukoza dönüştürülmesi, 
sonrada glukozun enzimatik izomerizasyonuyla elde edilen şekerdir. Son 
zamanlarda çok fazla tartışmaya konu olmuş olan yüksek fruktozlu mısır 
şurupları %42 (HFCS-42) ve %55 (HFCS-55) fruktoz içeriğine sahip olacak 
şekilde üretilmektedir. Mısır şekerleri gıda endüstrisinde, karbonhidrat 
kaynağı, tatlılık verici, renk oluşturucu, yapı ve kıvam verici, şeker 
kristalizasyonunu kontrol edici olarak kullanılmaktadır. Sert şekerlemeler, 
yumuşak şekerlemeler, jele ve benzeri şekerlemeler, fondonlar, 
marshmallow, nugat, sakız, helva, reçel-marmelat, unlu mamüller, 
dondurma, süt ürünleri,  ketçap, mayonez, alkolsüz içecekler, alkollu 
içecekler de mısır şekeri kullanılmaktadır. 

Şeker alkolleri (eritrol, maltitol, mannitol, sorbitol ve ksilitol) 
mısırdan üretilen düşük kalorili tatlandırıcıdır olup, diş macunları ve diyabetik 
ürünlerde kullanılırlar. Mısırdan üretilen tatlandırıcılardan kristal fruktoz ise 
yüksek tatlılık derecesine sahip olmasından dolayı, kalorisi azaltılmış 
gıdalarda ve içeceklerde kullanılmaktadır.  

       2009/10 döneminde Türkiye mısır şekeri üretimi 515.000 ton olup, 
yurt içi satış (A kotası) 406.000 ton, yurt dışı satış (C şekeri) 112.000 ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı mısır şekeri ihracatımız 88.500 ton, 
ithalatımız ise 8.200 ton olarak gerçekleşmiştir. 2011/2012 pazarlama yılında 
Şeker Kurulunca pancar şekeri A kotası 2.200.000, B kotası 88.000 ton,  mısır 
şekeri A kotası ise 244.000 ton  olarak tahsis edilmiştir. 
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3.2.4. Mısır gluteni ve mısır kepeği  

Özellikle yüksek protein içeriğine sahip mısır gluteni soya küspesi alternatifi 
ve yem katkı maddesi olarak yem sanayinin önemli hammadde girdilerinden 
bir tanesidir. Türkiye, soya küspesi ihtiyacının tamamına yakınını ithal ettiği 
için mısır gluteninin önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Mısır kepeği, 
mısırın yaş öğütülmesi esnasında ortaya çıkan yan ürün olup %5-20 oranında 
yem rasyonlarında kullanılabilmektedir. ISO Gıda Sanayi Raporuna göre 
Nişasta Sanayi, yılda yaklaşık yılda 23.000 ton mısır proteini ve 85,000 ton 
mısır kepeği üretmektedir. Üretilen kepek toplam tüketimin önemli bir 
bölümünü karşılamasına rağmen, yılda yaklaşık 20.000 ton ithal kepek 
ülkemize girmektedir.       

3.2.5. Mısır özü yağı 

Kuru mısır embriyosu yaklaşık %30–35 yağ içerdiğinden önemli bir yemeklik 
yağ hammaddesidir. Rafinasyon tekniklerinin gelişmesi ile Ülkemizde iyi 
kalitede, dumanlanma ve renk bozukluğuna dayanıklı mısır özü yağı 
üretilmektedir. Besinsel açıdan sindirilebilirliği yüksek olup, doymamış yağ 
asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Mısır özü yağı Türkiye 
yağ ihtiyacının %15'ini karşılarken, mısır özünün yağı alındıktan sonra geriye 
kalan mısır özü küspesi de büyük baş süt ve besi çiftlikleri tarafından tercih 
edilmektedir. Nişasta sanayinin senelik üretimi olan 37.500 ton öz'den, 
12.500 ton mısır özü yağı çıkarılmakta, geriye kalan 25.000 ton öz ise küspe 
olarak değerlendirilmektedir  (İSO Gıda Sanayi Raporu, 2006). 

Yukarıda sayılan mısır ürünlerinin yanı sıra vitamin, organik asit, 
amino asit ve gıda gamları da mısırdan elde edilen glikozun fermantasyonu 
ile elde edilebilmektedir. Vitaminler insan beslenmesinde, amino asitler 
hayvan yemlerinde eksik olan bazı amino asitlerin (lisin, treonin ve triptofan) 
takviyesinde, sitrik asit ve laktik asit pek çok gıda maddesinin 
formülasyonunda ve  ksantan gam gıda katkı maddesi olarak yaygın kullanımı 
olan ürünlerdir. 
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3.2.6. Kahvaltılık tahıl ürünleri ve mısır çerezi 

Tüm Dünya Ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de son 10 yıl içerisinde 
kahvaltılık tahıl tüketimi hızlı bir artış göstermiştir. Ülkemizde tahıl 
gevreklerinin yıllık satış hacmi yaklaşık 8.000 ton’a ulaşmıştır. Kahvaltılık 
tahılların üretiminde levhalama, genleştirme, sıkıştırma ve ekstrüzyon önemli 
üretim metotları olup, tene mısır, mısır kırması ve mısır unu en fazla 
kullanılan hammaddeler arasında yer almaktadır. Mısır gevreği en yaygın 
tüketilen kahvaltılık tahıllardan birisidir. Ülkenin 2009 yılında 26,7 milyon $’a 
ulaşan kavrulmuş ve kabartılmış hububat mamulleri ithalatı içinde ilk sırayı 
mısır gevreği almıştır.  

Mısır çerezi, mısır tanesinin kabuğu soyulduktan sonra yağ içinde 
kızartılması ile elde edilen ve tüketimi son yıllarda hızla artan bir üründür. 
Ülkemizde mısır çerezinin üretimi çok kısıtlı olup, mısır çerezinin büyük bir 
kısmı İspanya ve Arjantin gibi ülkelerden ithal edilmektedir. Mısır çerezi 
üretiminde en önemli faktör mısır varyetesi olup, üretimde at dişi mısır ve 
şeker mısır tercih edilmektedir. Mısır çerezi üretiminde etkili diğer faktörler; 
kabuk soyma, alkollü suda bekletme, kızartma yağı çeşidi, kızartma sıcaklığı 
ve süresidir.  

 Mısır bulguru, tam veya ezilmiş mısırın yarı kaynatılması ile 
hazırlanan ve buğday bulguruna benzer işlemlerden geçen geleneksel bir 
ürün olup, özellikle Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde üretilmektedir. 
Hasat edilen mısır, koçanı ile birlikte pişirilip, kurutulmakta, daha sonra 
taneler ayıklanarak taş değirmenlerde öğütülerek bulgur haline 
getirilmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinde geleneksel olarak üretilen 
mısır kırması ve bulguruna hem iç hem de dış piyasalarda ilgi artmış ve bazı 
girişimciler ticari üretim konusunda faaliyet göstermeye başlamışlardır.   

 

3.2.7. Taze ve konserve mısır 

Mısır süt halindeyken haşlanarak, közlenerek ya da konserve olarak 
tüketilebilmektedir. Geleneksel yöntemlerle evlerde ve seyyar satıcıların 
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mahalle aralarında sattığı kaynatılmış taze mısırın yerini, günümüzde ticari 
mısır konserveleri almıştır. Özellikle değişik soslarla birlikte sıcak olarak servis 
edilebilen bardakta mısır satış stantlarının artması ile birlikte önemli bir ticari 
potansiyel artışı olmuştur.  

3.3. GDO’lu Ürünler  ve Gelişmeler 

Biyogüvenlik Yasası ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve 
Ürünlerine Dair Yönetmelik 26 Eylül 2010'da yürürlüğe girmiştir. Yasa ve 
yönetmeliğe göre, GDO'lu ürünler ve eşik değerin (genellikle binde 9 olarak 
belirleniyor) üzerinde GDO olan ürünlerin etiketinde "genetik yapısı 
değiştirilmiştir", "genetik yapısı değiştirilmiş … üründen üretilmiştir" 
ibaresinin yazılması gerekiyor. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 
henüz etiket zorunluluğu uygulanmamaktadır. Market raflarında satılan 
hiçbir gıda maddesinin etiketinde GDO'lu olduğuna ilişkin ibare 
bulunmamaktadır. 

Yönetmeliğe göre oluşturulan Bilimsel Komite’nin 3 adet soya, 17 
adet mısır, 6 adet pamuk, 3 adet kolza, 1 şeker pancarı, 1 patates nişastası ve 
2 bakteri biyo kütlesi geni olmak üzere toplam 33 gen hakkında karar 
verdiğini, bunlardan 32 adedinin risk taşımadığı ve sadece bu genleri içeren 
ürünlerin gıda ve yem sanayinde kullanımında risk olmadığı ve uygun 
bulunduğu açıklanmıştır. Son olarak, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği 
İktisadi İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği ve 
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği İthalatına İzin istenilen üç GDO’lu Mısır 
Geni için başvuruda bulunmuş olup, kamu oyunun görüşünü almak üzere 
süreç işlemektedir. 3 mısır geni iki firma tarafından geliştirilmiştir. Syngenta 
tohumculuk firması tarafından geliştirilen Bt11 kodlu genetiği değiştirilmiş 
mısır ve küspesi, Pioneer / Dow AgroScience tarafından geliştirilen DAS 1507 
kodlu ve DAS 59122 kodlu genetiği değiştirilmiş mısır ve küspesi hazırlanan 
raporlar doğrultusunda ithal edilecektir. 
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Konu İle İlgili Olarak Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi Kararı; 

Raporda GDO’lu ürünlerin halk sağlığına zararlı olabileceği vurgusu 
yapıldıktan sonra yerli üretimin desteklenmesi ve mısır ihtiyacının yerli 
üretimle sağlanması önerisinde bulunulmuştur. 

Biyogüvenlik Kurulu, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile 
ilgili bir dizi yeni karar almıştır. Bu kararlar arasında en dikkat çekici olanı 
GDO Acil Eylem Planı kapsamında "Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri"nin ve 
"Bilimsel Komite Raporlarının Kamuoyu Görüşüne Sunulmasına İlişkin 
Esaslar" ın belirlenmesi olmuştur..Buna göre, bilimsel komitenin vereceği 
kararlar kamuoyu görüşüne sunulacak ve bu görüşler de dikkate alınarak 
kararlar kesinleşerek Resmi Gazete'de yayınlanacaktır. 

Biyogüvenlik Yasası Kapsamında hazırlanan "Güvenlik ve Acil Durum 
Tedbirleri", GDO ve ürünlerinin ithalatından son kullanıcıya kadar alınacak 
güvenlik tedbirlerini içermektedir. Güvenlik ve acil durum tedbirlerine her 
kademedeki kullanıcının tam olarak uyması ve bir sonraki kullanıcıyı 
bilgilendirmesi zorunlu hale getirmektedir. Herhangi bir "Acil Durum" 
meydana geldiğinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmesi 
istenmektedir. 

UHK bu konudaki görüşü, öncelikle mısır ihtiyacının ülke içinden 
karşılanması yönündeki tedbirlerin ve çalışmaların devam ettirilmesinin 
gerekliliği yönündedir. Üretimin 4.5 milyon tona ulaştığı düşünüldüğünde, 
bunun tüketimi karşılayacak düzeye (yaklaşık 5.2 milyon ton) çıkarılması 
için yeterli potansiyelin olduğu düşünülmektedir. Ülkemizin GDO suz ürün 
üretme ve pazarlama avantajının göz ardı edilmemesi gerektiği ve konunun 
öncelikle bilim çevrelerinde ve teknik olarak tartışılmasının önemini 
vurgulamaktadır. Tartışmaların, ülkenin konumu, ihracat talepleri, gıda 
güvenilirliği yanında, toptan red yada kabulcü yaklaşımlar yerine sorun 
bazında ele alınması en doğru yaklaşım olacaktır. Ayrıca etiketlemeye 
süratle geçilmesinin; GDO’lu ürün kullananların bunu etiketlerine 
yansıtmalarının ve GDO’lu ürün kullanmayanların ise etiketlerde bu 
durumu beyan etmelerinin hayati öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 
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3.4. Mısıra Dayalı Gıda Sanayinin Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Mısırın üretim miktarı kadar kalitesi de önemli bir sorun olup, özellikle 2. 
ürün mısırda düşük kalite ve yüksek mikrobiyal yük yanlış depolama 
metotları ile birleştiğinde çok ciddi problemlere neden olmaktadır. Yeterli 
düzeyde kurutulmamış olan mısır tanelerinin üzerinde üreyen küf mantarları 
mikotoksin oluşumuna neden olmaktadır. Oluşan mikotoksinler üründe 
verim kayıpları yanında, bundan beslenen hayvanlarda ve insanlarda önemli 
sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Üreticinin bilinçlendirilmesi sonucu, 
hasat öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler ile bu sorunun çözümü 
mümkün olabilmektedir. Hasat öncesinde; münavebeli ekim, uygun çeşit 
seçimi, zararlı ve yabancı otlarla entegre ürün yönetimi ilkelerine uygun 
mücadele, hasat sonrasında; üreticilerin yüksek nem içeriğine sahip ürünü 
hızla güvenli nem sınırlara düşürmeleri, alıcıların almış oldukları yüksek nemli 
ürünü kurutup depolamaları, ürünün sağlıklı koşullarda depolanması ve 
depolama boyunca rutubetin yükselmesinin önlenmesi, ürünlerin 
havalandırmalı ve aktarmalı depolarda muhafaza edilmesi, yeni kurutma 
sistemlerinin gündeme getirilmesi, atıl durumda olan kurutma sistemlerinin 
ise üreticinin hizmetine sunulması bu sorunun çözümünde etkili olabilecek 
önerilerdir. 

Mısırın yemlik kalitesinin artırılması amacıyla, çeşitli ıslah çalışmaları 
vasıtasıyla mısırın besin kompozisyonu geliştirilebilir. Dünyanın farklı 
bölgelerinde yapılan çalışmalarda mısır lisin ve triptofan  içeriği artırılmış, yağ 
ve protein içerikleri normal mısıra göre yükseltilmiş, fitik asiti miktarı 
düşürülebilmiştir. Benzer çalışmaların başta TÜBİTAK olmak üzere değişik 
mekanizmalar tarafından Ülkemizde de teşvik edilmesi ile, besleyici değeri 
daha yüksek ürün üretimi mümkün olabilecektir.    

Hayvancılıkta, özellikle de etlik piliç üretiminde meydana gelen artış 
yem sanayinin mısır talebinin yükselmesine neden olmuştur. Buna paralel 
olarak son yıllarda nişasta sektörünün de hızla gelişmesi mısır talebini iyice 
tetiklemiştir. Yurt içi mısır üretimimiz yem sanayinin ihtiyaç duyduğu talebi 
karşılayamadığından, ithalat yoluyla bu soruna çözüm bulunmaktadır. 
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Türkiye mısır ithalatı üretim artışının bir sonucu olarak giderek azalmasına 
karşın, halen 500.000 ton civarında mısır ithal edilmekte ve bu ithalat karşılığı 
100 milyon $’ın üzerinde döviz ödenmektedir. Yem sektörünün ihtiyaç 
duyduğu mısır talebinin karşılanabilmesi için, yurtiçi mısır üretiminin 
artırılmasına yönelik tedbirlerin artırılarak devam ettirilmesi, teşvik primi 
miktarının artırılması, yem sektörü ile üreticiler arasında sözleşmeye dayalı 
üreticilik modelinin kurulması etkili çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mısır, çıktıları itibariyle Gıda ve diğer sanayi kolları için çok değerli bir 
üründür. Mısıra dayalı Gıda Sanayinin büyük kısmını nişasta-şeker ve yağ 
sektörleri oluşturmakta, kalan kısmını da konserve ve dondurulmuş mısır ile 
kahvaltılık tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Mısırdan elde edilen ürünler gıda 
ve içecek sanayi dışında, ilaç, savunma, tekstil, kimya gibi birçok sektörde de 
kullanılmaktadır.  

Mısıra dayalı sanayinin önemli sorunları, 1)son ürün kalitesine uygun 
özellik, kalite ve miktardaki mısırın temini, 2)genetiği değiştirilmiş ürünlerin 
halk üzerinde yarattığı tedirginlik ve güvensizlik nedeniyle mısır kaynaklı 
ürünleri üzerindeki olumsuz imaj, 3) nişasta bazlı mısır şekeri kotası ve yüksek 
fruktozlu mısır şekeri üzerindeki spekilasyonlar olarak özetlenebilir. Gıda 
sektörünün değişik kollarında mısırla ilişkili yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri aşağıda özetlenmiştir. 

1. Mısır kuru öğütme ürünlerinden, mısır kırması, unu ve irmiği daha 
çok geleneksel ürünlerde kullanım alanı bulmakta, kısmen 
endüstriyel hububat ürünleri ve kahvaltılık tahıl ürünlerinde 
değerlendirilmektedir. Geleneksel ürünlerin tanıtımı, standart 
formülasyon ve üretim metotlarının oluşturulması ile endüstrüyel 
ürünler haline gelmesi, hem ürün ve lezzet çeşitliliği hem de mısıra 
dayalı sanayinin gelişmesi açısından çok önemli olacaktır. 
Fonksiyonel ürün sektöründe, özellikle glutensiz ürünlerin üretimi 
açısından mısır önemli bir girdi olup, Ülkemizde çölyak hastalarına 
yönelik ürünlerin geliştirilmesinde önemli rol alacağı 
düşünülmektedir.  
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2. Dünyada özellikle mısır ve soya gibi genetiği değiştirilmiş ürünlerin 
üretiminde son yıllarda hızlı bir artış olmuş, 1996 yılında 1.7 milyon 
hektar olan genetiği değiştirilmiş ürün ekim alanı, 2009 yılında 80 
kat artarak 134 milyon hektara ulaşmıştır. Türkiye’nin en fazla mısır 
ithal ettiği ülkeler ABD ve Arjantin olup,  ABD’de üretilen mısırın 
yaklaşık  % 80’i, Arjantin’de üretilenin yaklaşık %65’i genetiği 
değiştirilmiş mısır çeşitlerinden oluşmaktadır. Genetiği değiştirilmiş 
mısır yada mısırdan üretilen ve çeşitliliği çok fazla olan mısır 
ürünlerinin gıda sektöründe kullanılması tüketiciyi kaygılandırmakta 
ve bu tür ürünlere talebi azaltmaktadır.  

UHK mısır ihtiyacının ülke içinden karşılanması yönündeki tedbirlerin 
ve çalışmaların devam ettirilmesinin gerekliliğine işaret etmekte ve bunun 
için yeterli potansiyelin olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizin GDO suz 
ürün üretme ve pazarlama avantajının göz ardı edilmemesi gerektiği ve 
konunun öncelikle bilim çevrelerinde ve teknik olarak tartışılmasının 
önemini vurgulamaktadır. Etiketlemeye süratle geçilmesinin; GDO’lu ürün 
kullananların bunu etiketlerine yansıtmalarının ve GDO’lu ürün 
kullanmayanların ise etiketlerde bu durumu beyan etmelerinin hayati 
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

3. Mısır yaş öğütme ürünlerinden olan nişasta ve nişasta türevleri 
önemli endüstriyel ürünlerdir. Nişasta sanayinin kullandığı mısır yurt 
içi üretimle temin edilmeye çalışılmaktadır. Ancak mısır hasadı 
sırasında oluşan tane kırıkları %5 oranına ulaşabilen kayıplara 
neden olmaktadır. Bu kayıpların engellenmesi için çiftçilerin 
bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmekte olup, bunların 
yaygınlaştırılması kaliteli hammaddeye ulaşma konusundaki 
problemin çözümü açısından faydalı olacaktır.  

4. Şeker yasasına bağlı olarak nişasta ve glikoz üretimine getirilen kota 
bu sektöre bağlı tüm sanayi kollarının gelişimini olumsuz 
etkilemektedir. Daha önce bahsedildiği gibi, 2011/2012 pazarlama 
yılında Şeker Kurulunca pancar şekeri A kotası 2.200.000, B kotası 
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88.000 ton,  mısır şekeri A kotası ise 244.000 ton olarak tahsis 
edilmiştir. Ayrıca son zamanlarda özellikle yüksek früktozlu mısır 
şurubu üzerinde oluşturulan olumsuz imaj, tüketicileri de bu şekeri 
içeren ürünlere karşı olumsuz yönde etkilemiştir. Nişasta bazlı şeker 
sanayi, son bir yıl içinde bu konuda çok büyük sıkıntı yaşamış olup, 
yaptığı çeşitli yayınlar ile bu olumsuz imajı ortadan kaldırmaya 
çalışmıştır. AB ve Dünya’da glikoza kota uygulanmamaktadır. 
Sektörün canlanması, mısır üretimi ve kullanımının artması için 
Türkiye’de de kota uygulamaları gözden geçirilmelidir. Kamuoyu ve 
bazı bilim insanlarının bu şekerin etkileri konusunda ikiye 
bölünmesiyle artan hassasiyetin yapılacak yeni araştırmalarla 
açıklığa kavuşması ve sonrasında alınacak önlem ya da tavsiyeler 
hem üretici hem de tüketiciyi rahatlatacaktır.  

5. Gıda Sektörünün son zamanlarda çok fazla ilgisini çekmiş olan mısır 
çerezinin üretim optimizasyonunun sağlanamaması, piyasaya düşük 
kaliteli çerezlerin sürülmesine neden olduğundan, son zamanlara 
kadar çerez ihtiyacı ithalat yoluyla giderilmektedir. Başta çerez 
üretiminde kullanılacak olan mısır çeşidi olmak üzere, üretim 
metodunun optimizasyonu hususunda sektöre gerekli desteğin 
verilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, mısır bulguruna iç ve dış 
piyasadan gelen taleplerin karşılanabilmesi amacıyla üreticilere 
proses optimizasyonu ve ürün tanıtımı hususunda gerekli destekler 
sağlanmalıdır.  

6. Ülkemize konserve ve dondurulmuş mısır sektörünün ihtiyaç 
duyduğu şeker mısır 1930’lu yıllarda girmiş olmasına rağmen, son 
yıllara kadar üretim çok sınırlı kalmıştır. Ülkemizde mısır 
yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde üretimi yapılabilmekte olan şeker 
mısırın daha iyi tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla üretim ve tüketim 
miktarları artacaktır.  
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4. TÜRKİYE’NİN MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde, tahıllar içerisinde; buğday ve arpadan sonra en geniş ekim 
alanına sahip olan mısır, ana urun ve ikinci urun olarak başarıyla 
üretilmektedir. 1980’li yıllardan sonra, Türkiye’de mısır üretiminde 
belirgin artışlar kaydedilmiştir. Bunun da nedeni, devletin mısır üretimini 
teşvik etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaya 
koyması, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır üretiminin 
sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre kullanımının 
sağlanmasıdır. Özellikle, Çukurova Bölgesi’nde mısır üretiminin 
yaygınlaştırılması ile birlikte, Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir 
artış olmuştur. 

2001 yılında çıkartılan “Şeker Yasası” ile birlikte (bu yasayla, pancar 
sekerinin yurt içi arz-talep dengesinin sağlanması hedeflenmekte), 
şekerpancarı üreticileri ekim nöbeti içerisinde yer alabilecek alternatif 
bitki türlerinin arayışına girmişlerdir. Bu nedenle, başta Orta Anadolu 
Bölgesi olmak üzere (Konya, Karaman, Aksaray illeri gibi), sulanan 
alanlarda, mısır ekimi yapılmaya başlanmıştır. Bu alanlarda birim 
alandan, Çukurova bölgesini aratmayacak düzeyde yüksek verim 
alınmıştır. Ayrıca, bu bölgemizde üretilen mısır tanesinin kalitesi de 
oldukça yüksek olmuştur. 

Ülkemizde mısır üretiminin, son yıllarda özellikle Çukurova 
Bölgesinde artan zararlı yoğunluğu sebebiyle azalmakla birlikte, halen 
önemli sayılacak bir kısmı (%40-50) ikinci ürün olarak üretilmektedir. 
Buğday ve arpa hasadından sonra boş bırakılan alanlar, mısır ve benzeri 
ürünler ekilmek suretiyle değerlendirilmekte ve ülke ekonomisine 
fazladan katkı sağlanmaktadır. Bu bakımdan, mısır üretimi, ülkemiz 
tarımı açısından vazgeçilemeyecek öneme sahiptir.  

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yoğun mısır ekilişleri 
bölgenin verim ve üretim potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. II.Ürün ekim alanlarının genişlemesi ile bu alanlarda 
ekilecek uygun hasat nemine sahip ve üstün verimli çeşitlerin 
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geliştirilmesi konusunda kamu araştırma enstitülerinin yoğun çalışması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Mısır üretimimiz 2011 yılında 4,2 milyon 
ton olmasına rağmen, 500 bin ton civarında açığımız olduğu tahmin 
edilmektedir.  Ülkemizin tanelik mısıra olan ihtiyacı özellikle 
hayvancılığın gelişmesi ile de ilişkili olarak her geçen yıl artmaktadır. 
Ülkemizin her bölgesinde yağış rejimi düzgün olan veya sulanabilir 
arazilerde mısır üretimi yapılabilmesine rağmen birim alan verimi bazı 
illerimizde oldukça yüksektir (Çizelge 21). 

Çizelge 20.  Bölgeler bazında mısır ekim alanı üretimi verim değerleri 

Ürün 
Doğu 

Anadolu 
G.doğu 

Anadolu 
Marmara Ege 

İç 
Anadolu 

Akdeniz Karadeniz Toplam 

 Mısır Ekim Alanları (da)  

Tanelik 13.186 1.299.202 796.015 749.715 208.962 1.860.987 1.011.933 5.940.000 

Silajlık 62.636 96.941 936.360 878.311 285.746 224.115 361.445 2.845.554 

 Mısır Üretim Miktarları (ton)  

Tanelik 6.649 940.877 644.746 695.031 142.669 1.603.908 276.120 4.310.000 

Silajlık 280.296 403.161 4.116.734 4.125.199 1.304.604 948.249 1.271.337 12.449.580 

 Ortalama Verimler (kg/da)  

Tanelik 492 724 728 930 699 862 253 726 

Silajlık 4404 4.178 3.904 4.697 4.322 4.234 3726  

 

 

Çizelge 20 ve Şekil 11’de görüldüğü üzere, ülkemizde tanelik mısır ekim 
alanında % 31 ile Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alırken, bunu % 22 ile Güney 
Doğu Anadolu Bölgesi, % 17 ile Karadeniz Bölgesi, % 13 ile Marmara ve Ege 
Bölgeleri, % 4 ile İç Anadolu Bölgesi takip ederken, Doğu Anadolu Bölgesinin 
payı % 1’in altında olmuştur.  



 

 50 

 
Şekil 11. Ülkemizde tanelik mısır ekim alanlarının bölgelere göre dağılımı 

 

 

 
Şekil 12. Ülkemizde silajlık mısır ekim alanlarının bölgelere göre dağılımı 
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Ülkemizde silajlık ekim alanının Bölgelere göre dağılımı tanelik 
mısırdan farklılık göstermektedir. Silaj mısır ekim alanının % 33’ü Marmara, % 
31’i Ege, % 13’ü Karadeniz, % 10’u İç Anadolu, % 8’i Akdeniz, % 3’ü G.Doğu 
Anadolu, % 2’si Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.  

 
Şekil 13.  Ülkemizde tanelik mısır üretiminin bölgelere göre dağılımı 

 

 
Şekil 14.  Ülkemizde silajlık mısır üretiminin bölgelere göre dağılımı 
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Şekil  15. Türkiye iller bazında tane mısır üretim miktarları haritası-2011 

 

 

 
Şekil 16. Türkiye iller bazında silajlık mısır üretim miktarları haritası-2011 
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Çizelge 21. 2011 yılında 100000 tonun üzerinde üretim yapmış iller ve dekara 
verim ortalamaları 

İller Üretim (ton) Verim (kg/da) Üretimdeki Payı % 

Adana 760.744 850 18,11 

Mardin 445.764 888 10,61 

Şanlıurfa 375.414 642 8,94 

Sakarya 302.490 780 7,20 

Osmaniye 300.075 785 7,14 

Manisa 245.044 920 5,83 

Mersin 163.747 847 3,90 

Kahramanmaraş 162.238 821 3,86 

Konya 159.858 692 3,81 

Bursa 159.507 976 3,80 

Aydın 131.627 957 3,13 

İzmir 123.578 925 2,94 

Samsun 113.782 469 2,71 

Toplam 3.443.868  82 

Ülke Toplamı 4.200.000   

 

4.1. Akdeniz Bölgesinde Mısır Tarımı 

Akdeniz Bölgesinde Mısır Ekilişi 

 Akdeniz Bölgesi 2001-2011 yıları arası mısır ekilişi Çizelge 22’de 
verilmiştir. Çizelge 22 incelendiğinde, Akdeniz Bölgesinde mısır ekilişinin 
2001-2010 yıları arasında 1.547.620-2.317.280 da arasında değiştiği ve 
Türkiye mısır ekim alanın yaklaşık %28 - %38,6’sını oluşturduğu 
görülmektedir. En düşük ekim 2001 yılında, en yüksek ekim ise 2005 yılında 
gerçekleşmiştir. Son yıllarda özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerinde mısır 
ekim alanlarında bir azalışın olduğu dikkati çekmektedir. Buna mukabil aynı 
dönemde Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde bir artış olduğu 
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görülmektedir. Adana, Mersin ve Hatay illerinde mısır ekim alanlarındaki 
azalışın nedenleri arasında, son yıllarda pamuk ve soya gibi teşvik priminin 
yüksek olduğu ürünlerin bölgede ekim alanlarının artması nedeniyle 
üreticilerin bu ürünlere yönelmesi, ayrıca bölgede ikinci ürün ekiliş alanların 
önemli ölçüde azalmanın olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının mısır tarımında hastalık ve zararlıların 
mücadelesinde kullanılan uçakla ilaçlamayı yasaklamasından sonra yer 
aletleri ile ilaçlamanın mücadelede çok etkin olmaması, biyolojik mücadele 
gibi alternatif mücadele yöntemlerinin yeterince yagınlaşmamış olması ve 
özellikle son yıllarda ikinci ürün mısırın çiçeklenme ve döllenme döneminde 
seyreden çok yüksek sıcaklar dolayısıyla verim kayıpları Çukurova Bölgesinde 
ikinci ürün mısır ekim alanlarının azalış sebepleri olarak sayılabilir. 
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Çizelge 22.  Akdeniz Bölgesi 2003-2011 Yılları Arası Mısır Ekiliş Alanları(da) 

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adana 1.054.820 989.480 1.196.250 1.098.765 1.124.287 1.117.530 985.597 860.354 895.092 

Antalya 110.610 93.830 88.730 89.313 84.535 89.589 85.339 96.970 82.455 

Hatay 137.720 202.430 208.950 187.279 111.684 165.084 130.487 115.523 120.066 

K.Maraş 70.020 133.420 144.520 121.923 126.687 157.816 139.761 196.177 197.509 

Mersin 363.240 353.200 369.460 249.401 254.017 242.854 232.314 175.950 193.390 

Osmaniye 277.100 290.100 309.370 295.172 273.066 300.641 248.003 412.630 382.343 

Toplam 2.013.510 2.062.410 2.317.280 2.041.853 1.974.276 2.073.514 1.821.501 1.857.604 1.870.855 

Türkiye 5.600.000 5.450.000 6.000.000 5.360.000 5.175.000 5.950.000 5.920.000 5.940.000 5.890.000 

Akdeniz 
Top.Payı(%) 

35,96 37,84 38,62 38,09 38,15 34,85 30,77 31,27 31,76 

 

 

Çizelge 23.  Akdeniz Bölgesi 2003-2011 Yılları Arası Mısır Üretimi(ton) 

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adana 755.428 722.394 1.014.668 1.014.235 1.013.999 1.036.626 894.099 748.160 760.744 

Antalya 71.735 63.190 63.074 65.616 58.491 60.192 60.084 64.632 51.334 

Hatay 82.929 212.262 188.468 157.923 93.966 137.205 112.323 103.178 75.265 

K.Maraş 52.838 70.019 122.795 116.455 105.673 132.441 117.196 142.434 162.238 

Mersin 262.678 239.965 347.697 230.422 216.022 231.477 206.734 157.055 163.747 

Osmaniye 156.445 172.062 235.686 234.947 193.514 256.483 211.719 387.598 300.075 

Toplam 1.382.053 1.479.892 1.972.388 1.819.598 1.681.665 1.854.424 1.602.155 1.603.057 1.513.403 

Türkiye 2.800.000 3.000.000 4.200.000 3.811.000 3.535.000 4.274.000 4.250.000 4.310.000 4.200.000 

Akdeniz 
Top. Payı(%) 

49,36 49,33 49,96 47,75 47,57 43,39 37,70 37,19 36,03 
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Şekil 17.  Akdeniz Bölgesi ve Türkiye’de mısır ekim alanlarının yıllara göre değişimi 

Akdeniz Bölgesinde Mısır Üretimi 

Akdeniz Bölgesi 2001-2010 yıları arası mısır üretimi Çizelge 23’de 
verilmiştir. Çizelge 23 incelendiğinde, Akdeniz Bölgesinde mısır üretimi 2001-
2010 yıları arasında 847.027-1.972.388 ton arasında değiştiği ve yıllara göre 
Türkiye toplam mısır üretiminin yaklaşık %38-%50’sını oluşturduğu 
görülmektedir. En düşük üretim 2001 yılında, en yüksek üretim 2005 yılında 
gerçekleşmiştir. Toplam Türkiye mısır üretimi 2.200.000 tondan 4.310.000 
tona yükselirken, Akdeniz Bölgesinde mısır üretimi 1.972.388 tondan 
1.603.057 tona düşmüştür. Özellikle 2009 ve 2010 yılarında Adana, Mersin 
ve Hatay’da toplam mısır üretiminde bir azalışın olduğu dikkati çekmektedir. 
Bunun nedeni yukarıda açıklandığı üzere Akdeniz Bölgesinde mısır 
üretiminde önemli paya sahip bu illerimizdeki mısır ekim alanlarının 
azalmasından kaynaklanmaktadır. 

Akdeniz Bölgesinde Mısır Verimi 

Akdeniz Bölgesi 2001-2011 yıları arası mısır verimi Çizelge 24’de 
verilmiştir. Çizelge 24 incelendiğinde Akdeniz Bölgesinde mısır verimi 2001-
2010 yıları arasında 539-871 kg/da arasında değiştiği görülmektedir. Esasen 
Akdeniz Bölgesi için verilen TÜİK değerleri ana ürün mısır ve ikinci ürün 
mısırın ortalama değerleridir. Oysaki son yıllarda bölgede ana ürün mısırın 
ortalama verimi 1247 kg/da  
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çıkmıştır (Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2009). Bu değerler 
hem Dünya ortalaması hem de Türkiye ortalamasının üzerindedir. Mısır 
verimindeki artışın nedeni özellikle son yıllarda yüksek verimli hibrit mısır 
çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında modern yetiştirme tekniklerinin 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 24.  Akdeniz Bölgesi 2001-2010 Yılları Arası Mısır Verimi (kg/da) 

 

İLLER 

YILLAR 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adana 555 658 716 730 848 966 901 928 907 870 850 

Antalya 381 405 649 673 711 735 693 672 704 667 623 

Hatay 562 519 602 599 902 843 841 831 861 893 763 

K.Maraş 671 704 755 525 850 962 834 839 839 726 821 

Mersin 565 812 732 679 941 924 850 954 891 894 847 

Osmaniye 499 535 565 593 762 796 709 853 854 939 785 

Bölge Ortalaması 539 606 670 633 836 871 805 846 843 832 782 

Türkiye Ort. 401 422 502 551 700 721 684 720 719 726 717 

Anonim 2012  
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Şekil 18. Akdeniz Bölgesi Mısır Üretiminin  Türkiye Üretimindeki Gelişim Seyri  

Akdeniz Bölgesinde mısır üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri 
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 Akdeniz Bölgesinde mısır üretiminde diğer bölgelere nazaran fazla 
bir sorun görülmemektedir. Çünkü mısırın toprak hazırlığından hasadına 
kadar tüm işlemeler mekanize olmuş durumdadır. Ancak bölgede bazı 
yetiştiricilik sorunları da söz konusudur. Bunlar;  

1-Özellikle Çukurova Bölgesi mısır üretiminde aşırı azotlu gübre 
kullanılmaktadır. Bu durum hastalık ve zararlılara uygun ortam 
oluşturmakta, girdi maliyetlerini yükseltmekte ve hem de çevre kirliliği 
oluşturmaktadır. 

2-Mısır ekim alanlarında aşırı ve kontrolsüz sulama yapılmaktadır. Bunun 
neticesinde hastalık ve zararlı popülasyonunda artış olmakta, taban suyunun 
yükselmesiyle araziler hızla çoraklaşmaktadır. 

3-Bölge çiftçisi münavebeli ekim uygulamamakta, her yıl üst üste aynı 
ürünler ekilmektedir. Böylece hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele 
güçleşmektedir. Ayrıca bu durum ekim alanlarının sürdürülebilir kullanımı 
açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. 

4-Mısır hasat sonrasında yasak olmasına rağmen yaygın olarak mısır anızları 
yakılmaktadır. Anızların yakılmasıyla toprakların organik madde içeriği 
azalmakta, biyolojik dengesi bozulmakta, çevre kirliliği oluşturmakta, ayrıca 
orman yangınlarına neden olmaktadır. 

5-Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle yaz mevsimindeki aşırı 
sıcaklıklar ikinci ürün mısırın döllenmesini olumsuz etkilemekte ve verim 
kayıplarına neden olmaktadır. Çukurova’da son yıllarda ikinci ürün mısır 
ekim alanlarının azalmasının nedeni verimdeki düşüşlerdir. Verimdeki 
düşüşün sebebi ise aşırı sıcaklığa bağlı olarak döllenme problemi, fizyolojik 
gelişimdeki olumsuzluklar, hastalık ve zararlı popülasyonundaki artışlardır. 
Küresel ısınmanın etkisiyle artan yüksek sıcaklığa karşı toleranslı çeşitlerin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.  
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Çizelge 25. Çukurova Bölgesi Mısır Üretim Alanlarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

İşletmelerin küçük, şekilsiz, çok parçalı ve dağınık 
olmaları nedeniyle arazi işlerlikleri, verimlilikleri, 
dolayısıyla üreticilerin üretim ve geliri düşüktür 

Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli 

Kendilerini geliştirecek yatırım imkanlarına 
ulaşmada yetersizlik ve yapısal dönüşümlerin 
yetersizliği 

Örgütlenme, kooperatifçilik, yatırım ve tarım 
danışmanlık hizmetinden yararlanılmalı  

Tarımda yetersiz ve vasıfsız işgücü, Mesleki eğitim düzenlenmeli 

Hasat sonrası depolama ve pazarlama 

Lisanslı depoculuğa ağırlık verilmeli/TMO 
imkanlarından daha çok yararlanacak altyapının 
oluşturulması-üretici ürünün salon satışlarında açık 
artırma ile satışı sağlanmalı, tekelleşme 
engellenmelidir. 

Bölgede gittikçe artan oranda hastalıkların baş 
göstermesi (Kuzey yaprak yanıklığı, Fusaryum, 
Pityum...) 

Dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve 
ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

Bölgede gittikçe artan oranda zararlıların baş 
göstermesi (bozkurt, mısırkurdu ve mısır 
koçankurdu…) 

Dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve 
ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

II. Ürün mısır ekim alanında azalış Ekim nöbeti, hastalık ve zararlılar ile entegre 
mücadele yapılmalı 

Girdi maliyetlerinin yüksek olması (tarla kirası, 
gübreleme, yakıt giderleri…) 

Örgütlenme ve kooperatifçilik geliştirilmeli, gübre 
ve yakıttaki vergiler düşürülmeli veya destekleri 
artırılmalı) 

Aşırı azotlu gübre kullanımı 

Toprak ve yaprak analizi birlikte yapılarak, aşırı 
gübrelemeden kaçınılarak, hem hastalık ve 
zararlılar azaltılabilir hem de çevre ve su 
kaynaklarının kirlenmesi engellenebilir. 

Fark ödemesi desteğinin düşük olması Fark ödeme desteği artırılmalıdır. 

Ülke üretiminin yetersizliği nedeniyle ucuz GDO’lu 
ürünün piyasaya girmesi 

Gerek ekim alanı gerekse birim alandan elde edilen 
ülke ortalama verimin artırılarak GDO’lu mısır 
ithalatı engellenmelidir. 

Sulama altyapısının yetersizliği Köyler ve sulama birliklerinin sulama altyapısının 
güçlendirilmesi 

Hayvancılıktaki gelişmeler nedeniyle yemlik mısıra 
ve silaja olan talebin artması Yüksek verimli silajlık çeşitlerin geliştirilmesi  
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Yüksek teknolojili kombine makinelerin kullanımı 
yetersizliği 

Ekim, toprak işleme ve gübreleme yapan kombine 
makinelerin kullanımı artırmak için gerekli 
desteklerin sağlanması ve bilinçlendirme 
çalışmalarına ağırlık verilmesi 

 

Akdeniz Bölgesinde Mısır Hastalık ve Zararlıları 

Mısır Hastalıkları 

Akdeniz Bölgesinde önemli mısır hastalıkları; mısır rastığı (ustilago 
maydis), kök, kök boğazı ve sap çürüklükleri (pythium spp.), koçan çürüklüğü 
(fusarium moniliforme), kömür çürüklüğü (macrophomina phaseolina) ve 
yaprak yanıklığı (helminthosporium maydis, helminthosporium turcicum.)’dır. 
Bu hastalıklardan mısır rastığı ve yaprak yanıklığının kimyasal mücadelesi 
bulunmamaktadır. Dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve kültürel tedbirlerin 
alınması önerilmektedir. Mısır tohum, kök, kök boğazı, sap ve koçan 
çürüklüğü hastalıklarının mücadelesinde kültürel tedbirler ile sonuç 
alınamıyorsa mutlaka tohum ilaçlaması önerilmektedir (Anonim 2004). 

 

Mısır Zararlıları 

Akdeniz Bölgesinde önemli mısır zararlıları, Mısır koçankurdu 
(Sesamia nonagriodes Lef), mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.), Bozkurtlar 
(Agriotis ipsilon Hufn., Agriotis segetum D.S.), tel kurtları (Agriotes lineatus 
L., Agriotis obscurus L.), mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.), 
danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa L.), çizgili yaprak kurdu (Spodoptera 
exigua Hbn.), mısır yaprakkurtları (Pseudaletia unipuncta H., 
Acantholeucania loreyi dup.), yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hbn), mısırda 
pamuk yaprak kurdu (Spodeptera littoralis), yaprakbitleri (Rhopalosiphum 
maidis), kırmızı örümcekler (Tetranychus urticae, Tetranychus 
cinnabarinus,), tripsler (Thysanoptera)ve yaprakpireleri (Empoasca 
decipiens)’dir (Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı, 2004). 

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde mısır bitkisinin önemli bir zararlısı 
olan Mısır Koçankurdu (S. nonagrioides Lef.), mısır bitkisinin kök bölgesi 
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hariç diğer tüm organlarında zararlı olmaktadır. Bitkide generatif organ 
oluşumundan itibaren populasyonu artmakta ve özellikle buğday hasadından 
sonra ekilen ikinci ürün mısırda önemli ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Mısır Koçankurdunun birinci ürün mısırlarda neden olduğu ürün 
kaybı %0–10 arasında iken, ikinci ürün mısırlarda ise % 100’e kadar 
ulaşabilmektedir (Tsitsipis, 1988).  

Çukurova’da Mısırın diğer önemli bir ana zararlısı da Mısırkurdu 
(O. nubilalis Hbn.)’dur. Bitki başına 1-1,5 mısır kurdu larvası ürün kayıplarına 
yol açmakta ve bir mısır kurdu larvasının mısırda %3.02-3.93 ürün kaybı 
meydana getirdiği bildirilmektedir (Walker, 1970).   

Bu zararlılarla mücadele için kültürel tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Bu tedbirler başta aşırı sulama, sık ekim ve aşırı azotlu gübre 
kullanımından kaçınmak şeklinde sıralanabilir. 

 Mısır zararlıları ile mücadelede diğer yöntem biyolojik mücadeledir. 
Özellikler mısır koçankurdunda yumurta parazitoiti Telenomus busseolae çok 
etkin bir parazitoit olarak belirlenmiştir. Ayrıca mısırkurdu yumurtalarını 
parazitoiti olarak Trichogramma evanescens’in üretim ve salımı yapılarak bu 
zararlı ile mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Mısır zararlıları ile mücadelede bir başka yöntem kimyasal 
mücadeledir. Mısır zararlıları ile kimyasal mücadelede yerden ilaçlama 
aletleri kullanılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen asansörlü yerden ilaçlama 
pülverizatörleri yerden 2,5-3 metreye kadar yükselebilmektedir. Ancak 
zararlılar sap ve koçan içerisinde olduklarından kimyasal mücadelede etkin 
bir korunma sağlanamamaktadır. 

 

4.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır tarımı 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır ekilişi 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2001-2010 yıları arası mısır ekilişi 
Çizelge 26’da verilmiştir. Çizelge 26 incelendiğinde Güneydoğu Anadolu 
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Bölgesinde mısır ekilişinin 2001-2010 yıları arasında 74.700 dekardan 
1.263.403 dekara çıktığı ve Türkiye toplam mısır ekim alanı içindeki payının 
%1.36’dan % 21.7’ye yükseldiği görülmektedir. Son yıllarda özellikle Şanlıurfa 
ve Mardin illerinde ekim alanlarında önemli artışlar olmuştur. Özellikle yeni 
ekim alanların sulamaya açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artışın 
devam edeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bölgenin mısır 
ekimi ve üretimi açısından daha önemli bir yere sahip olacağı söylenebilir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır üretimi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001-2010 yılları arası mısır üretimi 
Çizelge 27’de verilmiştir. Çizelge 27 incelendiğinde, Bölgede mısır üretiminin 
2001-2010 yıları arasında 34.458 tondan 920.673 tona yükseldiği ve yıllara 
göre Türkiye toplam mısır üretimi içindeki payının %1,57’den %21,36’ya 
çıktığı görülmektedir. Türkiye mısır üretimi 2.200.000 tondan 4.310.000 tona 
yükselirken, Akdeniz Bölgesinde Adana, Mersin ve Hatay’da toplam mısır 
üretimindeki azalışın aksine Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli düzeyde bir 
artış göstermiştir. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin’de çok önemli artışların 
olduğu dikkati çekmektedir. Bunun nedeni olarak, yeni sulanabilir alanların 
üretime açılması, bölge üreticisinin mısır tarımını benimsemesi, 
yetiştiriciliğinin her aşamasının mekanize olması ve pazarlama probleminin 
bulunmaması ifade edilebilir. Bölgede yeni sulanabilir alanların mısır 
tarımına kazandırılmasıyla önümüzdeki yıllarda üretimde artış trendinin 
devam edeceği tahmin edilmektedir. 
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Şekil 19. Güney Doğu Anadolu Bölgesi  ve Türkiye’de mısır ekim alanlarının yıllara göre değişimi 
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Şekil 20. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde mısır ekim alanlarının değişim seyri 

Çizelge 26.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2003 -2011 Yılları Arası Mısır Ekiliş 
Alanları (da) 

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adıyaman 8.040 28.190 38.210 28.634 18.795 30.306 36.722 27.292 33.466 

Diyarbakır 11.460 32.740 75.120 50.419 43.814 59.680 111.888 96.636 112.914 

Gaziantep 40.010 40.420 53.840 44.644 24.400 57.873 50.504 62.792 55.676 

Kilis 3.060 3.240 5.320 1.556 1.853 2.208 1.680 2.877 6.695 

Mardin 72.150 130.680 168.980 155.904 258.341 337.267 271.921 364.831 501.958 

Şanlıurfa 64.680 72.830 125.500 108.761 155.415 248.555 455.022 708.981 584.896 

Toplam 199.400 308.100 466.970 389.918 502.618 735.889 927.737 1.263.403 1.295.605 

Türkiye 5.600.000 5.450.000 6.000.000 5.360.000 5.175.000 5.950.000 5.920.000 5.940.000 5.890.000 

G.Anadolu Top. 

Payı (%) 
3,56 5,65 7,78 7,27 9,71 12,37 15,67 21,27 22,00 

Anonim 2012  
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Çizelge 27.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2003-2011 Yılları Arası Mısır Üretimi 
(ton) 

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adıyaman 4.422 16.848 30.181 22.255 11.291 18.953 21.916 20.612 25.307 

Diyarbakır 2.769 23.623 64.264 44.014 36.133 48.320 94.960 82.691 89.933 

Gaziantep 32.624 31.739 48.574 41.416 21.746 48.462 44.873 55.995 43.205 

Kilis 1.809 1.809 3.279 1.129 1.320 1.149 903 1.805 4.240 

Mardin 44.417 102.137 146.659 137.032 232.754 298.546 232.725 306.564 445.764 

Şanlıurfa 30.874 49.536 101.702 88.013 115.564 186.078 328.582 453.006 375.414 

Toplam 116.915 225.692 394.659 333.859 418.808 601.508 723.959 920.673 983.863 

Türkiye 2.800.000 3.000.000 4.200.000 3.811.000 3.535.000 4.274.000 4.250.000 4.310.000 4.200.000 

G.Anadolu Top. 

Payı (%) 
4,18 7,52 9,40 8,76 11,85 14,07 17,03 21,36 23,43 

Kaynak: TÜİK 

 

Çizelge 28. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2003-2011 Yılları Arası Mısır Verimi 
(kg/da) 

İLLER 
YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adıyaman 550 598 790 777 601 625 597 755 756 

Diyarbakır 242 722 856 873 825 810 849 856 796 

Gaziantep 815 785 902 928 891 850 894 892 776 

Kilis 591 558 616 726 712 520 538 627 633 

Mardin 616 782 868 879 901 885 868 840 888 

Şanlıurfa 477 680 810 809 744 749 722 639 642 

Bölge 
Ortalaması 

549 688 807 832 779 740 745 768 749 

Türkiye Ort. 502 551 700 721 684 720 719 726 717 

Kaynak: TÜİK 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır verimi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001-2011 yıları arası ortalama mısır verimi 
Çizelge 28’de verilmiştir. Çizelge 28 incelendiğinde, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde mısır veriminin 2001-2010 yıları arasında 445-832 kg/da arasında 
değiştiği görülmektedir. Son yıllarda Türkiye’de mısırın ortalama verimindeki 
artışa paralel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de ortalama verimde 
bir artışın olduğu dikkati çekmektedir. Verimdeki artışın nedeni özellikle son 
yıllarda yüksek verimli hibrit mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ve modern 
yetiştirme tekniklerinin kullanılması olarak söylenebilir. 
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Şekil 21. Güneydoğu Anadolu Bölgesi mısır üretiminin Türkiye üretimindeki payı  

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mısır Hastalık ve Zararlıları 

Mısır Hastalıkları 

Güneydoğu Bölgesinde önemli mısır hastalıkları; mısır rastığı 
(ustilago maydis), kök, kök boğazı ve sap çürüklükleri (pythium spp.), koçan 
çürüklüğü (fusarium moniliforme), kömür çürüklüğü (macrophomina 
phaseolina) ve yaprak yanıklığı (helminthosporium maydis, 
helminthosporium turcicum.)’dır. Bu hastalıklardan mısır rastığı ve yaprak 
yanıklığının kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Dayanıklı çeşitlerin 
tercih edilmesi ve kültürel tedbirlerin alınması önerilmektedir. Mısır tohum, 
kök, kök boğazı, sap ve koçan çürüklüğü hastalıklarının mücadelesinde 
kültürel tedbirler ile sonuç alınamıyorsa mutlaka tohum ilaçlaması 
önerilmektedir (Anonim 2004). 
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Mısır Zararlıları 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli mısır zararlıları Mısır 
koçankurdu(Sesamia nonagriodes Lef), mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.), 
Bozkurtlar (Agriotis ipsilon Hufn., Agriotis segetum D.S.), tel kurtları 
(Agriotes lineatus L., Agriotis obscurus L.), danaburnu (Gryllotalpa 
gryllotalpa L.), çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua Hbn.), mısır 
yaprakkurtları Pseudaletia unipuncta H., Acantholeucania loreyi dup.), 
yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hbn), mısırda pamuk yaprak kurdu 
(Spodeptera littoralis), yaprakbitleri (Rhopalosiphum maidis), kırmızı 
örümcekler (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus,), 
tripsler(Thysanoptera) ve yaprakpireleri(Empoasca decipiens)’dir (Mısır 
Entegre Mücadele Teknik Talimatı, 2004). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle mısır koçan kurdu (S. 
nonagrioides Lef.), mısırkurdu (O. nubilalis Hbn.) ve çizgili yaprak 
kurdu (Spodoptera exigua Hbn.)’nun ikinci ürün mısırda önemli 
ekonomik kayıplara neden olduğu bildirilmektedir. 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır üretiminde karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri 

 Güneydoğu Bölgesinde mısır üretiminde karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.  

1-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısırın döllenme döneminde yüksek 
seyreden hava sıcaklığı döllenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
bölgede yaygın olarak ikinci ürün mısır tarımı yapılmaktadır. İkinci ürün mısır 
yetiştirme döneminde ise vejetasyon süresi kısa olduğu için erkenci çeşitlerin 
tercih edilmesi gerekmektedir. Ancak üreticiler çeşit seçiminde erkenci 
çeşitleri yerine daha geçici çeşitleri tercih etmektedirler. Olum grubu olarak 
geççi çeşitlerin ekilmesinden dolayı yüksek nemde mısır hasadı 
yapılmaktadır. Yüksek nemde hasat edilen mısırın fiyatı ise düşmekte ve 
üreticiler gelir kaybına uğramaktadırlar. 
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2-Yüksek nemli olarak yapılan hasat funguslar için uygun bir ortam 
oluşturmakta, funguslar da mikotoksin oluşumuna neden olmaktadır. Dünya 
gıda örgütü tarafından yapılan bir çalışmada, dünyadaki gıda ürünlerinin % 
25’inin mikotoksinlerden etkilendiği ve mısırda en önemli mikotoksinlerin 
fusarium türleri tarafından üretilenler olduğu ve bu türler içerisinde de 
Fusarium .moniliforme’ nin ilk sırayı aldığı kaydedilmektedir (Mannon 1985, 
Marosan 1984) 

3- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır yetiştirme döneminde hava 
sıcaklığının yüksek olmasından dolayı mısırın su tüketimi de artmaktadır. 
Üreticiler, yetiştirme dönemi içerisinde 8-10 defa sulama yapmaktadırlar. 
Sulama şebekesinin olmadığı yerlerde sulama suyu artezyen kuyularından 
temin edilmektedir. Üreticiler artezyen kuyularının elektrik tüketimi 
bedellerini ödemekte zorlanmaktırlar. 

4-Bölge üreticisinin mısır tarımını benimsemiş olması ve başarılı bir şekilde 
üretim yapmasına rağmen çeşit seçimi ve yetiştiricilik konusunda 
bilgilendirilmesine ve eğitim-yayım çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 

4.3. Karadeniz Bölgesinde  mısır tarımı 

 

Ülkemizde mısırın geleneksel üretim alanları Karadeniz ve Güney 
Marmara bölgesi olarak bilinir. Ülkemizin hemen her yerinde yetiştirilen 
mısır, yakın zamana kadar yaygın bir şekilde sadece Karadeniz Bölgesinde 
yetiştirilmekte iken, 1980’li yıllardan itibaren özellikle Tarım Bakanlığı 
tarafından yürütülen II. ürün projesi ile güney bölgelerimizde yaygınlık 
kazanmıştır. 1960’lı yıllarda Karadeniz Bölgesinin ekim alanı ve üretimdeki 
payı % 50-55 civarında iken, bu oran son yıllarda % 25 civarındadır. 2011 
yılında bölgede yaklaşık 128.000 ha alanda mısır ekimi gerçekleşmiş, bu 
alandan 238.913 ton danelik, 1.369.357 ton silajlık, 45.193 ton hasıl mısır 
üretimi gerçekleşmiştir (TUIK, 2012). Bu rakamlar 2010 yılı verilerine  göre 
bir miktar azalma olduğunu göstermektedir. Karadeniz Bölgesinde ticari 
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anlamda mısır üretiminin çok büyük bir kısmı Bafra ve Çarşamba Ovalarında 
yapılmaktadır. Samsun, Karadeniz Bölgesinde en fazla mısır üretimi yapılan 
ilimizdir. Samsun’da 2011 yılı verilerine göre yaklaşık 242.849 da alanda 
dane mısır üretimi gerçekleştirilmiş, dekardan 469 kg verim alınmıştır. Aynı 
yıl Samsun’da 155.165 da alanda ise silajlık mısır üretimi yapılmış, dekardan 
3.439 kg verim alınarak toplamda 533.663 ton ürün elde edilmiştir (TUIK, 
2012). 

Rekolte beklentisi 

Karadeniz Bölgesinde 2011 yılında vejetasyonun ilk dönemleri yani 
Mayıs ve Haziran ayları önceki yıllara göre serin geçmiştir. Bu durum 
olgunlaşmayı ve hasadı bir hafta ile 10 gün arasında geciktirmiştir.  Buna 
ilave olarak mısır bitkisinin çiçeklenme döneminde bölgede bulutlu gün 
sayısı önceki yıllardan fazla gerçekleşmiştir. Bu durum mısır yetiştiriciliği 
açısından olumsuz etkiye neden olabilmektedir. Ancak son yıllarda 
çiçeklenme döneminde sıkça rastlanan, tozlanma ve döllenmeyi olumsuz 
etkileyen aşırı sıcaklar 2011 ve 2012 yılında gerçekleşmemiştir. Bölgede mısır 
konusunda çalışma yürüten araştırmacılara göre 2011 ve 2012 yıllarında 
mısır bitkisinin çiçeklenme ve döllenme döneminde meydana gelen 
bulutluluğun tohum tutma üzerine olumsuz etki yaptığı gözlemlenmiştir. 
Çizelge 29’da verilen Karadeniz Bölgesinde ekim alanlarında, 2011 yılında 
2010 yılına göre çok az (yaklaşık 8000 da) bir azalma vardır. Bölgede çalışma 
yapan araştırıcılar son iki yılda sebze ve meyve üretim ve pazarlamasındaki 
sıkıntılardan dolayı bölgede mısır üretiminin artmasının beklendiği 
bildirilmektedir. 
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Çizelge 29. Karadeniz Bölgesi Mısır Ekiliş, Üretim ve Verimi (2010 ve 2011) 

 Ekiliş (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Dane Mısır Doğu Karadeniz 366.185 327.280 65.592 49.933 179 153 

Batı Karadeniz 644.041 550.792 210.528 188.980 327 343 

Silajlık Mısır Doğu Karadeniz 15.753 19.245 60.086 72.705 3.822 3.788 

Batı Karadeniz 333.709 344.321 1.211.251 1.296.652 3.630 3.766 

Hasıl Mısır Doğu Karadeniz 9.816 8.260 7.503 5.789 764 700 

Batı Karadeniz 8.300 29.370 12.366 39.404 1.490 1.342 

GENEL TOPLAM 1.377.814 1.279.275     

Anonim 2012  

Çizelge 30. Karadeniz Bölgesi İl Bazında Mısır Ekiliş, Üretim ve Verimi  

Dane Mısır Ekiliş (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya                  294.124 142.883 486 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 366.338 65.592 179 

Sinop                 66.928 21.287 318 

TOPLAM 727.390 229.762 328 

Silajlık Mısır    

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya                  207.453 735.111 3.544 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 38.586 153.365 4.187 

Sinop                 11.032 42.485 3.851 

TOPLAM 257.071 930.961 861 

Hasıl Mısır    

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya                  710 1.260 1.775 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 9.816 7.503 764 

Sinop                 5.080 8.455 1.664 

TOPLAM 15.606 17.218 1401 

GENEL TOPLAM 1.000.067   

Anonim 2011  
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Karadeniz Bölgesinde Mısır Yetiştiriciliğinin Sorunları 

Karadeniz Bölgesi mısır üretimi için uygun bir ekolojiye sahiptir. 
Bölgenin doğu kısmında mısır yağışların yeterli olmasından dolayı sulama 
yapılmadan yetiştirilebilmektedir. Ancak bu potansiyel gerektiği şekilde 
değerlendirilememektedir. Bunun değişik sebepleri bulunmaktadır. En başta 
geleni ise, günümüzde hibrit mısır ekilişinin çok yaygın olmasına rağmen bu 
bölgede Bafra ve Çarşamba Ovaları dışında hibrit mısır ekilişi yok denecek 
kadar az olmasıdır. Hibrit mısır ekilişinin az olmasının nedeni ise bölge 
halkının söz konusu ovalar dışında ticari anlamda üretimden ziyade kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile mısır üretimi yapmalarıdır. Yıllardan beri 
alışmış oldukları yerel populasyonları tohumluk olarak kullanmaktadırlar. 
Bölge halkının ağız tadına uygun olan bu populasyonların verimleri oldukça 
düşüktür. Doğu Karadeniz’de birim alandan elde edilen verimin düşük 
olmasında etkili faktörlerden birisi de mısır ekilen alanları oldukça yüksek 
eğime sahip olması, makineli tarıma müsait olmamasıdır. Hatta mısır bitkisi 
fasulye, lahana gibi bitkilerle karışık olarak yetiştirilmektedir. Bu alanların 
büyük bir kısmında üreticiler sentetik girdi diye adlandırılan suni gübre ve 
ilaçlama yapmadan, hayvan gübresi ile mısır tarımı yapmaktadır. Bu 
alanlarda sulama yapılmamakta doğal yağışlarla yetiştiricilik yapılmaktadır. 

Bölgede mısır yetiştiriciliğini kısıtlayan faktörlerden birisi de 
bölgenin çok yağışlı olması, bazı yıllarda ekim zamanında bu yağışlardan 
dolayı toprak işlemenin zamanında yapılmasının zor olmasıdır (Anonim, 
2001). Aynı şekilde sonbahar yağmurları hasadı olumsuz etkilemekte, 
özellikle makineli hasat çok zorlaşmakta hatta bazı yıllar 
imkânsızlaşmaktadır. Bölgede mısır bitkisi hasat edildikten sonra depolama 
için neminin düşürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için kurutulması 
gerekmektedir. Bölge üreticilerinin kullandığı geleneksel kurutma sistemi 
olan serenler ticari anlamda mısır yetiştiriciliği için çok yetersiz kalan bir 
sistemdir. Aynı şekilde depolama da önemli bir problemdir. Bölgede mısır 
yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen diğer bir sebep olarak pazarlama ve fiyat 
politikalarının yetersiz oluşu söylenebilir. İthal edilen mısırların çok daha 
ucuz bir fiyat ile getirilmesi mısır üreticisinin başka ürünlere yönelmesine 
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neden olmaktadır. Yaklaşık 200 bin ha civarında tarım arazisine sahip 
Çarşamba ve Bafra ovalarının çok büyük bir kısmında yapılan mısır tarımının 
yerini yukarıda anılan nedenlerden dolayı sebze ve meyve tarımı almıştır. 
Yine bu nedenlerden dolayı Çarşamba ve Terme ilçelerinde fındık tarımı 
yaygınlaşmıştır. 

Son yıllarda tarıma verilen desteklerle üreticiler hem danelik mısır 
hem de yem amacıyla silajlık mısır ekilişine önem vermişlerdir. Hibrit 
çeşitlerin üretimde payının artması ile ekim alanında azalmalar görülse de 
verim ve üretimde artış söz konusudur. 

Karadeniz Bölgesinde mısır ürününü işleyen tarımsal sanayi çok az 
sayıdadır. Tarımsal sanayi olarak yem fabrikaları dışında Samsun’da sadece 
bir adet mısır işleyen sanayi tesisi bulunmaktadır. Terme’de bulunan nişasta 
fabrikası faaliyetine yaklaşık 4 yıl önce son vermiştir. 

Öneriler 

 -Karadeniz Bölgesinde hibrit mısır yetiştiriciliği ile ilgili Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yeterli sayıda araştırmaları bulunmaktadır. 
Bu araştırma sonuçları bölgede bulunan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlükleri, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubeleri (Çiftçi Eğitim ve 
Yayım Şubesi) tarafından üreticilere ulaştırılmalıdır. Bu konuda Araştırma 
Enstitüleri ile İl Müdürlükleri demonstrasyon çalışmaları yapabilmelidirler. 

 -Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen yerel 
populasyonlar ile ıslah çalışmaları yürütülerek bölge halkının istedikleri 
özellikte (ağız tadı, tane rengi ve şekli) yüksek verimli hibrit mısır çeşitleri 
ıslah edilmelidir. Daha önce yapılan çalışmalarda Kompozit Karadeniz Yıldızı 
bu amaç da düşünülerek ıslah edilmiş, ancak bu çeşit daha sonraki verim 
artırma yönünde ıslah çalışmaları sonucunda bölge halkının istediği ağız 
tadından uzaklaşmıştır. 

 - Karadeniz Bölgesinde mısır yetiştiriciliği çalışmaları coğrafyanın 
çok büyük olması nedeniyle bütün lokasyonlarda yapılmalıdır. Söz konusu 
alanlarda hem çeşit adaptasyon hem de demonstrasyon çalışmaları 
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yürütülmelidir. Bu çalışmalar hastalık ve zararlılarla mücadele metotlarının 
uygulanması ile de desteklenmelidir. 

 -Karadeniz Bölgesinde mısırı işleyen tarımsal sanayi tesislerinin 
artması üretimin artmasına katkı sağlayacaktır.  

 -Diğer birçok bitkide olduğu gibi mısır bitkisinde de bazı yıllarda 
hasat öncesi gümrük vergilerinin düşürülmesi mısır ithalatını artırmakta, 
üreticinin mısırını ucuz fiyattan satmasına sebep olmaktadır. Mısır ithalatı 
yapılırken ithalat döneminin üreticinin ürününün fiyatını olumsuz 
etkilememesine dikkat edilmelidir. 

 -Karadeniz Bölgesinin özellikle doğu kesiminde mısır yetiştiriciliği 
yerel populasyonlarla, mekanizasyon olmadan yapılmaktadır. Bu alanlar 
organik mısır yetiştiriciliğine çok uygun alanlardır. Son yıllarda oluşan organik 
tarım pazarının ihtiyacını karşılamak için bu alanlarda organik mısır 
yetiştiriciliği yapılması teşvik edilmelidir. 

 

4.4. Marmara Bölgesinde mısır tarımı 

2011 yılı TUİK verilerine göre Marmara Bölgesi Ülkemiz tane mısır 
ekim alanının % 13,55’ine ( 798.087 da) sahip ve toplam tane mısır 
üretiminin % 18’i ( 759.158 ton) bu bölgede gerçekleştirilmiştir. Tablo 2 
incelendiğinde Bölgede hem mısır üretim alanı ve hem de üretim miktarı 
olarak bir artış gözlenmiştir.  

Marmara Bölgesinde önemli mısır üretimi yapan iller Sakarya ve 
Bursa’dır. Ana ürün ve ikinci ürün tane mısır üretimi başta olmak üzere ana 
ürün ve ikinci ürün silajlık mısır üretimi de önemli ölçüde yapılmaktadır. 
Diğer illerde özellikle silaj amaçlı olarak mısır üretimi ağırlık kazanmaktadır. 
2011 yılında Sakarya ilinde tane mısır üretimi amacıyla 469.455 da alan 
ekilmiş ve 475.308 ton ürün alındığı tahmin edilmiştir. Bu değerlere göre 
Sakarya ilinin 2011 yılı verim ortalaması 1012 kg/da olarak tahmin 
edilmektedir. Silaj amaçlı olarak 138.975 da alanda mısır ekimi yapılmış ve 
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587.175 ton yeşil bitki verimi alındığı tahmin edilmektedir. Sakarya ilinin 
yeşil bitki verimi ortalaması 4225 kg/da olarak öngörülmektedir. Yeşil bitki 
veriminin bu yıl düşük olmasının sebebi genelde sulama yapılmayan 
alanlarda ekili mısırların yüksek sıcaklığın ve kuraklığın etkisi ile erken 
dönemde kurumaya başlaması ve çiftçinin bu alanları silaj olarak 
değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Sakarya ilinde uzun yıllar sulama 
yapılmaksızın üretim yapılabilmesine rağmen, son 6 yıldır oluşan iklim 
değişikliği ile vejetasyon süresinde alınan yağışların azlığı ve düzensizliği, 
yüksek sıcaklığın etkisi çiftçiyi sulama yapmaya yöneltmiştir. Su kaynaklarına 
ulaşmakta bazı sorunlar yaşayan mısır çiftçisi özellikle yağmurlama sulama 
ve karık sulama yöntemlerini kullanmakta fakat damla sulama yöntemini 
sermaye durumuna göre tercih eden çiftçiler de bulunmaktadır. 

Bursa ilinde I. Ürün tane mısır ekim alanı 150.641 da, tahmini 
üretim 201.262 ton ve ortalama verim 1336 kg/da, II. Ürün tane mısır ekim 
alanı 47.835 da, tahmini üretim 54.757 ton ve ortalama verim 1144 kg/da 
olarak tahmin edilmektedir. I. Ürün silajlık mısır ekim alanı 87.500 da, 
tahmini üretim 466.005 ton ve ortalama yeşil bitki verimi 5326 kg/da, II. 
Ürün silajlık mısır ekim alanı 89.700 da, tahmini üretim 438.595 ton ve 
ortalama yeşil bitki verimi 4890 kg/da olarak tahmin edilmektedir. 

 

4.5. İç Anadolu Bölgesi mısır tarımı 

Ülke mısır açığının kapatılmasında önemli alternatiflerden biri  Orta 
Anadolu ve Geçit Bölgelerinde sulanan alanlarda ana ürün mısır üretme 
potansiyelidir. Bu potansiyelin son yıllarda farkın varılmış olup, mısır 
tarımına organize bir şekilde önemli yönelişler görülmektedir. Akdeniz 
Bölgesi ile Özellikle Güney Marmara Bölgelerinde mısır ekim alanları sınıra 
ulaşmış olup, monokültür mısır tarımının sakıncaları görüldüğünden üretim 
açığının kapatılmasında yeni potansiyel alan oluşturmaları 
beklenilmemektedir. Ege Bölgesi, ikinci ürün mısır üretim potansiyelinin 
yeterince değerlendirilmediği bir bölge olup, ülke mısır açığının 
kapatılmasında önemli bir rol alacağı beklenebilir. Güneydoğu Anadolu 
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Bölgesinde ise sulanan alanlardaki gelişmelere paralel olarak ikinci ürün 
mısır ekilişlerinde son yıllarda önemli artışlar görülmektedir.  

İç Anadolu Bölgesi 2011 yıl verilerine göre Türkiye tanelik mısır ekim 
alanının % 5.21’ini, üretimin ise % 5.10’unu oluşturmaktadır. İç Anadolu 
Bölgesi silajlık mısır ekim alanı ve üretimi açısından ise ülke üretim ve ekim 
alanını yönünden daha fazla söz sahibidir. Türkiye silajlık mısır ekim alanının 
% 13’ü, üretimin ise % 11’i İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Tanelik 
mısır yönünden Konya, Karaman, Aksaray ve Eskişehir illeri en önemli üretim 
alanları olurken, silajlık mısır ekim alanı ve üretimi yönünden ise bölgede yer 
alan illerin çoğunda kayda değer üretim vardır. Konya, Kayseri, Aksaray, 
Ankara, Eskişehir ve Niğde illeri silajlık mısır ekim alanı yönünden ilk sıralarda 
yer almaktadırlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamaya 
koyduğu silaj ve tanelik mısır teşvikleri özellikle silaj mısır ekim alanı ve 
üretimini olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle Silajlık mısır ekim alanının 
artışında teşviklerin de önemli bir payı olmuştur. 2000 yılında 7 TL/da olan 
silajlık mısır teşvik miktarı, 2005 yılında 66 TL/da kadar yükselmiş, 2012 
yılındaki teşvik miktarı e 55 TL/da olarak belirlenmiştir. Bölgede mısır 
tarımının gelişiminde bölgede hayvancılık ve yem sanayinin gelişmiş 
olmasının da çok önemli etkisi vardır.  Hayvancılık sektörünün sanayiye 
hammadde sağlama, bölgeler arası dengeli kalkınmaya yardımcı olma, 
istihdamı artırma, tarım kesimindeki gizli işsizliği azaltma, kalkınma 
finansmanlarını öz kaynaklara dayandırması gibi fonksiyonları dikkate 
alındığında bölge ekonomisi için sektörün vazgeçilmezliği ortaya çıkmaktadır. 
Bölge ekonomisi halen önemli oranda bitkisel ve hayvansal üretim ağırlıklı 
bir yapıya sahiptir. Türkiye süt, et ve yumurta üretiminde İç Anadolu Bölgesi 
çok önemli bir paya sahiptir. 

Orta Anadolu’nun tipik karasal iklim özelliklerini gösteren Konya 
İlinde mısır için vejetasyon süresi 25 Nisan–20 Eylül tarihleri arası kabul 
edilmekle (Soylu ve Sade 1995) beraber, beklenenden daha geç İlkbahar ve 
daha erken Sonbahar donları gibi sapmalar da görülebilmektedir. Silajlık 
mısır yetiştiriciliğinde bugüne kadar çok büyük tehdit oluşturmayan bu 
zamansız soğuk ve donlar tanelik yetiştiricilikte bitkilerin soğuktan zarar 
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görerek verim düşüklüğüne yol açtığı gibi, uygun çeşit seçimine dikkat 
edilmemişse hasatta emniyetli olgunlaşmayı bile tehdit edecek düzeyde 
yüksek tane nemi sorunları ile karşılaşılabilmektedir. Bölgede silajlık mısırlar 
genelde 10-20 Eylül tarihlerinde hasat edilmektedir. Çünkü silaj mısır 
yetiştiriciliğinde tanenin fizyolojik olumu tamamlaması beklenmemektedir. 
Fakat tanelik mısır yetiştiriciliğinde bitkilerin kesinlikle ilk donlardan önce 
fizyolojik oluma ulaşmaları gerekmektedir. Bölgede düşük Mayıs-Haziran ayı 
sıcaklığı, kış yağışlarının düşüklüğü nedeniyle toprakta yetersiz su rezervi, 
ilkbahar yağışlarının yetersizliği, Eylül ayında erken gelen donlar sıkça 
karşılaşılan iklim kaynaklı sorunlar olarak ifade edilebilir. Bu sorunlar 
birleştiğinde ise;  yetersiz çıkış, don zararı, çiçeklenmede gecikme, koçan 
ucunun boş kalması, hasadın gecikmesi ve yüksek tane nemi, kurutma 
maliyetinden kaçan üreticilerin hasadı kış aylarına bırakması ve zaman-
zaman tipi şeklinde yağan kar yağışlarının bitkilerde yatma, kırılma, koçan 
düşmesi gibi ek sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için; 
emniyetli olgunlaşmayı garantileme açısından uygun olum grubundan 
çeşitlerin seçimi, erken yada geç ekimlerden kaçınılması, ekim döneminde 
toprakta tav yetersiz ise yeterli çıkış için sulama sonrası ekim, tane nemi % 
20 civarına düştüğünde ise kurutma yoluna gidilerek hasadın kış aylarına 
bırakılmaması önerilebilir. 
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Şekil 22. İç Anadolu Bölgesi Mısır ekim alanının Türkiye Ekim Alanındaki Payı 
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Çizelge 31.  İç Anadolu Bölgesi 2004-2011 Yılları Arası Tanelik  Mısır Ekiliş 
Alanları (da)  

 

İLLER 

YILLAR 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aksaray 12510 14600 9251 10682 9534 10834 9271 15099 

Ankara 4040 4630 4120 3812 4776 5107 3967 4459 

Çankırı 280 310 …. …. …. …. ….. …. 

Eskişehir 13720 8190 7126 6983 9541 6972 7574 8996 

Karaman 10240 40940 42332 21318 33167 35873 33846 42276 

Kırşehir 5110 3170 2830 1521 1296 1457 1212 1206 

Kırıkkale 2990 3460 3760 3685 3149 3524 2081 1938 

Kayseri 7510 4790 2588 2411 3764 3053 1877 1512 

Konya 114900 102920 79180 91583 126077 131378 154817 230974 

Nevşehir 440 600 343 479 461 183 86 128 

Niğde 3000 3340 3363 2366 2543 2531 1722 548 

Sivas 80 80 243 … …. …. …. … 

Yozgat 520 520 307 324 251 183 83 122 

Bölge Top. 175.340 187.550 155.443 145.164 194.559 201.095 216.536 307.258 

Türkiye 5.450.000 6.000.000 5.360.000 5.175.000 5.950.000 5.920.000 5.940.000 5.890.000 

Türkiye Ek. 
Alan. Payı 

3.21 3.12 2.90 2.80 3.26 3.39 3.64 5.21 

Anonim 2012  
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11%

89%

İç Anadolu Bölgesi
Türkiye

 
Şekil 23. İç Anadolu Bölgesinin Türkiye silaj mısır üretimindeki payı (2011) 

Çizelge 32.  İç Anadolu Bölgesi 2003-2011 Yılları Arası Tanelik Mısır Verimi 
(kg/da) 

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aksaray 469 400 799 783 725 714 771 786 723 

Ankara 534 556 813 807 732 765 640 737 717 

Çankırı 239 … …. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

Eskişehir 839 634 731 749 698 655 643 569 576 

Karaman 256 325 389 805 749 748 739 727 765 

Kayseri 790 680 840 835 813 774 808 708 622 

Kırşehir 564 642 706 705 641 630 624 610 615 

Konya 788 666 760 651 632 637 793 668 692 

Kırıkkale 583 478 597 764 772 944 800 522 511 

Nevşehir 532 520 633 580 539 505 410 349 305 

Niğde 620 596 617 839 794 776 751 696 664 

Sivas 76 150 163 523 …. ….. ….. ….. ….. 

Yozgat 322 398 606 570 432 510 574 410 303 

Bölge Ort. 508 410 637 717 684 696 686 616 590 

Türkiye Ort. 502 551 700 721 683 720 718 726 717 
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13%

87%

İç Anadolu Bölgesi
Türkiye

 
Şekil 24. İç Anadolu Bölgesinin Türkiye Silaj Mısır Ekim Alanındaki Payı (2011) 

Çizelge  33. İç Anadolu 2003-2011 Yılları Arası Tanelik  Mısır Üretimi (ton)  

 

İLLER 

YILLAR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aksaray 4146 5010 11660 7245 7747 6812 8358 7288 10911 

Ankara 1655 2247 3763 3324 2792 3652 3268 2925 3198 

Çankırı 67 130 ….. ….. ….. ….. ….. …… ….. 

Eskişehir 9331 8694 5985 5337 4872 6248 4446 4312 5181 

Karaman 3834 3327 15908 34094 15961 24817 26524 24609 32334 

Kırşehir 1826 3281 2237 1995 975 816 909 739 742 

Kırıkkale 595 1428 2067 2874 2633 2968 2819 1087 990 

Kayseri 11224 5108 4024 2162 1960 2914 2466 1328 940 

Konya 39722 76547 78199 51577 57902 80307 104129 103430 159858 

Nevşehir 266 229 380 199 258 233 75 30 39 

Niğde 1091 1788 2060 2823 1879 1974 1901 1199 364 

Sivas 65 12 13 127 ….. ….. …… …… ….. 

Yozgat 1262 207 315 175 140 128 105 34 37 

Bölge Top. 75.084 108.008 126.611 111.932 97.119 130.869 155.000 146.981 214.595 

Türkiye 2.800.000 3.000.000 4.200.000 3.811.000 3.535.000 4.274.000 4.250.000 4.310.000 4.200.000 

Bölgenin Payı % 2.68 3.60 3.01 2.93 2.74 3.06 3.64 3.41 5.10 

Anonim 2012  
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Çizelge 34.  İç Anadolu 2004-2011 Yılları Arası Mısır Üretimi(ton) (Silajlık) 

 

İLLER 

YILLAR 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aksaray 104719 126786 148820 199885 200575 205447 126239 133012 

Ankara 85820 96715 114600 108840 108940 119474 162918 130626 

Çankırı 3441 10407 4014 8641 9305 3779 4605 4480 

Eskişehir 84171 97923 116882 126996 147953 112054 121918 124458 

Karaman 78691 115300 200645 120760 104290 45500 37865 42920 

Kırşehir 17146 22897 25815 16732 17792 20475 29997 30526 

Kırıkkale 5230 29549 14380 10273 15370 10339 4653 4865 

Kayseri 71293 85937 132632 154961 183234 276840 336367 372747 

Konya 232614 283678 401126 436200 458360 449230 433602 612159 

Nevşehir 30106 49747 31645 25260 27500 29600 33225 42318 

Niğde 27236 45032 59860 65811 75983 80815 87200 99068 

Sivas 30136 47120 58666 27293 25496 22922 23148 41396 

Yozgat 35726 33867 33580 28102 30145 27245 26260 35651 

 

Çizelge 35. İç Anadolu 2004-2011 Yılları Arası Mısır Ekiliş Alanları (da) (Silajlık) 

 

İLLER 

YILLAR 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aksaray 24710 32060 36020 42320 42450 41965 27285 28757 

Ankara 16960 20180 23167 22750 22550 23492 34745 27840 

Çankırı 1430 2730 1488 2137 2090 985 1195 1160 

Eskişehir 17720 21640 24565 27653 31200 27512 24939 25598 

Karaman 15080 26720 50372 31908 27238 11080 9380 10170 

Kırşehir 3110 4660 5163 3458 3746 3600 6319 4833 

Kırıkkale 3610 7470 5285 3059 4136 2978 1535 1455 

Kayseri 14020 20710 30262 32780 56949 60775 70563 75226 

Konya 49580 66800 98704 98973 104600 100210 97619 124302 

Nevşehir 3260 12380 7661 6180 7717 8072 7875 9932 

Niğde 5130 8420 12090 13270 15360 16270 17560 19910 

Sivas 9010 12170 13145 6698 6276 5261 5063 8590 

Yozgat 8210 9430 9315 7085 7515 6705 6726 8713 
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5. ÜLKEMİZDE MISIR ARAŞTIRMALARI, ISLAHI VE SORUNLARI 

Mısır dünyada ıslah çalışmalarının en yoğun şekilde sürdürüldüğü bitki 
türü olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemizde 1950’lerde başlayan mısır ıslah 
çalışmaları önemli sonuçları ortaya koymuştur. Islaha yeni teknolojileri 
entegre ederek ve alt yapıdaki donanım yetersizliklerini tamamlayarak 
gelecekte de önemli çalışmalar yapacak birikime sahiptir. Bugüne kadar bu 
programlar çok sayıda kendilenmiş hattı ve 35 adet hibrit mısır çeşidini 
geliştirmiştir. Kendilenmiş hatları geliştirerek daha sonra melez mısır 
çeşitlerini elde eden enstitüler Ülkenin pek çok yerinde kurdukları 
denemelerin sonuçlarına göre melez mısır çeşitleri tescil ettirmişlerdir. 
Melez mısır çeşitlerinin çiftçiye daha etkin ulaşması amacı ile tohumluk 
üretim hakları özel sektöre devredilmiştir.  

2012 yılı sonu itibari ile Türkiye’de 177 tescilli 59 üretim izinli olmak 
üzere toplam 236 mısır çeşidi vardır. Bunlardan 10-15 tanesi silajlık olarak 
tescil edilmiş veya üretim izni almış, diğer çeşitlerin tamamı ülkemizde 
tanelik olarak tescil edilmiştir (TTSMM 2012). Bu kadar çok çeşidin içerisinde 
bölgeler için uygun çeşitlerin tespiti çok önemlidir. Gelişme süresi bölgelerin 
vejetasyon süresine uygun, emniyetli olgunlaşabilecek çeşitlerin seçilmesi İç 
Bölgelerde büyük önem taşımaktadır. Mısır yetiştiriciliğinde erkencilikle 
verim arasında genellikle ters bir ilişki mevcut olup, üreticilerin geç 
olgunlaşma eğilimindeki çeşitleri seçerek, emniyetli olgunlaşma şartını bile 
riske sokabilmektedirler. 

Hibrit mısır tohumculuğunda özel sektörün ağırlığı göz önüne alınarak, 
başlıca mısır geliştirme çalışmaları yapan enstitülerin değişik mısır araştırma 
projeleri 2004 yılından itibaren tek bir proje altında birleştirilerek Ülkesel 
Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi başlatılmıştır.  
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Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi 

      - Islah 

- Biyoteknoloji 
- Yetiştirme Tekniği 
- Bitki Sağlığı 
- Tescil 
- Tohumluk 
- Sanayi 
- Ekonomi alt konularından oluşmaktadır. 

Ülkesel projenin amacı: 

- Mısır ıslah araştırmalarında koordinasyon ve işbirliğini oluşturmak 
- Kurumlar arasında sistem, metodoloji birliği ve kaynak alış verişini 
sağlamak 
- Alt yapı ve eleman yönünden yetersiz olan enstitülere destek sağlamak  
- Çok disiplinli projelerin yapılandırılmasını temin etmek 

- Yetiştirme Tekniği Çalışmalarına Ülkesel anlamda birliktelik getirmek 
- Bitki Sağlığı ile ilgili Ülkesel problemleri tespit etmek ve çözüm yolları 
aramak 
- Mısırı işleyen ve kullanan Sanayi kuruluşları ile hedeflere  göre işbirliği 
yapmak 
- Ulusal Tohumculuk  Sektörünü güçlendirmek ve işbirliği yapmak 
- Mısır bitkisi için Ülkenin ekonomik stratejilerine  bakış açısı getirmek. 

 

Islah: 

Ülkesel proje ile kaynak materyaller daha etkin kullanılmaya 
başlanmış hem de ortak çeşit geliştirme çalışmaları hayata geçmiştir. Proje 
ile ülkesel boyutta yürütülen mısır ıslah çalışmalarının tüm enstitülerin 
ortaklaşa katılımıyla bir bütünlük içerisinde sürdürülmesi hedeflenmiştir. Söz 
konusu proje kapsamında enstitüler tarafından yürütülen “Bölgesel Mısır 
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Islah Projeleri” ile “Mısırkurdu ve Mısır Koçankurduna Dayanıklı Çeşit 
Geliştirme Islah Projesi” halinde yürütülmüştür.  

Proje çerçevesinde populasyon ıslahı, kendilenmiş hat, melez ve 
kompozit çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda enstitüler 
melezleme ve kendileme programlarına devam ederken melez mısır çeşitleri 
ve populasyon verim denemelerinde ortak çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 
Populasyon ıslahında her devir sonunda elde edilen geliştirilmiş populasyon 
materyali ile S2- S6 kendileme generasyonlarındaki materyaller enstitüler 
arası materyal akışında yer almıştır.  

Germplasm geliştirme çalışmalarında iki farklı heterotik gruba ait 
kendilenmiş hatlar ile oluşturulan sentetik kaynak materyaller ıslahçıların 
yeni kendilenmiş hatlar elde etmesi amacı ile koordinatör enstitü tarafından 
paylaşılmıştır. Ayrıca tane kalitesine yönelik oluşturulması hedeflenen 
yüksek yağ oranı ve yüksek protein oranlı kendilenmiş hatları belirlemek 
amacı ile kalite analizleri yapılmaktadır. Hem yüksek yağ oranına sahip, hem 
de yüksek protein oranına sahip kendilenmiş hatlar ile sentetik kaynak 
materyaller geliştirilmeye başlanmıştır. Bu materyaller de mısır ıslahında 
çalışan enstitülerde kaynak materyal olarak kullanılmak üzere 
paylaşılmaktadır. 

Ülkesel proje anlayışı içerisinde Enstitülerin sahip oldukları bazı 
kendilenmiş hatlarla ortak melezler yapılmıştır. Bu melezler, çoklu 
lokasyonlarda tane ve silaj amaçlı mısır denemelerinde yer almışlardır. Bu 
çeşitler oldukça ümitvar sonuçlar vermiştir. Çoklu lokasyon ve farklı yılların 
sonuçları birlikte değerlendirilerek, tescil edilmek üzere başvurusu 2012 
yılında yapılacaktır. Her yıl enstitülerin farklı hatlarıyla yeni melezler 
oluşturulmaya devam edilmektedir. Sakarya TAE ve Karadeniz TAE nün ortak 
hibrit çeşidi SAMADA-07 silajlık olarak tescil ettirilmiş ve üretim hakkı özel 
sektöre devredilmiştir.  
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Biyoteknoloji: 

Ülkemiz mısır ıslah çalışmalarına biyoteknolojik yöntemlerin entegre 
edilmesi henüz yeni bir konudur. 2008 yılından bu yana kendilenmiş hatlarda 
SSR markörleri ile sadece genetik uzaklık-yakınlık tespiti yapılmaktadır. Bu 
çalışmalar TÜBİTAK MAM’dan hizmet alımı şeklinde yürütülmüştür. 
Kendilenmiş hatlar arasında genetik farklılığın moleküler anlamda 
belirlenmesi çalışmalarının tüm enstitülerin ıslah çalışmalarına 
yaygınlaştırılabilmesi, markör destekli seleksiyon metodunun ıslaha entegre 
edilmesi ve safiyet analizleri için koordinatör enstitüde Biyoteknoloji 
laboratuarı kurulması amacı ile Ülkesel Biyoteknoloji Araştırmaları Projesi 
Bakanlığımıza teklif edilmiştir. 2012 yılında başlayacak olan çalışmalar 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü danışmanlığında yürütülecektir. 

Yetiştirme Tekniği: 

Ülkesel projenin yetiştirme tekniği çalışmaları enstitülerin bireysel projeleri 
şeklinde yürütülmektedir. Bu çalışmalar bölgesel sorunlara çözüm bulmak 
amacı ile üretilmişlerdir.  

Bu projeler; 
-Azot dozları ve su ilişkisi 
-Toprak işleme yöntemleri 
-Ekim zamanı 
-Su-verim ilişkisi 
-Mikrobesin elementleri 
-Sıcaklık stresi 
-Silaj mısır hasat zamanı 

konularını kapsamaktadır. 

Özellikle son yıllarda etkisi daha fazla hissedilen kuraklık ve yüksek 
sıcaklık ile ilgili hem sahip olduğumuz genetik materyalin testi hem de bu 
stres faktörlerine dayanıklı germplasm oluşturmak amacı ile Ülkesel anlamda 
proje hazırlanmaktadır. 
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Bitki Sağlığı: 

Mısır hastalıkları, mısır yetiştiricileri için önemli sorunlar 
yaratabilmektedir. Dünyada mısır bitkisinde 60’dan fazla hastalık 
bulunmaktadır. Hastalıklar verimi azaltmakta, normal olgunlaşmayı 
değiştirmekte, tane kalitesini azaltmakta ve yatmaya neden olabilmektedir. 
Genel olarak mısır hastalıklarından dolayı % 10,9 oranında tane veriminde 
kayıplar ortaya çıkmaktadır. Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalığı (Drechslera 
turcica “Pass”Subram.and Jain ), Sap ve Koçan Çürüklüğü (Fusarium spp.) ve 
Mısır Rastık Hastalığı (Ustilago maydis  “CD” Corda)  ve Mısır pası (Puccinia 
sorghi Schw.) önemli hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalıklara 
dayanıklı çeşit geliştirilmesi ile hastalıklardan doğan kayıplar önlenebilir. 

Ülkesel projenin 2004-2008 diliminde özellikle Fusarium spp. ye 
dayanıklı mısır genotiplerini belirlemek amacıyla kendilenmiş hat ve 
çeşitlerde inokulasyon çalışmaları yapılmış ve farklı seviyelerde dayanıklı 
hatlar belirlenmiştir. Dayanıklı olanlar ile kaynak materyal yaratma 
çalışmaları başlatılmıştır. Fakat bu çalışmalar projede çalışan uzman kişinin 
ayrılması sebebiyle sekteye uğramış olmasına rağmen 2012 yılında 
çalışmalar tekrar başlayacaktır. Aynı zamanda moleküler markörler 
yardımıyla da Fusarium spp.’ ye dayanıklı genotipler belirlenecektir. Bu 
hatlarda daha sonra tarla uygulamaları ile inokulasyon yapılacak ve 
dayanıklılığın seviyesi belirlenecektir. 

 Biyolojik mücadele yöntemlerini Ülkesel projeye entegre etmek 
özellikle Mısırkurduna (Ostrinia nubilalis Hübn.) karşı ilaçlama yapılmayan 
bölgeler için elzemdir. Bu konuda Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ile 
koordineli çalışmak gerekmektedir. 

Tescil, Tohumluk, Sanayi, Ekonomi: 

Mısır bitkisinde ıslah çalışmaları yürüten enstitüler günümüze dek pek 
çok sayıda kompozit ve hibrit çeşitler geliştirmişlerdir. Özellikle son on yılda 
geliştirilen çeşitlerin tohumluk üretim hakkı Ülkemiz tohumculuk firmalarına 
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devredilmiştir. Kompozit çeşitlerin tohumluk üretimi ise halen Enstitüler ve 
TİGEM tarafından yapılmaktadır.  

Ülkemizde yabancı özel sektörün son yıllarda tescil ettirdiği hibrit 
mısır çeşitleri yaygın ekim alanı bulmuştur. Kamu araştırma enstitülerinin 
geliştirdiği hibrit mısır çeşitleri özel sektöre devredilmesine rağmen kamuya 
ait çeşitlerin tohumluğun içindeki oranı yıllara göre değişmekle beraber % 2-
5 arasındadır. Yeni geliştirilen çeşitlerin yerli özel sektöre devredilmesi ile bu 
oran artacaktır. Yerli özel sektörün ulusal ve uluslar arası tohumculuk 
piyasasında rekabet gücü artacaktır. Kamu araştırma enstitüleri hibrit çeşit 
geliştirmenin yanı sıra kompozit atdişi mısır, şeker mısır ve cin mısır çeşit ve 
populasyonları geliştirmede başarılı çalışmalar yapmışlardır. Aynı zamanda 
geliştirdikleri çeşitlere ait kendilenmiş hatların üretimini yaparak özel 
sektöre vermişlerdir. Gerekli yasal düzenlemeler tamamlandığında gelecekte 
enstitüler tarafından geliştirilen kendilenmiş hatlar da özel sektörün 
kullanımına sunulabilir. 

Sanayi ve Kamu işbirliği ile projeler üretilmelidir. Özellikle yem 
sanayinde kullanılan mısırın kalitesi bakımından spesifik çalışmalar yapılmalı 
bu yönü ile öne çıkacak çeşitler geliştirilmelidir. Böylece yem sanayinde 
kullanılan bazı katkı maddelerinin kullanımı da azalacaktır. 

 Mısır bitkisi konusunda yapılan tüm kamu aştırmalarının Ülkemiz 
ekonomisine katkısı elbette çok önemlidir. Bu araştırmaların 
sürdürülebilirliği açısından kaynakların ortak kullanımı ve iyi 
değerlendirilmesi ile araştırmaların ekonomik analizlerinin yapılması 
gerekmektedir. 

Mısır ıslah çalışmalarının daha iyi duruma getirilmesi için belirlenen alanlar 

1. Doubled haploid (DH) teknolojisi, daha az maliyetle ve daha kısa 
sürede homozigot mısır hatlarının elde edilmesinde başarı sağlar. 
Dünyada mısır ıslahçılarının önemli bir metodolojisi haline gelmiştir. 
Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu, TÜBİTAK -1007 projesi ile 2011 
yılında bu tekniğin kullanmaya başlamıştır. Mısır ıslah çalışmaları 
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yürüten diğer enstitülerin DH teknolojisini uygulamaya teşvik edilmesi 
gerekmektedir. 

2. Mısırda çok sayıda DNA markörleri bulunmaktadır. Özellikle Single 
Nucleotide Polymorphisms (SNP) markörleri genomik çalışmalarda 
avantajlı olarak belirlenmiştir. Yüksek yoğunluklu genotipleme, 
genetik çeşitlilik analizi ve diğer önemli ıslah uygulamaları için 
kullanılmak üzere SNP markörlerine ihtiyaç duyulmaktadır. SNP 
markörleri, Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu'nda halen kullanılan 
SSR veya mikrosatellit markörleri ile karşılaştırıldığında maliyet ve 
etkinlik açısından daha güçlüdür. 

3.  Ülkemiz mısır araştırmacılarına gelişmiş araştırma kurumlarında 
modern moleküler markörlerin (SNP teknolojisi ve veri analizi gibi) 
uygulamaları konusunda eğitim verilmelidir. Bunun amacı, moleküler 
markörleri etkin bir şekilde kullanarak mısır ıslah sürecini 
hızlandırmaktır. 

4.  Küresel iklim değişikliği, abiyotik streslere (kuraklık, yüksek sıcaklık 
v.b.) ve biyotik streslere (hastalık ve böcek zararları v.b.) giderek artan 
oranda yol açacaktır. Ülkemizde bu sorunlara hazırlıklı olmak için mısır 
ıslahında stres faktörlerine dayanıklılık çalışmalarına özellikle önem 
verilmelidir. Kuraklık ve yüksek sıcaklık konusunda genetik 
materyalimiz test edilmeli ve dünyada bu konuda geliştirilmiş 
toleranslı mısır germplazmlarına ulaşmak gerekmektedir. 

5. Ülkemizde mısır hastalıklarına dayanıklılık çalışmalarını daha da 
güçlendirmek mümkündür. Türkiye’de mısır bitkisinde görülen yaprak 
yanıklığı, sap ve koçan çürüklüğü ve bazı virüs hastalıkları önemli 
hastalıklardır. Sahip olduğumuz genetik materyaller taranarak 
dayanıklılık kaynaklarının tanımlanmasında tarla uygulamalarının yanı 
sıra moleküler markörlerin kullanılması da sağlanmalıdır.  

6.  Türkiye'de üretilen tane mısırın çoğunluğu kanatlı yem sanayinde 
kullanılmaktadır. Yüksek besin kalitesi (yüksek yağ ve yüksek metionin 
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içeren mısır gibi) içeren çeşitlerin geliştirilmesi, kanatlı yem sanayinde 
kullanılan katkı maddelerinin miktarını azaltacaktır. Özellikle de 
kümes hayvanları endüstrisi için yüksek besin kalitesi içeren mısır 
germplazmı oluşturmaya ve buradan çeşitler geliştirmeye önem 
verilmelidir. 

7.  Islah programlarının verimliliğini arttırmak için yeni ıslah yazılım ve 
bilişim araçlarını ve geliştirilen programlarını kullanmak 
gerekmektedir.  

8.  Yukarıda da belirtildiği gibi Ülkemizin ulusal mısır ıslah programı için 
önemli araştırma konularında insan kaynakları gelişimi ve eğitimi, son 
derece önemli olacaktır. Enstitülerin altyapı imkanları iyileştirilmelidir. 
Enstitülerde çalışan ıslahçılara yurtdışı eğitimleri sağlanmalıdır. 

 

SONUÇ 

 

Mısır, gerek üretimi ve talebi gerekse dış ticareti açısından dünya 
tarım ürünleri piyasası içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Büyük 
oranda hayvan yemi olarak kullanılmasının yanısıra, insan beslenmesi amaçlı 
kullanımı önemini daha da artırmaktadır. 

Türkiye'de de mısır, üretimi oldukça yaygın olan ve tahıl grubu 
içerisinde buğday ile arpadan sonra en fazla üretim payına sahip olan 
üründür. Bu da mısırın Türkiye tarımsal üretim yapısı içerisinde de önemli 
yere sahip olduğunu, mısır üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılmasının ve 
geliştirilmesinin Türkiye tarımının gelişimine önemli katkılar 
sağlayabileceğini göstermektedir. Bu katkı, başta üretim potansiyelinin daha 
iyi değerlendirilebilmesi olmak üzere, mısır piyasasında mevcut sorunların 
çözümüne ilişkin gerekli düzenlemelerin ya da önlemlerin alınması ile birlikte 
artabilecektir. Mısır tarım ürünleri piyasaları içerisinde gerek hammadde 
olarak gerekse türevleri ile önemli bir yere sahiptir ve gelecekte önemi daha 
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da artacaktır. Bunu sağlayacak olan temel faktör ise nüfus artışı, mısırı 
hammadde olarak kullanan sanayi dallarının gelişimi ile işlenmiş gıda 
ürünlerine olan talep artışına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan mısır talep 
artışıdır. Talep artışının karşılanması için öncelikle potansiyel alanlarda 
yeterli düzeyde üretime başlanmalı ve tüm bölgelerde verim artışı 
sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda ithalatın da azalmasını sağlayabilecektir. 
Tüm bunların yanısıra, Türkiye'de gelişmiş bir mısır pazar yapısı mevcuttur 
ancak, bu pazarın daha da gelişmesi için mısır politikasının oluşturulması 
başta olmak üzere belirtilen önlemlerin alınması ve düzenlemelerin 
yapılması gereklidir. 

TÜİK tarafından 2012 yılında 2011 yılına göre, tahıllar içerisinde en 
dramatik üretim artışının mısırda olacağı öngörülmektedir. 2011 yılında 4.2 
milyon ton olan mısır üretiminin 2012 yılında %9.5’lik artışla 4.6 milyon tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. UHK ise mısır üretim bölgelerinde yüksek 
sıcaklık ve yer, yer düşük hava nemi sonucu oluşan olumsuzluğun ve yem 
üretimindeki talep arışına bağlı olarak mısır silajına artan talep nedeniyle, 
tanelik mısırların farklı bölgelerde yer, yer silaja dönüştürülmesi gibi 
nedenlerle bu beklentinin altında 4.4-4.5 milyon ton tane mısır üretiminin 
gerçekleşebileceğini öngörmüştür. Bu düzey üretim yem sanayi için önemli 
olup, mısır ihtiyacımızın ülke içinden karşılanma oranının %85-90 lara 
ulaşacağı anlamına gelmektedir.  

UHK mısır ihtiyacının ülke içinden karşılanması yönündeki tedbirlerin ve 
çalışmaların devam ettirilmesinin gerekliliğine işaret etmekte ve bunun için 
yeterli potansiyelin olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizin GDO suz ürün 
üretme ve pazarlama avantajının göz ardı edilmemesi gerektiği ve konunun 
öncelikle bilim çevrelerinde ve teknik olarak tartışılmasının önemini 
vurgulamaktadır. Etiketlemeye süratle geçilmesinin; GDO’lu ürün 
kullananların bunu etiketlerine yansıtmalarının ve GDO’lu ürün 
kullanmayanların ise etiketlerde bu durumu beyan etmelerinin hayati 
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 
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NOTLAR: 




