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Dünya buğday verimi 2009-2010 döneminde hektar başına 3.02
tona çıkarken, toplam işlenen tarım alanlarının yaklaşık yüzde
38’inin buğday üretimine ayrıldığı Türkiye’de ise hektar başına
üretim 2.09 tonla sınırlı kaldı.
2009-2010 döneminde AB ülkelerinin arpa verimi Türkiye’nin 2.5
katı, yulaf ve çavdar verimi 2 katı düzeyinde seyrederken, çeltik
ve Mısır üretiminde Türkiye, dünya ortalama veriminin üzerinde
gerçekleşeceği tahmin edildi.
Dünya un ticaretinin bu yıl 12,6 milyon tonluk değeriyle rekor
seviyeye ulaşması, Türkiye’nin de 2,5 milyon tonluk ihracatıyla
Kazakistan’ın ardından ikinci olması bekleniyor.
Ve pirinç…
Türkiye 1980’den önce büyük miktarlarda pirinç ithal etmeyen bir
ülke konumunda idi. O yıllarda da pirinç üretimi ülke ihytiyacına
yetmiyordu.
İhtiyaç ikame ürünler olan bulgur va makarna ile karşılanıyordu.
Çünkü yeterli döviz olmadığı için ithalat çok zor koşullarda
yapılmaktaydı.
1984 yılından sonra Türkiye’de izlenen politikalar sonucu özellikle
başta pirinç olmak üzere birçok gıda maddesinin ithalatı önemli
artışlar göstermiştir.
Pirinç ithalatının başlaması ve bunun yanında özellikle 1990’lı
yılların yarısından sonra yurtiçi üretimde artışlar yaşanması sebebiyle tüketim artışları da görülmeye başlanmıştır.
Türkiye’nin bir çok bölgesi ekolojik yönden çeltik tarımına uygun
ve dekardan elde edilen verim dünya ortalamasının üzerinde
olduğu halde Türkiye çeltikte kendine yeterli değildir.

World’s wheat productivity increased to 3.02 tons per hectare during the period 2009-2010 while in Turkey nearly 38% of the total
cultivated agriculture lands has been allocated to wheat production and the production per hectare remained limited with 2.09
tons.
During the period 2009-2010 the barley productivity of the EU
countries has been 2.5 times of Turkey’s productivity whereas
the oats and rye productivity has doubled Turkey’s productivity.
In rice and corn production Turkey’s productivity has been above
the world’s average productivity. It is expected that the world’s
flour trade reached a record level of 12,6 million tons this year and
Turkey ranks second after Kazakhstan with her exports of 2,5 million tons.
And rice…
Turkey was one of the countries that didn’t import rice in large
amount before 1980. In that years rice production wasn’t enough
for the needs of country. Needs were met by the replacing products such like macaroni and boiled and pounded wheat.
Because of not enough exchange foreign, import was under hard
conditions. After 1984, as a result of the policies in Turkey, there
occurred a marked increase in import of many comestible such as
rice being first on thr list.
After rice import’s being started and besides this, especially after
the half of 1990’s being started and besides this, especially after
the half of 1990’s, because of the increase in domestic production,
there occurred an işncrease in consumption.
Althought a great many of the regions in Turkey is ecologically
available for rive in the paddy agriculture and the output that is
gotten on decar is above average, Turkey isn’t self- sufficient on
rice in the paddy.
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Bir Türk Yatırımcı Endonezya’da
Un Fabrikası Kurmayı Planlıyor
Turkish Investor Plans Building Flour Plant
Bir yetkiliye göre bir Türk yatırımcı Endonezya’da un fabrikası
kurmayı planlıyor.

According to an official, a Turkish investor is planning to build a
flour plant in Indonesia.

Yatırım Koordinasyon Kurulu (BKPM) Başkanı Gita Wirjawan şunları
söyledi: “Türkiye’nin unda damping yaptığıyla ilgili söylenti bir
yatırımcıyı burada fabrika kurmaya teşvik etti.” Ancak Türk yatırımcı
hakkında daha fazla bilgi vermeye yanaşmadı. Bunu söylemenin
çok erken olduğunu söyleyerek yatırımcının yerel işadamlarıyla
ortaklığa gitmesini umduğunu ekledi.

Gita Wirjawan, chairman of the Investment Coordinating Board
(BKPM), said, “A rumor saying that Turkey has applied for flour
dumping has triggered an investor to build a plant here.” He, however, refused to divulge more on the Turkish investor. He said it
was too early to tell, further adding that he hoped the investor
would establish a joint venture with local businesspeople.

Endonezya Un Üreticileri Derneği Başkanı Franky Welirand daha
önce günlük 1,000 ton kapasitede bir un fabrikasının minimum 35
milyon USD yatırım gerektirdiğini söylemişti. Ayrıca Endonezya’nın
Türk ununu desteklediğini de söyledi. 2009’da 382,145 ton un ithal
edilmişti, bu 2008’deki 227,472 tona göre artıştır.

Franky Welirang, chairman of the Indonesian Flour Producers Association, had earlier said that a flour plant with a capacity of 1,000
tons per day needed a minimum of US$35 million in investment.
He also said that Indonesia favoured Turkish flour. It imported
382,145 tons of flour in 2009, an increase compared to 227,472
tons in the 2008.

Kazakistan yeni üründen önce 11 milyon
ton tahıl ihraç etmeyi bekliyor
Kazakhstan expects to export 11 million tons
of grain before new yield

Kazakistan yeni üründen önce 11 milyon ton tahıl ihraç etmeyi
bekliyor.

Kazakhstan expects to export 11 million tons of grain before the
new crop, the first deputy Prime Minister Umirzak Shukeyev.

Başbakan vekili Umirzak Shukeyev Kazakistan’ın yeni ürün öncesinde 11 milyon ton tahıl ihraç etmeyi beklediğini söyledi.

“To date, nearly 8 million tons has been exported. In May, we exported about 1 million tons and we keep up with the same shielded in June.

Shukeyev, Astana’daki Kazakistan Parlamentosu’nda şunları söyledi: “Bugüne kadar 8 milyon ton ihraç edildi. Mayıs ayında yaklaşık
1 milyon ton ihraç ettik. Bir sonraki hasada kadar 2 veya 3 milyon
ton daha fazla göndereceğiz.
Bildirildiği üzere, 2009’da Kazakistan’ın brüt tahıl hasadı ambar ağırlığı olarak 22.7 milyon tonu buldu. Tarım Bakanına göre
mevcut pazarlama yılında ihracat potansiyeli 12.5-13 milyon ton
tahıla ulaşabilir.

I think we will ship 2 or 3 million tons more until the next crop,”
said Shukeyev at the Parliament of Kazakhstan) in Astana.
As reported, the gross grain harvest in Kazakhstan in 2009 totaled
22.7 million tons in bunker weight. Export potential for the current marketing year, according to the Ministry of Agriculture, may
reach 12.5-13 million tons of grain.
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Mısır ticaret bakanı çeşitlendirilmiş tohumluklardan buğday
ithalatını sürdürmeyi istediklerini bildirdi. Mısır ihale şartlarını
sıkılaştırdı, bazı tedarikçiler bunun karmaşa ve maliyet getireceğini
söyledi. Temmuz 2009’da mevcut mali yılın başlamasıyla dünyanın
en büyük buğday ithalatçısı durumundaki Mısır, uluslararası ihale
lerde 5.53 milyon ton ABD, Fransız, Rus, Alman, Kazak ve Kanada
buğdayı satın aldı.
Mısır Tedarik Malları Genel İdaresi (GASC) tarafından açılan son
ihaleler bazı Avrupa’lı tedarikçilerin değişiklikler önemli olmasa
da prosedürleri karmaşıklaştıracağı ve ek maliyet getireceğini
söylediği sıkı şartnameleri içermekteydi.
Bir ticaret konferansı sırasında Ticaret Bakanı Rachid Mohamed
Rachid Reuters’a şunları söyledi. “Tedarikçilerimizi seçerken
çeşitlemeye gitmeyi ve şartnameleri iyileştirmeyi sürdüreceğiz
ancak basitleştirme konusunda çok hassasız.”
Herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda, Rachid
şunları söyledi: “Şu anda açıklayacak bir şeyim yok.”
Mısır’ın uluslararası ihaleleri geçen yıldan bu yana küresel buğday
ticaretinde önemli yer almıştı zira devletin buğday alıcısı GASC
Rus buğdayının taşıma kalitesi açısından yarattığı sorunlardan
ötürü uyguladığı şartları sıkılaştırmıştı.
Avrupalı tüccarlar yeni şartların daha sıkı fitosaniter koşullar ve
hızlı yükleme içerdiğini söylemişti. Moskova’da Reuters’in eline
geçen 46 sayfalık bir belge değişikliklerin daha ziyade teknik
olduğunu göstermiştir.

Egypt wants to maintain imports of wheat from a diversified
range of origins, the trade minister, after Egypt tightened terms
for tenders that some suppliers said would add complications and
costs.
Since the start of the current financial year in July 2009, Egypt, the
world’s largest wheat importer, has purchased 5.53 million tons
of US, French, Russian, German, Kazakh and Canadian wheat at
international tenders. Recent tenders issued by Egypt’s General
Authority for Supply Commodities (GASC) have included tighter
requirements that some European suppliers said would complicate procedures and add costs even though they said changes
were not major.
“We will continue to have diversification of our suppliers and we
will continue to improve the specification but we are very keen to
simplify it also,” Trade Minister Rachid Mohamed Rachid told Reuters on the sidelines of a trade conference.
Asked for details about any changes, Rachid said: “I don’t have
anything to disclose now.”
Egypt’s international tenders have been a major issue for the
global wheat trade since last year as state wheat buyer GASC
tightened terms it applies following controversy over the quality
of cargoes of Russian wheat.

2009’da yapılan değişiklikler kargoların yalnızca tek bir limandan
yapılması ve daha önceden yüzde 2 olan kusur ve hasarın yüzde 1
ile sınırlandırılması gibi yaptırımları içermekteydi. Mısır’ın bu yıl ne
kadar buğday ithal etmesi beklendiğiyle ilgili soruyu bakan şöyle
cevapladı, “Genellikle tüm dünyadan yaklaşık 6 milyon ton satın
alıyoruz ve bu bizim yıllık tüketimimiz ancak bu yerel üretimimize
bağlı olarak da oldukça değişiyor.”

European traders said the new terms included tighter phytosanitary requirements and faster loading. A 46-page document obtained by Reuters in Moscow showed changes were mostly technical.
Changes made in 2009 included requirements like demanding
cargoes be loaded at one port only and with bug damage limited
to 1 percent, compared to 2 percent previously. Asked about how
much wheat Egypt expected to import this year, the minister said,
“We usually buy somewhere around 6 million tons from the outside world and that’s our yearly consumption but that very much
depends on our local produce also.”

Önceki mali yıl içinde GASC en az 5.07 milyon ton ithal buğday
satın aldı.

In the previous fiscal year, GASC bought at least 5.07 million tons
of imported wheat.
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Geleneksel buğday ithalatçısı olan Zimbabwe bu yıl daha da
fazla buğday alımıyla karşı karşıya. Çiftçiler bu kış sezonunda
yalnızca 7 000 hektar ekebildi oysa planlanan 60 000 hektardı.
Zimbabwe Çiftçi Birliği direktörü Paul Zakariya’ya göre Zimbabwe
450 000 tonluk yıllık ulusal gereksinimlerine karşın yalnızca 10 000
tonluk hasat yapabilir. Sulamayla ilgili güç ihtiyacı karşılanamazsa
bu verim daha da azalabilir. İyi bir yılda Zimbabwe yaklaşık 150
000 tonluk üretim yapabilir ancak bu yıl üretim ihmal edilebilecek
kadar düşük. Bazı çiftçiler bu sezon arpa hasadına yöneldi çünkü
arpa üstlenici firmalar tarafından teşvik ediliyor.

Zimbabwe, traditionally a net importer of wheat, should brace for
increased purchases of the cereal this year after farmers only managed to cultivate 7 000 hectares of the projected 60 000ha of the
crop this winter season.

Bindura çiftçisi Bayan Diana Bepura tarlasındaki güç kesintilerinden dolayı buğdaydan vazgeçtiğini söyledi.

According to Zimbabwe Farmers’ Union director, Mr Paul Zakariya, Zimbabwe may harvest just 10 000 tonnes against annual
national requirements of 450 000 tonnes. The yield could further
decrease if power supplies for irrigation do not improve. In a good
year, Zimbabwe can produce about 150 000 tonnes but this year
production is low enough to be negligible. Some farmers ditched
the crop for barley this season because the latter is supported
by contracting firms. Bindura farmer Mrs Diana Bepura said she
abandoned wheat because of constant power cuts in her area.

“Güç olmadan iki günden fazla geçirdik ve bu durum yoğun sulamaya dayanan diğer çiftçilik projelerini etkilemişti. Kitle Üretici
Çiftçiler süpervizörü Bay Crispen Chiminya buğday hektarlarını
azaltmak zorunda kaldığını söyledi.

“We spend more than two days without power and this has affected other farming projects that heavily depend on irrigation,”
she said. Mass Producers Farm supervisor Mr Crispen Chiminya
said he was forced to cut the hectarage under wheat.

“33 hektar buğday yetiştirmeyi planlıyorduk ancak mücadeleyle
yalnızca 15 hektar yetiştirebildik. Daha erken ekim yapanlar sulamayla boğuşuyor. Son iki haftada buğday yetiştirilen bazı alanlarda elektrik yoktu ve bu sezon sonundaki verimi görünür şekilde
etkileyecek.”

“We had planned to grow 33 hectares of wheat but only managed
15 hectares which we are battling with. Those who planted early
are struggling with irrigation. For the last two weeks some wheat
growing areas did not have electricity and this will obviously affect yields at the end of the season,” he said.

Tarım, Mekanizasyon ve Sulama Geliştirme Bakanı Joseph Made
çiftçilerin yaşadığı sorunları doğruladı. “Çiftçiler ekilmiş hasatla
mücadele ediyor ve arızalı elektrik tedariki nedeniyle sulama
döngülerini takip edemiyor.

Agriculture, Mechanisation and Irrigation Development Minister
Joseph Made acknowledged the problems farmers were experiencing. “Farmers are battling with the planted crop and failing to
observe their irrigation cycles due to erratic electricity supplies.

“Günde üç dört saatlik elektrikle sulamada sorun yaşıyorlar.” dedi.
Çiftçiler elektriğin gece düzeldiğini ancak gece ekini sulamanın
güç olduğunu söylediler.

“They are having difficulties dealing with irrigation when electricity is usually available three to four hours a day,” he said. Farmers
said power is usually restored during the night making it difficult
to water their crop.

Kış sezonu birkaç çiftçinin son gün olan 1 Haziran’dan sonra ekime
başlamasıyla geç başlamış oldu. Daha sınırlı kaynaklara sahip olanlar pek de gelmeyecek olan devlet teşviklerini beklediler.

The winter season started late with few farmers planting ahead of
the June 1 deadline while some with limited resources waited for
Government subsidies, which were largely not forthcoming.
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Pakistan bu yıl 5 milyon ton buğday ihraç edebilir, zira tahıl
tüccarlarının dediğine göre ülke hasatta patlama bekliyor.

Pakistan may export up to 5 million tonnes of wheat this year as
the country expects to harvest a bumper crop, grain traders said.

2007-08 yıllarında global gıda fiyatlarındaki tırmanış ülkenin
buğday ihracatını yasaklamasına ve çiftçilere ürün teşviği verilmesine neden olmuştu. Yerel ticareti firması olan Mehran’ın
başkanı Gul Memon’un Reuters’a açıkladığına göre “Bu yıl tedarik
fazlası yaşayacağız ve bu, bu yıl yaklaşık 5 milyon tonluk ihracatın
kapılarını yeniden açacak.”

The spike in global food prices during 2007-08 led the country to
ban the export of wheat and give incentives to farmers to grow the
crop. “This year we will have an excess of supply and that should
once again open the door to exports soon of around 5 million
tonnes this year,” Gul Memon, chairman of Mehran, a local commodities trading firm, told Reuters. Country’s wheat harvest this
year is estimated to be around 24 million tonnes, while domestic
consumption is around 20 million tonnes, Memon said.

Ülkenin bu yılki buğday hasadının yaklaşık 24 milyon ton olması
beklenirken Memon’a göre yerel tüketim yaklaşık 20 milyon ton.
Memon çiftçilere teşvik olarak 2008’de devletin 40 kg buğdayı 980
rupi (34,67$)’den satın almayı teklif ettiğini söyledi. Karaçi Ticaret
ve Sanayi Odası üyesi Shamsul Khan “Devlet ne kadar buğday ihraç edeceğine karar verme aşamasında zira düşük tahıl fiyatları
yalnızca yabancı tüketicilerin çıkarına olabilir.” dedi.
Bu yıl, global olarak yoğun arz bugüne dek yüzde 14 düşen Chicago Ticaret Borsası kotasını üç yılın en düşük seviyesine çekti, oysa
borsa Kanada hasadındaki endişelerden dolayı son haftalarda
belli bir desteği yakalamıştı.
Ekonomik Koordinasyon Komisyonu (ECC) komisyon yetkilisinin
Reuters’a belirttiğine göre düşük global pazar fiyatlarına bağlı
olarak iki milyon ton ihracat teklifini reddetti. Yetkili şunları söyledi:
“Bu buğday ihracatı konusunu çözmek ve yeniden gözden
geçirmek üzere ayrı bir komisyon oluşturmaya karar verdik ve
seçeneklerden biri değirmenleri una dönüştürülüp ihraç edilebilecek sübvanse buğdayla desteklemek olacaktır.”

As an incentive to farmers, in 2008 the government offered to buy
wheat at 980 rupees ($34.67) per 40 kg, Memon said.
“The government is in the process of deciding how much wheat
to export, since low prices of the grain may only come to the benefit of foreign consumers,” said Shamsul Khan, a member of the
Karachi Chamber of Commerce and Industry.
This year, the prospect of heavy supplies globally has already
pushed benchmark Chicago Board of Trade wheat to near a threeyear low after sliding 14 percent so far, although the market has
found some support in recent weeks from concerns over the Canadian crop.
Economic Coordination Committee (ECC) rejected a proposal to
export two million tonnes of wheat due to low global market prices, committee official told Reuters. “We have decided to form a
separate committee to deal and review this wheat exporting issue
and one of the options would be to supply mills with subsidised
wheat which could be produced into flour and then exported,”
said the official.

Asya, Orta Doğu ve Afrika’da Karadeniz bölgesi tahıllarıyla rekabet
eden Güney Asya buğdayı kuzey yarı küre buğdaylarının pazara
girmeye hazırlanmasıyla birlikte gönderilmeye başlanacak.

The committee is expected to meet in about a week’s time and
present the options by which wheat could be exported, the official added. South Asian wheat -- which will compete with grains
from the Black Sea region in Asia, the Middle East and Africa -will start shipping just as northern hemisphere grains are getting
ready to enter the market.

Tüccarlar, Temmuz’da muson yağmurlarının iyi olması durumunda Hindistan bölgesinin 2007’den bu yana görülen buğday ihracat eğrilerini düzelteceğini ve bu yıl yaklaşık 2 milyon ton ihracat
yapacağını düşünüyor.

Traders believe that neighbouring India may also ease wheat export curbs placed since 2007 and export around 2 million tonnes
this year if monsoon rains are good in July Published by HT Syndication with permission from South Asian Media Network.

Komisyonun yaklaşık bir haftada toplanması ve hangi buğdayın
ihraç edilebileceğiyle ilgili seçenekleri sunması beklenmektedir.

21

Bühler Yeni Eğitim Merkezini Yohanesburg’da Açtı
Buhler opens new training center in Johannesburg
İsviçre’nin Uzwil kentinde bulunan Bühler AG, gelişmiş ve modern donanıma sahip olan yeni eğitim merkezini Güney Afrika’nın
Yohanesburg kentinde kısa süre önce açtı. Bühler, Güney Afrika
dahil, tüm Afrika bölgelerinde genellikle çok düşük sayıda eğitimli
işçi bulunmasının bu yatırımı tetikleyen esas faktör olduğunu
söyledi.
Bühler’e göre eğitim, iki temel unsura bağlı olan bir kavramdır.
Bühler eğitim merkezi, kendi bünyesinde metal işleme endüstrisi
için çırak yetiştirmek amacıyla sekiz atölye bulundururken, öte
yandan da müşterilerine daha iyi hizmet verebilecek işletme personeli yetiştirmek için, kısa süreli pratik kurs imkanları sunmaktadır.
Bühler, bu çalışmaların karşılığında, Güney Afrika’da buğday, mısır
ve yem üretim sektöründe önemli oranda talep edilen çok geniş
tabanlı yetenekler geliştiğini ifade etti. Ayrıca, açılış töreninde çok
sayıda misafir konuşmacının, bu proje ile ilgili Güney Afrika için
örnek teşkil ettiği şeklinde övgü dolu sözlerle bahsettiğine dikkat
çekildi.
Katılımcılar: AFMA Şirketinden Dewet Boshoff, Güney Afrika
Öğütme Sanayi Odasından Jannie de Villiers, Bühler (Pty) Ltd.
Şti. Yönetim Kurulundan Kokodi Morobe, Bühler AG İcra Kurulu
Başkanı (CEO) Calvin Grieder, Bühler Yohanesburg Başkanı Marcel
Brühwiler, İsviçre Büyükelçisi Rudolph Baerfuss, SEIFSA Şirketinden
Brian Angus, İsviçre Güney Afrika İşbirliği İnsiyatifinden Ken Duncan.

Buhler AG, Uzwil, Switzerland, recently opened a new state-ofthe-art training center in Johannesburg, South Africa. Buhler said
this investment was triggered by the scarcity of trained workers in
South Africa and in general on the African continent.
According to Buhler, the concept of the training center rests on
two pillars. On the one hand, Buhler trains apprentices for the
metalworking industry. For this purpose, the training center is
equipped with eight workplaces. On the other hand, the center offers short practical courses for the operating personnel of
Buhler customers.
Buhler said this in turn develops skills on a broad basis, which are
in high demand in the South African wheat, corn (maize) and feed
manufacturing industries. Buhler noted that at the opening numerous guest speakers praised the project as being exemplary for
South Africa.
Attendees included: Dewet Boshoff from the AFMA company;
Jannie de Villiers from the South African Chamber of Milling;
Kokodi Morobe, member of the board of Buhler (Pty) Ltd; Calvin
Grieder, chief executive officer of Bühler AG; Marcel Brühwiler,
head of Buhler Johannesburg; the Swiss Ambassador Rudolph
Baerfuss; Brian Angus from the SEIFSA company; and Ken Duncan
from the Swiss South African Cooperation Initiative.

Tunus 2014 itibarıyla Tahıl Üretimini 2.7 Milyon Tona Yükseltecek
Tunisia to Raise Grain Production to 2.7 Mil. Tonnes by 2014
Tarım Bakanı Abdessalem Mansour’a göre Tunus yıllık tahıl
üretimini 2014 itibarıyla mevcut yaklaşık 1.8 milyon tondan 2.7
milyon tona çıkarmayı planlıyor. Bakan ulaştırma sırasındaki
atıkları %15’den %5’in altına indirerek üretimi artırmayı planlıyor.
Mansour 2010’daki tahıl hasadına yönelik herhangi bir tahminde
bulunmazken ülkenin tarım birliği az yağıştan dolayı zayıf hasat
beklediklerini söylemişti. Yüksek yerli tahıl tüketimi dikkate
alındığında Tunus her yıl 2.5 milyon ton tahıl ithal ediyor.
Bol yağıştan dolayı tahıl hasadı 2009’da 2.5 milyon tonu buldu.
Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre bunun sonucunda bu
yıl boyunca tarım sektörü reel anlamda %6 büyüdü. İyi tarım
performansı, global ekonomideki dalgalanmaya bağlı olarak ciddi oranda düşen ihracatla sorun yaşayan ekonomik büyümenin
desteklenmesine yardımcı oldu.
Tarım sektörü son yıllarda daha iyi bir iş ortamından faydalandı, bu
da sektörde yatırımların çeşitlendirilmesine yol açtı. Tarım Tunus
GSMH’sinin %10-15’ine tekabül etmektedir.

According to Agriculture Minister Abdessalem Mansour Tunisia
plans to raise its annual grain production to 2.7 million tonnes by
2014 from current average of about 1.8 million tonnes.The minister plans to raise production by reducing wastage of grain during
transportation from 15% to less than 5%. Mansour did not provide
any forecast for grain harvest in 2010, but the country’s agriculture
union has previously said it expected weaker harvests because of
poor rainfalls. Given high domestic grain consumption, Tunisia
imports about 2.5 million tonnes of grain each year.
Significance:Grain harvest stood at 2.5 million tonnes in 2009
because of abundant rainfalls. As a result the agriculture sector
expanded by 6% in real terms during that year, according to Tunisia’s National Statistic Institute. The good agriculture performance
helped support economic growth, which had been constrained
by significantly lower exports due to the turmoil in the global
economy. The agriculture sector has benefited from a better business environment in recent years, which has led to the diversification of investment in the sector. It accounts for 10-15% of Tunisia’s
GDP.
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Avrupa’lı tüccarlara göre Suudi Arabistan devlet tahıl alıcısı
990,000 ton buğday satın almak için ihale açıyor.

Saudi Arabia’s state grains buyer is tendering to purchase 990,000
tonnes of wheat, European traders said.

Bu yıl açılan en büyük tahıl ihalelerinden biri olabilir. Tüccarların
dediğine göre Cidde’ye 550,000 ton kadar ve Dammam’a 440,000
ton kadar gönderilecek. Ekim 2010 ile Nisan 2011 arasında on ayrı
buğday gönderimi yapılacak.

It would be one of the largest grain tenders issued this year and
closes. Some 550,000 tonnes were for shipment to Jeddah and
440,000 tonnes to Dammam, traders said. The wheat was sought
for ten shipments between October 2010 and April 2011.

Yüzde 12.5 ve 14 protein içeren yüksek kaliteli buğday aranıyor.
Suudi Arabistan’ın önceki ihalesi Nisan’da 550,000 ton olmuştu.
Ülke su tasarrufu yapmak için yerli buğday ekimini kısıtlamaya karar verince ithalat ihtiyacı arttı.

High quality wheat with 12.5 and 14 percent protein content was
sought, traders said. Saudi Arabia’s previous tender for 550,000
tonnes was in April. The country has a rising import requirement
after deciding to cut domestic wheat cultivation to save water.
Optional origin is being sought. Traders said a wide range of origins were likely to compete for the business, but said Saudi Arabia
does generally not prefer Russian wheat.

Alternatif kaynak aranıyor. Tüccarlar rekabet eden çeşitli ülkeler
olduğunu ancak Suudi Arabistan’ın genellikle Rus buğdayını tercih etmediğini söyledi.
Avrupa’lı bir tüccar şunları dedi: “İlginç olan bugünün hava
şartlarında kuzey yarıkürede insanların büyük miktarda yüksek
kaliteli buğdayı nasıl değerlendireceğidir. “ABD, Kanada ve Doğu
Avrupa’da yağmur sorunlarımız var. Yeni hasadın kaliteli görünümünü değerlendirmek zor.”
Suudi Arabistan Tarım Bakanı Fahatd Balghunaim ülkenin bu
yıl, geçen yıl gibi, yaklaşık 2 milyon ton buğday ithal edeceğini
söyledi. 2008’de çöl krallığı 30 yıllık buğday ekim planını bir kenara bırakıp su kaynaklarını korumaya yönelik yerel ihtiyaçlarını
karşılamaya çalıştı.
“Devlet su güvenliğini gıda güvenliğine tercih etti.”

One European trader said: “The interesting feature will be how
people in today’s weather picture will be able to judge the availability of large volumes of high quality wheat before the harvests
in the northern hemisphere.” He added: “We still have problems
with rains in part of the US, Canada and eastern Europe. It is difficult to judge the likely quality outlook of new crops.”
Saudi Arabia will import about 2 million tonnes of wheat this year,
unchanged from the previous year, the country’s Agriculture Minister Fahad Balghunaim. In 2008, the desert kingdom abandoned
a 30 year wheat cultivation plan that had helped it cover its domestic needs to save water resources.
Balghunaim said: “The state has prioritised water security over
food security.”

23

Dünya un ticaretinin bu yıl 12,6 milyon tonluk değeriyle rekor
seviyeye ulaşması, Türkiye’nin de 2,5 milyon tonluk ihracatıyla
Kazakistan’ın ardından ikinci olması bekleniyor.

It is expected that the world’s flour trade reached a record level
of 12,6 million tons this year and Turkey ranks second after Kazakhstan with her exports of 2,5 million tons.

Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
2009-2010 sezonunda dünya un ticaretinin buğday eşdeğeriyle
12,6 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini
söyledi.

The academician from Okan University Engineering and Architecture Faculty Prof Dr. Hikmet Boyacıoğlu said in the declaration he
made to AA reporter that the world flour trade in the 2009-2010
season is expected to realize at 12,6 million tons level.

Bu rakamın rekor olarak nitelendirildiğini ifade eden Boyacıoğlu,
“Bu yılın un ticareti, 2008-2009 sezonu değeri olan 12 milyon 256
bin tondan yüzde 3 ve 2007-08’deki ihracat değeri olan 11 milyon
849 bin tondan yüzde 6 oranında fazla olacak” dedi.

Boyacıoğlu said that this figure is qualified as a record and added,
“This year’s flour trade will be 3 per cent above the 2008-2009 season value which is 12 million 256 thousand tons and 6 per cent
above the export value in 2007-08 which is 11 million 849 thousand tons”.

Un ticareti lideri olan Kazakistan’ın 2008-09’daki 2 milyon 733 bin
tonluk ve 2007-08’deki 2 milyon 54 bin tonluk ihracatlarının üzerine çıkarak 3 milyon ton düzeyini yakalayacağını dile getiren
Boyacıoğlu, Kazakistan’ın bu değerle dünya liderliğini korumaya
devam edeceğini bildirdi.

Boyacıoğlu said that Kazakhstan who is the leader of flour trade
will exceed the exports of 2 million 733 thousand tons in 2008-09
and 2 million 54 thousand tons in 2007-08 and will reach the level
of 3 million tons and Kazakhstan will keep being the world leader
with this value.

TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA 340 BİN TONLUK ARTIŞ BEKLENTİSİ
Boyacıoğlu, Türkiye’nin bu yıl dünya un ticaretindeki sıralamada
yerini koruyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin
buğday eşdeğeriyle bu sezonki ihracatının, geçen döneme göre
yaklaşık 340 bin ton artışla 2,5 milyon ton seviyelerine ulaşması
bekleniyor.

THE INCREASE EXPECTATION OF 340 THOUSAND TON SIN TURKEY’S EXPORTATION

Buna rağmen Türkiye’nin un ihracatında 2005-2006 sezonunda
yakaladığı 2 milyon 649 bin tonu geçemediği de belirtiliyor. Geçen
yıl dünya un ticaretinde ikinci olan Türkiye’nin, bu yıl 2,5 milyon
tonluk ihracatıyla sıralamadaki yerinde kalacağı öngörülüyor.
Dünya un ticaretinden üçüncülük pozisyonunu, 1,3 milyon tonluk
ihracatlarıyla Avrupa Birliği ve Arjantin’in paylaşacağını dile getiren Boyacıoğlu, “Arjantin’in ihracatları, bir önceki yılla hemen hemen aynı iken, AB’nin yüklemelerinin bu düzeyde gerçekleşmesi
durumunda 2008-09’daki 1 milyon 482 bin tonluk miktarın yüzde
12 altında kalacağı vurgulanıyor” dedi.

Boyacıoğlu emphasized that Turkey will keep its position this year
in world flour trade rank and said: “Turkey’s seasonal exportation
is expected to reach 2,5 million tons levels with nearly 340 thousand tons of increase as compared to the previous period in terms
of wheat value. Despite this, it is mentioned that Turkey could not
exceed 2 million 649 thousand tons it reached in 2005-2006 season in flour trade. Turkey ranking second last year in world’s flour
trade is expected to hold its place with 2,5 million tons of exportation.”
Boyacıoğlu said that the third position in the world flour trade belongs to European Union and Argentina together with their 1,3
million tons of exportation and added, “Argentina’s exportation is
mentioned to be the same as compared to the previous year and
if EU shipments continue on that level they will stay 12 per cent
below the quantity of 1 million 482 thousand tons in 2008-09”.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu “Gıda Güvenliği & Küresel Buğday Ticareti” gündemli 2010 Kongresini Rusya’dan Rusmat Şirketler Grubu ile birlikte Bodrum’da düzenledi. Kongre’de
“Gıda Güvenliği” konusu tüm detayları ile ele alındı. 13 – 16 Mayıs
2010 tarihlerinde Bodrum’da yapılan ve yaklaşık 400 temsilcinin
katıldığı Kongre’de “Gıda Güvenliği”nin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve
Kazakistan’dan katılacak temsilciler ile buğday hasadı öncesi son
durum değerlendirmesi yapıldı.
Kongre açılışı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yrd. Nihat
PAKDİL, Toprak Mahsulleri Ofisi Yön. Krl. Bşk. Mesut KÖSE, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yrd. Ayhan KARAYAMA, Rusmet
CEO’su Victor KOVSHEVNY ve TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÖZMEN tarafından yapıldı.

Turkish Flour Industrialists’ Federation organized its 2010 Congress titled “Food Safety and Global Wheat Trade” in Bodrum with
Rusmat Group of Companies from Russia. In the Congress “Food
Safety” has been handled with all its details. In the Congress held
in Bodrum between the dates May 13-16th, 2010 and attended
by around 400 representatives, the latest situation assessment before wheat harvest has been made by representatives from Russia,
Ukraine and Kazakhstan as well as for “Food Safety”. The congress
opening was made by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs
Assistant Consultant Nihat PAKDİL and the Chairman of the Board
of Directors of Soil Products Office Mesut KÖSE, Assistant General
Manager of Soil Products Office Ayhan KARAYAMA, Rusmet CEO
Victor KOVSHEVNY and TUSAF Chairman of the Board of Directors
Erhan ÖZMEN.

Kongrenin Rusya ayağı Ağustos’ta
Kongrenin Rusya ayağı ise 5 – 8 Ağustos tarihlerinden St.
Petersburg’da düzenlenecek. Rusmet Şirketler Grubu ile ortaklaşa
gerçekleştirilecek. Kongrede Rusya buğday hasadı öncesi son durum değerlendirmesi yapılacak.

The Congress Russian part is in August
The Russian part of the Congress will be organized in St. Petersburg between August 5-8th together with Rusmet Group of Companies. In the Congress the latest situation evaluation shall be
made before Russian wheat harvest.

TUSAF Kasım Ayında Güney Afrika Yolcusu
2010 Uluslararası Un Sanayicileri Birliği Orta Doğu & Afrika Kongresi 22 – 25 Kasım tarihlerinde Güney Afrika/Cape Town’da
gerçekleştirilecek. Kongre için TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri
Ferderasyonu) bölgedeki un ticaretinin de nabzının tutulacağı bir
etkinlik organize edecek. TUSAF, un ticaretinin yanı sıra bölgenin
turizm zenginliklerinin de görüleceği 18 – 24 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacak olan bu organizasyon için kayıtların başladığını
duyurdu.

TUSAF is going to South Africa in November
2010 International Wheat Industrialists Association Middle East
and Africa Congress will be realized in South Africa/Cape Town
between the dates November 22-25th. For the Congress TUSAF
(Turkish Flour Industrialists’ Federation) will organize an activity
where the flour trade of the region will be assessed. TUSAF announced that the registrations have started for this organization
which will be held between the dates November 18-24th, 2010
and the flour trade will be considered along with the touristic
wealth.

TUSAF yetkilileri Miller/Değirmenci Dergisi’ne yaptıkları
açıklamada; “Türk un sanayii uluslararası platformda güçlü bir
stratejik konuma ve üstün bir teknolojiye sahiptir. Ülkemizden
100’ün üstünde ülkeye buğday unu ihracatı yapılmaktadır. Dünya
un ticaretinin giderek azaldığı bir ortamda, Türkiye 2005 yılında
2.040.000 ton civarında un ihracatı ile birinci olmuştur. 2006
yılında 1.200.000 ton ile AB ve Kazakistan’ın ardından 3. .gelmiştir.
2007 yılında ise Arjantin’in ardından 1.000.000 ton civarında un
ihracatı ile 4. olmuştur. Türk un sanayi 1.808.000 ton un ihracatı
ile 2008 - 2009 döneminde Kazakistan’ın ardından 2. olarak kriz
ortamında da hız kesmemiştir. 2010 yılının ilk döneminde ortaya
çıkan rakamlara baktığımız da bu yılda un ihracatımızın başarılı
geçeceği ön görülmektedir.” Dedi.

TUSAF authorities made a declaration to Miller/Değirmenci Magazine and said; “Turkish flour industry has a strong strategic position and high technology. Wheat flour exportation is made from
our country to more than 100 countries. In an environment where
the world flour trade is decreasing Turkey was first in 2005 with
around 2.040.000 tons of flour exportation. In 2006 with 1.200.000
it was 3rd after EU and Kazakhstan. In 2007 it was 4th after Argentina with 1.000.000 tons of flour exports. Turkish flour industry was 2nd after Kazakhstan in 2008-2009 with 1.808.000 tons of
flour exports. When the figures in the first period of 2010 are considered, it is foreseen that our flour exportation will be successful
in this year as well.”.
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Dünya buğday verimi 2009-2010 döneminde hektar başına 3.02
tona çıkarken, toplam işlenen tarım alanlarının yaklaşık yüzde
38’inin buğday üretimine ayrıldığı Türkiye’de ise hektar başına
üretim 2.09 tonla sınırlı kaldı.
2009-2010 döneminde AB ülkelerinin arpa verimi Türkiye’nin 2.5
katı, yulaf ve çavdar verimi 2 katı düzeyinde seyrederken, çeltik
ve Mısır üretiminde Türkiye, dünya ortalama veriminin üzerinde
gerçekleşeceği tahmin edildi.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2009 yılı Hububat Raporu’na göre,
Türkiye’nin buğday verimi son yıllarda yükselme kaydetmiş
olmasına karşın, hala ortalama dünya veriminin üçte biri düzeyinde kaldı.
Rapora göre dünyada en yüksek buğday verimine sahip ülkeler
AB (27) ülkeleri oldu. AB (27) ülkelerinde 2009-2010 döneminde
hektar başına 5.18 ton iken, Fransa’da 7.11 ton, Almanya’da 7.8
ton, Çin’de 4.83 ton, dünya ortalaması ise 3.02 ton olarak tahmin
edildi.
Dünyanın başlıca buğday üreticisi ülkeleri içinde Avustralya’dan
sonra Türkiye en düşük verimliliğe sahip ülke oldu. 2009-2010
döneminde Avustralya’da verimlilik hektar başına 1.56 ton,
Türkiye’de ise 2.09 ton olarak öngörüldü. Rusya’da verimlilik hektar
başına 2.24 ton, ABD’de de 2.99 ton olarak tahmin edildi.
TÜRKİYE’YE HER YIL 560 BİN TON BUĞDAY TOHUMLUĞU
GEREKİYOR
Rapor’unda buğday verimliliğindeki en önemli faktörlerden
birisinin yüksek kaliteli tohum kullanımı olduğuna dikkat çeken
TMO, buğday üretimi için ayrılan 8.5 milyon hektar alan dikkate
alındığında, hektar başına 200 kilo tohum kullanımına dayanarak
yıllık tohum talebinin 1.7 milyon ton olduğuna işaret etti.
Buğdayın kendi kendine döllenen bir bitki olması nedeniyle ekilen
tohumlukların 3 yılda bir sertifikalı tohumluklarla yenilenmesi

World’s wheat productivity increased to 3.02 tons per hectare during the period 2009-2010 while in Turkey nearly 38% of the total
cultivated agriculture lands has been allocated to wheat production and the production per hectare remained limited with 2.09
tons.
During the period 2009-2010 the barley productivity of the EU
countries has been 2.5 times of Turkey’s productivity whereas
the oats and rye productivity has doubled Turkey’s productivity.
In rice and corn production Turkey’s productivity has been above
the world’s average productivity.
According to 2009 Grains Report of Soil Products Office, although
Turkey’s wheat productivity increased in the recent years but still
remained one third of the world’s productivity. According to the
report the countries having the highest wheat productivity have
been EU (27) countries.
In EU (27) countries during the period 2009-2010 the production
was realized as 5.18 tons per hectare while in France, 7.11 tons, in
Germany 7.8 tons, in China 4.83 tons and the world average was
anticipated as 3.02 tons.
Among the world’s main wheat producing countries Turkey has
been the lowest productive country after Australia. During the period 2009-2010 the productivity in Australia has been estimated
as 1.56 tons per hectare and in Turkey as 2.09 tons. The productivity in Russia has been estimated as 2.24 tons per hectare and in
USA as 2.99 tons.
TURKEY NEEDS 560 THOUSAND TONS OF WHEAT SEEDS EACH
YEAR
TMO Report emphasized that one of the most important factors
in wheat productivity was highest quality seed use and pointed
out that the yearly seed demand is 1.7 million tons when 8.5 million hectares of land for wheat production is considered based on
200 kilos of seed per hectare.
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zorunluluğu hesabına göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 560 bin ton
buğday tohumluğu kullanılması gerekiyor. Buna karşın 2008 yılında
kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen toplam sertifikalı
buğday tohumluğu üretimi 145 bin 521 ton iken, bu rakam 2009
yılında artarak 221 bin 200 ton olarak gerçekleşti. Dağıtım miktarı
da 2009 yılında artış gösterip, 205 bin 484 ton oldu.
DÜNYA ORTALAMA ARPA VERİMİ 2.66 TON
TMO’nun raporuna göre dünyada en yüksek arpa verimi hektar
başına 4.43 ton üretimle AB (27) ülkelerinde. AB ülkelerini hektar
başına 3.93 ton verimle ABD, 3.53 tonla Çin, 3.26 tonla Kanada izledi. Dünya ortalama arpa verimi hektar başına 2.66 ton olup, Türkiye tahmini 1.76 ton verimle dünya ortalamasının altında kaldı.
TÜRKİYE’DE ÇAVDAR VERİMİ 1.59 TON
2009-2010 döneminde dünya ortalama çavdar verimi hektar
başına 2.79 ton olup, verimlilikte hektar başına ortalama 3.78 ton
üretimle ilk sırada Beyaz Rusya yer aldı.
Beyaz Rusya’yı sırasıyla 3.55 ton verimle AB (27) ülkeleri, 2.44 ton
verimle Kanada, 2.26 ton verimle Rusya takip etti. Türkiye’de çavdar verimi ise dünya ortalamasının altında olup, hektar başına 1.59
ton düzeyinde tahmin edildi.
DÜNYADA EN YÜKSEK MISIR VERİMİ 10.3 TONLA ABD’DE
Dünyada en yüksek Mısır verimi hektar başına 10.3 tonla ABD’de
olup, ABD’yi 8.1 ton hektar başına üretimle Kanada, 7.5 tonla Arjantin ve 7.4 tonla Mısır takip etti.
Dünya ortalama Mısır verimi hektar başına 5.2 ton olup, Türkiye’nin
verimi ise hektar başına 6.9 tonla dünya ortalamasının üzerinde
gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.
DÜNYA ÇELTİK VERİMİ HEKTAR BAŞINA 4.25 TON
2009 yılında ortalama dünya çeltik verimi hektar başına 4.25 ton
olarak öngörüldü. En yüksek verime önceki yıllarda olduğu gibi
10.04 ile Mısır sahip.
Mısır’ın çeltik veriminin dünya ortalamamasının çok üzerinde
olmasının en büyük nedeni, ülkedeki çeltik tarımının, Nil nehrinin beslediği en verimli topraklar olarak nitelendirilen Kuzey
Deltasında yapılması.
ABD, Endonezya, Çin, Japonya gibi ülkelerin çeltik verimleri dünya
ortalamasının üzerinde yer alırken, tahmini verilere göre Hindistan, Pakistan, Bangladeş’in çeltik verimleri dünya ortalamasının
altında kaldı. Türkiye’nin çeltik verimi ise hektar alanda 7.17 ton ile
dünya ortalamasının üzerinde öngörüldü.
TÜRKİYE’NİN YULAF VERİMİ
DÜNYA ORTALAMASININ
GERİSİNDE
Dünya ortalama yulaf verimi hektar başına tahmini olarak 2.08 ton
olup, dünya en yüksek yulaf verimi olan ülkeler hektar başına 2.8
ton verimle Kanada ve AB ülkeleri oldu.
Türkiye’nin yulaf verimi ise dünya ortalama veriminin altında olup,
hektar başına 1.45 ton düzeyinde tahmin edildi.

Based on the obligation that the seeds planted should be renewed
by certified seeds once in 3 years since wheat is a self inseminated
plant, approximately 560 thousand tons of wheat seeds should be
used annually in Turkey.
On the other hand, the total production of certified wheat seeds
realized in 2008 by the public and private sector in 2008 was 145
thousand 521 tons while this figured increased in 2009 and realized as 221 thousand 200 tons. The distribution amount increased
in 2009 and reached 205 thousand 484 tons.
AVERAGE BARLEY PRODUCTIVITY IN THE WORLD IS 2.66 TONS
According to TMO report the highest barley production in the
world is realized in EU (27) countries with 4.43 tons of production
per hectare. EU countries are followed by USA with 3.93 tons of
productivity, China with 3.53 tons and Canada with 3.26 tons. The
world’s average barley productivity is 2.66 tons, Turkey remains
under the world average with an estimated productivity of 1.76
tons.
TURKEY’S RYE PRODUCTIVITY IS 1.59 TONS
In the period 2009-2010 the world’s average rye production is 2.79
tons per hectare and Belarus ranked first in productivity with an
average of 3.78 tons of production per hectare. Belarus is followed
by EU (27) countries with 3.55 tons of productivity, Canada with
2.44 tons of productivity and Russia with 2.26 tons of productivity.
In Turkey the rye productivity is below the world average and is
estimated as 1.59 tons per hectare.
WORLD’S HIGHEST CORN PRODUCTIVITY IS IN USA WITH 10.3
TONS
The world’s highest corn productivity is in USA with 10.3 tons per
hectare and USA is followed by Canada with 8.1 tons per hectare and Argentina with 7.5 tons and Egypt with 7.4 tons. World’s
average corn production is 5.2 tons per hectare and it has been
estimated that Turkey’s productivity will realize above the world
average with 6.9 tons per hectare.
TURKEY’S RICE PRODUCTIVITY IS 4.25 TONS PER HECTARE
In 2009 the world’s average rice productivity is foreseen as 4.25
tons per hectare. The highest productivity is in Egypt as in the
previous years. The biggest reason for Egypt’s rice productivity
being far above the world average is that the rice agriculture in
the country is made on the Northern Delta qualified as the soils
with the highest productivity fed by the river Nile. Countries like
USA, Indonesia, China and Japan’s rice productivities are above
the world average, according to estimated data India, Pakistan,
Bangladesh’s rice productivity remains below the world average.
Turkey’s rice productivity is estimated above the world average
with 7.17 tons per hectare area.
TURKEY’S OATS PRODUCTIVITY IS BEHIND THE WORLD AVERAGE
The world’s average oats productivity is estimated as 2.08 tons
per hectare and the countries with the highest oats productivity
are Canada and USA with a productivity of 2.8 tons per hectare.
In Turkey the oats productivity is below the world average and is
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İmaş Makine’nin çalışanları ve ailelerine yönelik düzenlediği “İmaş
Makine Vizyonu” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında ödüller, 22 Mayıs’ta Kulesite’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İmaş’ın “Ürettiği bilgi ve teknoloji ile gelecek yüzyıla yön ve
‘çevresine’ güven veren evrensel Anadolu yıldızı olmak” vizyonu
kapsamında hazırlanan yarışmada resim alanında ilk üçe girenlere
bisiklet; kompozisyon alanında ise birinciye bilgisayar, ikinciye
kamera, üçüncüye fotoğraf makinesi verildi.
Değirmen Sistemleri ve testere tezgahları üretimi sektörünün
önde gelen firmalarından İmaş Makine A.Ş., vizyonunu belirleme
sürecine çalışanlarının aileleriyle birlikte katılımını sağlamak
amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenledi.

On the 22nd of May at Kulesite, winners were holded their awards
of painting and composition contest featured as “Imas Machinery
Vision” which was orientated to its employees and their families
by İmaş Makine. In the contest staged within the vision of “Being
an universal Anatolian star who gives direction to next century by
the information and technology he created and gives the impression of being trustworthy to its environment”, top three place of
painting contest won bicycle, in composition contest, 1st place
won a computer, 2nd won video recorder and 3rd won a digital
camera.

Yarışmada kompozisyon dalında İmaş Makine çalışanları ve
ailelerinin yazdığı 40 çalışma ve resim dalında ise İmaş Makine
çalışanlarının çocuklarının hazırladığı 50 resim değerlendirildi.
İmaş Makine yöneticileri ve şirket çalışanlarının katılımıyla
gerçekleşen ödül töreninde resim alanında ilk üçe girenlere bisiklet; kompozisyon alanında ise birinciye bilgisayar, ikinciye kamera
ve üçüncüye ise fotoğraf makinesi hediye edildi.

Imas Makine A.S who is the foremost company of mill systems and
table saw production sector, staged a painting and composition
contest with the purpose to provide participation of its employees
and their families into their vision determination process.In the
composition contest, 40 workouts evaluated which were written
by Imas employees and their families as well as in painting contest, 50 workouts evaluated which were painted by the children of
the employees. In the award ceremony where İmaş Makine executives and employees attended, top three place of painting contest
won bicycle, in composition contest, 1st place won a computer,
2nd won video recorder and 3rd won a digital camera.

İmaş Makine Genel Müdürü Tahir Atila, düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada 10 yıl içerisinde İmaş Makine’yi önemli
bir noktaya taşıdıklarını, 2000 yılında 3-4 ülkeye ihracat yaparken
şimdi 45 ülkeye ihracat yapan bir firma olduklarını ve 2010 yılına
yeni bir anlayışla girdiklerini belirtti.

Mr.Tahir Atila, General Manager of İmaş Makine A. S. stated in his
speech in the award ceremony that they relocated İmaş Makine
to a significant point within 10 years, become a company who exports to 45 countries while it was 3-4 in year 2000 and started to
2010 with a new understanding.
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Atila, “Belirlediğimiz yeni vizyonumuz, İmaş’ın ürettiği bilgi ve
teknoloji ile gelecek yüzyıla yön ve çevresine güven veren evrensel Anadolu yıldızı olmasıdır.
Hizmet ve ürünlerimizi en iyi kalitede sağlamak noktasında kurum
çalışanlarının görüşlerini almak ve vizyonumuzu belirlediğimiz bu
sürecin, çalışanlarımız ve aileleri tarafından da özümsenmesini
sağlamak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenledik.
Yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İmaş Makine hakkında
1989 yılında 300 m2 kapalı alanla Karatay Sanayisi’nde İttifak
Makine Sanayi A.Ş. unvanıyla kurulan şirketin ilk faaliyet konusu,
un fabrikaları üretimi. Markalaşma çalışmalarını 2003 yılında
tamamlayan şirket değirmen makinelerini “Milleral”, testere
tezgahlarını “Cuteral” markası ile üretmeye başladı.
Cuteral markasıyla ürettiği şeritli testere tezgâhlarıyla sanayiciye zamanında teslim, hızlı servis prensibiyle kalite ve güveninin
markası oldu. Kurum, Milleral markasıyla da; değirmen diyagram,
projelendirme, üretim, montaj ve devreye alma dahil komple
sistemler üretme kabiliyeti ve kalitesini müşterileriyle paylaşıyor.

Atila said that, “Our designated new vision is being a universal
Anatolian star who gives direction to next century by the information and technology he created and gives the impression of
being trustworthy to its environment. We staged a painting and
composition contest with the purpose of receive oppinion of the
employees at the point of providing our service and goods in the
best quality and to provide internalization of this process when
we determine our vision by our employees and their families. I
thank to all participants of this contest”
About İmaş Makine
Our company founded with the name İttifak Makine Sanayi A. S.
in year 1989 with 300m2 closed area in Karatay Sanayi and the its
irst subject of activity was flour mill production. Company finished
its branding studies in year 2003 and stated to produce mills with
“Milleral” brand as well as table saws with “Cuteral” brand. Our
company became the brand of quality and trust with Cuteral band
saw tables together with the principle of on-time delivery and
quick service. Besides, with Milleral brand, our company share its
complete systems production ability like mill diagram, project design, production, mounting and system start-up and quality with
its clients.

Ankara Un Sanayi’ne Kalite Ödülü
Quality Award for Ankara Flour Industry
İsmi Gençlerbirliği ile özdeşleşen İlhan Cavcav, sahibi olduğu
Ankara Un Sanayi A.Ş’nin, Business Initiative Directions (BID)
tarafından New York’ta düzenlenen 24. Uluslararası Kalite
Zirvesinde “Altın Kategori” ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Ilhan Cavcav whose name is identified with Gençlerbirliği said
that Ankara Flour Industry Inc. that he owns has been awarded
to “Golden Category” in the 24th International Quality Summit
organized in New York by Business Initiative Directions (BID).

Cavcav, baba mesleğinin değirmencilik olduğunu belirterek,
1967 yılında Ankara Un Sanayii A.Ş’nin bulunduğu arsayı satın
aldığını, 1969 yılında da 85 ton günlük buğday kırma kapasitesi ile
fabrikanın üretime geçtiğini anlattı.

Cavcav said his father was a miller and that he bought the land of
Ankara Flour Industry Inc. in 1967 and in 1969 the factory started
production with a capacity of 85 tons per day of wheat cracking
capacity.
Cavcav said that today the factory’s daily capacity is 1000 tons per
day and added, “For us quality comes before everything. We use
all kinds of technological and scientific factors to render our flour
high quality with the wheat we buy”.

Fabrikanın bugün günlük 1000 ton üretim kapasitesine sahip
olduğunu ifade eden Cavcav, “Bizim için kalite her şeyden önde
gelir. Aldığımız buğday ile unumuzun kaliteli olması için her türlü
teknolojik ve bilimsel unsurları kullanıyoruz” dedi.
BID’in 178 ülkeye yayılan ve sektörlerinde kaliteye verdikleri
önemle liderlik eden şirket ve kurumları takdir ve teşvik etmek
amacıyla her yıl, altın, platin ve elmas olmak üzere 3 kategoride
zirve düzenlediğini ifade eden Cavcav, “Şirket yetkilileri New
York’tan bizi arayarak kalite ödülü aldığımızı söylediler ve bizi
ABD’ye davet ettiler. Genel müdürümüz Buğra Pekuslu ABD’ye
giderek ödülü aldı. Bu, yalnız bizim için değil, Türkiye için onur
verici bir olay” diye konuştu.Şirket olarak geçen yıl 100 bin ton un
ihraç ederek 200 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiklerini anlatan Cavcav, daha çok Arap ülkelerine un sattıklarını söyledi.

Cavcav mentioned that BID organize a summit each year in 3
categories namely gold, platinum and diamond to appreciate
and promote the companies and institutions spread in 178 countries and take the lead with the importance they give to quality
in their sectors and he said “The company officials called us from
New York and said that we got the quality award and they invited
us to USA. Our general manager Buğra Pekuslu went to USA and
took this award. This is a pride not only for us but also for Turkey.”
Cavcav said that as company they exported 100 thousand tons of
flour last year and obtained export earnings of 200 million dollars
and that they mainly sold flour to Arabic countries.
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2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 20 Mayıs 2010 tarihli son
raporunda; 2009/10 sezonunda 1,784 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat üretimini Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden 15 milyon ton yüksek ancak 2009/10’dan 7 milyon ton az, 1,777 milyon
ton düzeyde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; 2010/11 sezonu için küresel hububat üretimi beklentilerinin Mayıs ayında, özellikle mısır için olmak üzere, önemli derecede iyileştiğini belirtmiştir. Üretim öngörüsünün geçen aydan
arttırılmasının nedeninin özellikle ABD için olmak üzere birçok ülkenin rakamlarının yukarıya doğru revizyonu olduğu not edilmiştir.
Ayrıca, buğday ve arpa üretimlerindeki düşüşlerin mısırdaki rekor
822 milyon ton olarak öngörülen dikkat çekici yükselmeden daha
ağır gelmesinin beklendiği yorumu yapılmıştır.
IGC; 2009/10 sezonunda 1,755 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat tüketimini, Temmuz
2010/Haziran 2011 sezonunda, Nisan ayı öngörüsünden 8 milyon
ton ve 2009/10 sezonundan 22 milyon ton yüksek, 1,777 milyon
ton olarak öngörmektedir.
Konsey; tüketim öngörülerinin birçok ülke için kısmen artan üretim
öngörülerini yansıtarak yükseltildiğini belirtmiştir. Tüketimdeki
yüksek toplamın, özellikle ABD’de etil alkol üretiminde olmak üzere endüstriyel kullanımdaki yukarıya doğru revizyon nedeniyle
olduğu not edilmiştir.

2010/11 Season Supply and Demand Situation

The International Grains Council, IGC foresees in its last report dated May 20th, 2010; that the world’s grain production realized over
1,784 million tons in 2009/10 season and it will realize 15 million
tons above the April forecast in July 2010/June 2011 period but 7
millions less than 2009/10 at 1,777 million tons level.
The council mentioned that the global grain production expectations for 2010/11 season improved significantly on May especially for maize. It has been noted that the reason of the production forecast from the last month has been the upward revision of
many countries’ figures mainly in USA.
Also it has been commented that it is expected that the decreases
in wheat and barley productions weigh more than the apparent
rise expected as record 822 millions tons in maize.
IGC anticipates the global grains consumption expected to be realized at 1,755 million tons in 2009/10 season exceeds the April
forecast by 8 million tons in July 2010/June 2011 season and the
2009/10 season by 22 million tons as 1,777 million tons.
The council noted that the consumption forecasts the partially rising production forecasts for many countries and they increased.
The high total in consumption has been noted to be due to upward revision in industrial use mainly in ethyl alcohol production
in USA. It is expected that the global industrial use will realize 6
million
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Küresel endüstriyel kullanımın, geçen ay öngörülenden 6 milyon
ton yüksek olarak, 12 milyon ton artarak 280 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği beklenilmektedir.
IGC; 2009/10 sezonunda 229 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini
tahmin ettiği küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010/Haziran
2011 sezonunda, Nisan ayından öngörülenin 1 milyon ton ve geçen
senenin 4 milyon ton üstünde, 233 milyon ton olarak öngörmektedir. Konsey; 2010/11’de ticaretin görünümünün, özellikle Güney
Amerika ve Kuzey Afrika’nın artan ithalat öngörüleri nedeniyle
orta derecede bir iyileşme gösterdiği yorumunu yapmıştır.
IGC; 2009/10 sezonunda 396 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya dönem sonu hububat stoklarını, Temmuz
2010/Haziran 2011 sezonu sonunda, Nisan ayı öngörüsünden 5
milyon ton yüksek ancak bir önceki sezondan değişmeden, 396
milyon ton olarak öngörmektedir.
Konsey; mevcut ürün öngörüleri dikkate alındığında, 2010/11
sezonunda hububatların üretim ve tüketimlerinin genel olarak
dengede olacağı öngörüldüğünden dönem sonu stoklarının bu
yıl ile aynı olmasının beklendiğini belirtmiştir. IGC, beş başlıca
ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada) 2009/10
sezonunda 137 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği
dönem sonu hububat stoklarının 2010/11 dönemi sonunda, Nisan
ayından 1 milyon ton ve 2009’dan da 1 milyon ton düşük olarak,
136 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

tons above the last month forecast as 280 million tons with an
increase of 12 million tons.
IGC anticipates the global grains consumption expected to be
realized at 229 million tons in 2009/10 season exceeds the April
forecast by 1 million tons in July 2010/June 2011 season and the
last year by 4 million tons as 233 million tons.
The council commented that in 2010/2011 the appearance in
trade made a medium improvement due to increasing import
forecasts of South America and North Africa.
IGS anticipates that the world season end grains stocks forecasted
to be realized at 396 million tons level in 2009/10 season will be
396 million tons, as 5 million tons above the April forecast by the
end of July 2010/June 2011 season as 396 million tons without
changing from the previous season.
When the current product forecasts are considered, the council
mentioned that the season end stock will be the same with this
year as it is expected that the production and consumption of
grains in 2010/11 season will be on balance generally.
IGS anticipates that the season end grain stocks expected to be
realized as 137 million tons in 2009/10 season of the main exporting countries (EU, USA, Argentina, Australia, Canada) will realize at
136 million tons level which is 1 million ton lower than April and 1
million ton lower than 2009.

IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya,
Kanada) 2009/10 sezonunda 137 milyon ton olarak gerçekleştiğini
tahmin ettiği dönem sonu hububat stoklarının 2010/11 dönemi
sonunda, Nisan ayından 1 milyon ton ve 2009’dan da 1 milyon ton
düşük olarak, 136 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

IGC expects that five main exporting countries’ (EU, USA, Argentina, Australia, Canada)season end grain stocks expected to be
realized as 137 million tons in 2009/10 season of the main exporting countries (EU, USA, Argentina, Australia, Canada) will realize at
136 million tons level which is 1 million ton lower than April and 1
million ton lower than 2009.

Dünya Buğday Durumu

World Wheat Situation

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 20 Mayıs 2010 tarihli son
raporunda; 2009/10 sezonunda 676 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiği tahmin edilen dünya buğday üretimini Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Nisan ayından 2 milyon ton fazla ancak 2009/10’dan 16 milyon ton az, 660 milyon ton miktarda
öngörmektedir. Konsey; Kuzey yarıkürede koşulların faydalı durumunu sürdürdüğünü ancak AB için öngörülerin azaltıldığını
belirtmiştir.

The International Grains Council, IGC foresees in its last report dated May 20th, 2010; foresees that the world wheat production expected to be realized as 676 million tons level in 2009/10 season
will be 2 million tons more in April in July 2010/June 2011 period
and 16 million ton less than 2009/10 as 660 million tons.
The Council mentioned that the useful conditions in the North
hemisphere continue while EU forecasts are diminished.

IGC, 2009/10 sezonunda 647 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday tüketimini Temmuz 2010/Haziran
2011 döneminde, Nisan ayından değişmeden ancak 2009/10’dan
%1 oranında büyüyerek (7 milyon ton yüksek), rekor 654 milyon
ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir.

IGC foresees that the world wheat consumption expected to be
realized as 647 million tons level in 2009/10 season will grow by
1% (7 million tons higher) only in 2009/10 without any change
from April in July 2010/June 2011 period and will realize as 654
million tons record level.

Konsey; gıda ve endüstriyel kullanımın yükselmesinin (ancak
yemin değil) öngörüldüğünü belirtmiştir. IGC, 2009/10 sezonunda 120 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya
buğday ticaretinin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Nisan
ayından değişmeden, 2009/10’a benzer, 120 milyon ton miktarda
öngörmektedir.

The council mentioned that the increase in food and industrial
use is expected (not sworn). IGS forecasts that the world wheat
trade expected to be realized at 120 million tons level in 2009/10
season to reach 120 million tons in July 2010/June 2011 period as
similar to 2009/10 without changing from April.
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Konsey; öğütmelik buğday yüklemelerindeki artışların yemdeki
azalma ile dengelendiğini belirtmiştir. ABD’nin ihracatlarının
orta derecede geri dönmesi öngörülürken yüksek rekoltenin
Arjantin’in yüklemelerini iki katına çıkarmasının beklendiği yorumu yapılmıştır. Ukrayna’nın ihracatlarının düşmeye başladığı ancak Kazakistan ve Rusya’nın yüklemelerinin 2009/10 düzeylerine
yakın olmasının beklendiği ifade edilmiştir.

The council mentioned that the increases in milled wheat loading
are balanced with the decrease in feed.

IGC, 2009/10 sezonunda 195 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Nisan ayından 2 milyon ton ve
2009/10 sonundan 6 milyon ton yüksek, son 9 yılın en yüksek
düzeyi olarak 201 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

IGC expects that the world season end wheat stocks anticipated
to be realized as above 195 million tons in 2009/10 season will realize 2 million tons above April and 6 million tons above 2009/10
end in the period July 2010/June 2011 and as 201 million tons
level which is the highest level of the last 9 years.

Konsey, stoklardaki artışın çoğunluğunun Çin ve Hindistan’da
olduğunu belirtmiştir.
IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya,
Kanada) 2009/10 sezonunda 51 milyon ton olarak gerçekleştiğini
tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının 2010/11 dönemi sonunda, Nisan ayından değişmeden ancak geçen sezon sonundan
1 milyon ton düşük olarak 50 milyon ton miktarda gerçekleşmesini
eklemektedir.
Konsey, ABD’nin stoklarının 23 yılın en yüksek düzeyinde
öngörüldüğünü ancak AB ve Kanada’nın stoklarının ise düşmesinin
beklendiğini belirtmiştir.
DÜNYA MISIR DURUMU
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 20 Mayıs 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 807 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011
döneminde, Mayıs ayından 13 milyon ton ve 2009’dan 15 milyon ton fazla, rekor 822 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini
öngörmektedir.

The US exports are expected to return on medium level while the
high crop is expected to double Argentina’s shippings. It is mentioned that Ukraine exports decrease but Kazakhstan and Russian
shippings will be close to 2009/10 levels.

The Council mentioned that the majority of the stock increase is
in China and India.
IGC expects that five main exporting countries’ (EU, USA, Argentina, Australia, Canada)period end wheat stocks expected to realize
as 51 million tons in 2009/10 season will realize as 50 million tons
by the end of 2010/11 period without any change in April but 1
million tons less than the last season’s end.
The council mentioned that USA stocks are foreseen at the highest level of 23 years but EU and Canada stocks are expected to
decrease.
WORLD MAIZE SITUATION
The International Grains Council, IGC foresees in its last report
dated May 20th, 2010;foresees that the world wheat production
expected to be realized as 807 million tons level in 2009/10 season will be 13 million tons more than May in July 2010/June 2011
period and 15 million tons more than 2009 as 822 million tons.
The Council mentioned that a new record in US production is now
expected.

Konsey; ABD’de üretimin şimdi yeni bir rekora erişeceğinin
beklendiğini belirtmiştir. IGC, 2009/10 sezonunda 812 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya mısır
tüketimini 2010/2011 döneminde, Mayıs ayından 8 milyon ton
ve 2009/10’dan % oranında (14 milyon ton) fazla, 826 milyon ton
düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; küresel mısır tüketim öngörüsünü endüstriyel ve gıda
talebinin artan öngörülerinin yükselttiğini belirtmiştir. Yemlik
mısır talebinin Asya ve Güney Amerika’da artmaya devam ettiği
ancak diğer bölgelerde az bir artış beklendiği ifade edilmiştir.
Endüstriyel kullanımın en kuvvetli yıllık büyümeyi göstereceği ancak yıldan-yıla artışın, %4’lük öngörü ile, son on yılın en azı olacağı
yorumu yapılmıştır. IGC, 2009/10 sezonunda 84 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya mısır ticaretini 2010/2011
döneminde, Mayıs ayından 1 milyon ton ve 2009/10’dan 3 milyon
ton fazla, 87 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; dünya mısır ticaretindeki artışın nedeninin Asya’daki yüksek yemlik talep olduğunu belirtmiştir. Çin’in de bugüne kadar
rapor edilen 1 milyon tonun üzerindeki satın almaları ile dünya
piyasalarına döndüğü ifade edilmiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 146 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya dönem sonu mısır stoklarının 2010/2011
dönemi sonunda, Mayıs ayından 2 milyon ton fazla ancak
2009/10’dan 4 milyon ton düşük, 142 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini öngörmektedir.
IGC foresees that the world wheat production expected to be realized as 812 million tons level in 2009/10 season will be 8 million tons more than May in 2010/2011 period and 14 million tons
more than 2009/10 as 826 million tons.
The Council mentioned that the global maize consumption forecast increases the rising forecasts of industrial and food demand.
The feeding maize demand continues to rise in Asia and South
America but a lesser rise is expected in other regions.
It is commented that the industrial use will display the strongest
yearly growth however the yearly increase will be the least of the
last decade with 4% forecast. IGC foresees that the world maize
trade expected to be realized as 84 million tons level in 2009/10
season will be 1 million tons more than May in 2010/2011 period
and 3 million tons more than 2009/10 as 87 million tons.
The council mentioned that the increase in world maize trade is
due to the high feeding demand in Asia. It is also mentioned that
China is back to world markets with over 1 million tons of purchases reported up to now.
IGC foresees that the world period end maize stocks expected to
be realized as 146 million tons level in 2009/10 season will be 2
million tons more than May by the end of 2010/2011 period and 4
million tons less than 2009/10 as 142 million tons.

Çeltik eski bir kültür bitkisidir. Gen merkezinin Güneydoğu Asya’da
Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilmektedir. Su içinde çimlenebilen ve kökleri suda erimiş oksijenden yararlanabilen tek tahıl
cinsi olan çeltik, besin kaynağı olarak tahıllar içinde buğdaydan
sonra gelen en önemli üründür.

Rice is an old plant of culture. It is estimated that its genes originate from South-eastern Asia, India and China. The rice which is
the only cereal that can germinate in the water and whose roots
can use the oxygen dissolved in the water is the most important
product after wheat among cereals as nutrition resource.

Çeltiğin; tuzlu ve alkali arazilerde yetişmesi, bu arazilerin ıslahında
etkili olması ve ekonomik açıdan yüksek verim sağlaması nedeniile Türkiye tarımında önemli rol oynadığı belirtilmektedir.

Due to growing in salty and alkali lands, its effectiveness in the improvement of these lands and high economic efficiency the rice is
reported to play an important role in Turkish agriculture. The rice
is also the main nutrition for more than half of the people in the
world. Along with its value as nutrition the rice used extensively in
the industry is cultivated more in tropical and warm regions.

Çeltik aynı zamanda dünyadaki insanların yarıdan fazlasının ana
besin kaynağıdır. Besin maddesi olarak taşıdığı değer yanında
endüstride de yaygın bir şekilde kullanılan çeltiğin daha çok tropik
ve ılıman bölgelerde tarımı yapılmaktadır.
Çeltik üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkeler; Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam’dır. 2008 yılında dünyada
çeltik ekilen alan 156,6 milyon hektar olup, üretim 667,1 milyon ton
olarak gerçekleşmiştir. Dünya çeltik verimi ise 410 kg/da’dır. Çin’in
çeltik üretimi 177,5 milyon ton, Hindistan’ın ise 123 milyon tondur. milyon tondur. Bu üretim miktarıyla, dünya üretiminin yüzde
30,6’sını Çin, yüzde 21,2’sini Hindistan gerçekleştirmektedir.

The leading countries in rice production are China, India, Indonesia, Bangladesh and Vietnam. In 2008 the area cultivated with rice
in the world is 156, 6 million hectares and the production realized
as 667, 1 millions of tons.
The world rice production is 410 kg/da. The rice production in
China is 177, 5 million tons, in India 123 million tons. The world
rice production is 410 kg/da. The rice production in China is 177, 5
million tons, in India 123 million tons.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre
dünya kişi başı pirinç tüketimi yıllık 56,5 kg’dır. Çeltik üretiminde
olduğu gibi pirinç tüketiminde de ilk sıraları Uzakdoğu ülkeleri
almaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık ülkesi olması sebebiyle
yaklaşık 128 milyon tonluk bir tüketim yapmaktadır. Hindistan’ın
ise yaklaşık 88 milyon tonluk tüketimi vardır. Dünya pirinç ihracatı
ve ithalatına baktığımızda ise Tayland, Vietnam, Hindistan, ABD
önemli ihracatçı ülkelerdir.
Filipinler, Nijerya, Irak ve Suudi Arabistan’ın da önemli ithalatçı
ülkeler olduğu görülmektedir. Ülkemizin dünya çeltik üretiminden aldığı pay ise yüzde 0,07’dir. Türkiye çeltik verimi bakımından
dünya ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen üretimi
tüketimini karşılamaya yetmemektedir.
Çeltik üretimimiz tüketimi karşılamıyor
Çeltik, Türkiye’de sulu alanlarda yapılmakta ve üretim her yıl sulama
suyunun mevcudiyetine bağlı olarak artmakta veya azalmaktadır.
Çeltik üretiminde başta gelen bölgelerimiz; Marmara, Karadeniz,
Ortakuzey ve Ege Bölgesi’dir. En çok çeltik üretimi yapılan illerimiz sırasıyla; Edirne, Balıkesir, Samsun ve Çorum olup ülkemiz
üretiminden aldıkları pay ise yüzde 38,2, yüzde 14,2, yüzde 11,1
ve yüzde 9,4’tür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
ülkemizin 2008 yılı çeltik üretimi 753 bin 325 tondur.
Bu üretimden 450 bin ton pirinç elde edilmiştir. Yıllara göre ülkemizde çeltik üretimine baktığımızda artış yaşandığı görülmektedir.
Çeltik ekim alanı ve üretim miktarı her ne kadar artsa da, üretim
tüketimi karşılayamamaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
(GAP) tamamlanmasıyla çeltik üretiminde önemli artışlar beklenmektedir.
Türkiye her yıl pirinç ithal ediyor
Ülkemizde kişi başına pirinç tüketimi 7-9 kg arasında
değişmektedir. Pirinç tüketiminin nüfus artışına paralel olarak
arttığı düşünüldüğünde gelecek yıllarda pirinç talebinin daha da
artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye uzun yıllardan beri iç talebi
karşılamak için belirli miktarlarda her yıl pirinç ithal etmektedir.
Nüfusumuzun yıllık toplam pirinç talebi yaklaşık olarak 560 bin
tondur, bu miktarın 350-450 bin tonu yurtiçi üretimle, kalan kısmı
ithalatla karşılanmaktadır.
Pirinç ithal ettiğimiz ülkeler; ABD, Mısır, İtalya, Pakistan ve
Avustralya’dır. Toplam pirinç ithalatımızın yüzde 64’ünü çeltik,
yüzde 35,6’sını işlenmiş pirinç olarak ve yüzde 0,3’ünü de kırık
pirinç şeklinde ithal etmekteyiz. 2010 yılı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 100 bin ton pirinç ithal edileceği
açıklanırken, ülkemiz 2008 yılında pirinç ithalatına karşılık 71 milyon 450 bin dolar ödemiştir.
2010 yılında üretimde yüzde 15 artış bekleniyor
Çeltik üretiminde bu yıl yüzde 15’lik artış beklenmektedir. Çeltik
için çok önemli olan sulama da sıkıntı yaşanmayacağı bildirilmektedir. Çeltik ülkemizde yasal izin ile ekimi yapılan birkaç üründen
birisidir.

With this production 30,6 per cent of the world production is
made in China, 21,2 per cent in India. According to United Nations
Food and Agriculture Organization (FAO) data the world’s rice production per person is 56,6 kg per year. As in the rice production
the main consumers in rice are Far Eastern countries.
Republic of China makes a consumption of 128 million tons due
to its being the most populated country of the world. India has
around 88 million tons of consumption. When the world’s rice exportation and importation is considered Thailand, Vietnam, India
and USA are the most important exporters. Philippines, Nigeria,
Iraq and Saudi Arabia are seen to be the most important importers. Our country’s share from the world’s rice production is 0, 07
per cent. Although Turkey is well above the average in terms of
rice productivity the production is not sufficient enough to satisfy
the consumption.
Our rice production does not satisfy the consumption
The rice production is made in Turkey in watered areas and the
production increases or decreases following the irrigation water
availability.Our leading regions in rice production are Marmara,
Black Sea, Middle North and Aegean Regions. Our major cities
of rice production are respectively; Edirne, Balıkesir, Samsun and
Çorum and their shares from our country’s production are respectively 38, 2%, 14, 2% and 9,4%. According to the data of Turkish
Statistics Institute (TUIK) our country’s 2008 rice production is 753
thousand 325 tons. Out of this production 450 thousand tons of
rice were obtained. When our country’s rice production is considered per years basis an increase has been observed. Although
the rice planting area and the production amount increase, the
production cannot satisfy the consumption. With the completion
of South-eastern Anatolian Project (GAP) important increases are
expected in rice production.
Turkey imports rice each year
Rice consumption per person in our country varies between 7-9
kg. When it is considered that rice consumption increases in parallel with the population increase it is expected that the rice demand will increase further in the following years.
Turkey imports rice each year in certain amounts to meet the
domestic demand for long years. Our population’s annual rice
demand is approximately 560 thousand tons, 350-450 thousand
tons of this amount is satisfied with domestic production and the
remainder with imports.
The countries we import rice are USA, Egypt, Italy, Pakistan and
Australia. We import 64% of our total rice importation as rice
plant, 35, 6% as processed rice and 0, 3% as cracked rice. The Soil
Products Office (TMO) declared that 100 thousand tons of rice will
be imported in 2010 and our country paid 71 million 450 thousand dollars in 2008 against rice importation.
15 percent increase is expected in 2010 in production
15 per cent increase is expected this year in rice production. It is
reported that no problem will occur in irrigation which is very important for rice.
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23 Haziran 1936 tarihinde çıkarılan 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu’na
göre ve ilçe düzeyinde oluşturulan çeltik komisyonlarının iznine
bağlı olarak ekilmektir. Sıtma mücadelesi ve su düzenlemesi amacı
ile çıkarılan bu kanunun günümüzde çeltik üreticisine pek çok zorluk çıkarttığı vurgulanmaktadır.
Artık sıtma ile çeltik arasında önemli bir bağ olmadığı belirlenirken, kanunun iptali veya basit hale getirilmesi isteniyor. Devlet,
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla baş alım fiyatı açıklayarak
çeltik alımı yapmaktadır. Ayrıca yerli üreticiyi korumak amacıyla
ithal pirinçten gümrük vergisi alınmaktadır.İthal pirinçte uygulanan gümrük vergi oranı yüzde 45 iken, üretimin artması için girdi
fiyatlarının düşürülmesi gerektiği kaydedilmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu ekolojik özellikler nedeniyle çeltik üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Ancak,
bu imkânlara rağmen üretim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Üretim
yeterli düzeyde olmadığından pirinç ihtiyacının bir kısmı ithalatla
karşılanmaktadır.

Rice is one of the few products planted with legal permit in our
country. It is planted according to Rice Planting Law number 3039
issued in June 23rd, 1936 and the permit of rice commissions established on district basis. It is pointed out that this law issued to
fight against malaria and for water adjustment brings forth many
problems for rice producers. It has been found out that there is no
important link between malaria and rice and the law’s cancellation or simplification is requested.
The State purchases rice by declaring the purchasing price cap
through Soil Products’ Office (TMO). Also, in order to protect the
domestic producer the custom tax is deducted from imported
rice. It is reported that the custom tax applied in import rice is 45
per cent while the input prices should be lowered to increase production. Due to ecological features of our country it is observed
to have a big potential. However, despite these opportunities the
production could not reach the sufficient level. As the production
is not at adequate levels part of the rice need is met by imports.

Türkiye’de Çeltik Üretim
Potansiyelinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Turkey’s Rice Production Potential
Türkiye’de çeltik üretimini sınırlayan en önemli etmenin sulama
suyu olduğu araştırma ile netleşmiştir. Üretimi artırmanın ön
koşulu yeni sulanabilir alan bulabilmektir.
Hala çeltik üretimi yapan üreticiler daha fazla alanda çeltik tarımı
yapmak istemektedirler. Bölgelerinde çeltik ekilen ancak kendi
arazilerinde sulama suyu yeterli olmayan üreticiler de büyük
yatırımlar yaparak yer altı sondajları ya da kendi olanakları ile
yaptıkları kanal vb. çalışmalarla çeltik tarımına yönelmektedirler.
Bölgelerinde çeltik ekilen ancak kendi toprakları uygun olmayan
çiftçiler de devletin sulama yetırımlarının artmasını beklemektedirler. Çünkü çeltik bir çok bölgede nerdeyse bazı ilçeleri ayakta
tutacak ekonomi sağlamıştır.
Türkiye’de çeltik üretiminin geleceği GAP bölgesinde
Bölge’de Atatürk barajının sulama alanı çevresinde çeltik tarımı
için bir çok arazi mevcuttur. Türkiye’nin sulama yatırımları arasında
en önemli yeri tutan GAP, Trakyalı üreticilerle ziyaret edilmiş ve
Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi civarında çeltiğe uygun bir çok arazi
tespit edilmiştir.
Akçakale bölgesindeki yaklaşık 50 bin dekar arazinin çeltik tarımı
yapılarak islah edilmesi ve ekonomiye kazandırılması mümkündür.
Ancak bu yönde devletçe halen bir politika geliştirilmemiştir.

It came to a true picture by researches that the most important
factor effecting the rice production in Turkey is the irrigation. The
prerequisite of improving production is to find out new irrigatable
fields. Rice growers want to make rice production in larger fields.
The growers who do not have enough irrigation water in their
own fields but have rice production in their region, bear on rice
production by making big investments on ground probing or canals which they make with their own efforts. The growers, who do
not have suitable fields but have rice production in their region,
are waiting for the government to increase their investments on
irrigation. Because, rice provides an economy that it is able to sustain a region or sometimes a district on its own.
The future of rice production in Turkey is in GAP region
There many fields suitable for rice production in the region,
around Ataturk dam’s irrigation area. GAP, which is the most important irrigation investment of Turkey, has been visited together
with the growers form Thrace and many fields suitable for rice
production have been identified around the city of Sanliurfa and
Akcakale district.
It is possible to rectify 50,000 square meters field in Akcakale region with rice farming and bring them into economy. However,
the government has not developed a strategy on this direction
yet.
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Pirinç Değirmencileri Derneği (PPD) Başkanı Turgay Yetiş ile çeltik
sektörünün sorunlarını, geleceğini, teknolojik altyapıyı ve 2010
beklentilerini konuştuk.

We have spoken the problems of rice plant sector, its future, technological infrastructure and
2010 expectations with Rice Millers’ Association (PPD) President Turgay Yetiş.
Türkiye pirinç piyasasının temel özellikleri nedir?
Türkiye halkı genelde japonica pirinç özelliklerinde pirinç yer,
bunlar Baldo, Osmancık gibi çeşitlerdir. Aynı zamanda çoğu zaman tüketicimiz kaliteli, iyi, işlenmiş malı tercih eder.
Yerli üretimin son yıllarda sürekli artış göstermesi, yerli mal
tüketimini ve bağımlılığını daha da arttırmıştır. Zira Türkiye’de
üretilen pirinç çeşitleri, Türk halkının damak tadına çok daha iyi
hitap etmektedir.
Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi nedir ve yerli çeltik üretimi bu
ihtiyacı karşılamaya yetiyor mu?
Çeltik üretimimiz artan nüfus karşısında maalesef şimdilik tüketimi
karşılayamıyor. Ancak son yıllarda meydana gelen üretim artışları
böyle devam ederse, birkaç yıl sonunda kendimize yeterli olabiliriz. Ancak bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor.

What are the basic features of Turkish rice market?
Turkish people usually eat Japonica rice, these are varieties like
Baldo and Osmancık. In the same time our consumer usually
prefers quality, good and processed product. The continuous
increase in the local production further increased the domestic
product consumption and dependency. Because the rice varieties
produced in Turkey addresses very well Turkish people’s taste.
What is our country’s annual rice consumption and does the domestic rice plant production satisfy this need?
Unfortunately our rice plant production does not satisfy the consumption for the moment in face of the rising population. However if the production increases in the last years continue at the
same pace we can be self sufficient in a couple of years. However
serious works should be conducted in this issue.The rice plant sector in Turkey grew by 10-11% since 2007 on the average and the
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Türkiye’de çeltik sektörü 2007 yılından bu yana yılda ortalama %
10 -11 civarında büyüme göstermiş ve 2009 yılında üretim 750.000
ton olmuştur. 2010 yılı beklentimiz ise çeltik bazında 850.000 mt
civarındadır. Tabii bu hava koşullarına göre değişim gösterebilir.
Pirinç İç Pazar Satışları
( 1000 Ton ) pirinç
2007			
580
2008			
663
2009 			
631
2008 yılına kıyasla 2009 yılında pirinç iç satışları ton bazında % 4,8
gerilemiştir. Ancak üretimde ciddi artışlar söz konusudur.

production reached 750.000 tons in 2009. Our 2010 expectation is
around 850.000 mt on rice plant basis. This may of course change
according to weather conditions.
Rice Domestic Market Sales
2007		
2008			
2009 			

(1000 tons) rice
580
663
631

As compared to 2008 the domestic rice sales recessed by 4,8% in
terms of tons in 2009. However serious increases are in question
in production.

Çeltik üretimi ülkemizde hangi bölgelerde yaygın olarak How far the rice plant production is expanded in our country
and in which regions?
yapılıyor?
Çeltik üretimi başta Trakya bölgesi olmak üzere, Marmara ve The rice plant production is mainly realized in Trakya and Marmara and Black Sea region.
Karadeniz
bölgesinde
2010 yılında, her şey çok iyi giderse ekim alanlarının
Trakya Region realizes
yoğunlaşmıştır.
artmasından dolayı çeltik sektörünün yerli üretimde en 40% of our country’s proTrakya Bölgesi yaklaşık
Ülkemizin % 40 üretimini az %10-12 büyüyeceğini tahmin ediyorum. Ancak sonuç; duction.
gerçekleştirmektedir.
sektörün büyümesini tetikleyecek faktörlerin veya
Other than this, Diyarbakır,
küçülmesine neden olacak risklerin ne kadar etkili
Adana and Mersin make
Bunların yanında Diyarolacağına bağlıdır. Bu bağlamda yerli üretim artarsa
production although the
bakır, Adana, Mersin gibi
yerlerde de az da olsa ithalat azalacaktır. Yani sektörde üretimsel olarak büyüme volume is limited.
üretim yapılmaktadır.
beklense de ticaret hacminde ve yatırımlarda bir büyüme
What are the countries
2010 yılında beklemiyoruz. Ancak 2011’le birlikte
we import and what are
İthalat yaptığımız ülcanlanma başlayabilir.
their import values? Do
keler ve ithalat değerleri
If anything goes very good in 2010 I guess that the local rice
we have exportation?
nedir? İhracatımız var
plant production will increase at least by 10-12% due to the
As compared to 2008
mı?
augmentation in planting areas. However the result depends the rice importation de2008 yılına kıyasla 2009
how far the factors which will trigger the sector’s growth and creased by 24% in value
yılında pirinç ithalatı
the risks which will trigger reduction will be effective. In that and 8,7% in tons.
değer bazında % 24 ve ton
bazında % 8,7 oranında
sense if the local production increases, the importation will
The first ten countries
azalmıştır.
diminish. That is, although growth is expected in the sector
we import from in 2009
in terms of production we do not expect a growth in trade
2009
yılında
ithalat
volume and investments in 2010. But a revival may start as of are Egypt, USA, Uruguay,
Pakistan, Argentina, Italy,
yaptığımız ilk on ülke
2011.
Russia, Vietnam, Greece
Mısır, ABD, Uruguay, Pakistan, Arjantin, İtalya, Rusya, Vietnam, Yunanistan ve Bulgaristan’dır. and Bulgaria.
İthalatımız kısmen hammadde kısmen de işlenmiş pirinç olarak Our imports come partially as raw material and partially as processed rice.
gelmektedir.
Pirinç İthalatı
Milyon ABD $
2007		
111
2008		
163
2009
124
Kaynak: TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu ( GTİP-Mamul Bazında )

Rice Importation Million USD
2007
111
2008
163
2009
124
Source: TUIK – Turkish Statistics Institute (GTIP, on Product Basis)

AB ülkeleri başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu,
Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başlıca dış pazarlarımızı
oluşturmaktadır.

Particularly EU, Commonwealth of Independent States, Eastern
Europe and Middle East countries make our primary foreign markets.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde Almanya, Belçika, K.K.Türk
Cumhuriyeti, İngiltere, Irak, İsrail, Azerbeycan, Ürdün ve Lübnan’ın
ihracatımızda önde gelen ülkeler olduğu görülmektedir.

When the countries are considered, Germany, Belgium, Northern
Turkish Cyprus, England, Iraq, Azerbaijan, Jordan and Lebanon
are the leading countries we export.
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Türk toplumunun ana besin maddesi pirinç olmamakla birlikte
beslenme geleneğimiz içerisinde önemli bir yeri var. Türkiye’deki
kişi başı pirinç tüketimiyle diğer dünya ülkeleri arasında bir
karşılaştırma yapar mısınız?
Pirinç dünyada ana besin maddesidir. Buğdaydan daha fazla
tüketilmektedir. Örneğin Uzakdoğu’da kişi başı tüketim yıllık 100
kg üzerindedir. Ancak Türkiye’de kişi başı pirinç tüketimi yaklaşık
7 kg civarındadır.Biz bir buğday ülkesiyiz ve daha çok buğday unu
tüketiyoruz yani ekmek yiyoruz.

Although Turkish population’s main nutrition is not rice, it has
an important place in our tradition. Can you make a comparison between the rice consumption in Turkey and in other world
countries?
The rice is the main nutrition in the world. It is produced more
than wheat. For example the production per capita in Far East is
more than 100 kg per year. However the rice consumption per
capita in Turkey is around 7 kg. We are a wheat country and we
consume wheat more that is we eat bread.

Türkiye’deki çeltik fabrikalarının teknolojik yapıları nasıl, bilgi
verir misiniz?
Türkiye’nin coğrafi, jeopolitik ve lojistik konumu, bölge
pazarlarındaki gelişme potansiyeli ve AB müzakerelerinin
başlaması nedeniyle sektörde beklenen yapısal değişim olasılıkları
(ekonomik ölçeklerde üretim, kayıt içine alma ve kurumsallaşma,
AR-GE ve teknolojik yatırım imkanı ) sektör için önemli fırsatlar
oluşturmaktadır.Türkiye de son yıllarda Çeltik fabrikalarında ciddi
değişim ve yenilenmeler olmuştur.

How are the technological structures of the rice plant factories
in Turkey, can you give information?
The structural change possibilities in the sector due to Turkey’s
geographical, geopolitical and logistic position, development potential in regional markets and the start of EU negotiations (economic scale production, registration , institutionalization, R&D
and technological investment opportunities) constitute important opportunities for the sector.
Serious changes and renovations occurred in rice plant factories
in Turkey in recent years.

Ülkemizdeki pirinç değirmencilerinin sorunları ve olası çözümleri hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sektörün temel sorunları, Türkiye imalat sanayinin temel
sorunlarından farklı değildir. Ancak temel sorunların çözümü için
yapılması gerekenler şunlardır:
Ekonomik düzenlemelerde kamu kurumu olmayan bağımsız
mesleki örgütlenmelerinin daha etkin rol alması, sorumlulukları
oranına dengeli oranda söz sahibi de olmaları sağlanmalıdır.
TMO ‘nun pirinç piyasası üzerindeki etkileri nedir? Çeltik ve pirinç piyasasında devletin üstlendiği ya da üstlenmesi gereken
görevler neler?
Tarafımızca piyasa denetiminin eksikliği olarak görülmektedir.
Devletin stratejik amacı haksız rekabetin önlenmesi ile üretici ve
tüketicinin korunması olmalıdır. Bunun sağlanması için devletin
öncelikli amaçları ;
Piyasa etkin gözetim ve denetim sisteminin kurulması, Sektördeki verilerin düzgün ve uygun olarak toplanması ve verilerin
şeffaflaştırılması, Sektörel bazda dernekleşmenin teşvik edilmesi
olmalıdır.
Etkin gözetim ve denetim için; Kanun, Yönetmelik, Personel ve
Eğitim ve Maddi Kaynak konularında düzenlemelerin yapılması ve
sektörlerle ilgili her türlü bilginin kullanıma açılması, bunu tek elde
toplayacak bir kurumun yasal olarak kurulması gerekmektedir.

What do you think about the problems of our country’s rice
millers and the eventual solutions?
The basic problems of the sector are not different from the main
problems of the Turkish production industry. But the following
should be done to solve the basic problems:
The independent professional organizations which are not public
institutions should play a more effective role in economic regulations and they should be given a balanced right to raise voice according to their responsibilities.
What are the effects of TMo on the rice market? What are the
government’s duties on the rice and rice plant market?
We think that it is the lack of a control over the market. The government’s strategic goal should be preventing the unfair competition and protection of the producer and the consumer. The governments’ primary goals to that end are;
Establishing an efficient supervision and control system on the
market, The collection of sector taxes properly and conveniently
and data transparency, Sector based associations’ establishment.
For an efficient supervision and control, adjustments should be
made on Law, Regulations, Personnel and Education and Material
Resources and any information on the sectors should be opened
for use and an institute which will roof everything should be established legally.

Derneğimiz, yapılacak her türlü yasal ve idari düzenlemelerde, toplumsal konsensüsün sağlanmasında ve topluma
yaygınlaştırılmasında Devletimize en üst düzeyde yardımcı olmaya hazırdır.

Our association is ready to help our State at the highest level in
any legal and administrative regulations to be made, to provide
social consensus and its expansion within the society.

Çeltik sektörü olarak 2010 yılı beklentileriniz nedir?
Özellikle yakın coğrafyamızda iç ve dış politik gelişmelerin
ekonomiyi çok büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle uzun vadeli
tahmin yapmak oldukça güçtür.

What are your 2010 expectations on the rice plant sector?
It is particularly difficult to make long term anticipations because
the internal and external political situation in our close geography
highly effects the economy.
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Çeltik sektörünün büyümesine pozitif yönde etkileyecek faktörler :
1. Türkiye’nin % 1,3’lük nüfus artış hızı ve şehir nüfusunun artışı,
2. Siyasi istikrarın sağlanmış olması,
3. Bankacılık sisteminin daha güçlü hale getirilmiş olması.

The factors which will affect the rice plant sector’s growth positively are:
1. Turkey’s 1,3% population increase and the population increase,
2. Assurance of political stability,
3. Strengthening the banking system further,

Çeltik sektörünün büyümesini negatif yönde etkileyecek faktörler: ( Riskler )
1. Sıcak paranın çekilmesine etki edebilecek beklentiler ( dış ticaret açığının ve cari açığın artması ) Bu durumda enflasyon, döviz ve
faiz artarak kredi kullanımı azalabilir
2. AB entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek negatif faktörler –
ekonomik dengeyi bozar faizler yükselir ve talep düşer.
3. KDV’nin diğer temel tüketim mallarına göre %8 olması bu sektörün büyümesine çok ciddi şekilde engel olmaktadır.

The factors which will affect the rice plant sector’s growth negatively are: ( Risks )
1. Expectations which may affect the withdrawal of hot money
(the increase in the foreign trade deficit and current deficit) In
that case, the inflation, foreign exchange and interest rates may
increase and the credit use may be diminished.
2. Negative factors which may arise in the EU integration process –
will spoil the economic balance, rates will increase and will fall.
3. The fact that VAT is 8% as compared to other basic consumption
goods severely hinders the sector growth.

2010 yılında, her şey çok iyi giderse ekim alanlarının artmasından
dolayı çeltik sektörünün yerli üretimde en az %10-12 büyüyeceğini
tahmin ediyorum. Ancak sonuç; sektörün büyümesini tetikleyecek
faktörlerin veya küçülmesine neden olacak risklerin ne kadar etkili
olacağına bağlıdır.

If anything goes very good in 2010 I guess that the local rice plant
production will increase at least by 10-12% due to the augmentation in planting areas. However the result depends how far the
factors which will trigger the sector’s growth and the risks which
will trigger reduction will be effective. In that sense if the local
production increases, the importation will diminish.

Bu bağlamda yerli üretim artarsa ithalat azalacaktır. Yani sektörde üretimsel olarak büyüme beklense de ticaret hacminde ve
yatırımlarda bir büyüme 2010 yılında beklemiyoruz. Ancak 2011’le
birlikte canlanma başlayabilir.

That is, although growth is expected in the sector in terms of production we do not expect a growth in trade volume and investments in 2010. But a revival may start as of 2011.

Yatırım ortamında iyileştirmelere ve teşvik sisteminde yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.

There is need for improvements in the investment area and new
regulations in incentives system.

Sektör temsilcilerinin hedeflerine paralel olarak uzun vadeli bir
plan yapma ihtiyacı vardır. Bu plan çerçevesinde sektörün rekabetçi yapısının arttırılması için ne yapılması ve hangi teşviklerin
verilmesi gerekiyorsa, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak
çalışmalar yaparak yerine getirilmesini sağlamalıdır.

In parallel with the targets of sector representatives we need to
make a long term plan. Within this plan anything should be done
and any incentive should be given to increase the competitive nature of the sector and the public institutions should work together
with common activities to that end.
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Pirinç Değirmencileri Derneği’nin sektördeki konumundan ve
faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Küreselleşmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğu, bu gerçeği görüp
küreselleşmenin fırsatlarından yararlanıcı çalışmalar yapılması
gerekliliği PDD-Pirinç Değirmencileri Derneği’nin hedefidir.

Can you talk about the position of Rice Millers’ Association in
the sector and its activities?
PDD-Rice Millers Association believes in the indispensable reality
of globalization and their target is to go into useful activities for
globalization by seeing this reality.

Derneğimiz, sektörle ilgili her türlü bilginin toplandığı,
değerlendirildiği, yorumlandığı, raporların hazırlandığı bir kurum
halinde ve bu raporlarla sadece üyelerini değil tüm kamuoyunun
bilgilendirildiği bir yapıya kavuşturulmasını sağlayıcı çalışmalar
yapmaktadır.

Our association conducts activities in order to provide a structure
which not only enlightens its members but also the whole public
with its reports as an institution where all kind of information is
gathered, evaluated, interpreted and reported.

Çalışmalarımızı, sadece mevcut durum analizi yapar durumdan
kurtararak, ekonomik ve politik konjoktürü yakından takip etmekteyiz, ileriye dönük tahmin yöntemlerini geliştirmekte ve bu
şekilde üyelerimizin faaliyetlerine ve kamu otoritelerinin sektör
ile ilgili politikalar geliştirmesine yardımcı olmasını sağlamaya
çalışmaktayız.

Our studies not only serve as analyses of the current situation but
we also follow the economic and political conjunction closely, we
are developing future oriented expectation methods and thus
we try to help our members to improve their activities and the
sector authorities to develop related policies.
Within a global perspective our Association targets to help our
member firms to comply with the change and improve their present positions following the global and technological advances
and to increase national and international active cooperation.

Küresel perspektif içinde Derneğimiz, üye firmalarımızın değişim
ayak uydurmalarına yardımcı olmaya ve mevcut konumlarını
küresel ve teknolojik
Sektör temsilcilerinin hedeflerine paralel olarak uzun vadeli Without compromising
gelişmeler doğrultusunda
iyileştirme
ve bir plan yapma ihtiyacı vardır. Bu plan çerçevesinde sektörün from quality in satisfyulusal ve uluslararası
rekabetçi yapısının arttırılması için ne yapılması ve hangi ing the changing sector
needs in our today’s conaktif işbirliğini arttırma
teşviklerin verilmesi gerekiyorsa, kamu kurum ve kuruluşları ditions, PDD will conkonularında çalışmalar
ile birlikte ortak çalışmalar yaparak yerine getirilmesini
tinue providing quality
yapmayı
hedeflemesağlamalıdır.
services, represent the
ktedir. PDD günümüz
koşullarında
değişen In parallel with the targets of sector representatives we need to make entire industry and consektörel ihtiyaçlara karşı a long term plan. Within this plan anything should be done and any duct its activities with
kaliteden taviz ver- incentive should be given to increase the competitive nature of the the target vision as determined.
meden daha nitelikli
sector and the public institutions should work together with
hizmetler vermeye, sancommon activities to that end.
If the proper producayinin tamamını temsil
etmeye, belirlediği vizyon hedefinde çalışmalarına devam ede- tion policies are provided can Turkey become self sufficient in
rice? Are we ecologically sufficient to that end?
cektir.
Foreign dependency can be prevented in rice, exporter status can
Uygun üretim politikaları sağlandığı takdirde Türkiye pirinçte even be provided. However the input prices in Turkey are very
kendine yeten bir ülke haline gelebilir mi? Bunun için ekolojik high” We use the most expensive diesel in the world. We pay for
the most expensive land tenure.
yönden yeterli miyiz?
Pirinçte dışa bağımlılığın önüne geçilebilir, hatta ihracatçı bile All inputs are very high. However we are still very successful in
olabilir. Ancak Türkiye’de girdi maliyetleri çok yüksek. Dünya- production especially in Trakya we get worldwide productivity.
da en pahalı mazotu biz kullanıyoruz. En pahalı tarla icarını biz There are important dam projects like Manyas in Turkey which are
ödüyoruz. Tüm girdiler çok yüksek. Buna rağmen üretim da çok under construction. When Manyas Dam’s water distribution chanbaşarılıyız, özellikle Trakya’da dünya çapında verim alıyoruz. nels are completed and the dam is completely engaged there will
Türkiye’de yapılmakta olan önemli baraj projeleri var, örneğin be no need for importation.
Manyas. Manyas Barajı su dağıtım kanalları tamamlandığında ve
In rice plant and rice market anything except the infrastructural
baraj tamamen devreye alındığında ithalata gerek kalmayabilir.
investments to be adopted by the state should be handled by the
Çeltik ve pirinç piyasasında devletin üstlenmesi gereken göre alt private sector.
yapı yatırımları hariç her şey özel sektöre bırakılmalıdır.
How many rice plant producers and rice millers in our country?
Ülkemizde kaç tane çeltik üreticisi ve pirinç değirmencisi var? Can you give information related with the firms’ structures?
There are around 150 rice plant factories in Turkey. I don’t know
Firmaların yapıları hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’de 150 civarında çeltik fabrikası var. Üretici miktarını the producers’ number. Firms continuously develop themselves.
bilemiyorum. Firmalar kendilerini sürekli geliştiriyorlar.

44

Türkiye 1980’lere kadar kişi başına 3 kg civarında pirincin
tüketildiği, çeltik üretiminin 100 bin tonlar civarında yapıldığı,
pirinçte kendine yeterli bir ülke konumundaydı. Bu kendine
yeterlilik durumu üretimin çok olmasından değil, ithalatın yüksek
gümrük vergileriyle korunmasından ötürüydü. Genel ekonomi
politikalarının değiştiği Özal’lı hükümetler döneminde tarımda da
politikalar değişti. Artan ürün fiyatlarını aşağı çekebilmek için terbiyevi ithalat adı altında özellikle tarım ürünleri ithalatında önemli
kolaylıklar sağlandı.
Bu kolaylıklar Türkiye’ye ucuz pirincin girmesine neden oldu. Ucuz
pirinç, yurtiçi tüketimin artmasına neden oldu. 1980’li yılların ikinci yarısından sonra Türkiye’ye ithal edilen pirinç miktarında belirgin artışlar görüldü. Yılda 130-150 milyon $ karşılığı 280-300 bin
ton pirinç ithal edilir hale geldi.
Bu kadar çok ithalatın yapılması Türk insanın en çok sevdiği yemeklerden biri olan pilavın ithal pirinçlerle yapılmasını sağlayamadı.
Çünkü Türk insanı dolgun taneli pirinçten yapılan pilavı her zaman
sevdi. İthal pirinçlerden ne yapıldı; öncelikle ucuz olduğu için catering firmaları pilav yapımında ithal pirinçleri tercih etti, dolmalarda, çorbalarda, pirincin pilav harici kullanıldığı birçok yerde
ithal pirinçler kullanıldı. Ekonomik krizlerle sürekli boğuşan bir
ülke olan Türkiye’de 1990’ların ikinci yarısından sonra özellikle dar
gelirli aileler ithal pirinçlerden pilav da yapmaya başladılar.
Turkey used to be a self-sufficient country in rice until 1980s where
around 3 kg rice was consumed per person and rice plant production was made at around 100 thousand tons. This self sufficiency
was not based on the abundance of production but on the protection of imports by high custom taxes.
In Ozal’s government era where the general economy policies
changed the policies in agriculture also changed. To decrease the
increasing product prices important incentives were brought in
agricultural products’ importation under the name well mannered
importation. These facilities resulted in low rice entry into Turkey.
Cheap rice caused domestic consumption increase.
After the second half of the 1980s obvious increases have been
observed in the amount of rice imported in Turkey. 280-300 thousand tons of rice is imported against 130-150 million $ per year.
So much importation could not however assure the pilaf which
is one of the most favorable meals of Turkish people be made by
imported rice. Because the Turkish people always loved pilaf with
full bodied rice. Pilaf is also made by imported rice but the pilafs
made never addressed to Turkish people’s taste.
Although this situation continued there is still imported rice in the
market. What was made out of imported rice; first of all as it is
cheap catering companies preferred imported rice in pilaf making, imported rice is used in many places where rice is used out
of pilaf like stuffed vegetables, soups. In Turkey where economic
crisis continuously hit, after the second half of 1990s especially
low income families started to use imported rice in pilaf. Some
bad intentioned actors in the rice market tried to lower the costs
by mixing imported rice to their domestic rice packages of sacks.

Bu sayede tüketiciler gerçek yerli pirince ulaşamaz oldu. 2000’li
yıllara yaklaşırken üretimde çok önemli gelişmeler oldu. En önemli gelişme birim alan verimi yüksek olan Osmancık tohumunun
Türkiye’nin tüm çeltik tarlalarında kullanılmaya başlanması oldu.
Bu sayede Türkiye neredeyse 10 yıllık bir periyotta pirinç üretimini
ikiye katladı (Çizelge 1).
TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ ve DIŞ TİCARETİ
Türkiye 1990-2010 arasında geçen 20 yıllık süre içerisinde çeltik
ekilişlerini katına ve üretimini ise 3 katına çıkarmayı başardı. Bunun en büyük nedeni çeltiğin diğer sulanan bitkilere göre (mısır,
ayçiçeği, ş.pancarı vb) birim alan getirisinin çok yüksek olması ve
pazarlama sıkıntısının olmamasıdır.

Thus, the consumers could hardly reach the domestic rice. Getting closer to 2000s there have been important developments.
The most important development has been the use of Osmancık
seed in all rice plant fields of Turkey. Consequently Turkey almost
doubled its rice production within the 10 years’ period (Table 1)
RICE PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN TURKEY
Turkey succeeded to double its rice planting and triple its production in two decades between 1990-2010. The biggest reason for
this is that the rice has larger outcome by area per unit as compared to other watered plants (corn, sunflower, sugar beet) and
no problem of marketing.

Çizelge 1: 1990-2010 Yılları Arası Türkiye Çeltik Üretimindeki Gelişmeler
Table 1: Developments in Turkish Rice Production Between the Years 1990-2010.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Çeşitli Yıllar, * Tahmini
Source: Turkish Statistics Institution, Various Years, *Expectation

Çizelge 1 dikkatle incelendiğinde çok belirgin bir üretim artışı
görülmektedir. Zaten 2010 yılının sorunu da budur. Ekim alanlarının
bu kadar çok artması ve paralelinde gelecek üretim artışının çeltik
fiyatlarına yansıyacağı tahmin edilmektedir.
Bunun ilk belirtileri 2009 yılında yaşanmıştır. 2009 yılı hasadında
130-140 krş/kg olan çeltik fiyatları yaklaşık 2-3 ay bu düzeyde
seyrettikten sonra 85-90 krş/kg’lara gerilemiş ve bu seviyesini
korumuştur.

When the Table 1 is closely considered, no obvious increase in
production is observed. That’s in fact the problem with the year
2010. Such an increase in planting areas and the production increase in parallel with it are expected to reflect in rice plant prices.
The first indications have been observed in 2009. In the 2009 harvest rice prices amounting to 130-140 krs/kg continued this trend
around 2-3 months and then recessed back to 85-90 krs/kg and
maintained this level.
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Çizelge 2 : 1980-2009 Yılları Arası Yapılan Pirinç ve Çeltik İthalatının Pirinç Karşılığı
Table 2: Rice Equivalent of Rice and Rice Plant Importation between the years 1980-2009

Kaynak . DTM Kayıtları ve www.tmo.gov.tr, www.fapri.org
Source: DTM Records and www.tmo.gov.tr, www.fapri.org
Bu fiyat düşüşünün nedeni yurtiçi üretimin artmasının yanı
sıra tüketim ihtiyacımızın üzerinde ülkeye giren çeltik ve pirinç
ithalatıdır. İthalat sonucu ülkeye giren tüketim fazlası pirinç, tüketici fiyatlarında değil, yurtiçi üretici fiyatlarının düşmesine neden
olmuştur. Çizelge 2 ‘den de anlaşılacağı üzere, yıllar geçtikçe çeltik
ve pirinç ithalatı azalmamış, kronik hale gelmiştir. Sadece sevindirici olan bir gelişme ithalatın pirinç yerine çeltik şeklinde yapılır
olmasıdır. Türkiye her yıl çeltik veya pirinç olmak en az 200 bin ton
civarında “pirinç” olarak piyasaya sürülen bir ithalat yapmaktadır.
SONUÇ
Yurtiçi pirinç üretiminin yaklaşık 550 bin ton olduğu
hesaplandığında kişi başına 8 kg hesabıyla Türkiye kendi ürettiği
pirinçte yeterlidir. Bir başka deyişle ithalata gerek yoktur.
Halbuki DTÖ görüşmeleri yapılırken Türkiye’nin çeltikte bu kadar
fazla bir üretim artışı gerçekleştireceği öngörülmediği için pirinç
ithalatı maksimum % 45 gümrük vergisi ile korunmuştur.
Bu oran düşük olduğu için yurtdışından pirinç ithalatı cazip
olmaktadır. Gümrük vergilerinin yeniden belirlenemeyeceği yani
yükseltilmesinin mümkün olmadığı bilindiğine göre, çeltik üretiminin artması ve buna bağlı olarak ithalatın belirli esaslara göre
değil de ucuz olan pirinçlerin ülkeye getirilip piyasaya sunulması
şeklinde olması üretici gelirinin azalmasına neden olmaktadır.
Üretici gelirinin azalması 2-3 yıl devam ederse Türkiye çok başarılı
bir üretim yaptığı bir üründe maalesef 1990’lı yıllara geri dönecektir. Çünkü üreticileri gelir yönünden tatmin etmeyen tüm ürünlerde bu yaşanmıştır.
Ayrıca çeltik üretimi zor ve masraflı bir üründür. Bu derece başarı
sağlanmış bir üründe ciddi bir politikanın oluşturulması gerekir.

The reason for this price decrease is the increase in domestic production as well as the rice and rice plant importation above our
consumption need. The excessive rice above consumption needs
due to importation caused the decrease of domestic producer
prices and not the consumer prices. As can be understood from
Table 2, as years pass, the rice and rice plant imports do not decease but become chronic. The only happy news is that the imports are now made in form of rice plant instead of rice. Turkey
makes an importation of at least around 200 thousand tons each
year in the form of either rice or rice plant which are introduced
to market as “rice”.
RESULT
Having calculated that the domestic rice production is around
550 thousand tons, Turkey is self sufficient with 8 kg per person.
In other words there is no need for importation. However during
DTO negotiations, as such a production increase is not foreseen
in Turkey’s rice plant the rice imports have been protected with
maximum 45% customs tax.
Since this ratio is low rice import from abroad is attractive. Due to
the fact that customs taxes will not be reassessed that is there is
no possibility of further increase, the increase in rice plant production and consequently the introduction of cheap imported rice
in the market instead of importation based on certain principles
cause producers’ income reduce. If the reduction in producers’ income continues for 2-3 years Turkey will unfortunately go back to
1990s in a product produced successfully.
Because this has been experienced in all products which have not
satisfied the producers in terms of income. Also the rice plant is
hard and costly to produce. In such a successful product a serious
policy should be developed.
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Türkiye’deki çeltik fabrikalarının çoğunluğunun üyesi bulunduğu
Pirinç Değirmencileri Derneği isimli bir sivil toplum örgütü vardır.
Dernek son yıllarda faaliyetlerini artırmaya başlayarak Türkiye’de
çeltik ve pirinçte uygulanan politikalarda söz sahibi olmaya
başlamıştır. Üyeleri arasında çeltik ve pirinç ithalatçıları da bulunan dernek akılcı politikalar izleyerek çeltik ve pirinç ithalatının
Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak politikalar izlemektedir.

There is a non-governmental organization called Rice Miller Association that most of the husk factories in Turkey are members
of this association. The organization has increased its activities
in recent years and has begun to have more control on husk and
rice policies in Turkey. Organization has also rice importer and exporter members, and allows policies which would contribute to
Turkish economy.

Türkiye’deki çeltik fabrikaları üretilen çeltiğin bir bölümünü
üreticilerden satın almaktadır. Satın alınan ürün toplam ürünün
genelde %70-80 civarını oluşturmaktadır. Çeltik fabrikaları bu
ürünü üreticiden yarısı peşin yarısı da 1-2 ay içerisinde ödemek
şartıyla satın almaktadırlar.

In Turkey, a part of the husk produced in factories is purchased
from producers. Purchased products are generally 70-80 percent
of the total products. Husk factories purchase this product from
producers under the circumstances of half in advance and half in
deferred payment of 1-2 months.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çeltik fabrikalarının
teknolojileri çok yüksektir. Fabrika sahipleri sürekli yeni ve modern
teknolojilere yatırım yapmaktadırlar. Özellikle bu durum Trakya ve
Mersin’deki fabrikalar için geçerlidir. Karadeniz bölgesindeki çeltik
fabrikaları ise bölgedeki ürün azlığından ötürü modern teknolojiye yatırım yapabilecek karlılığı görmediklerini söylemişlerdir.

Husk factories in Turkey use high technology. Factory owners are
constently investing on new technologies This situation is rellevent aspecialy for the factories in Thrace and Mersin. In the husk
factories of Black Sea region, there is not enough profitability to
invest on new technologies because of the scarcity of production.

Üretim sorunundan ötürü çeltiği işleyen fabrikaların da kapasite
kullanım sorunu doğmaktadır. Önemli üretime sahip bölgelerden
olan Marmara bölgesinde yaklaşık 500 bin ton çeltiği işleyecek
fabrikalar, Karadeniz Bölgesinde ise 250 bin ton işleyecek fabrikalar bulunmaktadır.

Because the problems of production husk process factories have a
capacity utilization problem. In Marmara region which has considerable amounts of production, factories are capable of processing
500 thousand tons of husk whereas, in Black Sea region capable of
processing 250 thousand tons of husk.

Bu fabrikalar %20-25 kapasitelerle çalışmaktadırlar. Bu fabrikaların
Marmara bölgesinde bulunan önemli bir bölümü 1980’li yıllardan
sonra kurulmuş, bir çoğu modern tesislerdir. Özellikle 2000’li
yıllardan sonra genellikle Bandırma ve Mersin’de kurulan büyük
tonajlı ve modern fabrikalarla Türkiye’de önemli bir kapasite
fazlalığı doğmuştur.

These factories’ capacity utilization rate is 20-25 %. Most of the
factories in Black Sea region were established after 1980 and
they are mostly very modern facilities. Especially the modern and
big tonnage factories established after 2000 around Mersin and
Bandırma have procreated a remarkable amount of overcapacity.

Türkiye’deki çeltik fabrikalarının bazıları hangi ülkeden olursa olsun
ama özellikle ABD’den gelen çeltiğe sıcak bakmaktadır. Çünkü bu
şekilde kapasite kullanım oranı yükselmektedir. Ancak bu fabrikalar özellikle mısırdan ithal edilen pirince ve diğer ülkelerden (Çin
ve Tayland) satın alınan pirince hoşgörülü bakmamaktadır. Çünkü
bu tür ürünlerin kaliteyi önemli ölçüde azalttığına ve işlenen kapasiteyi düşürdüğüne inanmaktadır. Çeltik fabrikaları, bir araya
gelerek kapasite kullanım düzeylerini yükseltebilmek için ithalat
yapabilmelidir. Bu sayede atıl kapasitenin önüne geçilebilir.

In Turkey, some of the husk factories show interest to foreign husk
especially from USA. In this way, capacity utilization rates increase.
But these factories do not prefer husks imported from Egypt and
other countries (China and Thailand) because it is believed that
these products decrease the quality consequently, and lower the
capacity utilization.
Husk factories should be able to come together and do importation to increase their capacity utilization. By this way, idle capacity
might be forestalled.
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Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Ak:

“Dünya standartlarının üzerinde çeltik üretimi yapıyoruz”
Bafra Grains Producers Association President İsmail Ak:

“We are producing rice above the world’s standards”
Türkiye’nin çeltik üretiminde İpsala’dansonra Samsun önde geliyor.
Samsun Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Ak, son yıllarda
çeltiğe verilen destek ve teşviklerin yerli üretimde kıpırdanmaya
neden olduğunu belirtiyor.
1990 yılında 51 bin hektar olan çeltik üretim alanın tahmini rakamla 2009 yılında 100 bin hektara çıktığını vurgulayan Ak, özellikle
dekardan alınan verimin arttığına dikkat çekiyor.
Önceki yıllarda dekara verimin 350-500 kg olduğunu aktaran
Ak, günümüzde bunun 700-900 kg olarak dünya ortalamasının
üzerine çıktığını ifade etti. Devletin verdiği destek miktarları ve
sağladığı olumlu piyasa koşulları sebebiyle çeltik üretiminde artış
yaşandığının altını çizen Ak, “Ülkemizde 23 bin aile çeltik üretimi
yapıyor. Olumlu koşullar sağlandığında, çeltik üreticilerimiz dünya
standartlarının üzerinde üretim yapmaktadırlar.
Resmi rakamlara göre şu anda 550 bin ton olan pirinç ihtiyacımızın
450 bin tonu yani yüzde 80’i yerli üretimle karşılanmaktadır.
Geçmiş yıllarda yerli üretim 200 bin ton civarındaydı. Üretim ve
piyasa koşularındaki kısmi bir iyileştirme yüzde 125’e varan artışı
sağlamıştır. Üretim ve piyasa koşulları daha da iyileştirilirse çeltik
(pirinç) üretimi tüketimi fazlasıyla karşıladığı gibi ihracata hitap
edecek bir üretim ivmesi kazanacaktır” diye konuştu.
Çeltik ekimini artıcı yasal düzenleme yapılmalı
Çeltik üretim ve pazarlama sürecinde aşılması gereken problemler bulunduğunu dile getiren Ak, devletin müdahalesi olmadan
problemlerin aşılamayacağını kaydetti. “Modern alet ve üretim
tekniklerini kullanan üreticilerimiz, dekarda 900 kg’a kadar verime
ulaşarak dünya ortalamalarının çok üzerine çıkmıştır.
Bunu yaparken tamamıyla kendi imkân ve kaynaklarını kullanan
üreticilerimiz, bu hususta devletten gerek makine-alet alımında
gerekse yeni üretim tekniklerinin öğrenme ve uygulanmasında,
hibe ve desteklerin basite indirgenerek artırılmasını beklemektedir. Üretici birliklerinin üretim planlamasında, dolayısıyla da
tahıl üretici birliklerinin pirinç üretiminin planlamasında etkin
rol oynayacağı yasal düzenlemelerin bir an önce hazırlanarak
yürürlüğe konulması, hem kayıtlı ekonomi hem de bilgi kirliliği ve
kasıtlı yanlış haberlerle ekonomiyi yanlış yönlendirmek suretiyle,
haksız ranta kapı açan gayrimeşru ekonomik operasyonların önüne
geçilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Biz, üretimin temel girdileri olan mazot, gübre ve zirai ilaçları en pahalıya alan ülkelerin başında gelmekteyiz. Buna zirai kredilerin yüksek maliyetini de eklediğimizde, üretim maliyetlerinin ne boyutlara ulaştığını
tahmin etmek zor olmasa gerek.

In Turkey’s rice production Ipsala is followed by Samsun. Samsun
Bafra Grains Producers’ Association President İsmail Ak mentions
that the support and incentives for the rice in last years led to
some movements in domestic production. Ak emphasized that
the area of rice production which was 51 thousand hectares in
1990 increased to 100 thousand hectares in 2009 and that the
productivity obtained from decare increased.
Ak said that in the previous years the productivity per decare was
350-500 kg and that today this went beyond the world average
as 700-900 kg. Ak mentioned that due to positive market conditions and incentives allowed by the state the rice productivity
increased and he added, “In our country 23 thousand families
make rice production. When positive conditions are allowed, our
rice producers produce above the world standards. . According to
official figures, 450 thousand tons of our needs of rice which is
currently 550 thousand tons, that is 80 per cent is satisfied with
domestic production. In the previous years the domestic production was around 200 thousands of tons. A partial improvement in
the production and market conditions provided an increase up to
125 per cent. If the production and market conditions are further
improved the rice production will highly satisfy the consumption
and will get accelerated to address to the exportation.
Legal adjustments should be made to increase the rice planting
Ak said that there are problems to overcome in rice planting and
marketing process and these problems cannot be solved without
government’s interruption. “Our producers who used modern
tools and production techniques reached up to 900 kg of productivity per hectare and went above the world average. While doing
this, our producers completely used their facilities and resources
and they are now waiting from the government to increase its
support and grants in a simple way in either machine-tools purchase or learning and applying the new production techniques.
The preparation and application of legal regulations which will
take an efficient role in the production planning of producers’
association and also in the planning of rice production by the
grains’ producers’ association is extremely important to prevent
illegal economic operations which pave the way for unfair incomethrough falsely directing the economy with information
pollution and deliberate false news.
We are one of the leading countries who purchase the diesel, fertilizer and pesticides which are the essential inputs of the production with the highest prices.

50

Bu maliyet yüksekliğine mukabil, ürün teşvik ve destekleri, özellikle
üyesi olma yolunda olduğumuz AB ülkelerine göre çok düşüktür.
Yıllardır talebimiz olan, temel girdi maliyetleri ve zirai kredi faizleri
düşürülmelidir. 12 ayda tüketilecek bir ürünün bir ay içerisinde piyasaya sunulması, arz talep dengesi açısından üreticinin aleyhine
bir ortam hazırlamakta, özellikle hasat zamanı olan bir aylık dilimde fiyatlar zaman zaman maliyetin altına düşmektedir.
Bu hususta devletin ofis kanalıyla yaptığı emanete alım veya yerinde emanete alım gibi uygulamalarını olumlu bulmakla birlikte
yeterli görmemekteyiz. Zira sistemdeki bazı boşlukların, üretici olmayan kimseler tarafından kötü amaçlı doldurulmasının faturası
üreticimize kesilmekte ve dolayısıyla üreticimiz mağdur edilmektedir. Oysa sistemin durdurulması veya kaldırılması yerine, onu
işler hale getirecek şekilde ıslah edilmesi daha akılcı bir uygulama
olacaktır.
Ürün pazarlamasında, birliklerin üyelerine yardımcı olabilmesi
hususunda bir yasal düzenleme olmadığından, bu hususta birlikler maalesef pasif durumdadırlar. Ürün satışlarının birlikler ve
kooperatifler kanalı ile yapılmasını teşvik edici yasal düzenlemeler
acilen yapılmalıdır.”

Today when the high cost of agricultural credits are also added it is
not difficult to guess the level the production costs have reached.
Despite these high costs, the product incentives and supports are
lower than countries in EU that we are planning to become member. The basic input costs and agricultural credit interests should
be lowered which is our demand for many years. The introduction
of a product which will be consumed in 12 months in one month
creates an environment against the producer in terms of demand
supply balance especially in one month’s period which is harvesting time prices are occasionally decreased below the costs. In this
regard, we think that the government’s applications through the
office such as taking in consignment or taking in consignment on
place are positive but not necessary. Because the bad intentioned
use of some gaps in the system by people who are not producers are paid off by our producers and thus our producers are kept
injured. However, instead of stopping or removing the system,
improving it to make it more operable will be a more reasonable
action. In product marketing since there is no legal adjustment for
associations help its members, the associations are unfortunately
passive in that sense. The legal regulations which will promote
product sales through associations and cooperatives should urgently be issued.”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis:

“2010 yılında pirinç fiyatlarında artış olmayacak”
The Chairman of the Board of Directors of Reis Gıda Mehmet Reis:

“There will be no increase in rice prices in 2010”
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, son 5 yılda çeltik
üretiminin yüzde 100 arttığını, bu yıl da üretimde en az yüzde 5’lik
artış beklediklerini söyledi. Pirinç üretiminin 450 bin ton seviyesinde gerçekleşeceğini vurgulayan Reis, tüketicinin ucuza pirinç
yiyebileceğini ifade etti.
Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin dünyadaki diğer ülkelerle
kıyaslandığında orta sıralarda yer aldığını kaydeden Reis, “İyi bir
planlama ile Türkiye, 1980’li yıllarda olduğu gibi etkin ihracatçı ülkelerden biri haline gelebilir.

The Chairman of the Board of Directors of Reis Gıda Mehmet Reis
said that in the last 5 years rice production increased by 100 per
cent and they are waiting for at least 5 per cent increase this year
in production too. Reis emphasized that the rice production will
be realized at 450 thousand tons level and said that the consumer
will eat the price at cheaper price.

Güney Marmara’da ve Batı Karadeniz’de bir miktar daha pirinç
ekilebilir arazi var. O bakımdan ihracat çok da uzak değil” dedi.

Reis mentioned that as compared to other countries Turkey’s agricultural potential is at medium level and he continued, “With a
good planning Turkey may become one of the efficient exporting
countries as in 1980s. If a serious agricultural policy is applied in
our country and this becomes a strategic target, if it is considered
as a national security policy followed by all governments during 15-20 years we have the potential of becoming an exporting
country in rice. The production increased in rice in the last years.
It is possible to make a little bit more production increase. There is
still some lands that can be cultivated with rice in Southern Marmara and Western Black Sea. For that reason, export is not too far
away”

Geçtiğimiz yıl pirinç tüketiminin çok iyi olduğunu, piyasaların
rahatladığını belirten Reis, “Türkiye’de bu yıl fiyat artışı beklemiyoruz. Daha dengeli ve makul piyasa koşulları hâkim olacak” diyerek
açıklamasını noktaladı.

Reis mentioned that in the last year rice consumption is very good
and the markets are relieved and ended up his speech as follows.
“We do not expect price increase in Turkey this year. More balanced and reasonable market conditions will reign”. .

Ülkemizde ciddi bir tarım politikası uygulanır ve stratejik bir hedef
haline getirilirse, 15-20 yıl boyunca tüm hükümetler tarafından
takip edilen bir milli güvenlik politikası gibi düşünülürse, pirinçte
ihracatçı ülke olma potansiyelimiz var. Pirinçte son yıllarda üretim
arttı. Bir miktar daha üretim artışı yapmak mümkün.
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PİRİNCİN KALİTE ÖZELLİKLERİ

QUALITY FEATURES OF RICE

Çeltik kalite kavramı; çiftçiye, fabrikatöre, market sahibine ve
tüketiciye göre değişmektedir. Çiftçi ürününü daha kolay satmak için kaliteli ürün üretmeyi düşünmektedir. Bunun yanında,
fabrikatör ise satın aldığı ham çeltikten daha fazla pirinç elde
edebilmek amacıyla, pirinç randımanın yüksek olmasını ister.
Market sahipleri temiz, görünüşü iyi, kalitesi standartlara uygun
ve iyi ambalajlanmış ürün satmayı tercih ederler. Diğer taraftan
tüketiciler ise pişme ve yeme kalitesini dikkate alırlar.

Rice plant quality concept depends on the farmer, producer, market owner and consumer. The farmer thinks about producing quality product to sell easier. On the other hand, the producer wishes
the rice crop be high to obtain more rice out of the raw rice plant
he buys. The market owner prefers selling clean, good looking,
well packaged products in compliance with standards.

Pirinç dane kalitesi üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar,
değirmencilik kalitesi, dane şekli ve görünüşü ile pişme kalitesidir.

The rice grain quality is summarized under three main headings.
These are milling quality, grain form and appearance and cooking
quality.

Pirinç Randımanı
Pirinç fabrikatörleri açısından en önemli özellik, pirinç randımanıdır.
Pirinç randımanı; belirli bir miktardaki ham çeltiğin, kavuzlarının
soyulup parlatılmasıyla elde edilen beyazlatılmış pirinç oranı
ile ölçülür. Buna toplam pirinç randımanı denir. Bundan kırık
danelerin ayrılmasından sonra, kırıksız pirinç randımanı ortaya
çıkar.
Toplam pirinç randımanı ülkemizde üretilen çeşitlerde
%70-73 arasında değişir. Kırıksız pirinç randımanı değeri ise %5565 arasındadır.

Rice Crop
The most important feature in terms of rice producers is the rice
crop. The rice crop is measured by the whitened rice ratio obtained
by peeling and polishing the raw rice’s husks in certain amount.
This is called total rice crop. After separating cracked grains, the
crack grain crop is obtained.

Kargo pirinçten kepek ve embriyonun temizlenmesi ile
beyazlatılmış (parlatılmış) pirinç elde edilir. Genelde, %1826 arasında değişim göstermesine rağmen, kabuk oranı ham
çeltiğin %20-22’sini içermektedir. Kepek ve embriyo ise danenin
%8-10’nunu teşkil eder.

Besides, the consumers care for the cooking and eating quality.

The total rice crop varies between 70-73% in the varieties produced in our country. The value for uncracked rice crop is between 55-65%.
By cleaning the bran and the embryo from the shipped rice whitened (polished) rice is obtained. In general, as it changes between
18-26% the shell rate includes 20-22% of the raw rice. The bran
and embryo consist 8-10% of the grain.
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Dane Boyutu, Şekli ve Görünüşü
Dane boyutu ve şekli için tercih, bir grup tüketiciden diğer grup
tüketiciye değişmektedir. Bazı etnik gruplar, kısa yassı daneleri
tercih ederler. Bazıları ise orta uzun veya ince uzun daneli pirinçleri satın almaktadırlar. Çeltik çeşitleri, tane uzunluğuna göre,
uzun, orta ve kısa ve tane şekline göre ise, yuvarlak, ince ve kalın
şeklinde sınıflandırılırlar. Genelde ince uzun taneli çeşitler, tropikal
bölgelerdeki Asya ülkelerinde tercih edilir. Ilıman iklim bölgelerinde ise kısa ve orta taneli çeşitlerin pirinçleri tüketilir.

Grain Size, Form and Appearance
The preference of grain size and form changes from one consumer group to another. Some ethnical groups prefer short flat grains.
Some buy longer or thin long grain rices. The raw rice sorts are
classified according to grain length as long, medium and short
and according to grain form as round, thin and thick. Generally
thin long form types are preferred in Asian countries in tropical
regions. In warm climate regions short and medium grain type
rice is consumed.

Dane Görünüşü
Dane görünüşü, tüketiciler bakımından çok önem taşımaktadır.
Çoğu ülkede, temiz, parlak ve beyaz göbeklilik içermeyen camsı
yapıya sahip ve mat görünüşlü pirinç tercih edilir. Fakat
piştikten sonra bütün daneler camsılaşır ve beyaz göbeklilik
pirinç lezzetini değiştirmez.

Grain Appearance
Grain appearance is extremely important for consumers. In many
countries clean, brilliant and white
rice not having paunchiness, of
transparent nature and opaque looking rice is preferred. However after it
is cooked all rice become transparent and white paunchiness does not
change the rice flavour.

Tebeşirsi daneler, camsı danelerden daha az pazar değerine
sahiptir. Bazen çeltik, erken hasat edildiğinde, olgunlaşmamış
daneler, pirinç içerisindeki tebeşirsi dane oranını arttırır.
Tebeşirsi dane oranını azaltmak
için, mahsul tam olgunlaşması
sağladıktan sonra hasat yapılmalıdır.
Beyaz göbeklilik, genetik ve çevre
faktörlerinden kaynaklanmaktadır.
Bazı çeşitler, çevre faktörlerine bağlı
olmaksızın, genetik yapı özelliğinden
dolayı, beyaz göbekli olur (Foto-1).
Dane görünüşünü önemli ölçüde,
endospermin parlaklık ve beyaz
göbeklilik miktarı belirler.
Resim - Photo 2
Pişme Ve Yeme Özellikleri
Pişme kalitesi; amiloz içeriği, jelatinleşme sıcaklığı, dane uzanması,
pirincin su alması ve aroma gibi birçok fiziko kimyasal karakter
tarafından belirlenir.
Amiloz İçeriği
Nişasta kuru pirinç danesinin %90’nını oluşturmaktadır. Bu
nişasta, amiloz ve amilopektin içermektedir. Amiloz içeriği pirincin pişme ve yeme kalitesini önemli ölçüde belirlemektedir.
Amiloz içeriğinin artmasıyla, pişmiş pirinç yendiğinde daha sert
olur. Yüksek amilozlu pirinç piştiğinde, oldukça kuru, tane tane
ve daha az yumuşaktır, kuruduklarında sertleşir. %10-20 arasında
düşük amiloz içeriğine sahip bütün Japonica çeşitleri, piştiğinde
nemli ve yapışkan ve parlak yapıda pilav verirler. Fazla pişirilirse
parçalanarak, küçük parçalara ayrılırlar.
Amiloz içeriği bakımından çeşitler şu şekilde sınıflandırılırlar;

Sınıf
Amilozsuz
Düşük amilozlu
Orta amilozlu
Yüksek amilozlu

Chalk like grains have less market
value than glassy grains. Sometimes,
when the raw rice is harvested the
immature grains increase the chalk
Resim - Photo 1
like grain rate in the rice. In order to
decrease the chalky grain rate the
crop should be harvested after the product is fully mature.
White paunchiness is based on genetics and environmental
factors. Some types are paunchy due to their genetic nature
regardless of the environmental factors (Photo -1). The grain
appearance is mostly determined by endospermin transparency and paunchiness quantity.
Cooking and Eating Characteristics
The cooking quality is determined by many physical and chemical properties such as amylase content, gelatinization warmth,
grain length, water intake of the rice and aroma.
Amylase Content
The starch makes 90% of the rice grain. This starch contains amylase and amylopectin. Amylase content determines the cooking
and eating quality of the rice significantly. With the increase of
amylase content, cooked rice is tougher when eaten. When high
amylase rice is cooked it is highly dry, grainy and less soft, when
dried they get tougher. Japonica types having low amylase content between 10-20% yield to humid and stick and bright rice
cook. When over cooked they break up into small pieces.
The varieties are classified as follows in terms of amylase content.
Class
Without amylase
Low amylase
Medium amylase
High amylase

Amiloz içeriği (%)
0-2
8-20
21-25
25’den fazla
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Amylase content (%)
0-2
8-20
21-25
more than 25

Jelatinleşme Sıcaklığı
Pişme süresi, jelatinleşme sıcaklığı tarafından belirlenir.
Jelatinleşme sıcaklığı, nişastanın fiziko kimyasal bir özelliğidir.
Jeletinleşme sıcaklığı, nişastanın tekrar eski halini almayacak
şekilde, sıcak suda kabarmaya başladığı ve kristalliğini kaybettiği
sıcaklıktır.
Nişasta granülleri belirli bir sıcaklıktan sonra dağılmaya başlar. Bu
dağılma işlemi 55-79 º C arasındaki sıcaklıkta meydana gelmektedir. Çeşitler, 55-69 º C arasında jelatinleşme sıcaklığına sahip
olanlar düşük, 70-74 º C arasındakiler orta ve 75-79 º C olanlar ise yüksek jelatinleşme sıcaklık isteği olan çeşitler şeklinde
sınıflandırılırlar.

Gelatinization Warmth
The cooking time is determined by gelatinization temperature.
Gelatinization temperature is a physico chemical property of the
starch. Gelatinization temperature is the temperature when the
starch starts rising and losing its crystallization in hot water not
to return to its oldest form again. Starch granules starts scattering
after a certain temperature.
This scattering operation occurs in 55-79ºC temperature. The varieties are classified as low for those having gelatinization temperature between 55-69ºC, medium for those having gelatinization temperature between 70-74ºC and high for those having
gelatinization temperature between
75-79ºC.

Dane Uzaması
Pişmiş danelerin uzama oranı; pişmiş danelerin, pişmemiş
dane uzunluğuna bölünmesi ile bulunur. Çeltik çeşitleri,
piştiklerinde dane uzama oranları değişir. Bazıları çok uzadığı
halde, bazıları istenen ölçüde uzamaz.
Pişmiş Pirincin Su Alması ve Hacim
Artışı
Bu özelliğin belirlenmesinde amaç,
pirincin pişme sırasında, su almasını
ve su alımından sonra meydana gelen hacim artışını belirlemektir. Pirincin su alması ve hacim artışı çeşitlere
göre değişmektedir.
Aroma
Aroma pirincin, her ülke tüketicisi Resim - Photo 3
için fazla önem taşımayan bir kalite
özelliğidir. Aromatik çeltik çeşitleri, Asya’nın bazı belirli bölgelerinde tercih edilir. Pakistan ve Tayland, Basmati 370 ve Khao, Dawk
Mali gibi aromatik çeltik çeşitlerinin önemli kaynak merkezleridir.
Aromatik çeltik çeşitlerinin çoğu Indica grubuna aittir. Ayrıca, her
çeşit kendine has bir lezzet özelliğine sahiptir.
Çeltik dünyada, insan beslenmesi için buğdaydan sonra gelen
önemli tahıl ürünlerinden biridir. Yüksek verim ve kaliteyi birlikte
düşünmek, günden güne çok önem taşımaya başlamıştır.
Çeşitlerin genetik özelliği yanında, çok sayıdaki hava sıcaklığı, su
ve ışık gibi çevre faktörleri ile sulama, toprak veriliği, tarla hazırlığı,
gübreleme, ekim sıklığı, tohum kalitesi, hastalık ve zararlılar, hasat
zamanı, kurutma, ham çeltiğin kalitesi, depolama, pirince işleme
ve çeşit seçimi gibi insanların meydana getirdiği faktörler, pirinç
kalitesini etkiler. Pirinç kalitesini iyileştirmek için çevre faktörlerini
değiştiremeyiz.

Resim - Photo 3

Grain Longevity
The longevity rate of cooked grain is
obtained by the division of cooked
grains to uncooked grain length.
The rice varieties change according
to grain longing rates when cooked.
Some grows longer while other do
not get long enough.

Water Intake of Cooked Rise and Volume Increase
The purpose of this feature is to determine the water intake
of the rice during cooking and volume increase occurred after water intake. The rice water intake and volume increase
change according to varieties.
Aroma
Aroma is a feature which does not have too much importance for
each country consumer. Aromatic rice plant types are preferred
in some specific regions of Asia. Pakistan and Thailand are important source centers for aromatic rice plant types as Basmati 370
and Khao, Dawk Mali.
Most of the aromatic raw rice types belong to Indica group. Also,
each type has specific flavour.The rice plant is the most important grain product after wheat for human nourishment. Combining high efficiency with quality becomes more important day by
day.

Ancak, insanların meydana getirdiği hataların zararını asgari seviyeye indirebiliriz.

Besides the genetic features of the varieties, many environmental
factors such as air temperature, water and light and human related factors such as irrigation, earth productivity, fields’ readiness,
fertilizers, planting frequency, grain quality, diseases and pests,
harvesting time, drying, rice plant quality, warehousing, rice processing and variety selection affect the rice quality. We cannot
change environmental factors to improve rice quality. However
we can reduce the harms caused by human errors to minimum
level.

Burada kısaca, çeşit seçimi, tohum kalitesi, hasat zamanı, kurutma
ve depolama, ham çeltiğin kalitesi ve pirince işleme gibi faktörlerin pirinç kalitesine olan etkileri tartışılacaktır.

Here we will briefly discuss the effects of the factors like type selection, grain quality, harvest time, drying and warehousing, rice
plant quality and rice processing factors on the rice quality.
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Çizelge 1. Yüzde 14 rutubette mahsulden elde edilen pirinç ürünlerinin yaklaşık besin değerleri (100 gr örnekte) (juliano, 1985)
Table 1. Approximate food values of the rice products obtained from crops under14% humidity (in 100g sample) (juliano, 1985)

Çizelge 2. Amerika’da üretilen, farklı tane boyutlarına sahip çeltik çeşitlerinin bazı kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri
Table 2. The chemical and physico chemical properties of rice plant types produced in America and having different grain sizes

Pirinç Kalitesine Etki Eden Bazı Önemli Faktörler

Some Important Factors Affecting Rice Quality

Çeşit Seçimi
Yüksek besin maddesi içeren çeşitlerde, uygun bir gübreleme
yoluyla, pirinç kalitesi ve besin içeriği geliştirilebilir. Çeşitlerin besin maddesi alımı ve değerlendirme etkinliği özelikleri farklıdır. Besin maddesi içeriği pirinç kalitesini etkiler. Bu farklılıklar, kaliteli ve
besin değeri yüksek çeşitlerin seçimini kolaylaştırır. Aynı zamanda,
çeşitlerin tane boyutu ve yapısı pirinç randımanı üzerinde önemli
etkiye sahiptir . Kısa veya orta tane uzunluğuna sahip çeşitler, uzun
taneli çeşitlerden daha yüksek kırıksız pirinç randımanı sonucu
verirler. Diğer taraftan, camsı tane yapısında olan çeşitler, tebeşirsi
tane özelliği taşıyan çeşitlerden daha yüksek pirinç randımanına
sahiptirler.

Type Selection
In types with high nourishing content the rice quality and nourishment content can be developed with convenient fertilizer. The
varieties’ nutritive intake and assessment activity are different.
The nutrition content affects the rice quality. These differences
make the selection of high quality and nutrition types easier. At
the same time, the grain size and nature of the types have important impact on the rice crop. Varieties with short and medium
longevity result in higher uncrushed rice crop than long grains.
On the other hand, glassy grain varieties have a higher rice crop
than chalky varieties.

Kullanılan Tohumun Kalitesi
Ekimde kullanılan tohumun kalitesi, ürün verimi ve pirinç
randımanı üzerinde etkili olmaktadır. Kırmızı çeltikten ari ve diğer
çeşitlerin tohumlarını içermeyen, temiz ve sertifikalı tohum kullanmak ürünün ve bu üründen elde edilecek pirincin kalitesini
arttırmaktadır.

Quality of the Seed Used
The quality of the seeds used in planting affect the productivity
and rice crop. Using clean and certified seed which does not include other varieties’ seeds and free from red rice plant increase
the quality of the product and the rice which will be obtained
from this product. If products containing red rice plant are used,
then productivity and rice crop are diminished.
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Kırmızı çeltik içeren mahsuller, tohum olarak kullanılırsa, ürün
verimi ve pirinç randımanı azalır. Bu nedenle, çiftçilerimiz, en az iki
yılda bir, tohumlarını değiştirip sertifikalı tohum ekmelidirler.
Hasat Zamanı
Çeltik, salkımların %80’nin saman rengini aldığı ve salkımların alt
kısmındaki danelerin sert mum olum devresine ulaştığı devrede
hasat edilmelidir.

For this reason our farmers must plant certified seeds changing
their seeds at least once in two years.
Harvesting Time
The rice plant should be harvested when the bunches get 80%
straw color and the grains below the bunches reach to hard candy
state.

Grafik 1. Farklı çeltik çeşitlerinde hasat tane rutubeti ile toplam pirinç randımanı arasındaki ilişki (Sürek ve ark., 2005).
Graphic 1. Relation between the harvested grain humidity and total rice crop in different rice plant varieties (Sürek et al, 2005)

Grafik 2. Farklı çeltik çeşitlerinde hasat tane rutubeti ile kırıksız pirinç randımanı arasındaki ilişki (Sürek ve ark., 2005).
Graphic 2. Relation between the harvested grain humidity and uncrushed rice crop in different rice plant varieties (Sürek et al,
2005)
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Sürek ve ark., (2005) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde,
2001 ve 2002 yıllarında, Baldo, Kıral, Rocca ve Osmancık-97
çeşitlerini kullanarak yaptıkları uygun hasat rutubetini belirleme
çalışmasında, farklı zamanlarda uygulanan hasat işlemlerinin toplam ve kırıksız pirinç randımanları, kırık tane miktarı, çeltik bin
tane ağırlığı, ham ve lekeli tane, steril ve dolmamış tane oranı ve
çimlenme özellikleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.

Sürek et al (2005) analyzed the effects of harvesting works applied at different times on the total and uncrushed rice crops,
uncrushed grain amount, raw and stained grain, sterile and non
filled grain ratio and germination properties in the harvest humidity determination work realized by using Baldo, Kiral, Rocca
and Osmancık-97 types during 2001 and 2002 in Trakya Agricultural Research Institute.

İncelenen karakterler bakımından kabul edilebilir değerler
%21-24 arasındaki hasat tane rutubet içeriği değerlerinde elde
edilmiştir. Erken hasatlarda, toplam ve kırıksız pirinç randımanları,
kırık tane miktarı, çeltik bin tane ağırlığı, ham ve lekeli tane, steril
ve dolmamış tane oranı değerleri yüksek çıkmıştır. Diğer taraftan hasadın gecikmesi durumunda bu değerlerde düşme söz
konusu olmuştur. %25’den fazla rutubet içeren mahsullerin
hasadından elde edilen ürünlerde, çimlenmede bir düşme
gözlenmiştir. Bu araştırmanın 2001 yılına ait toplam ve kırıksız
pirinç randımanı sonuçları, Grafik-1 ve Grafik-2’de verilmiştir.
Bu araştırmanın sonucu, yüksek pirinç randımanı ve pirinç kalitesi için çeltik mahsulü tanelerinin tarlada %21-24 arasında
rutubet içerdiğinde hasat edilmesi
gerektiğini göstermektedir.

The acceptable values in terms of analyzed properties are obtained between 21 to 24% harvested grain humidity content.
In early harvests, the total and uncrushed rice crops, uncrushed
grain quantity, rice plant thousand grains weight, raw and
stained grain, sterile and unfilled
grain ratio values appeared high.
On the other hand the delay in harvesting brought reductions in these
values. In products obtained from
the harvest of the products having
more than 25% humidity, a fall in
germination has been observed. The
total and uncrushed rice crop results
of this research for 2001 were given
in Graphic-1 and Graphic-2. This research result indicates that for high
Resim - Photo 4
rice crop and rice quality the rice
product grains should be harvested
in the field when they include 21 to 24% humidity.

Sürek ve Beşer. (1998) tarafından
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan bir başka
araştırmada, bölge için en uygun
çeltik hasat zamanı çiçeklenmeden
49 gün sonra olduğu tespit edilmiştir.
Bu devrede hasat edildiğinde, dane
verimi ve pirinç randımanı en yükResim - Photo 5
sek, pirinçte ham dane oranı ise en
düşük seviyede olmuştur. Bu zamanda, yapılan hasatta, danedeki rutubet oranının %24 civarında
olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucu, geç ekimlerde, bu
sürenin bir hafta öne alınabileceğini göstermiştir.
Kurutma ve Depolama
Çeltik hasat edildiği zaman, % 20- 25 rutubet içermektedir.
Depolamadan önce rutubet içeriği
%14 ‘e
düşürülmelidir. Çeltiğin
mikroorganizma ve
böceklerin
faaliyetleri sonucu
kalitesinin
düşmemesi için hasattan sonra 12
saat içerisinde kurutulmalı ve bu
süre 24 saati geçmemelidir.
Çeltikten elde edilen pirinç
danelerinin sağlam olması istenir,
pirinç mahsulü içerisinde sağlam
danelerin çokluğu, onun pazar
Resim - Photo 7
değerini arttırır. Kırık oranını minimuma düşürmek için kurutma sıcaklığının ve kurutma süresinin
çok iyi ayarlanması gerekmektedir. En uygun kurutma şartlarının
belirlenmesi, aynı zamanda çeşide ve danelerin içerdiği rutubet
oranına da bağlıdır. En iyi kurutma yöntemi, mekanik kurutucularda mesulün kurutulmasıdır.

In another research conducted by Sürek and Beşer (1998) in
the Trakya Agricultural Research Institute it was found out that
the most suitable rice plant harvest time for the region was
49 days after blossoming. When harvested at that time, the
grain productivity and rice crop was
the highest while the raw grain rate
in rice was lowest. At harvest made
at that time it was found out that the
humidity rate of the grain is around
24%. At the end of the research, in
late planting this time can be taken
one week prior.
Drying and Warehousing
When rice plant is harvested it inResim - Photo 6
cludes 20-25% humidity. Before
warehousing the humidity content
should be lowered to 14%. To prevent quality loss due to various microorganism and pest activities, they should be dried
within 12 hours after the harvest and this period should not
exceed 24 hours. The rice grains to be obtained from the rice
plant are desired to be stable, the high amount of stable grains
in the rice product increases its market value. To minimize the
uncrushed ratio the drying temperature and time should be regulated very well.
Determining the most convenient drying conditions depends on
the humidity ratio contained by the grain and variety. The best
drying method is drying the product in mechanical drying.
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Ancak, güneşte kurutmaya nazaran, gölgede serilerek kurutma,
pirinç randımanını önemli ölçüde iyileştirmektedir. Çeltik depolanacak ortamların serin, rutubetsiz ve havadar olması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan ortamlarda depolanan ürünlerde, zamanla önemli kalite kayıpları meydana gelir. Eğer depolama, 15 º
C’nin üzerinde sıcaklıklarda yapılırsa, depolamanın ilk 3-4 ayında,
çeltiğin kimyasal yapısında şu önemli değişiklikler meydana gelir;
1-Aroma kaybı olur, 2-Toplam ve kırıksız pirinç randımanı azalır,
3-Tedrici olarak taneler sertleşir, 4-Su alımı ve hacim artışı olur,
5-Hazmedilebilir nişasta ve protein içeriği azalır, 6-Yağ asitleri
oranı artar, 7-Yumuşaklık ve elastikiyet azalır.
Ham Çeltiğin Kalitesi
Ham çeltiğin kalitesini, bir çok parametre belirlemektedir.
Bunlar, çeltik dane rutubeti, ham çeltiğin temizliği, kırık dane
miktarı, olgunlaşmamış dane, lekeli zarar görmüş dane,
kırmızı çeltik ve çeşit safiyetidir.

However, as compared to drying under the sun, drying under
shadow improves the rice crop significantly.
The places where rice plant will be stocked should be cold, moisture free and ventilated. In products stocked in areas not complying with these conditions, important quality losses occur. If the
warehousing is done in temperatures over 15ºC, following important changes will occur in the chemical structure of the rice plant
in the first 3-4 months of warehousing;
1- Aroma loss occurs, 2- Total and uncrushed rice crop diminishes,
3- Grains get though gradually, 4– Water intake and volume increase occur, 5- Digestive starch and
protein content diminishes, 6-Oil
acid ratio increases,
7- Softness and elasticity diminishes.

Tane Rutubet İçeriği: %14 rutubet oranında, optimum pirinç
randımanı elde edilir.
Mahsülün Temizliği: Mahsulün
içinde, yabancı madde içeriğinin
fazla olması, pirinç randımanını
düşürmektedir (Foto-2).
Kırık Tane Oranı: Ürün içerisinde,
hasat-harman sırasında meydana
gelmiş, kırık tane miktarı artarsa, bu
doğrudan doğruya kırıksız pirinç
randımanını düşürür (Foto-3).

Resim - Photo8

Grain humidity content: Optimum
rice crop is obtained in 14% humidity ratio. Product clarity: The
high amount of foreign particle in the product diminishes rice
crop (Photo-2).

Resim - Photo 9

Olgunlaşmamış Taneler: Olgunlaşmamış
taneler, yüksek bir kabuk ağırlığı ve düşük kargo pirinç
randımanı sonucunu verir. Olgunlaşmamış kargo taneler, ince
ve tebeşirsi yapıdadırlar. Pirince işleme sırasında kırılırlar veya
un halinde kepeğe karışırlar (Foto-4 ve Foto-5).
Lekeli ve Zarar Görmüş Taneler: Tarlada kötü hava koşulları
ve mikroorganizma faaliyetiyle, taneler üzerinde meydana gelen siyah ve kahverengi lekeler, pirinç kalitesini düşürür (Foto-6 ve Foto-7).
Kırmızı Çeltik: Bunlar, kırmızı
perikarplı tanelerdir (Foto-8). Endosperm üzerindeki kırmızı renkli
kısım, parlatmayla temizlenebilir.
Ancak, parlatma pirinç randımanını
düşürmektedir. Kırmızı taneler tam
olarak beyazlatılamamakta ve üzerlerinde kırmızı çizgiler kalmaktadır
(Foto-9).

Rice Plant Quality
Raw rice quality is determined by
many parameters. Those are rice
plant humidity, raw rice plant clarity,
crushed grain quantity, immature
grain, stained damaged grain, red
rice plant and type purity.

Crushed grain ratio: If in the product the crushed grain quantity occurred in harvest-blending augments, this directly lowers uncrushed rice crop (Photo-3)
Immature Grains: Immature grains
result in high shell weight and low
shipped rice crop. Immature shipped
grains are of thin and chalky structure.

Resim - Photo 10

They are broken down during process
into the rice and are mixed in bran as
flour (Photo 4 and Photo 5).

Stained and Damaged Grains: Black
and brown stains occurred on the grains due to bad air conditions in the field and microorganism activity lower the rice
quality (Photo 6 and Photo 7).

Resim - Photo 11

Çeşit Safiyeti: Eğer ürün, tane boyutları farklı çeşitlerin karışımını
içeriyorsa; yüksek derecede kırılma, daha düşük pirinç randımanı
ve düşük pirinç kalitesi gibi sonuçlar verir.

Red Rice Plant: Those are red pericarp grains (Photo 8). The
red color part on the endosperm can be cleaned with polishing. However, polishing diminishes rice crop. Red grains cannot
be fully whitened and red lines remain over them (Photo-9).
Type Purity: If the product contains a blend of different types,
this results in high crushing degree, lower rice crop and lower rice
quality.
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Pirince İşleme
Pirince işleme, önce taneler üzerindeki kavuzların soyulması ve
kargo pirinç elde edilmesi, daha sonra kargo tanelerin beyazlatılıp
parlatılması şeklinde birbirini takip eden bir süreçtir (Foto-10).
Pirince işleme sırasında, kavuz soyma ve parlatma işlemini yapan
makinelerin devir ayarları iyi yapılarak, kırık oranı asgari seviyeye
düşürülebilir. Ayrıca, kuru ve rutubetli mahsuller karıştırılarak
işlenmemelidir. Eğer işlenirse, kırık miktarı artar ve pirinç randımanı
düşer. Çeltik mahsulünün %14-15 tane rutubetinde işlenmesi, iyi
pirinç randımanı sonucu verir (Foto-11).
Bor hariç, bitkilerin gelişmesi için gerekli besin elementlerinin
hepsi, aynı zamanda insan ve hayvanların gelişmesi içinde önemlidir. Yetiştirilen ürünler, yalnız insanlara organik madde sağlamaz,
N, P, ve K gibi makro elementler yanında, Ca, Mg, S, Na gibi ikinci
derecede gerekli olan elementler ile Cu, Fe, Mn, Zn bibi mikro besin elementlerini de sağlar. Çeltik insanların ana besin elementlerinden birisidir ve onun besin kalitesi doğrudan doğruya insanların
sağlığını etkiler. Vitaminler, mineral maddeler ve yüksek lysine
içerikli protein, danenin embriyo ve dış çeperinde bulunur. Bunun
yanında, iç kısmı daha düşük besin maddesi içerir. Bunun sonucu,
pirince işleme sırasında, besin maddelerinin bir kısmı kayıp olabilir. Daha düşük derecede, bir pirince işleme; yani dane üzerindeki
tabakaların daha az inceltilmesiyle, besin maddesi kaybı asgariye
indirilebilir. Bu özellikle B vitamini için önemlidir.
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Penetration into Rice
Penetration into the rice is a process made of consequent stages
such as first peeling of husks on the grains and obtaining shipping
rice and then whitening and polishing shipping grains. (Photo 10).
During penetration into the rice, the adjustments of the machines
making the peeling of husks and polishing should be well performed and the crush ratio can be minimized. Also, the dry and
humid products should not be processed by mixing. If processed,
the crush quantity augments and rice crop diminishes. The processing of rice plant product with 14-15% grain humidity results
in good rice crop (Photo 11).
All nutrition elements other than boron required for plants’ growth
are also important for both human and animal development. The
cultivated products provide not only organic substances for people but also micro nutrients such as Cu, Fe, Mn, Zn as well as elements of secondary degree such as Ca, Mg, S, Na. Rice plant is one
of the essential nutrients of human beings and its quality directly
affects people’s health. Vitamins, minerals and high lysine content
protein are found in the embryo and outer layer of the grain. Consequently, the outer part contains lower nutrients. Consequently,
during penetration in the rice some nutrients may be lost. At a
lower degree this penetration into the rice can be minimized with
lesser thinning of the layers on the grain and nutrient loss. This is
particularly important for vitamin B.
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Photo-2 – Farmer product rice plant (H Sürek)
Photo-3 Crushed rice grains (H. Sürek)
Photo-4 Immature green grains (H. Sürek)
Photo-5 Chalky grains (H. Sürek)
Photo-6 Stained rice grains (H. Sürek)
Photo-7 Stained, chalky, green and damages rice grains (H Sürek)
Photo. 8. White grain (Left) and red grain (Right) (H Sürek) .
Photo-9 Processed red lined rice grains (H. Sürek)
Photo-10 Rice plant, shipping and rice grains (H. Sürek)
Photo 11 – Quality and well processed rice product (H. Sürek)
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Tahıl ihracatı Ukrayna’da görece iyi bir hızda sürüyor. Yeni buğday
standartları Ukrayna Buğdayının yeniden sınıflandırmasına yol
açtı.
Genel Bilgiler
Ukrayna Ziraat İşleri Bakanlığı (MAPU) Ukrayna zirai şirketlerinin
ve çiftçilerin 6.8 milyon hektardan ortalamada 37 milyon tahıl elde
ettiklerini ve bunun da hektar başına tahmini 2.82 ton anlamına
geldiğini bildirdi.

Grain export sales continue at a relatively good pace. New wheat
standarts led to a reclassitification of Ukranian Wheat.
General Information
The Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (MAPU) reports that
Ukranian agricultural companies and farmers have already over
37 million tons of grains from 6. 8 million ha with average yield
estimated at 2. 82 tons per ha. Harvesting of buckwheat and millet continues with respectively 28 % and 53 % of planted area
harvested. Ukraine exported over 3. 6 million tons of grains in
July- August 2009. Introduction of a new wheat standart provoked some concern among producers, but the convergence of
wheat standarts to international practices may have some positive impact in long run.

Karabuğday ve darı hasadı yapılan ekili alanların sırasıyla %28 ve
%53’ünde sürmektedir. Ukrayna Temmuz-Ağustos 2009’da 3.6
milyon tonun üzerinde tahıl ihraç etti. Yeni buğday standardının
sunulması üreticiler arasında belli bir endişe yarattıysa da buğday
standartlarının uluslar arası uygulamalara dönüştürülmesi uzun
vadede olumlu etkiyi yaraUkrayna, dünyanın en büyük buğday
tabilir.
Üretim
25 Ağustos 2009 itibarıyla
Ukrayna Bakanlığının işleme verilerine dayanarak;
Ukraynalı ziraat şirketleri
ve çiftçiler 21.7 milyon ton
buğday ve 12.77 milyon ton
arpa hasat etmişti, bu da
sırasıyla hektar başına ortalama 3.2 ton (yılda %-16)
ve 2.53 ton (yılda %-21)
anlamına gelmekteydi.

ihracatçılarından biridir, tahıl üretim kapasitesi,
bazen zorluk yaratan iklime rağmen yerel ihtiyaçları
aşmaktadır. Altyapı sorunları ülkenin dünyanın geri
kalanına tahıl göndermesini engellemektedir ancak Ukrayna’nın yerel ulaştırma sektörü ve ihracat
imkanları gelişmiştir.
Ukraine is among the world’s biggest wheat exporters, with a grain production capacity which far
exceeds its domestic needs, despite a climate that
sometimes creates difficulties.Infrastructure problems
have held back the country’s capacity to ship grain
to the rest of the world, but Ukraine’s domestic transport sector and export facilities have improved.

Ortalama sonuçlardaki düşüş 2009 tahıl hasadı için
daha kötü hava koşullarına
ve kredi sıkıntısıyla ilgili
mali zorluklara bağlı olarak
zirai girdilerin düşük oranda kullanımına bağlıydı.

Tüketim
Ukrayna’lı büyük ve orta değirmenler Temmuz 2008’de yaklaşık
200.000 ton un ürettiler bu 186.000 ton buğday unu ve 15.000
çavdar unu dahil. 2008/2009’da büyük ve orta işletmelerin un
üretimi 2.6 milyon tona düştü, bu da 2007/2008’den %8 azdır.
2009/2010 pazarlama yılına ilişkin buğday ihracat tahminlerinde
tutucu davranarak, kısmen yüksek buğday stokları sayesinde
buğday hasadındaki düşüşe rağmen, buğday tüketiminin geçen
yıl düzeyine yakın kalması bekleniyor.
Ticaret
Ön verilere dayanarak Ukrayna, Ağustos 2009’da ihraç edilen 1.9
milyon ton dahil 2009/2010 pazarlama yılının başından bu yana
(Temmuz-Ağustos) 3.6 milyon tonun üzerinde tahıl ihraç etmiştir.
Buğday ihracatçıları Ağustos 2009’da yaklaşık 1.1 milyon tona
ulaşmış, toplam pazarlama yılı buğday ihracatını (TemmuzAğustos) 1.7 milyon tona çıkarmıştır.

Production
By August 25, 2009, based
on operative data of the
Ministry of Ukraine. Ukrainian agricultural companies
and farmers had harvested
21. 7 million tons of wheat
and 12. 77 million tons of
barley with average yields
of 3.2 tons per ha ( -16 %
year over year) and 2.53
tons per ha. The decrease
in average yield is partially
attributed to less favorable
weather conditions for the
2009 grain crop, as well as
to lower use of agricultural
inputs, due the financial
constraints related to the
credit crunch.

Consumption
Large and medium Ukranian mills produced approximately 200.
000 tons flour in July 2008, wincluding 186. 000 tons of wheat
flour and 15.000 tons of rye flour. In MY 2008/ 2009, flour production by large and medium enterprises decreased to 2.6 million
tons, wich is 8 % less than in MY 2007/ 2008. Being conservative with wheat export estimates for the 2009/ 2010 marketing
year, we expect wheat consumption to stay close to the last year’s
level despite a decrease in the wheat crop, partially thanks to high
carry- over wheat stocks.
Trade
Based on preliminary data, Ukraine has already exported over
3.6 million tons of grains since the beginning of the 2009/ 2010
marketing year (July- August), including 1.9 million tons exported
in August 2009. Wheat exporters increased to about 1.1 million
tons in August 2009, bringing the total marketing year wheat exports ( July- August ) to 1. 7 million tons.
Barley exports in July- August 2009 were 1. 5 million tons, including approximately 0.7 million tons of Augusts barley shipments.
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Temmuz-Ağustos 2009’da arpa ihracatı 1.5 milyon ton olmuştur,
buna Ağustos arpa teslimatlarının yaklaşık 0.7 milyon tonu
dâhildir. Mısır ihracatı Temmuz 2009’da ihraç edilen 0.25 milyon
tondan Ağustos 2009’da yaklaşık 0.1 milyon tona düşmüştür.
Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri olan Ukrayna
daha büyük bir tahıl sağlayıcısı olmak için altyapısal gelişimlere
ihtiyaç duymaktadır.

Corn exports declined in August 2009 to approximately 0.1 million tons from 0.25 million tons exported in July 2009.
Already one of the world’s top wheat exporters, Ukraine needs infrastructure improvements to become an even bigger shipper of
grain Ukraine is among the world’s biggest wheat exporters, with
a grain production capacity which far exceeds its domestic needs,
despite a climate that sometimes creates difficulties.

Ukrayna, dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biridir,
tahıl üretim kapasitesi, bazen zorluk yaratan iklime rağmen yerel
ihtiyaçları aşmaktadır.
Altyapı sorunları ülkenin dünyanın geri kalanına tahıl göndermesini engellemektedir ancak Ukrayna’nın yerel ulaştırma sektörü
ve ihracat imkanları gelişmiştir.,
Buğday üretimi 2008’deki 25.9 milyona kıyasla 2009’da 20.9 milyon ton olmuştur. Mısır hasadı 2008’de 11.4 milyon tona kıyasla
2009’da 10.5 milyon ton olmuştur. Arpa üretimi 2009’da önceki
yıldan 12.6 milyon düşerek 11.8 milyon ton olmuştur. Yulaf üretimi
değişmeden 800,000 tonda kalmıştır.
Ukrayna tahıl sektörüne ilişkin raporda Kiev, Ukrayna’daki ABD
Ziraat Bakanlığı (USDA) 2010 için ön üretim tahminlerine ince
ayar yapılması gerektiğini ve hava etkisinin mevsimin ilerleyen
zamanlarında daha açık olduğunu söylemiştir. Zor ekonomik durumun ve bankacılık sektöründeki krizin çiftçileri yetinmeye ve
tasarruf yapmaya zorladığını belirtmiştir.
Ukrayna 2008 ve 2009’daki sıçrama hasatlarıyla en büyük tahıl
ihracatçıları listesinde kalmıştır. “Bütçe kısıtlamaları çiftçileri ciddi
sübvansiyonlardan da mahrum bırakmıştır ancak vergi mevzuatı
endüstri için olumludur.”
Vadesi geçmiş katma değer vergisi (KDV) iadelerindeki durum
2009-10 pazarlama yılına kötü etki etmekte ve gelecek çiftçi getirilerine de olumsuz yansımaktadır, zira tahıl ticareti yapan şirketler
fiyat indirimleri yoluyla KDV iadelerini yerel üreticilere fiyat indirimi yaparak geçiştirmekte ve hükümetin başarısızlık risklerini
bertaraf etmektedir.
Raporda ayrıca şunlar yer almaktadır: “Yerli tüketim ayrıca ekonomik erimeden de etkilenmektedir, tahıl fiyatları 2009-10 pazarlama yılının ilk yarısında tahıl ihracatı satışlarındaki yüksek ivme
sayesinde sabit kalmıştır.
İhracat satışlarının bu pazarlama sezonunun kalan aylarında da
yavaşlaması beklenmektedir, ancak toplam tahıl ihracatı 200910 pazarlama yılında (MY) 20 milyon tonu geçebilir ve kesinlikle
Ukrayna tarihinin en büyük ikinci tahıl ihracatı olacaktır (MY 20082009’da ihraç edilen yaklaşık 25 milyon tondan sonra).
Ukrayna, IGC’ye göre yılda 10,000’lik düşüş anlamına gelen 2009
-10’da 300,000 tona ulaşması beklenen yurtdışı satışlarıyla büyük
bir buğday unu ihracatçısıdır. USDA’ye göre “2009’da nispeten iyi
buğday hasadına rağmen un üretimi MY 2009-10’un yedi ayı

Infrastructure problems have held back the country’s capacity to
ship grain to the rest of the world, but Ukraine’s domestic transport sector and export facilities have improved.
The International Grains Council (IGC) is expecting a small decline
in Ukraine’s wheat yields in 2010, although the ministry of agriculture has said that crops were mostly unaffected by winter frosts.
It put wheat production at 20.9 million tonnes in 2009, compared
with 25.9 million in 2008. The maize crop was 10.5 million tonnes
in 2009, compared with 11.4 million in 2008. Barley production
was 11.8 million tonnes in 2009, down from 12.6 million the year
before. Production of oats was unchanged at 800,000 tonnes.
In a report on the Ukrainian grain sector published , the U.S. Department of Agriculture (USDA) office in Kiev, Ukraine said that
the preliminary production forecasts for 2010 would probably
need fine tuning when the impact of the weather was clearer
later in the season. It pointed out that the difficult economic situation and the crisis in the banking sector had obliged farmers to
be selfsufficient and economize.
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(Temmuz-Ocak) boyunca 1.4 milyon tona düşmüştür, bu da 200809 sezonunun aynı dönemine göre %13 daha azdır.”
“Düşüş genel olarak düşük ekmek üretimine ve 2008-09 pazarlama yılının aynı dönemine kıyasla, MY 2009-10’un Temmuz-Ocak
döneminde %8 azalan ekmek ürünlerine atfedilmiştir.

Ukraine remains on the list of top grain exporters, thanks to bumper crops in 2008 and 2009. Budget constraints will likely leave
farmers without any significant direct subsidies as well, but tax
legislation remains favorable for the industry.

Ayrıca 2009-10 yılının Temmuz-Ocak döneminde hamur işi ürün
üretiminde de %8’lik düşüş olmuştur. USDA raporunda şunlar
kaydedilmiştir:

The situation with overdue value added tax (VAT) refunds was
exacerbated in the 2009-10 marketing year, and it negatively
reflects on future farm incomes, as grain trading companies are
likely to pass the risks of government failures to refund VAT to local producers through price discounting.

Ukrayna hükümeti fırıncılar ve perakendeciler için (özellikle “sosyal ekmek” denilenler için) kâr marjlarını sınırlayarak ekmek
fiyatlarını sürekli düzenlemeye çalışmaktadır, bunun da yerli
buğday unu üretiminde ters bir etkisi olmuştur.

The report also noted: “Domestic consumption is influenced by
the economic meltdown, while grain prices kept stable thanks
to high pace of grain export sales in the first half of the 2009-10
marketing year.

USDA ortalama Ukrayna un değirmeninin %30 ila 38 kapasiteyle çalıştığını tahmin etmektedir. Ekonomi Bakanlığına göre un
üretimi yılda 3 milyon tonun altında sabittir ve yüzyıl başından bu
yana bu şekilde olmuştur, 1990’da bu seviyenin yaklaşık iki katı
düşmüştür.

Export sales are expected to slow down in the remaining months
of this marketing season, but total grain exports may exceed 20
million tonnes in marketing year (MY) 2009-10 and will definitely
be the second largest grain exports in Ukraine’s history (after almost 25 million tonnes of grain exported in MY 2008-09).”

Bu Ukrayna’da tahıl işleyen
işletmelerin sayısını yaklaşık
600’e getirmiştir, buna işe
dahil edilen 200 fırın da dahildir. Toplam un öğütme
kapasitesini yaklaşık 11 milyon tona getirmektedir, bu
da yerli tüketim ihtiyacının
üç katı üzerindedir.

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim
Organizasyonu 2006’da “tahıl değirmen
ürünleri” üreten toplam şirket sayısını 1,009
olarak açıklamıştır, bu en güncel rakamdır.
Nations Industrial Development Organization
had the total number of enterprises producing
“grain mill products” in 2006 at 1,009, its most
up-to-date figure.

Büyük un öğütme şirket
leri üretimin yaklaşık %70’
inden sorumludur, ayrıca
bakanlık bir çok özel
“mini-değirmen” olduğunu da belirtmektedir. Birleşmiş Milletler
Endüstriyel Gelişim Organizasyonu 2006’da “tahıl değirmen ürünleri” üreten toplam şirket sayısını 1,009 olarak açıklamıştır, bu en
güncel rakamdır.
2007’de yayımlanan bir raporda, USDA Ukrayna’nın gıda-işleme
ağını “Sovyet dönemi boyunca gelişmiş ve büyük ölçekli üretim
ve sübvansiyonlu girdiler için tasarlanmış” olarak tanımlamıştır.
Yetersiz sayıdaki öğütme tesisleri büyük uluslar arası şirketlerce
arttırılmıştır” “Bu şirketler mevcut birçok tesisi yenilemiş ve talebi
karşılamak için yenilerini yapmıştır. Öğütme kapasitesi 2003’de
3.8 milyon tonken 2006’da 5.5 milyon tona yükselmiştir.
Tahıl kullanım ve işletim tesisleri de yenilenmiş bir dizi yeni ihracata yönelik liman terminalleri inşa edilmiştir. Yeni tahıl terminallerinden biri (100,000 ton kapasiteyle) 2005’te Sivastopol’de
yapılmıştır.
Diğer liman terminalleri son yıllarda tamamen yenilenmiştir, bunlara Yuzhnyji terminali (TIS) ve Odessa tahıl terminali dahildir.

Ukraine is also a big wheat
flour exporter, with shipments out of the country expected to come to 300,000
tonnes in 2009-10, a fall of
10,000 on the year, according to the IGC.

In spite of a relatively good
wheat crop in 2009, flour
production decreased to 1.4
million tonnes during seven
months (July-January) of
MY 2009-10, which is 13%
less compared to the same period of the 2008-09 season,” the
USDA said.
“The decrease was mostly attributed to lower production of
bread and bread products that decreased by 8% in July-January
of MY 2009-10, compared to the same period of the 2008-09 marketing year.”
There was also a fall of 8% in the production of pasta products in
to in the July-to-January period of 2009-10.
The government of Ukraine “continuously tries to regulate bread
prices through limiting profit margins for bakers and retailers (especially for so called “social bread”), which has an adverse impact
on domestic wheat flour production, the USDA report said.
The USDA has estimated that the average Ukrainian flour mill is
working at 30% to 38% of capacity. According to the Ministry
of the Economy, flour production is stable at just under 3 million
tonnes a year and has been since the start of the century, having
declined from around double that level in 1990.
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Rekor İhracatlar
USDA’ye göre, Ukrayna, Temmuz-Aralık 2009’da 6.9 milyon tonluk
rekor buğday ihracatı gerçekleştirmiştir. En büyük alıcılar arasında
Kuzey Afrika (Tunus, Mısır), Orta Doğu (İsrail, Lübnan, Suriye), Asya/
Okyanusya (Güney Kore, Bangladeş) ve Avrupa’dan (İspanya) geleneksel alıcılarla, bazı yeni pazarlar (örn. Kenya) bulunmaktadır.”
“Pazarlama sezonunun ikinci yarısının daha az dinamik olması
beklenmektedir.
IGC, 2008-09’daki 12.9 milyona kıyasla 2009-10 için 9 milyon tonluk
toplam buğday ihracat rakamı belirlemiştir. Ukrayna’nın 500,000
tonluk düşüşle 5 milyon ton mısır ihraç etmesini beklemektedir.
Arpa ihracatı 6.3 milyondan 6 milyon tona çekilmiştir.

It puts the number of enterprises processing grain in Ukraine
at around 600, including 200 with bakeries integrated into the
works. It puts total flour milling capacity at approximately 11 million tonnes, around three times more than is needed for domestic consumption. Large flour milling enterprises are responsible
for about 70% of production, although the ministry also points
out that there are a lot of private “mini-mills. The United Nations
Industrial Development Organization had the total number of enterprises producing “grain mill products” in 2006 at 1,009, its most
up-to-date figure.
In a report published in 2007, the USDA described Ukraine’s foodprocessing network as having “developed during the Soviet era
and designed for large-scale production and subsidized inputs.
The insufficient number of oilcrushing facilities was expanded
by large multinational companies. “These companies renovated
many existing facilities or built new ones in order to meet demand. Crush capacity increased from 3.8 million tonnes in 2003
to 5.5 million tonnes in 2006. “Grain handling and processing facilities were also renovated and a number of new export-oriented
port terminals built. One of the new grain terminals (with a capacity of 100,000 tonnes) was built in Sevastopol in 2005. Other port
terminals were completely renovated in recent years, including
Yuzhnyj terminal (TIS) and the grain terminal in Odessa.”

Record Exports
According to the USDA, Ukraine exported a record 6.9 million
tonnes of wheat from July to December 2009. Among the biggest
buyers were traditional buyers from North Africa (Tunisia, Egypt),
the Middle East (Israel, Jordan, Syria), Asia/Oceania (South Korea,
Bangladesh), and Europe (Spain), as well as some new markets
(e.g. Kenya),” it said.
“The second half of the marketing season is expected to be less
dynamic. The IGC has penciled in a total wheat export figure
for 2009-10 of 9 million tonnes, compared with 12.9 million in
2008-09. It expects Ukraine to export 5 million tonnes of maize,
a decrease of 500,000 tonnes. Barley exports are put at 6 million
tonnes, down from 6.3 million.

Kazak ve Rus unları Ukraynalı üreticiler için esas rekabeti teşkil
etmektedir. Örneğin, 2008/09 MY’de Özbekistan, Tacikistan
ve Afganistan önemli miktarlarda Ukrayna kökenli un alımı
gerçekleştirmişlerdir. Ancak, mevcut sezonda Kazakistan düşük
un teklifi fiyatlarına bağlı olarak Ukrayna ihracatçıların pazara
erişimini tamamen kapamayı başarmıştır. Ayrıca, Rusya unu Asya
ülkeleri pazarlarına gelmektedir. Mevcut sezonda, oldukça düşük
lojistik maliyetlere bağlı olarak un, Ukrayna ürünlerine kıyasla
daha da rekabetçi hale gelmiştir.

Kazakh and Russian flour form the essential competition to Ukrainian producers. For example, in 2008/09 МY, Uzbekistan, Tajikistan
and Afghanistan provided active purchases of flour of Ukrainian
origin. However, in the current season, Kazakhstan managed to
completely close the access on the market to Ukrainian exporters,
due to lower flour offer prices.
In addition, Russian flour comes on the markets of the Asian countries. In the current season, due to rather low logistics costs the
flour became more competitive, compared to Ukrainian product.
At the same time, Ukraine has more advantages on the world market, compared to chances of exporters from other countries, due
to the access to the Black Sea ports.
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Aynı zamanda, Karadeniz limanlarındaki erişime bağlı olarak, diğer
ülkelerden ihracatçılara göre Ukrayna’nın dünya pazarlarında
daha fazla avantajı vardır. Ukrayna üreticileri ayrıca müşteriler
tarafından açıklanan tüm kalitatif parametre şartlarına uyma
fırsatına sahiptir.
Ukrayna un üreticileri arasındaki rekabet artıyor
2009-2010 döneminde Ukrayna’dan un ihracatı satışına ilişkin internetteki reklam sayısı 2008’e kıyasla birkaç kat artmıştır.
Aynı zamanda, bugüne dek, un satış operasyonlarını planlayan
şirketlerin sayısı alıcı sayısına kıyasla daha da artmıştır. Geniş aralıklı
fiyatlar Ukrayna un pazarının temel sorunlarından biridir. Ürünün
kalitatif endeksleri arasındaki fark böyle bir etki doğrumaktadır.

Ukrainian producers also have an opportunity to meet all requirements in qualitative parameters, declared by clients. The competition between Ukrainian flour producers grow The number of
advertisements in Internet concerning flour export selling from
Ukraine in 2009-2010 period grew by several times compared to
2008.
At the same time, to date, the number of companies, planning
flour selling operations, became higher compared to the number
of purchasers. The high range of prices is one of the main problems of Ukrainian flour market. The difference between qualitative indices of the product causes such effect.

The market faces the companies, which still work with old equipment and declare about accordance of the product the state
Pazar hâlâ eski ekipmanlarla çalışan ve standart devlet şartlarına standard requirements. At the same time, the mentioned requireuygunluk beyan eden
ments have the minimum
Yetersiz sayıdaki öğütme tesisleri büyük ulus- and maximum indices. Such
şirketlerle karşı karşıya
kalmaktadır.
lar arası şirketlerce arttırılmıştır” “Bu şirketler difference between edge
indices influences the formevcut birçok tesisi yenilemiş ve talebi
Aynı zamanda belirtilen
mation of flour prices.
şartlar minimum ve maksikarşılamak için yenilerini yapmıştır. Öğütme
mum endekslere sahiptir.
is rather difficult to exkapasitesi 2003’de 3.8 milyon tonken 2006’da Itplain
Sınır endeksler arasındaki
to buyers, what cause
5.5 milyon tona yükselmiştir.
bu fark un fiyatı oluşumlarını
the rise in flour prices of
etkilemektedir.
one companies and the reduction in prices of other
The insufficient number of oilcrushing facilities companies, despite the
Her iki un ürünü standart devlet şartlarına tam
was expanded by large multinational compa- complete accordance to
olarak uymasına rağmen,
state standard requirenies. “These companies renovated many existing the
bir şirketteki un fiyatı artışı
ments of both varieties of
facilities or built new ones in order to meet de- flour products.
ile diğer şirketlerdeki fiyat düşüşlerine neyin mand. Crush capacity increased from 3.8 million
sebep olduğunu alıcılara
The market has also entertonnes in 2003 to 5.5 million tonnes in 2006.
açıklamak oldukça zordur.
prises, which concentrate
on receiving of the product
Pazarda ayrıca ürünü yüksek kalitatif parametrelerde almaya kon- with high qualitative parameters, but other enterprises focus on
santre olan şirketler de vardır, ancak diğer şirketler fiyat aralığında trade turnover, which also leads to the growth of the price range.
artışa neden olan ticari ciro üzerinde odaklanmaktadır. Ancak But the majority of buyers prefer buying quality product at the
alıcıların çoğu kaliteli ürünü minimum fiyata almayı tercih etmek- minimum prices.
tedir.
In 2008/09 МY, the countries of the Middle East, Georgia, Arme2008/09 MY’de Orta Doğu, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, nia, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan and etc.
Özbekistan, Afganistan, Tacikistan vs. şirketimizde üretilen unun were the main buyers of flour of our company production. In the
ana alıcıları olmuştur.
mentioned period, the countries showed high demand in products of high quality.
Belirtilen dönemde, ülkeler yüksek kaliteli ürünlere büyük talep
sergilemiştir. Ancak mevcut sezonda, Kazakistan, kabul edilebilir But in the current season, Kazakhstan absolutely managed to
fiyatlara un ithalatında ülkelerin tüm piyasa şartlarını karşılamayı cover all requirements of markets of the countries in import flour
kesinlikle başarmıştır.
at acceptable prices Jordan, China, Indonesia, Madagascar, Africa
countries provide many requests in flour supplies.
Ürdün, Çin, Endonezya, Madagaskar, Afrika ülkeleri un tedarikinde
birçok talep sunmaktadır. Aynı zamanda Uzak doğu ülkelerindeki At the same time, companies from the Far east countries do not
şirketler CIS ülkelerindeki un satıcılarına güvenmemekte ve kredi trust flour sellers from the CIS countries and prefer working at letmektucu sistemiyle veya komisyoncular yoluyla çalışmayı tercih ter of credit system, or through middlemen. Usually, Asian cometmektedir. Genellikle Asya şirketleri iyi bir şöhrete ve düzenli panies well know the intermediaries, which have high reputation
müşterilere sahip komisyoncuları iyi tanımaktadır.
and regular customers.
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Mesleğimin değirmencilik olduğunu bilen bir dostum sormuştu.
Değirmende valsin işi ne diye. Herşeyden önce kendisine Viyana
valsi yapmadığımızı anlatmam lazımdı. Dostuma yapmış olduğum
açıklamayı burada tekrarlamaya çalışacağım.
Vals kelimesi (walz) Alman değirmencilerinin, öğütme işlemini
yaptıkları silindirlere verdikleri isim ve aynı zamanda bu işlemi
tanımlayan fiildir. Nasıl, dans edenler vals yaparken fırıl fırıl dönüyorlarsa, değirmende de çelik silindirler fırıl fırıl dönmektedir.
Bu silindirlere, Türkçe değirmencilik terimi olarak vals topu denmektedir. Bunların üstünde bulunduğu tezgaha da vals tezgahı
denmektedir.
Bu toplar 25 cm çapında ve 80 ila 150 cm uzunluğunda dökme çelikten silindirlerdir. İki başlarında, birkaç tonluk öğütme basıncına
dayanıklı çelik miller vardır. Bu miller, vals tezgahının iki yanında
bulunan bilyalı yataklara otururlar ve rahat bir şekilde dönerler.
Öğütme işlemi birbirine paralel olarak dönen iki vals topunun
arasında gerçekleşir. Toplardan bir tanesi yavaş diğeri ise daha
hızlı döner. Bu hız farkı, keserle ağaç yontarken, bir elimizle ağaçı
tutmamıza diğer elimizle keseri sallamamıza benzetilebilir. Yavaş
top malı tutmakta, hızlı top kesmektedir. Eğer topların ikisi de aynı
hızla dönseydi, kesme olmayacak yalnız ezme olacaktı.
Şimdi bir an için, iki topun arasına düşen buğday tanesini
gözünüzün önüne getirmeye çalışınız. Ne olacak, buğday tanesi
patlayıp yassılmayacak, adeta yarma şeftali gibi açılacaktır.

One of my friend who knows my proffession is milling has asked
what roll got to do with mill (translator’s note: roll is Vals in Turkish
and written and read same as Turkish of Waltz) . First of all I should
tell him that we do not dancing Wiener Waltz. I will try to repeat
the explanation that i made to my friend here.
The word Vals (English = roll) in Turkish is the name of the cylinders given by German millers that makes grinding and besides the
adjective which defines this process (Walz). Steel cylinders spin in
the mill just as the dancers when Waltzing.
These cylinders are called Vals Topu (Roller Mills) as Turkish milling term and the bench where these cylinders located called Vals
Tezgahı (English = Roll Bench). These rollers are the cast steel
cylinders that have 25 cm diameter and 80-150 cm long. On two
sides, there are steel axles which are resistant to grinding pressure
which weighs a few tons. These axles sits on ball bearings where
located in two sides of the roll bench and rotates easily.
Grinding process actualizes between two roller mills rotating parallelly. One rotates slower then other. This speed difference may
resemble as holding the tree with one hand while use an adze
with other while chip a tree. Slower hold the item, quicker cuts.
If two of them rotate in the same speed, there would be no cut,
could be only grind.

Yine de, valsler arasındaki aralıktan geçebilmek için bir miktar ezilecek ve içindeki endosperm denilen unlu kısım, pütürlü tanecikler
şeklinde dökülecektir. Valslerin altından çıkan maldan, elimizi sokup bir avuç aldığımız zaman, elimize buğdayın parçacıklarından
oluşan ve aglomera diye adlandırdığımız bir yığın gelecektir.
Aglomera, kesilmiş ve oldukça iri kabuk parcaçıklarından, endospermin iri olarak kalmış şekli olan irmiklerden, daha ince irilikte olan dunst diye isimlendirilen kısımlardan ve endospermin
iyice ufalanmış şekli olan unlardan oluşacaktır.
Aglomerada, içinde daha hala endosperm tabakası kalmış olan iri
kabuk parçacıklarına kırma denir ve miktarı en fazla olan kısımdır.
Bunu irmikler daha az oranda olmak üzere takip eder, dunstlar daha
az ve en az ise un bulunur. İşte değirmencinin marifeti, aglomerayı
oluşturan parçacıkların oranlarını, yapacağı un üretimine en uygun şekilde ayarlamaktır. Aglomeradaki bu çeşitli parçacıkların
miktarlarına ve oranlarına granülasyon denir. Değirmenci granülasyonu nasıl ayarlar?
VALSLERDE GRANÜLASYONUN AYARLANMASI
Değirmencinin granülasyonu ayarlamak için, topların arasındaki
aralığı açıp kapaması,en son yapacağı ayar yöntemidir. Topların
üstünde bulunan ve vals dişi dediğimiz, dişlerin sayısı, diş açıları,
diş derinliği ve topun bir uçundan öbür uçuna, spiral şeklinde
uzanan dişlerin spiralliği, granülasyonu etkilemede önde gelen
parametrelerden biridir.
Topların birbirlerine göre dönüş oranları, dönüş süratleri de etki
sahibidir. Bu parametrelerin öğütülecek buğday cinsine göre
belirlenmiş olması lazımdır. Haliyle, öğütülecek buğday kitlesininin en uygun tavı almış olması da granülasyonu etkileyecektir.
Bu arada, değirmende kullanılan valslerin cinslerini de hesaba
katmak gerekir. Topların hepsi dişli değildir. Yukarıda, kırma diye
adlandırdığımız, içinde daha hala endosperm tabakası olan
kabukları işlemede, dişli toplar kullanılır ve bunun yapıldığı pasajlara kırma pasajları ismi verilir. İrmik ve dunstları una çevirmede
düz, dişsiz toplar kullanılır, bunlara liso veya düz top pasajları denir.
Değirmenci, yapacağı una göre, buğdayını belirleyecektir. Sert
buğday mı, yumuşak buğday mı yoksa bunların karışımından
oluşan bir paçal mı kullanacaktır. Vals toplarının parametrelerini
tanzim ederken bu hususları dikkate alacaktır.
VALS PARAMETRELERİ
Granülasyonu etkileyen vals parametrelerine kısaca bir göz atalım.
İki vals topunun arasından geçen buğdayın ve diğer ara malların,
hem ezilmeye, hem de kesilmeye tabi olduklarından bahsettik,
keser misalindeki gibi. Şimdide hangi parametrelerin ezilmeyi ve
kesmeyi nasıl etkilediklerine bakalım.
Top çapları bu konuda başta gelir. Toplar 225 mm, 250 mm ve 300
milimetre çaplarda üretilir. Genellikle 250 mm lik toplar kullanılur.
225 mm çapı olan toplar daha çok keser ve daha az ezer. 300 mm
likler ise daha az keser ve daha fazla ezer. 250 mm likler ise bu
ikisinin arasındadır.

Now for a moment try to imagine a wheat grain which fallen between rollers. What will happen, wheat grain will not pop and flat,
will unfold just as freestone peach. Nevertheless, to able to pass
from the gap between rollers, wheat grain will be flat a little and
the floury portion which is called endosperm and will spill as chilblained particles. When we take a handful product located underneath the rolls, we are going to have a pile of wheat particles that
we named as agglomerate in our hand. Agglomerate is consist
of cut and quite big flake particles, semolinas that are being the
state of endosperm which remains as big, thinner portions called
as dunst and flours that are being the state of endosperm which
crumbled fully.
The big flake particles which still have endosperm layer inside
is called crack and its quantity is the utmost portion. Semolina’s
follow in being fewer ratio, dunsts are more fewer and least exists flour. Here is the talent of the miller, to adjust the ratio of the
particles forming the agglomerate most appropriately to flour
production he is going to do. Quantity and ratio of these several
particles in agglomerate is called granulation. How the miller adjust the granulation?
GRANULATION ADJUSTMENT AT ROLLS
For adjusting the granulation, open and close the gap between
the rolls is the last adjustment method that the miller will do.
The roll tooth which are located on rolls, number of teeth, tooth
angles, tooth depth and the spirality of the teeth recumbent helicoidal from one end to the other are the foremost parameters
that influence granulation. Also rotating ratio of the balls by each
other and rotating speed are effective. These parameters should
be determined as per wheat type which is going to be grind.
Consequently, being to take the most appropriate anneal of wheat
mass to be ground will efect the granulation.
Meanwhile, the types of the rolls in use at the mill should be taken
into account. Some balls dont have teeth. Balls with teeth are in
use in the process of flakes which still have endosperm layer that
we named as crack in the above and the passages are called crack
passage where this process has done. Flat and toothless balls are
in use for flouring the semolina and dunsts, these are called as
liso or flat ball passages. Miller will determine his wheat as per the
flour he is going to produce. Buckwheat or tender wheat is he going to use or a mixture of them. He will take these subjects into
consideration while regulating the parameters of roller mills.
ROLL PARAMETERS
Lets briefly look at the roll parameters which influence granulation. We mentioned, as in the sample about adze, that wheat and
other interim products which pass between two roller mills are
subjected to both grind and cut. Now lets look at which parameters influence the grind and cut how.
Roller mills’ diameter is the foremost. Mills can be produced with
225 mm, 250 mm and 300 mm diameters. Generally 250 mm mills
are in use. 225 mm mills cut more and grind less. 300 mm mills cut
less and grind more. 250 mm is between of these two.
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Kırma valslerinin dişlerine ait parametreler de bu iki etki yönündan önemlidir. Dişlerin açıları, spirallikleri ve topların konumları,
yani toplar tezgaha yerleştirilirken dişlerin keskin tarafları mı karşı
karşıya gelecek yoksa sırtları mı karşı karşıya gelecek. Bu konumlar,
diş-dişe veya sırt-sırta diye tarif edilir. İsminden de anlaşılacağı gibi,
diş-dişede kesme daha fazla, ezme daha az olacaktır. Sırt-sırtada
ise bunun aksine ezme daha fazla, kesme daha az olacaktır.

Crack roll teeth parameters are important for these two effects.
Location of the teeth, their spirality and the location of the roller
mills are important. When the roll mills placing into bench, cutting
sides of the teeth facing each other or backs? These settings can
be defines as tooth to tooth or back to back. As it may be understood from the names that, cut will be more grind will be less in
tooth to tooth conversely grind will be more cut will be less in
back to back.

Ekte verilen, çeşitli diş açılarını gösteren listeyi inceleyiniz. Verilen
diş şekillerinde, dişin içine giren parçacık bir daire ile gösterilmiştir.
Değişik açılarda, temsili dairenin ne kadarı dişin içinde kalıyor,
ne kadarı dışarıda kalıyor dikkat ediniz. Mesela 25/55° lik açıda
parçacığı temsil eden daire tamamen dişin içine gömülmüş durumda, ufalanma olmayacaktır 35/70°lik açılı dişte ise dairenin
yarısı dışarda olduğuna göre kesme yer alacaktır. 40/80°lik açıda
ise yoğun bir ezme gerçekleşecektir.

Examine the list given attached that shows different tooth angles.
In given tooth shapes, particle entering into tooth shown as a
circle. Notice how much of the circle stay inside how much stay
outside in different angles. For example, because of the circle is
completely inside the 25/55o angle, there will be no crumbling, in
35/70o angle tooth as the circle halfly outside, there will be cutting. An intensive grind will be in 40/80o angle.

Spirallik (hatve), topun bir uçundan öbür uçuna uzanan dişlerin
bükülüşünü belirler. Bükümün, top uzunluğuna göre oranını ifade
eder. Hiç bu büküm olmadığını gözünüzün önüne getiriniz. İçe
doğru, karşılıklı dönen iki top arasına giren parçacık, kesilmeden
ezilecektir. Büküm olduğu takdirde kesme yer alacaktır. Büküm
oranı ne kadar artarsa kesme de o kadar fazla olacaktır.

Spirality (pitch), designate the torsion of the teeth recumbent
from one end to the other. Means the ration of torsion upon the
length of the mills. Imagine there is no torsion. Particles which go
inside the rotating two mills will be grind without cut. In case of
the torsion exist, cut will take place. When the torsion ratio rise,
cut will be more in the same ratio.

Dönme oranı, içe doğru dönen iki topun, birbirlerine nazaran
dönme süratinin oranıdır. Şayet her iki topta aynı hızla dönseydi,
araya giren parçacık kesilmiyecek yalnız ezilecekti. Dönme süratlerindeki farklılık kesmeyi sağlamaktadır. Bu fark genelde 1/1.25 ile
1/3.0 arasında, toplara yaptırılmak istenen işe göre değişir.

Rotating ratio is the ratio of rotating speed against each other
of two mills rotating introversion. If two mills could rotate in the
same speed, particle would be grind instead of cut. The difference
between the rotation speeds provides cut. This difference may
vary between 1/1,25 to 1/3,0 as per the work wanted to be done
for the mills.

Biz burada hep birinci kırma örneği üstünde durduk. Haliyle diğer
kırmaların valslerinin parametreleri de her valstan istenilen granülasyona göre değişecektir. Ayrıca düz (dişsiz) valslerin de özellikleri
söz konusu olacaktır.
Bunlara ilaveten, kapasite yani birim vals uzunluğuna düşen
mal miktarı, topların dönüş hızları, vals tezgahının özellikleri,
kullanılan enerji miktarı, granülasyonu etkileyen diğer parametler arasındadır. Bu çalışmadan amacımız değirmen kapısındaki
perdeyi aralamak olduğu için daha derinlere inmeyi hissedilecek
bilgi isteğine göre ilerideki çalışmalara bırakıyorum.

We here underscored always on primary crack sample. Consequently, the parameters of other cracks’ rolls will be differ according to the granulation required from every rolls. Besides, the
features of the flat (toothless) rolls will be subjected. Additionally,
capacity that means product quantity as per unit roll length, rotating speed of the mills, features of the roll bench, amount of used
energy are the other parameters effecting the granulation. The
purpose of this study is to open out the curtain over the mill door
and i am leaving fathoming to further studies according to sensed
information request.

GRANÜLASYON NASIL ÖLÇÜLÜR?
Ayağının altında dolaşmamızdan şikayetçi olmayan, değirmenci
bir dostumuzla bu işleme girişecek olursak. Buğdayın ilk kırıldığı
1. kırma valsinin altından çıkan aglomerayı uygun bir kabın içine
200 ila 300 gr. arasında alırız. Altı adet elek çerçevesinin üst üste
dizilmiş olduğu laboratuvar eleğinin en üst çerçevesine boşaltırız.
Eleğin çerçeveleri, sırası ile 1000 mikron, 500, 350, 250, 150 mikronluk gözenekleri olan elek bezlerine sahiptir ve en altta da
150 mikronluk çerceveden geçen unları toplayan taban tepsisi
bulunmaktadır. Elek dakikada 220 devir yaparak 5 cm çapında
daire çizerek çalışır. Eleği 5 dakika süreyle çalıştırırız.

HOW GRANULATION MEASURED?
If we start out the process together with a miller friend who don’t
complaint we get under foot him. We take the agglomerate which
is the output of the first crack roll that the wheat cracked first time
into a suitable pot around 200 – 300 gr. We discharge it into the
top frame of the laboratory sieve that made of 6 sieve frames lined
up over and over. Frames of the sieves have screen clothes which
have pores in order of 1000 micron, 500, 350, 250, 150 micron and
at the bottom there is a base tray that collects the flour pass from
the 150 micron frame. Sieve works with 220 rpm and rotates circular with 5 cm diameter. Switch on the sieve for 5 minutes.

Beşinci dakikanın sonunda, eleği durdurarak, her çerçevenin
üstünda kalan kısımları tartarız. Aşağıda göreceğiniz cetvele,
alınan tartı değerlerini işleriz.

After the 5th minutes, stop the sieve, weigh the refuse of all the
sieves. Record the weigh values into the table below.
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Her elek çercevesinin üstünde kalan miktarları yukarıdaki cetvelin Gram sütununa işleriz ve toplamlarını buluruz. Her çerçevenin
üstünde kalan miktarı, toplam gramaja böldüğümüz zaman o çerçevenin üstünde kalan miktarın yüzdesini hesaplar % sütununa
yazarız. Yüzdeleri de birbiriyle toplayarak, her mikronun üzerinde
kalan kümülatif yüzdeleri bulur ve S% sütununa yazarız.
Şimdi sıra geldi grafik üstünde eğrileri çizmeye. Grafiğin “x” aksı
eleğin gözeneklerinin mikronlarını görtermektedir. “Y” aksı ise,
yüzdeleri göstermektedir. % sütunundaki değerleri, ait oldukları
mikronların üstüne işaretleyerek, eflatun renkli eğriyi çizeriz.
Bu eğri bize ortaya çıkan aglomeradaki granülasyon dağılımını
gösterir ve sağlıklı bir düzene sahip değirmenlerde normal dağılım
eğrisi olan çan eğrisini verir. Bu örnekte biz, 1000 mikrondan daha
büyük granülleri ayırmadığımız için, çan eğrisinin yarısını görmekteyiz.

We record the amounts of refuse of the sieves into Gram column
of the above table and make the sum. When we divide the refuse
amounts with total basis weight, we calculate the percentage of
refuses on every sieves and we record these percentages into %
column. Summing of all the percentages, we find the cumulative
percentage of every microns and we record these numbers in Σ%
column.
Now it is the time to draw the curves on the graphics. “X” axis of
the graphic shows the microns of the pores of the sieve as well as
the “Y” axis shows the percentages. By marking the values in %
column on the microns they belong, we draw lilac colored curve.
This curve shows us the distribution of granulation at agglomerate and gives bell curve which is the normal distribution curve at
the mills that have a healthy disposition. In this sample we see the
half of the bell curve because we didn’t separate the granules bigger then 1000 micron.
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Bu elek analizi sonuçlarını hesaplayınız ve grafik üstünde normal
ve kümülatif dağılım eğtilerini çiziniz. Bu eğrilerin hagisi vals dişi
açısı ve hangi top pozisyonu ile elde edilmiş olabileceklerini tahmin etmeye çalışınız.

Caltulate this sieve analysşs results and draw the normal and cumulative distribution curves on the graphic. Try to guess with roll
tooth angle and which top position may these curves obtained.

Diş açılarının etkinliği hakkındaki görüşünüzü biraz daha
geliştirmek ama ile aşağıdaki elek analizi sonuçlarını da aynı şekilde
hesaplayarak, eğrilerini çizmenizi ve buna dayanarak, diş açısı ve
top konumunu yorumlamanızın faydalı olacağı kanısındayım.

I esteem that your drawing the curves by calculating samely the
below sieve analysis results as well with the purpose of some
more develope on your opinion about the tooth angels activity
and refering to this your interpretation of tooth angle and position will be useful.

Yorumlarınızı yaparken aşağıda verilen diş açıları (diş profilleri) listesini inceleyiniz

When commenting, examine the tooth angle (tooth or files) list
given below.
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Bu şekilde, genelde kullanılmakta olan diş açılarını görmektesiniz.
Bir nevi diş profili görülüyor. Değirmenci vals toplarını, istediği
granülasyonu sağlayacak en uygun açılara sahip profili seçer ve
buna göre dişlerini açtırır. Yukarıda da belirtildiği gibi her profilin
içine aynı çapta daireler çizilmiş, amaç aynı büyüklükte parçacığın
ne kadarının profilin içine gömüldüğünü görmek.
Şimdi, bu örneklerden 35/70° lik açıda ve sırt –sırta yerleştirilmiş
topların 15 defa büyütülmüş top aralığına bakalım. Aynı
büğütülmüş görüntünün 35/70° lik açıdaki diş-dişe yerleştirilmiş
şekline bakalım. Topların aralığında görülen kırmızı parçacığın
her iki şekilde, nasıl ufalanmış olabileceğini tahayyül etmeye
çalışalım. En yatık diş olan 40/ 80° açısına da sırt-sırta ve diş- dişe
posisyonlara da ekli sayfalarda bakmanızı ve kırmızı daire ile gösterilen parçacığın nasıl ufalanabileceğini düşünmenizi tavsiye ederim.

In this scheme, you see the general usage of tooth angles. Seen a
kind of tooth profile. Now, lets look at 15 times magnified gap of
the mills placed back to back with 35/70o angle.
Lets look at the same magnified image placed tooth to tooth with
35/70o. Try to imagine how the red particle seen in the gap of the
mills could be crumbled.
I suggest you to look at the back to back and tooth to tooth positions at the 40/80o angle which is the most decumbent tooth
in attached pages and to think about how could be the particle
shown as red circle be crumbled.
In conclusion of this imagining practice, what will be your opinion about how the tooth angles and the mills positions effect the
grinding process and will be used in which purposes.

Bu yaptığımız göz önünde canlandırma çalışması sonucu, diş
açıları ile top pozisyonlarının öğütme işlemini nasıl etkilediği
ve hangi amaçlarla kullanılacağı hakkındaki düşünceleriniz ne
olacaktır?
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Civar köylerinden birinde,Yunus adında, rençberlikle geçinir, çok fakir bir adam vardı.Bir yıl
kıtlık oldu.Yunus’un fakirliği büsbütün arttı.Nihayet birçok keramet ve inayetlerini duyduğu
Hacı Bektaş’a gelip yardım etmeyi düşündü.
Sığırının üstüne bir miktar alıç (yabani elma)
koyup dergaha gitti.
Pirin ayağına yüz sürerken hediyesini verdi;bir
miktar buğday istedi. Hacı Bektaş ona lütufla
muamele ederek, bir kaç gün dergahta misafir etti.Yunus geri dönmek için acele ediyordu.
Dervişler Pir’e Yunus’un acelesini anlattılar. O
da: “Buğday mı ister, yoksa erenler himmeti
mi?” diye haber gönderdi.

There was a very poor man named Yunus who was
making his life by farming. There occurred famine
lasted for a year. Yunus became poorer. At last,
he thought of going and helping to Hacı Bektaş of
whom he had heard oracles and blessings. He put
some thorns on the cattle and went to the dervish
lodge.
He gave his present while he was paying his humble respect to his master and asked for some wheat.
Hacı Bektaş was so gracious as to host him at the
dervish lodge for a few days. Yunus could not wait
to be back.

Dervishes told the master about Yunus’ hurry. He
sent a message to Yunus and asked “Is he looking
for wheat or help of dervishes?” Yunus asked for
O buğday istedi. Bunu duyan Hacı Bektaş tekrar wheat.

haber gönderdi: “İsterse o alıcın her tanesince
nefes edeyim!” dedi.Yunus buğdayda ısrar ediyordu.Hacı Bektaş üçüncü defa haber gönderdi:
“İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim”
dedi.

After having heard Yunus’ wish, the master sent another message: “I will send my blessings for each
seed of the thorn if he wants!” Yunus insisted on
wheat. Hacı Bektaş sent his third message: “I will
help him as much as the number of the seeds!”

Yunus yine buğdayda ısrar edince; emretti, On Yunus’ insistence on wheat again; the master orbuğdayı verdiler. Yunus dergahtan uzaklaştı. dered; and they gave him the wheat. Yunus walked
away from the dervish lodge. On the way home, he
Yolda yaptığı kusurun büyüklüğünü anladı.

understood how big his fault was. He regretted. He
Pişman oldu. Geri dönerek kusurunu itiraf etti.O returned and confessed his fault.

vakit Hacı Bektaş,onun kilidi Taptuk Emre’ye
verildiğini isterse ona gitmesini söyledi. Yunus
bu cevabı alır almaz hemen Taptuk dergahına
koşarak kendisini YUNUS yapacak manevi
eğitimine başladı.

Then Hacı Bektaş told him that he would be cared by
Taptuk Emre, and he could go to him if he wanted.
No sooner did Yunus run to Taptuk Dervish Lodge
and started his education which would make him
YUNUS than he got Hacı Bektaş’ response.

Yunus birgün Mevlana ile karşılaşır Mevlana ona
Mesnevisinden bahseder. Yunus Mevlana’ya der ki:
“Mesnevi’yi çok uzun yazmışsın, insanı bu kadar
uzun anlatmaya gerek yoktur.”
“Ete kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm”
Der ve bu ifadeye, büyük alim Mevlana hayran kalır.
One day, Yunus met with Mevlana, and Mevlana told him about his
book about Sufism made up of poems with rhymed couplets. Yunus
told Mevlana: You have written it very long; there is no need to talk
about men this much. “
He said: “I am covered with flesh and bones and seen as Yunus” and
Mevlana, great scholar, was impressed by Yunus’ saying.

"Ete kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm"

Yunus Emre

İDMA’2011, 4.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem
Değirmen Teknolojileri Ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı , 21-24 Nisan 2011 tarihleri arasında, İstanbul Fuar
Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar hazırlığı kapsamında yurtiçi ve yurtdışına yönelik tanıtım ve ziyaretçi çalışmalarına devam ediliyor.
Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da
organize edilen İDMA’ya dünyanın birçok yerinden katılan makine üreticileri, en son model ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.
Fuarın yurdışı tanıtımı ile ilgili olarak; Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde 70’in üzerinde değirmenci dernekleri
ve birlikleri ile iş birliği içinde hareket ediliyor. Dünya ölçeğindeki
un, irmik, mısır değirmencileri ve yatırımcıları, makarna, bisküvi ve
yem üreticileri İDMA Fuarı’nı ziyaret ederek son teknolojiyi izleme
ve tanıma fırsatı yakalayacak. Fuara katılan makine üretici ve yatırımcılarını tek çatı altında toplayan İDMA; katılımcılarına global
pazardan pay almalarını sağlayacak.

Sergilenecek Ürünler
-Un Tesisleri ; Anahtar Teslimi / İrmik Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Bakliyat Tesisleri ; Anahtar Teslimi / Mısır Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Pirinç Tesisleri ; Anahtar Teslimi / Yem Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Tahıl Depolama Siloları / Dolum, Taşıma ve Tahliye Sistemleri
-Laboratuar Cihazları / Makarna Tesisleri; Anahtar Teslimi
-Katkı Maddeleri / Bisküvi Tesisleri; Anahtar Teslimi
-Yedek Parça ve Yan Sanayii / Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri

IDMA’2011, 4th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Technologies & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition will be organised between 21-24 April 2010 in
İstanbul Expo Center. Advertising and promotional activities of
the exhibition are going on intensely.
In IDMA exhibition ,organised biannually by Parantez International Fairs, hundreds of machinery producers will have the opportunity to exhibit their latest inventions .The international promotion
of the exhibition is implemented in association with more than 70
milling associations and unions in Asia, Africa, Middle East, Balcanians and Europe.Worldwide flour, cemolina, starch and corn
milling machinery producers and investors, macaroni, biscuit and
feed producers will have the opportunity to follow the latest technology by visiting IDMA. IDMA will enable the participants to grap
a share from the global market by bringing the producers and investors in to the same platform.

Product Groups;
-Flour Plants (Turnkey) / Semolina Plants (Turnkey)
-Pulse Plants (Turnkey) / Maize Plants (Turnkey)
-Rice Plants (Turnkey) /Feed Plants (Turnkey)
-Grain Storage Silos Loading / Handling and Unloading Systems
-Macaroni Plants (Turnkey) / Biscuit Plants (Turnkey)
-Labaratory Equipments / Additives
-Packaging Machinery and Equipments

