
































Dünya, 2010/11 sezonunda aşırı sıcaklık, kuraklık ya da yoğun 
yağışlar nedeniyle düşen tahıl verimini konuştu. Uluslararası 
Hububat Konseyi (IGC)’nin 2010/11 sezonu için Eylül ayında 
yaptığı öngörüye göre dünya hububat üretimi sezon sonunda bir 
önceki yıla göre 46 bin ton düşerek 1.741 milyon ton seviyelerinde 
seyredecek.

2010/11 sezonunda hububat grubundaki en büyük düşüş 
buğdayda yaşanıyor. Hatta bu düşüşün yarattığı fiyat artışlarının 
çok yüksek seyretmeye başlaması, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) uzmanlarını, bir günlük olağanüstü bir toplantıyla 
Roma’da biraraya getirdi. FAO Uzmanlarına göre; Rusya’nın tahıl 
ihracatına yasak getirmesinin, yangınların ve doğal afetlerin 
önemli rol aldığı fiyat artışlarının, 2008’deki rekor düzeyi tekrar-
lama riski var. 

IGC’nin 23 Eylül 2010 tarihli raporuna göre, 2009/10 döneminde 
677 milyon ton olan buğday üretimi, 2010/11 döneminde 644 
milyon ton olarak gerçekleşecek. Bu da dünya buğday rekoltes-
inde 33 milyon tonluk bir düşüş anlamına geliyor. Ancak üretim-
deki bu düşüşe rağmen, 192 milyon ton olduğu tahmin edilen 
mevcut stoklarla birlikte değerlendirildiğinde, dünya buğday 
üretimi, tüketimi karşılayacak düzeyde. Çünkü Konsey, 2009/10 
sezonunda 648 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin 
ettiği dünya buğday tüketiminin 2010/11 döneminde, 2009/10 
dönemine kıyasla 9 milyon ton artarak 657 milyon ton civarında 
gerçekleşeceğini öngörüyor.

Dünya pirinç üretimi ise bu sezon rekor düzeyde artış gösteri-
yor. 2009/10 sezonunda 440 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği 
tahmin edilen dünya pirinç üretiminin, 2010/11 döneminde, 
bir önceki sezondan 14 milyon ton fazla olarak, 454 milyon ton 
civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tüketimin de bir önceki 
sezona göre 9 milyon ton artış göstererek 449 milyon ton civarında 
olacağı tahmin ediliyor.

Pirinçte olduğu gibi mısır üretiminde de 14 milyon tonluk ciddi bir 
artış söz konusu. IGC’nin Eylül ayındaki raporuna göre 2009/10 se-
zonunda 810 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretimi, 2010/11 
sezonunda 824 milyon ton olarak gerçekleşecek. Tüketim artışı 
ise 15 milyon tonla, üretim miktarından 1 milyon ton daha fazla. 
2009/10 sezonunda 822 milyon ton olan dünya mısır tüketiminin, 
bu sezon 837 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

The world spoke about the decrease in fertility of grain due to the 
hot, drought weather and the heavy rains at the end of 2010/11. 
The International Grain Council (IGC) had foreseen in September 
that the production of grain in 2010/11 will be around 1.741 mil-
lion tonnes with an increase of 46 thousand tonnes at the end of 
the world grain production of the season. 

The biggest decrease in the grain group of the 2010/11 season 
is seen in wheat. In fact, the extremely rising prices that resulted 
from such a decrease lead the United Nations Food and Agricul-
ture Organization (FAO) experts to come together at an extraordi-
nary meeting at Rome. According to the experts of FAO; the rise 
seen in prices due to the prohibition applied to importing good 
by Russia and the fires experienced was actually in risk of catching 
up to the level of record prices seen in 2008.  

According to the report dated 23rd of September, 2010 applied 
by IGC, the production of wheat which was 677 million tonnes in 
2009/10 will be realized as 644 million tonnes in 2010/11.  This 
means a 33 million tonnes of reduction of infertility in wheat. 
However, despite the increase, with the evaluation of the current 
stocks of 192 million tonnes, the world wheat production is at the 
level to meet the consumption. The council foresees that the con-
sumption which was 648 million tonnes in the year 2009/2010 will 
be around 657 million tonnes in the 2010/11 season due to a 9 
million tonnes increase realized to the 2009/10 season.

The world rice production is showing a record increase this sea-
son. The world rice production that is estimated to be around 
440 million tonnes in 2009/10, is foreseen to be realized around 
454 million tonnes in the 2010/11 season with an fourteen mil-
lion tonnes increase. The consumption of rice is also estimated to 
reach 449 million tonnes with a 9 million tonnes increase in com-
parison with the previous season.

A serious amount of increase of 14 million tonnes is also consid-
ered in the production of corn just as rice. According to the IGC 
reports in September, the production of corn in 2009/10 was 810 
million tonnes and will be realized as 824 million tonnes by the 
end of the 2010/11 season. The consumption amount as stated 
15 million tonnes is a million tonnes more than the production 
amount. The 822 million tonnes consumption of corn in 2009/10 
is estimated to be realized a s837 million tonnes this season.  
 

Editör
Editor

editor@degirmencidergisi.com



Dünyada Her 
6 Saniyede 
Bir Çocuk Açlıktan 
Ölüyor

A Child Dies Every Six 
Seconds from Hunger 

24

26

38

52

FAO, Fiyat Artışlarının Devam 
Edeceğin Açıkladı
FAO Has Announced that the Price 
Increases Will Continue

Pakistan Tarımı Sele Kapıldı
The Pakistani Agriculture Was Flooded 

Ukrayna’nın 2010 Hububat 
Üretim Beklentisi 38 Milyon Ton
Ukraine’s 2010 grain production 
expectations are 38 million tons

TMO, İhracatçılara Buğday ve 
Arpa Satışına Başlıyor 
TMO Starts Selling Wheat and Barley
to the Exporters 

Un Sanayicileri Kongresi 
İstanbul’da yapıldı
The Flour Industrialists Congress
in Istanbul

Röportaj - Interview
Unormak Değirmen Makineleri 
Genel Müdürü Mustafa Oral
The General Manager of Unormak Mills, 
Mustafa ORAL

19

21

Türkiye kendi kendine 
yeten ülkelerden
biri değil

Turkey is not a self – sufficient 
country

46

25

İçindekiler
contents

18

14



TMO, Buğdayda 
İstikrar İçin Kararlı

TMO is Determined to Keep 
Consistency for Wheat

29

60

54

15







Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2010 açlık raporunu 
açıkladı. Rapora göre dünya üzerinde 925 milyon insan açlıkla 
mücadele ediyor. Bu insanların üçte ikisi ise Bangladeş, Çin, 
Kongo, Etiyopya, Hindistan, Endonezya ve Pakistan’da yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelindeki 
açlıkla ilgili son rakamları açıkladı. Buna göre 2009 yılına göre bir 
iyileşme söz konusu olsa da dünya üzerinde hala 925 milyon insan 
açlıkla mücadele ediyor. 

Yapılan açıklamada açlık seviyesinin halen kabul edilemez bir 
seviyede olduğu vurgulansa da, sayının 1 milyarın altına düştüğü 
kaydedildi.  Ancak FAO’dan Jacques Diouf, bu küçük iyileşmenin 
yüzleri güldüremediğini çünkü hala her 6 saniyede 1 çocuğunun 
açlıktan öldüğünü kaydetti.

Açlıkla baş etmek, BM kalkınma hedefleri arasında birinci sırada 
yer alıyor. Açıklamada giderek artan gıda fiyatlarının bu hedefi 
gerçekleştirmeyi zorlaştırdığı belirtiliyor ve şunlara yer veriliyor; 
“Açlığı yok etmek için başlatılmış olan birçok kampanya var. Bu 
kampanyalar temelde dünya liderlerinin dikkatini bu konuya çek-
meyi ve kolektif bir eylem programı başlatmayı hedefliyor. Özel-
likle internet üzerinden başlatılan kampanyaların birçok destekçisi 
bulunsa da bu planlı bir program geliştirilmesine yetmiyor.” 

Rapora göre açlık sınırı altında yaşayan insanların üçte ikisi 
Bangladeş, Çin, Kongo, Etiyopya, Hindistan, Endonezya ve 
Pakistan’da yaşıyor. Yetersiz beslenmenin en yoğun olduğu bölge-
ler Asya ve Pasifik bölgeleri. 

Buralardaki 578 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Yetersiz 
beslenme yüzdesinde birinci sırayı yüzde 30 ile Afrika alıyor. Dün-
yadaki aç insan sayısının 2015’te 400 milyona indirilmesi 
hedeflense de, durumun iyileşmesi için yeterli bir gelişme yok. 

The United Nations Food and Agriculture Organization ex-
plained the 2010 hunger report. According to the report, 925 
million people are fighting against hunger. Two thirds of these 
people are Bangladesh, Chinese, Congo, Ethiopian, Indian, In-
donesian and Pakistan.

FAO, United Nations Food and Agriculture Organization, ex-
plained the latest assessments of the world hunger. According to 
this, though there was seen an improvement in 2009, 925 million 
people are suffering from hunger. Though it was emphasized that 
the level of hunger was at a rate unacceptable, it was reported 
that the numbers fell below a billion. However, Jacques Diouf 
from FAO, recorded that this very little improvement does not 
provide and satisfaction because of the fact that a child dies every 
six seconds in the world from hunger. 

Managing with hunger, takes its place in the first place among the 
United Nations’ reconstruction aims. It is stated that it is getting 
harder to realize such an aim with the rising prices in food and 
agricultural products. They claim, ‘There are many foundations 
and campaigns that struggle with hunger. These campaigns, aim 
to draw attention of the world leaders and start a collective pro-
gram. Though there are many campaigns given a start through 
the internet and though they have many supporters, they are not 
really sufficient to realize a planned program.’  According to the 
report, two thirds of the people suffering from hunger live in Ban-
gladesh, China, Congo, Ethiopia, India, Indonesia and Pakistan. 
The most condensate areas suffering hunger and where malnutri-
tion is seen are Asian areas and the Pacific Regions. 578 million 
people living in these areas are much below the lines of hunger. 
Africa takes its place in the first row with a rate of 30% of the whole 
in means of malnutrition. Though it is aimed to lower the amount 
of people suffering hunger to 400 million in 2015, there exists no 
sufficient development.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, son dönemde yüksel-
işe geçen hububat fiyatlarını değerlendirmek üzere Roma’da 
düzenlediği bir günlük özel toplantı sonrasında, fiyat artışının 
devam edeceğini açıkladı.

Hububat fiyatlarında yüzde 80’lere varan fiyat artışlarını 
değerlendirmek için Roma’da bir günlük olağanüstü toplantı ya-
pan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), toplantının 
ardından yayınlandığı raporda, fiyat artışlarının devam edeceğini 
açıkladı.Fiyatların 2008’deki rekor düzeyi tekrar yakalama riskinin 
güçlendiğine dikkati çeken FAO uzmanları, hububat fiyatlarındaki 
artışta Rusya’nın buğday ihracatını yasaklamasının yanı sıra 
yangınların ve doğal afetlerin de önemli rol oynadığını açıkladı. 

Rusya’daki ihracat yasağının 2011’deki hasat dönemine dek 
sürebileceğini hatırlatan FAO uzmanları, raporlarında fiyat artışının 
gıda amaçlı kullanılan diğer tahıl ürünleri için de geçerli olduğunu 
ortaya koydular.FAO’nun hesaplamalarına göre; ABD’den gelen bir 
ton buğdayın fiyatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 55 
artış göstererek 309 dolara yükseldi. 

Avrupa’da üretilen tahıl fiyatlarında ise yüzde 80’lere varan artış 
gözlendi. Arpa fiyatları da bir yıl öncesine oranla neredeyse ikiye 
katlanarak Haziran itibarıyla ton başına 250 dolara yükselirken, 
mısırın fiyatı Eylül’ün ilk üç haftasında ton başına 204 dolara kadar 
yükseldi. En az artış yüzde 7 ile pirinçte gözlendi.

FAS, FİYAT ARTIŞLARINDAN EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKE
FAO’nun raporunda, hububat fiyatlarındaki artışın, gıda amaçlı 
tahıl gereksinimlerini ithalat ile karşılayan kalkınmakta olan ül-
keleri olumsuz etkileyeceğine değinildi. Yaşadığı şiddetli kuraklık 
sebebiyle bu yaz buğday üretimi üçte bir oranında azalmış olan 
Fas’ın, fiyat artışından en çok etkilenecek ülkeler arasında olacağı 
ifade edildi. Söz konusu kuraklığın Fas’ın buğday ve hububat 
ithalatında ciddi bir artışı da beraberinde getireceği belirtildi.

Hububat gereksinimlerini ithalatla karşılayan Asya ülkelerinde, fi-
yat artışlarının daha şimdiden perakende satışlara da yansıdığına 
işaret eden FAO uzmanları, yayınladıkları raporda buğday ve unun 
perakende satış fiyatlarında şu an itibarıyla Kırgızistan’da yüzde 
19, Tacikistan’da yüzde 22, Moğolistan’da yüzde 23, Bangladeş’te 
yüzde 21 oranında bir artış gösterdiğini ortaya koydular. 

FAO raporuna göre, buğday ve hububat ürünlerindeki fiyat artışı, 
yaz mevsiminde yağmurlar sayesinde bereketli bir hasat dönemi 
yaşamış olan Orta ve Batı Afrika ülkelerini ciddi oranda etkile-
meyecek. 

At the end of the special one-day meeting organized in Rome to 
review the recently increasing grain prices, the United Nations 
Food and Agriculture Organization announced that the price 
increases will continue. 

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) that 
held an extraordinary one-day meeting in Rome to review the 
increases in grain prices reaching almost 80 per cent announced 
in their report published after the meeting that the increases will 
continue. The FAO experts drew attention to the fact that the risk 
for prices to catch up with the peak in 2008 is growing and they 
also stated that besides Russia banning wheat export, fires and 
natural disasters also play a significant role in the increase in grain 
prices.  The FAO experts reminded that the export banning in Rus-
sia may continue until the harvesting period in 2011 and in their 
reports they put forward that the price increase is also valid for 
the other grain products used for food. 

According to FAO’s calculations; the price of one ton wheat com-
ing from the USA has risen up to 309 dollars, with an increase of 
55 per cent compared to the same period last year. An increase 
reaching 80 per cent has been observed in the grain produced in 
Europe. Compared to last year, the barley prices almost doubled 
and rose up to 250 dollars per ton as of June and the price of corn 
increased to 204 dollars per ton in the first three weeks of Septem-
ber. The least increase has been observed in rice as 7 per cent. 

MOSTLY MOROCCO WILL BE AFFECTED BY THE PRICE IN-
CREASES 
In the report of FAO, it is mentioned that the increase in the grain 
prices will affect the developing countries negatively, which meet 
their grain for food needs by import. Morocco, where this summer 
the wheat production has decreased by one third due to serious 
drought, will be one of the countries that will be impacted mostly 
by the price increase. It has also been stated that the drought in 
question will bring along a serious increase in Morocco’s wheat 
and grain import. The FAO experts pointed to the fact that in the 
Asian countries that meet their grain needs by import, the price 
increases are already reflected in retails and in the report they 
published, they put forth that as of now, in the retail sale prices 
of wheat and flour there are 19 per cent increase in Kyrgyzstan, 
22 per cent in Tajikistan, 23 per cent in Mongolia, and 21 per cent 
in Bangladesh. According to the FAO report, the price increase in 
the wheat and grain products will not have a serious impact in the 
Central and West Africa countries, where they had a productive 
harvesting period in the summer due to the rainfall in the sum-
mer. 
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Dünyanın önde gelen hububat ihracatçıları arasında yer alan 
Rusya, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hububat üretiminde 
ciddi kayıplar yaşadı. Bu kayıplar nedeniyle hububat ihracatını 
31 Aralık 2010’a kadar durduran Rusya, 21 Eylül’de yapılan yeni 
bir açıklamayla hububat kaynaklarının 90 milyon ton olacağını, 
bunun da iç tüketim miktarından 13 milyon ton fazla olduğunu 
duyurdu. 

Kuraklık nedeniyle hububat üretiminde önemli kayıplar yaşayan 
ve yılsonuna kadar hububat ihracatına yasak getiren Rusya 
Federasyonu’nun Tarım Bakanı Elena Skrynnik, 21 Eylül’de yaptığı 
açıklamada hasadın tamamlanmasıyla birlikte Rusya’daki hububat 
kaynaklarının yaklaşık 90 milyon ton olacağını belirtti.

Halen stoklarında 26 milyon ton hububat bulunduğunu, hasadın 
tamamlanmasıyla bunun 90 milyon tonu bulacağını, bunun 
da 77 milyon ton olan iç tüketim taleplerinden 13 milyon ton 
daha fazla olduğunu ifade eden Skrynnik, farklı bölgelerdeki 
hasatların Rusya’nın orta bölgelerine taşınarak fiyatlarda yaşanan 
dalgalanmanın da önüne geçilebileceğini kaydetti.

Rusya kurak geçen yaz mevsimleri nedeni ile 10,8 milyon hektarlık 
alanda hasat gerçekleştiremedi. 2009’a göre yüzde 38 düşen re-
kolte nedeni ile bu yıl 60 milyon tonluk hasat yapılabildi. 

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ise hükümete verdiği tali-
matta tarımdan zarar gören çiftçilere destek sağlanmasını istedi. 
Buna göre bütçeden 35 milyar ruble (1,1 milyar dolar) destek fonu 
ayrıldı.

Rusya’da yaşanan kuraklıklar nedeni ile gıda ürünlerinde yüzde 
15-30 oranında zamlar yaşandı. Rusya’nın uzak doğu bölgesinde 
pirinç ve siyah buğday fiyatları iki katına çıktı. Vladivostok bölge-
sinde iki ürünün perakende satış fiyatları 1,1 dolar (35 ruble) iken, 
şimdi 2 dolardan (60 ruble) satışa sunuluyor. 

Moskova’da bulunan Sedmoy Kontinent süper market zincirinde 
de siyah buğday fiyatı tavan yaptı. Ağustos başında 22 ruble olan 
siyah buğday, şu anda 45 rubleden tüketiciye sunuluyor.

Russia, which is one of the prominent grain exporters of the 
world, has experienced significant losses in grain production 
due to the drought this year. Russia stopped their grain export 
until 31 December, 2010 because of these losses and with a 
new announcement made on 21 September, they let the pub-
lic know that their grain resources will be 90 million tons, and 
that this is 13 million tons more than the internal consumption 
amount.  

The Russian Federation experienced significant losses in grain 
production due to the drought and banned grain export until the 
end of the year. Their Minister of Agriculture, Elena Skrynnik made 
an explanation on 21 September and remarked that the grain re-
sources in Russia will be about 90 million tons when the harvest 
is completed. Skrynnik expressed that currently they have 26 mil-
lion tons grain in their stocks, that this will reach 90 million tons 
when the harvest is completed, and that this is 13 million tons 
more than the internal consumption demands, which are 77 mil-
lion tons.  

Skrynnik also said that the fluctuations in the prices can be pre-
vented by moving the harvests in different regions to the cen-
tral regions of Russia. Russia was not able to harvest on an area 
of 10.8 million hectares because of the dry summers. Due to the 
yield that decreased by 38 per cent compared to 2009, this year 
they could only harvest 60 million tons.  In his instructions to the 
government, the Russian President Dmitri Medvedev requested 
support for the farmers who have experienced damage by agri-
culture. Accordingly, 35 billion rubles (1.1 billion dollars) as sup-
port fund were reserved in the budget. 

Because of the droughts in Russia, price increases of 15 – 30 per 
cent were experienced in food products. The rice and buckwheat 
prices doubled in the further east region of Russia. In the Vladi-
vostok region the retail sale prices of these two products were 1.1 
dollar (35 rubles) and now they are sold for 2 dollars (60 rubles). 
Buckwheat price hit the peak also at the Sedmoy Kontinent su-
permarket chain in Moscow. Buckwheat price was 22 rubles at the 
beginning of August and now it is put on sale over 45 rubles. 
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Tüm dünyadan sel felaketi altındaki Pakistan için yardım çağrıları 
yükselirken, sel felaketi Pakistan’ın ekonomisini alt üst etti. Önü-
müzdeki yıl ekonomideki büyümenin yüzde 2 azalacağı, kitle-
sel işsizlik yaşanacağı ve enflasyon oranının da yüzde 20’lere 
çıkabileceği uyarısında bulunan Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza 
Gilani, sel felaketi yüzünden ülkenin sulama altyapısının beşte biri 
ile tahıl ürünlerinin harap olduğunu vurguladı.

160 bin metrekarelik alanın sular altında kaldığı Pakistan’da, sel 
felaketinin ülkedeki devlet ve özel sektör stoklarındaki 1,5 milyon 
ton buğdayı yok ettiği açıklandı. 

Ülke tarım bakanlığından yapılan açıklamaya göre 10 milyon ton 
civarındaki stokun yüzde 15 kadarının zarar gördüğü ve Pakistan’ın 
2 milyon ton civarında buğday ithalatı yapması gerektiği belir-
tildi.

FAO’DAN PAKİSTANLI ÇİFTÇİLERE YARDIM
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de, selin tohum 
stokuna zarar vermesi yüzünden buğday ekiminin tehlikede 
olduğunu bildirdi.
3,5 milyon hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğünü, çiftçilerin 
birkaç hafta içinde tohum alamazsa buğday ekimi yapamayacağını 
açıklayan FAO, Pakistanlı çiftçilere tohum ve gübre için ABD 
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) finansörlüğünde 16 milyon 
dolarlık yardımda bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş 
Milletler Dünya Gıda Programı da 31 Ağustos’ta uluslararası 
topluluğa Pakistan’da devam eden sellerin kurbanlarına yardım 
çağrısını tekrarladı. 

While calls for help to Pakistan that is under a flood disaster are 
rising from the whole world, the disaster has wrecked Pakistan’s 
economy. The Pakistani Prime Minister Yusuf Rıza Gilani made the 
warning that next year the growth in economy may decrease by 
2 per cent, that there will be mass unemployment and that the 
inflation rate may go up to 20 per cent. He also emphasized the 
fact that one fifth of the country’s irrigation infrastructure and the 
grain products have been destroyed because of the flood. 

In Pakistan, where 160 thousand square meter area is under water, 
the flood disaster destroyed 1.5 million tons wheat in the stocks 
of the government and the private sector of the country.  Accord-
ing to the explanation made by the country’s ministry of agricul-
ture, 15 per cent of the approximately 10 million tons stock has 
been damaged and Pakistan needs to import about 2 million tons 
wheat. 

FAO HELPS THE PAKISTANI FARMERS 
The United Nations Food and Agriculture Organization FAO also 
stated that the wheat planting is in danger as the flood harmed 
the seed stocks. FAO explained that more than 3.5 million hect-
are planted land was damaged and that the farmers cannot plant 
wheat if they cannot get seeds in a few weeks. FAO helped out 
the Pakistani farmers for seeds and fertilizers with 16 million dol-
lars under the sponsorship of the USA International Improvement 
Agency (USAID). 

On August 31, the United Nations Children’s Emergency Fund 
(UNICEF) the United Nations World Food Program repeated their 
calls to the international community for help for the continuing 
floods’ victims in Pakistan.  
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Kırgızistan Tarım Bakanlığı’nın 22 Eylül itibariyle yaptığı 
açıklamaya göre, Kırgızistan’da hububat üretimi, 784,8 bin tonu 
buğday ve 230,1 bin tonu arpa olmak üzere 1,01 milyon ton 
olarak gerçekleşti.

Kırgızistan Tarım Bakanlığı, 22 Eylül itibariyle hububat hasadının 
yüzde 87’sinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 327.8 bin hektarda 
buğday, 112.3 bin hektarda arpa biçildi. 22 Eylül itibariyle hubu-
battaki ortalama verim, bir önceki yılın aynı tarihine göre düşüş 
gösteriyor.

Genel hububat üretimi, 784,8 bin ton buğday ve 230,1 bin ton 
arpa olmak üzere 1,01 milyon ton olarak gerçekleşti. Kırgızistan’ın 
2009’daki hububat üretimi 1,19 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydeden mısır üretimi 
ise 144 bin ton olarak gerçekleşti.

UNICEF, ÇİFTÇİLERİN TOPRAKLARINA DÖNMESİ 
İÇİN YARDIM EDİYOR
UNICEF Başkanı Anthony Lake ve Dünya Gıda Programı Başkanı 
Josette Sheeran, selden en çok etkilenen Pencap’ın Muzzafargarh 
bölgesine yaptıkları ortak ziyaretten sonra düzenledikleri ortak 
basın toplantısında, tarım alanlarının uğradığı hasarlara değindiler. 
Sheeran, toplantıda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; 

“Bu kriz yaygınlaşıp, derinleştikçe üçlü bir tehlike ortaya çıkıyor. 
İnsanlar tohumlarını, ekinlerini ve gelirlerini kaybetti ve bu onları 
açlık, barınaksızlık ve çaresizlikle yüzyüze bırakıyor.”

Dünya Gıda Programı ve UNICEF, bir yandan yaşam kurtarmaya 
odaklanmış çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da altyapı 
çalışmalarını, çiftçilerin topraklarına dönmelerini kolaylaştıracak 
ve önümüzdeki ekim sezonuna hazırlanmalarını sağlayacak faali-
yetlerini devam ettiriyor.

According to the announcement made by the Kyrgyzstan Min-
ister of Agriculture as of 22 September, the grain production 
of Kyrgyzstan has been actualized as 1.01 million tons, 784.8 
thousand of which is wheat, and 230.1 barley. 

As of 22 September, the Ministry of Agriculture of Kyrgyzstan an-
nounced 87 per cent of the results of grain production. Accord-
ingly, wheat was harvested on 327.8 thousand hectares, and bar-
ley on 112.3 thousand hectares. The average productivity in grain, 
as of 22 September, displays a decrease compared to the same 
date of the previous year. The general grain production has been 
actualized as 1.01 million tons, of which 784.8 thousand tons is 
wheat and 230.1 thousand tons is barley. The grain production of 
Kyrgyzstan in 2009 had been 1.19 million tons. Compared to the 
same period of the previous year corn production displays an in-
crease and has been actualized as 144 thousand tons. 

UNICEF ENCOURAGES FARMERS TO RETURN TO THEIR 
TERRITORY.
UNICEF Chair Anthony Lake and the World Food Program Chair 
Josette Sheeran paid a common visit to the area of Muzzafargarh 
in Punjabi that was mostly affected by the flood and at the press 
meeting they held after the visit they mentioned the damages in 
the agricultural lands. Sheeran in his speech at the meeting stated 
the following; 

“As this crisis spreads and gets deeper, there is threesome danger. 
People have lost their seeds, their harvest, and their income and 
this puts them face to face with starvation, lack of housing and 
hopelessness.”  The World Food Program and UNICEF continue 
their work focusing on saving lives on the one hand, and on the 
other hand, they keep up with their activities in the infrastructure, 
and in work that will make it easier for the farmers to go back to 
their land and to get prepared for the next harvesting season. 
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Ukrayna Tarım Politikası Birinci Bakan Yardımcısı Sergey Mel-
nik, 2010 yılında hububat üretiminin 38 milyon ton olacağını 
açıkladı.  Ayrıca Ukrayna’nın buğday ve arpa ağırlıklı olmak 
üzere yaklaşık 3 milyon ton ihracat yapacağını söyleyen Melnik, 
ülkedeki tarımsal işletmelerin 2011 için bugüne kadar 2 milyon 
hektarlık alanda kış ekimi yaptığını da dile getirdi. 

Menlik, son olarak, 2009 yılında 46 milyon ton olan hububat 
üretimiyle ilgili beklentinin daha önce 40-41 milyon ton seviyesi-
nde olduğunu, ancak bu oranın 38.6 milyon ton olarak azaldığını 
sözlerine ekledi.

Yem üretimiyle tanınan Erzurum firması Bayramoğlu Yem ve 
Un Sanayi A.Ş.,  2011’de, inşaat çalışmaları tamamlanan ve son 
teknolojiyle donatılacak olan yeni fabrikasında un üretimine 
başlayacağını açıkladı.

Yıllardır Erzurum’da yem üretimi yapan ve birçok bölgenin yem 
ihtiyacını karşılayan Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi A.Ş.,  2011’de 
un üretimine başlayacağını açıkladı. En son teknolojilerle 
donatılacak olan fabrikada günlük 350 ton üretim yapmayı plan-
layan Bayramoğlu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de un 
ihracatı yapmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayramoğlu Yem ve Un Sa-
nayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bayramoğlu, bölgenin 
un ihtiyacının yüzde 70’nin Çorum, Amasya, Konya, Kayseri ve 
Gaziantep’ten karşılandığını belirtiyor ve hedeflerinin sadece 
Erzurum’la sınırlı kalmadığını, diğer bölgelerin ve de Avrupa ül-
kelerinin ihtiyacını da karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Günde 350 ton un üretimi yapacaklarını söyleyen Bayramoğlu, 
“Kuracağımız fabrikanın kapasitesi günlük 350 ton. Modern ve son 
teknolojiyle donatılmış fabrikamızı biran önce faaliyete geçirmek 
için gece-gündüz çalışıyoruz. Fabrikamız hizmete girdiği za-
man Doğu Anadolu Bölgesi’nin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Orta 
Karadeniz’e de un göndereceğiz. Ayrıca Kuzey Irak, Suriye, İran 
Azerbaycan ve Gürcistan’la da görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

Ukrayna’nın 2010 Hububat 
Üretim Beklentisi 38 Milyon Ton

Ukraine’s 2010 grain 
production expectations are 38 million tons

Ukraine Agriculture Policy First Deputy Minister Sergey Melnik 
announced that in 2010 the grain production will be 38 million 
tons. Melnik also expressed the view that Ukraine will export 
about 3 million tons grain, wheat and barley predominantly, 
and that the agricultural enterprises in the country have planted 
for the winter on 2 million hectare area for 2011 up to today. 

Melnik finally remarked that the expectation for grain production, 
which was 46 million tons in 2009, was 40 - 41 million tons previ-
ously but that this ratio decreased to 38.6 million tons. 

The Erzurum company Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi A.Ş., rep-
utable with their animal feed production, have announced that 
in 2011 they will start producing flour in their new factory, the 
construction of which has been completed and which will be 
equipped with latest technology. 

Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi A.Ş that has been producing animal 
feed in Erzurum for years and that has been meeting the needs 
of many regions have announced that they will start producing 
flour in 2011. Bayramoğlu aims at 350 tons daily production at 
their factory, which will be equipped with latest technology and 
they also have a target of exporting flour to European countries 
besides Turkey. Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi A.Ş Board Chair 
Kazım Bayramoğlu made an explanation about the subject and 
expressed that 70 per cent of the region’s flour need is supplied by 
Çorum, Amasya, Konya, Kayseri and Gaziantep, and that their aims 
are not limited to Erzurum, but they also aim at meeting the needs 
of other regions and also of European countries. Bayramoğlu re-
marked that they will have 30 tons daily flour production and 
went on saying, “The daily capacity of the factory we will establish 
is 350 tons. We are working day and night in order to be able to ac-
tivate our factory that is equipped with latest modern technology 
as soon as possible. When our factory comes into service, we will 
deliver flour to Eastern Black Sea and Central Black Sea besides 
the Eastern Anatolia region. In addition, our meetings with North-
ern Iraq, Syria, Iran, Azerbaijan and Georgia are in progress.” 
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İstanbul Sanayi Odası’nın Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı-
sı’nda konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker, 
Türkiye’nin dünyada tarımsal anlamda kendi kendine yeten 7 
ülkeden biri olduğu iddiasının hiçbir zaman gerçek olmadığını 
söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, konuk olarak katıldığı 
İstanbul Sanayi Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 
bir konuşma yaparak meclis üyelerine Türkiye’nin tarım sektörü ve 
Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türkiye’nin tarımsal hammadde ithal etmesiyle ilgili konuya da 
değinen Bakan Eker, Türkiye’nin dünyada tarımsal anlamda kendi 
kendine yeten 7 ülkeden biri olduğu iddiasının hiçbir zaman ger-
çek olmadığını söyledi.

Türkiye’nin işleyip tekrardan yurtdışına satmak üzere tarımsal 
hammadde ithal ettiğini ifade eden Bakan Eker, şunları dile getir-
di; “Eğer sizin üretim potansiyeliniz var,  onu değerlendiremiyor ve 
bilgisizlikten, kapasite kullanamamaktan dolayı üretemiyorsanız, 
mecburen ihtiyacınızı dışarıdan getiriyorsanız bu ayıptır, yanlıştır, 
irrasyoneldir.  
Ama siz üretiminizi kullanıyor, verimliliğini artırıyorsanız, ham-
madde ihtiyacının ilave kısmını da dışarıdan getiriyor, işleyip 
dünyaya satıyorsanız bu iyi bir şeydir.” 

TÜRKİYE’NİN GELİŞEN TARIM ÜRÜNÜ İHRACATINI 
RAKİP OLARAK GÖRÜYORLAR
Göreve geldikleri günden bu yana tarım sektörüne günlük değil, 
stratejik bir bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan Bakan Eker, bu 
bakış açısı ve buna uygun üretilen politikalarla ortaya çıkan verim 
artışıyla Türkiye’nin Dünya Bankası verilerine göre tarımsal üretim 
değeri açısından 23,7 milyar dolar ile 11. sıradayken, 2008 yılında 
56,6 milyar dolar ile 8. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

The Minister of Agriculture and Village Affairs, M. Mehdi Eker, who 
talked at the August Regular Chamber Meeting of the Istanbul 
Chamber of Industry said that the claim that Turkey is one of the 
self-sufficient 7 countries in the world in terms of agriculture has 
never been correct. 

The Minister of Agriculture and Village Affairs, M. Mehdi Eker, who 
attended the August Regular Chamber Meeting of the Istanbul 
Chamber of Industry as a visitor, gave a speech at his visit and 
provided information about the agriculture sector of Turkey and 
about the work carried out by the Ministry for the members of the 
chamber. Minister Eker mentioned the subject of Turkey import-
ing agricultural raw material and said that the claim that Turkey 
is one of the self-sufficient 7 countries in the world in terms of 
agriculture has never been correct. 

Minister Eker expressed the point that Turkey imports agricultural 
raw material in order to process it and to re-sell it to foreign coun-
tries and went on saying, “If you have a production potential, but 
you cannot put it to good use and cannot produce because of lack 
of knowledge, and because of inability to use your capacity, and 
you have to import your needs from abroad, this is discreditable, 
incorrect and irrational. But if you make use of your products, in-
crease the productivity, and import the additional part of the raw 
material need from abroad, process it here and re – sell it to the 
world, this is something good.”  

PEOPLE CONSIDER TURKEY’S DEVELOPING 
AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT A COMPETITOR 
Minister Eker emphasized the fact that, from the day they started 
their assignments, they approached the agriculture sector with a 
strategic perspective rather than per day, and underlined the ag-
riculture sector with a strategic perspective rather than per day, 
and underlined the point that,  with the  increase in  productivity 
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yapılan çalışmalara 
da değinen Bakan Eker, bazı AB üyesi ülkelerin, Türkiye’nin gelişen 
üretim ve tarım ürünü ihracatını rakip olarak görmeleri ve si-
yasi olarak engellemeye çalışmalarına rağmen, uyum çalışmaları 
kapsamında “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslının 
açıldığına da dikkat çekti.

Türkiye’nin önceden beri tarım politikaları oluşturma konusunda 
tarım envanteri ve üretim planlaması gibi eksikliklerinin olduğunu 
belirten Bakan Eker, bu eksikliklerin giderilmesi yolunda çok 
önemli bir çalışmaya imza attıklarını ve Türkiye Tarım Havzaları 
Üretim ve Destekleme Modeli” projesini hayata geçirdiklerini dile 
getirerek, “Çiftçiye diyoruz ki; ‘Doğru ürünü, doğru yerde, verim-
lilik esasına göre ekersen sana prim desteği veriyoruz’.  Bu, 2009-
2010 üretim sezonunda uygulanmaya başlandı. Bundan sonra 
bunu diğer ürünlerle ve diğer desteklerle de ilişkilendireceğiz. 
Örneğin gübre desteğini, toprak analizi ile ilişkilendirdik.” şeklinde 
konuştu.

that set forth with this perspective and with policies made accord-
ingly, according to the data of the World Bank, on the criteria of

Toprak Mahsulleri Ofisi, dış piyasadaki daralmayı dikkate alarak 
mamul madde ihracatçılarına, dünya fiyatları seviyesinde be-
lirlenen fiyatlarla buğday ve arpa satışına başlıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kalitelerine göre 515-635 TL/ton 
arasında değişen fiyatlarla 255 bin 300 ton ekmeklik, 550-665 TL/
ton arasında değişen fiyatlarla 78 bin 700 ton makarnalık olmak 
üzere toplam 334 bin ton buğdayı satışa açtı.

TMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti; “Bilindiği 
üzere, dünya un ve makarna ticaretinde çok önemli bir yere sahip 
olan un ve makarna ihracatçılarımız ile bulgur, bisküvi, irmik ve 
yem ihracatçılarımızın gerçekleştirdikleri ihracat sonrasında, vergi-
ye ve herhangi bir dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın bütün yıl 
boyunca buğday ve arpa ithalatı yapma hakları bulunmaktadır. 

Ancak, son dönemde dış piyasalarda yaşanan daralmalar dikkate 
alınarak yukarıda sözü edilen mamul madde ihracatçılarına 15 
Eylül 2010 tarihinden itibaren dünya fiyatları seviyesinde belirle-
necek fiyatlarla buğday ve arpa satışına karar verilmiştir. 

Bu amaçla, ilk etapta 70 bin tonu ekmeklik, 30 bin tonu makarnalık 
olan 100 bin ton buğday ve 100 bin ton da arpa olmak üzere top-
lam 200 bin ton hububat satışa sunulacaktır. Piyasaların ihtiyacına 
göre satışa açılan stok miktarlarında müteakip dönemlerde yeni 
düzenlemelere gidilebilecektir.”

agricultural product value in 2008 Turkey went up to the 8th rank-
ing with 56.6 billion dollars whereas the country was  rank ing 
11th with 23.7 billion dollars. Minister Eker also mentioned the 
work within the process of Turkey’s joining the European Union 
and drew attention to the point that some countries consider 
Turkey’s developing production and agricultural products export 
a competitor and are trying to prevent this politically. However, 
he emphasized that in spite of these, the section “Food Security, 
Veterinary and Plant Health” has been opened within the scope 
of harmonization work. Minister Eker expressed that Turkey has 
been in lack of agriculture inventories and production planning 
on the subject of forming agriculture policies for a long time and 
added that they lead the way for a very significant piece of work 
to eliminate this lack and that they realized the “Turkey Agricul-
tural Areas Production and Support Model” project. He went on 
saying, “We tell the farmer; ‘If you plant the correct product in the 
correct place and according to productivity principles, we will 
support you by subsidy’. This has been started to be implemented 
in the 2009-2010 production season. After this, we will relate this 
to other products and other supports. For example, we related the 
fertilizer support with soil analysis.” 

Taking the narrowing in the external market into consideration, 
the Agricultural Products Office starts selling wheat and barley 
to the product exporters on prices set at world-wide price lev-
els. 

The Agricultural Products Office (TMO) has put up for sale a total 
of 334 thousand tons wheat on prices changing according to their 
qualities between 515-635 TL/Ton and these are 255 thousand 
300 tons bread wheat, and 78 thousand 700 tons drum wheat 
with prices changing between 550-665 TL/Tons in a total of 334 
thousand tons wheat. In their explanation about the case TMO 
stated the following; “As it is known, our flour and drum exporters 
have a very significant place in the world flour and drum trade 
and together with them, after the export our cracked wheat, bis-
cuit, farina and feed exporters made, they have a right to import 
wheat and barley throughout the whole year without any tax and 
periodical restrictions. However, taking the narrowing in the ex-
ternal markets recently, it has been decided that the product ex-
porters mentioned above will be sold wheat and barley on prices 
determined at the world price levels as of 15 September 2010.  
With this aim, in the first stage, a total of 200 thousand tons grain 
will be put to sale consisting of 100 thousand tons wheat of 70 
thousand tons bread wheat, 30 thousand tons drum wheat and 
100 thousand tons barley. According to the needs of the markets, 
new organizations may be made in the amounts of supplies put to 
sale in the following periods.” 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından hazırlanan Un ve 
Unlu Mamuller Sektör Raporu’nu değerlendiren EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Un Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Haluk Tez-
can, sektörün geleceğinin yabancı yatırımcılarla yapılacak 
ortaklıklarla planlanması gerektiğini belirtti. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından hazırlanan Un ve 
Unlu Mamuller Sektör Raporu’nda, dünya ihracatında ikinci sırada 
yer alan Türkiye’nin un sektörü için ulusal bir politika belirlemesi 
gerektiği ortaya çıktı. Raporu değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Un Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Haluk Tezcan, rapo-
run yabancı yatırımcılarla ortaklık kurulması gerekliliğini ortaya 
koyduğunu ve Egeli un sanayicileri olarak yabancı ortaklarla dünya 
şirketi haline gelme önerilerini değerlendireceklerini belirtti.

“TÜRKİYE BÖLGEDE HUBUBAT KORİDORU OLABİLİR”
Raporun farklı ülkelerdeki yatırım potansiyellerinin değer-
lendirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkardığını dile getiren Tezcan, 
değerlendirmesine şöyle devam etti; “Birleşme ve büyüme pers-
pektifinde sektörün geleceği planlanmalı. 

Un sektörü ile ilgili yeni stratejiler bu çerçevede çizilmeli, hedef ül-
keler tespit edilmeli. Devlet politikaları ve desteği, bu çalışmalarda 
önemli bir yere sahip. 

Doğru stratejiler ve bu stratejileri besleyecek fuar desteği, konak-
lama, sektörel heyetlerle ikili görüşmeler ve benzeri konulardaki 
politikalarla hedefe ulaşılabilecek. Birleşmiş Milletler’in açlıkla mü-
cadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda Türk un sanayisi de yer 
almalı. 

Türkiye bu programlara tedarikçi olarak destek verebilir. Bu ve 
benzeri projelerde sanayicilerimiz desteklerini esirgemeyecek-
tir. Türkiye sahip olduğu stratejik ve lojistik avantajlarını, coğrafi 
konumunu kullanmalı. Enerji ve özellikle doğalgazda olduğu gibi 
Türkiye’nin bölgede bir hububat koridoru işlevinin üstlenmesi 
sağlanabilir.” 

Haluk Tezcan, EBSO Board Member and Flour Industry Pro-
fessional Committee Member, who appraised the Flour and 
Flour Products Sector Report, prepared by the Aegean Region 
Chamber of Industry (EBSO), stated that the future of the sector 
should be planned with partnerships of foreign investors.  

In the Flour and Flour Products Sector Report prepared by the Ae-
gean Region Chamber of Industry (EBSO) it appeared that Turkey, 
which ranks in the second place in the world export, should speci-
fy a national policy for the flour sector.  Haluk Tezcan, EBSO Boards 
Member and Flour Industry Professional Committee Member, 
who appraised the report, put forward that the report revealed 
the necessity of establishing partnerships with foreign investors 
and that, as Aegean flour industrialists, they will evaluate the sug-
gestions for becoming world companies with foreign partners. 

“TURKEY CAN BECOME A PASSAGEWAY FOR GRAIN IN 
THE REGION”
Tezcan also expressed the view that the report put forth the neces-
sity for evaluating the investment potentials in various countries 
and went on saying; “The future of the sector should be planned 
from the perspectives of corporations and growth. The new strat-
egies for the flour sector should be drawn up in this framework, 
the target countries should be determined. The national policies 
and their support hold a significant place in this work. The target 
can be reached with correct strategies and with support for fairs 
to help these strategies, with accommodation, with bilateral dis-
cussions with the sector’s delegations and with policies on similar 
topics. Turkish flour industry as well should take its place in the 
framework of the work that the United Nations are carrying out to 
fight starvation.  Turkey can support these programs as supplier. 
Our industrialists will not spare their support both for this proj-
ect and others similar to this one. Turkey should make use of the 
strategic and logistic advantages she has and her geographical 
location. As it is in energy and particularly in natural gas, it can be 
provided that Turkey carries the function of a grain passageway 
in the region.”  
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“TÜRKİYE DÜNYANIN UN TİCARETİNİ KARŞILAYABİLİR”
EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Akın Kınıklı’nın koordinatörlüğünde 
yapılan araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç olan ‘atıl kapasite’ 
sorununu da değerlendiren Haluk Tezcan, bu sorunun çözülmesi-
nin şart olduğunu vurguladı ve şu bilgileri verdi; “Ülke genelindeki 
toplam 897 fabrikadan 715 tanesi aktif olarak çalışıyor. 

Ülkedeki toplam kapasitenin yüzde 7’sini oluşturan Ege’de ise 54 
fabrikadan sadece 8’i kapalı. Türkiye’deki toplam un üretim kapa-
sitesi 32.5 milyon ton olmasına rağmen fiili üretim yaklaşık 14.5 
milyon ton. 

 Bu haliyle mevcut üretim kapasitesi, Türkiye’deki toplam un 
tüketiminin 3 katına yaklaşıyor. Ayrıca Türkiye’nin mevcut un 
üretim kapasitesi, tüm dünyada 11 milyon ton olan un ticare-
tini karşılayabileceği gibi, 7.5 milyon tonluk kapasite fazlası da 
yaratıyor.” 

RAKAMLARLA TÜRKİYE UN SEKTÖRÜ
* Türkiye’den 100’ün üzerinde ülkeye buğday unu ihracatı 
yapılıyor.
* Türkiye buğday üretiminde dünyanın ilk 7 ülkesinden biri.
* 2005 yılında 2 milyon 40 bin ton civarında ihracat ile dünya 
genelinde birinci olan Türkiye, Uluslararası Hububat Konseyi’nin 
(IGC) öngörülerine göre 2008-2009 döneminde de 1 milyon 750 
bin ton un ihracatı ile Kazakistan’dan sonra ikinci sırada yer ala-
cak.

En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
Irak   888.034 Ton
Endonezya  443.400 Ton
Filipinler  103.970 Ton
Sudan   67.635 Ton
İsrail   54.200 Ton

Uluslararası Un Sanayicileri Birliği Ortadoğu ve Afrika Kongre 
ve Sergisi, bu yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika 
Cape Town’da yapılacak.
 
Uluslararası Un Sanayicileri Birliği Ortadoğu & Afrika Kongresi 
(IAOM), 18 – 24 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cape Town’da 
gerçekleştirilecek. 

Geçtiğimiz yıl Antalya Belek’te gerçekleştirilen kongrenin bu yılki 
ayağı için, bölgedeki un ticaretinin de nabzının tutulacağı bir 
etkinlik organize edildi. Un ticaretinin yanı sıra bölgenin turizm 
zenginliklerinin de görüleceği 18 – 24 Kasım 2010 tarihlerinde 
yapılacak olan bu organizasyon için kayıtlar devam ediyor.

“TURKEY CAN FULFILL THE DEMANDS OF THE WORLD 
FLOUR TRADE” 
Haluk Tezcan also appraised the problem of “inert capacity” that 
was another result put forth in the research carried out under the 
coordination of Akın Kınıklı, the EBSO Deputy General Secretary, 
and emphasized the fact that this problem had to be solved, giv-
ing the following information; “715 out of 897 factories country-
wide are functioning actively. In the Aegean region that forms 7 
per cent of the total capacity in the country only 8 factories out 
of 54 are closed. Although the total flour production capacity of 
Turkey is 32.5 million tons, active production is approximately 
14.5 million tons. In this case, the current production capacity is 
about 3 times the total flour consumption in Turkey. Besides, the 
current flour production of Turkey can fulfill the demands of the 
world-wide flour trade, which is 11 million tons, and also creates a 
surplus of capacity of 7.5 million tons. 

TURKISH FLOUR SECTOR IN FIGURES
* Wheat flour is exported to more than 100 countries from Tur-
key. 
* Turkey is one of the first 7 countries of the world in wheat pro-
duction. 
* In 2005 Turkey was ranking the first in the world with approxi-
mately 2 million 40 thousand tons export and according to the 
predictions of the International Grain Council (IGC) Turkey will 
take its place in the second rank after Kazakhstan with 1 million 
750 thousand tons flour export in 2008-2009 period. 

Countries Mostly Exported 
Iraq    888.034 Tons
Indonesia    443.400 Tons
The Philippines   103.970 Tons
Sudan    67.635 Tons
Israel    54.200 Tons

The International Middle East and Africa Flour Industrialists’ Union 
Congress and Exhibition will be held in South Africa, Cape Town 
between the dates 18-24 November this year. 

The International Flour Industrialists’ Union Middle East & Africa 
Congress (IAOM) will be held in South Africa, Cape Town between 
the dates 18 – 24 November. The congress was held in Antalya, 
Belek last year, and an activity has been organized for this year’s 
congress, in which the flour trade in the region will also be ap-
proached closely. Registration is continuing for this organization 
that will take place between the dates 18 – 24 November, 2010, 
and at which, besides the flour trade, there is a chance to see 
tourism treasures of the region as well. 
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Rusya Federasyonu’nun hububat ihracatını yılsonuna kadar 
yasaklaması ve buna bağlı olarak başta buğday olmak üzere 
hububat fiyatlarında dünya genelinde bir artışın yaşanması, To-
prak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ni harekete geçirdi. 

Türkiye’deki durumu açıklamak ve fiyatlarla ilgili endişeleri gider-
mek için bir basın açıklaması yapan TMO Genel Müdürlüğü, fiyat-
larda istikrarın sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını 
duyurdu.  

Rusya Federasyonu’nun üretimdeki olumsuzluklara bağlı olarak 
hububat ihracatına yılsonuna kadar yasak getirmesi ve dünya 
buğday rekoltesindeki genel düşüş, başta buğday olmak üze-
re dünya genelinde hububat fiyatlarında bir artışa neden oldu. 
Türkiye’de de yankı bulan bu gelişme üzerine bir basın açıklaması 
yapan Toprak Mahsulleri Ofisi, ülkemizdeki toplam buğday 
stokunun tüketimi karşılayacak düzeyde olduğunu ve yüksek fi-
yat dalgalanmalarına karşı gerekli tüm tedbirleri almakta kararlı 
olduklarını açıkladı.  

TMO’dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Bilindiği üzere 
TMO, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak ortaya koyduğu 
alım, satış, ithalat ve ihracat politikaları ile hem üreticinin hem 
de tüketicinin mağdur olmamasını sağlayarak piyasa düzenleme 
görevini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Haziran ayındaki 
hasatla birlikte başlamış olduğumuz hububat alımlarına halen 
devam edilmektedir. Bu yılki buğday alımlarına, bir önceki yıldan 
devreden 1 milyon 255 bin ton stokla girilmiş olup, bugüne ka-
dar üreticilerimizden satın alınan 956 bin ton buğday ile birlikte 
toplam 2 milyon 211 bin tonluk stoka ulaşılmıştır. Ayrıca, 270 bin 
ton ürün TMO depolarında emanet olarak bulunmaktadır. Arpa-
da ise alımlara 510 bin ton stokla girilmiş, bugüne kadar alınan 
900 bin tonla birlikte toplam 1 milyon 410 milyon tonluk stoka 
ulaşılmıştır. 

TÜİK verilerine göre ülkemizin buğday üretim miktarı; 2006’da 
20,01 milyon ton, 2007’de 17 milyon 23 bin ton, 2008’de 17 mil-
yon 78 bin ton, 2009’da 20 milyon 6 bin tondur. Bu yılki buğday 
üretiminin ise en az 19 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 
1 milyon 254 bin tonu kurumumuzda, 700 bin tonu ise özel sek-
tör depolarında olmak üzere 2 milyon tonluk stok devir rakamı 
ile birlikte bu miktar toplam 21 milyon tona ulaşmaktadır. Ülke-
mizin yıllık buğday tüketim miktarı ise 18 milyon ton civarındadır. 
Buna göre, ülkemizin bu yılki toplam buğday stoku, tüketimimizi 
fazlasıyla karşılayacak düzeydedir.”

The banning of the Russian Federation to export grain until the 
end of the year and experiencing a world-wide increase firstly in 
grain prices related to this decision, set the Agricultural Products 
Office (TMO) in motion. The TMO General Directorate gave a press 
release in order to explain the situation in Turkey and to eliminate 
the concerns about the prices and they announced that they will 
take all necessary measures to keep the consistency in the prices.   

The Russian Federation’s banning the grain export until the end 
of the year due to the negativities in production and the gener-
al decrease in the world grain harvest caused an increase in the 
grain prices world-wide, wheat being at the top. As a result of this 
development that was reflected in Turkey as well, the Agricultural 
Products Office made an announcement and stated that the total 
wheat supply in our country is sufficient to meet the consump-
tion and that they are determined to take all necessary measures 
against high price fluctuations.  

The following took place in TMO’S statement; “As it is known, TMO, 
with their purchase, selling, import and export policies they put 
forward in relation to the products in their field of activity, provide 
that neither the manufacturer nor the consumer are aggrieved 
and thus, they accomplish the task of organizing the market. 
Within this framework the grain purchasing that we started with 
the harvest in June still continues.

 This year’s wheat purchasing was entered with the 1 million 255 
thousand tons of supply transferred from the previous year and 
up to today together with the purchased 956 thousand tons of 
wheat from our manufacturers the supply has reached 2 millions 
211 thousand tons. In addition, 270 thousand tons product is re-
served in the TMO warehouses. In barley, the purchasing was en-
tered with 510 thousand tons supply, and with the 900 thousand 
tons purchased up to today the total supply has reached 1 million 
410 thousand tons.  

According to TÜİK data, the wheat production amount of our 
country is; 20,01 million tons in 2006, 17 million 23 thousand tons 
in 2007, 17 million 78 thousand tons in 2008, 20 million  6 thou-
sand tons in 2009.  It is predicted that this year’s wheat production 
is at a minimum of 19 million tons.  With 1 million 254 thousand 
tons at our institution’s, 700 thousand tons in the private sector’s 
warehouses, there is the figure of 2 million tons of supply transfer 
and thus, this amount reaches a total of 21 million tons. The yearly 
wheat consumption of our country is approximately 18 million .
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“ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR 
ÜLKEMİZİ ETKİLEMEMİŞTİR”
Açıklamasında Rusya Federasyonu’nun aldığı ihracat yasağı 
kararına ve dünya piyasalarına da yer veren TMO Genel Müdürlüğü, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi; 

“Son dönemde gerek yazılı gerekse görsel basında da sıkça yer 
aldığı üzere, Rusya Federasyonu’nun, hububat üretiminde or-
taya çıkan olumsuzluklara bağlı olarak açıkladığı hububat ihracat 
yasağı ile birlikte yurt dışı piyasalarda, başta buğday olmak üze-
re diğer ürün gruplarının fiyatlarında artışlar yaşanmakta olup 
bu gelişmeler, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte tarafımızdan da 
yakından takip edilmektedir. 

Rusya Federasyonu tarafından 15 Ağustos 2010’dan başlamak 
üzere yılsonuna kadar sürdürüleceği ilan edilen hububat ihra-
cat yasağı ile ilgili olarak; Başbakan Vladimir Putin tarafından 
‘bu yasağın geçici olarak açıklandığı’, Başbakan Yardımcısı Igor 
Shuvalov tarafından ise ‘yılsonuna kadar açıklanan ihracat 
yasağının, halen devam eden hasadın durumuna göre tekrar 
gözden geçirilebileceği, ‘Rusya’nın, söz konusu ihracat yasağına 
karşın hububat ihracatına ilişkin bütün taahhütlerini yerine 
getireceğine ilişkin açıklamalar, uluslararası haber ajanslarında yer 
almaktadır.

Rusya Federasyonu’nca alınan yasaklama kararı ile birlikte dünya 
hububat piyasalarında yükselişe geçen buğday fiyatları, sonrasında 
gelen bu türden açıklamalarla, başta ABD borsaları olmak üzere 
düşüş eğilimine girmiştir.

Uluslararası hububat piyasalarında son dönemde görülen bu kes-
kin dalgalanmalar, yeterli buğday stokuna sahip olan ülkemizi 
etkilememiştir. 

Bu doğrultuda, gerek sanayici ve tüccarlarımızın gerekse tüketicile-
rimizin, yüksek fiyat beklentisi ile ihtiyaçlarının üzerinde, stok 
amaçlı alım yapmaya yönelmeleri, fiyatlarda meydana gelebilecek 
keskin düşüşlere paralel, ciddi zararlarla karşı karşıya kalmalarına 
neden olabilecektir.”

“SPEKÜLASYONLARA MEYDAN VERİLMEYECEKTİR”
Türkiye’deki üretimin stoklarla birlikte tüketimi karşılayacağını vur-
gulayan TMO, belirlenenin üzerinde fiyat artışları olması halinde 
piyasaya müdahale edebileceğini açıklamasında şöyle duyurdu; 
“Bilindiği üzere kuruluşumuzca, Haziran ayında alım fiyatları 
ile birlikte No 1 grubu Anadolu Sert Ekmeklik Buğdayı için satış 
fiyatları da açıklanmış olup, bu fiyat Kasım’da 645 TL/Ton, Aralık’ta 
ise 655 TL/Ton’dur.

Yurt içindeki buğday fiyatlarının TMO’nun belirlediği bu fiyatların 
üzerine çıkması durumunda, önceki yıllarda farklı ürün gruplarında 
da yapıldığı üzere kuruluşumuzca yine her türlü tedbir alınarak 
spekülasyonlara meydan verilmeyecektir. 

Bugüne kadar olduğu gibi piyasalar yakından takip edilmekte 
olup, gerektiğinde yine piyasalara müdahale edilerek, istikrar 
sağlanması amacıyla her türlü tedbir alınacaktır.”

tons. According to these, the total wheat supply of our country for 
this year is at a level to meet our consumption more than neces-
sary.”

“THE FLUCTUATIONS IN THE INTERNATIONAL MARKETS 
HAVE NOT IMPACTED OUR COUNTRY”
The TMO General Directorate also mentioned the export banning 
decision of the Russian Federation and the world markets in their 
announcement gave the following information about the subject; 
“As it has frequently taken place in both printed media and mass 
media recently, together with the grain export banning decision 
of the Russian Federation due to the negativities in grain produc-
tion, increases in the prices of other product groups, wheat be-
ing at the forefront, are being experienced in the foreign markets 
and these developments are being followed up both by us and by 
other relevant institutions closely.  

Explanations about the Russian Federation announcing that the 
grain export banning would continue until the end of the year as 
of 15 August 2010 and the Prime Minister Vladimir Putin stating 
that ‘this banning has been announced temporarily’, the Deputy 
Prime Minister Igor Shuvalov saying ‘the export banning an-
nounced to continue until the end of the year can be reviewed 
according to the continuing harvest, ‘Russia will carry out all their 
commitments in spite of the export banning in question take 
place in the international news agencies.  

The wheat prices that started to increase in the world grain mar-
kets with the Russian Federation’s banning decision tended to 
decrease with these kinds of explanations, with the US stock ex-
change being in the first place. 

These sharp fluctuations experienced in the international grain 
markets recently have not impacted our country that has suf-
ficient wheat supply. Accordingly, if the industrialists and trades 
people tend to purchase with the aim of keeping supplies over 
their needs, expecting high prices, this may cause them to en-
counter serious detriments in parallel to the sharp decreases likely 
to happen in the prices.” 

“SPECULATIONS WILL NOT BE ALLOWED”
TMO emphasized that the production in Turkey together with the 
supply will meet the consumption and made the following ex-
planation about their intervention in the market in case there are 
price increases over expectations; “As it is known, our institution 
has announced the purchasing prices in June together with the 
selling prices for No 1 group Anadolu Buckwheat and this price is 
645 TL/Ton in November, 655 TL/Ton in December. 

In the case of the domestic wheat prices exceeding these prices 
determined by TMO, as was accomplished in the previous years in 
various product groups all kinds of measures will be taken by our 
institution and speculations will not be allowed. 

As it has been until today, the markets are being followed up 
closely and the markets may again be intervened and all precau-
tions will be taken to keep consistency.” 
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The International Grain Forum themed ‘Wheat and Flour’ was 
realized between the dates 5-8 August 2010 at St. Petersburg, 
Russia

With cooperation of TUSAF (The Turkish Flour Industrialists Fed-
eration) and Rusmet Company Unions, the ‘Wheat and Flour’ 
themed International Grain Forum was realized at St. Petersburg, 
in Russia.  

Mesut Köse, The Vice Consultant at the Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs, The Chief President Commissary of Board of Man-
agement of TMO (Office of Agricultural Products); Erhan Özmen 
the President of Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF) 
and Victor Kovshevny, the group leader of Rusmet gave a start to 
the forum with their opening speeches and Tunç Necipoğlu, the 
Manager Commissary of TMO Foreign Trade Office carried out a 
presentation.

In the presentations carried out by the presenters of the public 
and private sectors of both countries, the wheat market states of 
Turkey, Russia, The Black Sea Region and the world were assessed 
deeply. Exchanges in ideas for the new cooperating projects were 
shared in binary intercourses between wheat producers and con-
sumers.

MAIN AGENDA RUSSIA’S EXPORT BAN
The main agenda of the meeting was the ban applied in export-
ing goods, especially wheat, due to the heavy drought in Russia.
It was stated that while the production of wheat ranged due to 
various reasons from time to time but was realized sufficiently 
to meet the needs, the production and stock of grain in Turkey 
was enough to meet its own needs, the precautions taken for a 
temporary term by the Russian Federation due to the drought re-
mained with ill effects. 
According to the International Grain Council, though, the produc-
tion in markets and the current stocks were sufficient to meet 
consumption was emphasized but that any strict precaution to 
be taken against speculative movements may result in panic and 
affect the world market negatively. 

“Buğday ve Un” temalı Uluslararası Hububat Forumu, 5–8 
Ağustos 2010 tarihleri arasında Rusya St. Petersburg’da 
gerçekleştirildi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve Rusmet 
Şirketler Grubu işbirliğiyle, 5 – 8 Ağustos 2010 tarihlerinde St. 
Petersburg’ta “Buğday ve Un” temalı Uluslararası Hububat Forumu 
gerçekleştirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mesut 
KÖSE, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan 
ÖZMEN ve Rusmet Grup Yöneticisi Victor KOVSHEVNY’in açılış 
konuşmaları ile başlayan forum programı kapsamında, TMO Dış 
Ticaret Şube Müdür Vekili Tunç NECİPOĞLU tarafından da bir su-
num yapıldı.

Her iki ülkenin gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileri 
tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Türkiye, Rusya, Karadeniz 
bölgesi ve dünya buğday piyasalarının durum değerlendirmeleri 
yapıldı. İkili görüşmelerde ise buğday tedarikçileri ve tüketicileri 
arasında yeni işbirliği projeleri konusunda fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

ANA GÜNDEM RUSYA’NIN İHRACAT YASAĞI
Toplantının ana gündemini, Rusya’daki şiddetli kuraklığın so-
nucunda buğday başta olmak üzere hububat ihracatına yasak ge-
tirilmesi konusu teşkil etti. 

Yapılan görüşmelerde;  dünya hububat üretiminde zaman za-
man çeşitli nedenlerle üretim azalması meydana geldiği, an-
cak son dönemde yaşanan durumda, dünya buğday üretiminin 
tüketimini karşılayacak miktarda gerçekleştiği, Türkiye’nin hubu-
bat üretiminin ve stoklarının kendi tüketimini karşıladığı, Rusya 
Federasyonu’nun kuraklığa bağlı olarak hububat üretiminde 
yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle dönemsel olarak önlem aldığı, 
ancak Uluslararası Hububat Konseyi tarafından yayınlanan veriler 
doğrultusunda dünya piyasalarındaki üretim ve stokların yeterli 
olduğu vurgulanarak,  olası bir takım spekülatif hareketlerin önü-
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ne geçmek adına alınacak sert tedbirlerin panik ortamı 
yaratabileceği ve dünya piyasalarını olumsuz etkileyebileceği ifa-
de edildi. 

RUSYA İLE TİCARET HER İKİ ÜLKE İÇİN DE AVANTAJLI
Toplantıda, Rusya Federasyonu’nun dünya piyasalarını 
izleyeceğini ve uygun koşullar oluştuğunda aldığı kararı yeniden 
değerlendirerek olumlu ve sağlıklı kararlar alacağına dair şüphe 
bulunmadığını, durumun ikili ticari ilişkilerimizi engelleme-
mesi gerektiğini dile getiren TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Vekili Mesut KÖSE, konuşmasının devamında Rusya 
ile Türkiye’nin birbirine yakınlığı ve coğrafi avantajları nedeniyle 
birbirleriyle ticaret yapmalarının her iki ülke için de avantajlarının 
bulunduğunu, ülkemiz sanayicisi ve ihracatçısını buğdaysız 
bırakmamak için her türlü tedbirin alınacağını ve her iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerin önemi ve sürekliliği açısından sürdürüle-
bilir ticaretin önemli olduğunu vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, kendisine tahsis edilen 330 bin tonluk 
gümrüksüz buğday ithalatı yetkisini, ilave talepleri karşılaması 
için bu yıl özel sektöre devretti. 

Uluslararası hububat piyasalarındaki son dönem dalgalanmalarının 
iç piyasada olabilecek olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, 
sürekli olarak piyasaları izleyen ve uygulanabilecek tedbirler üze-
rinde çalışan Toprak Mahsulleri Ofisi, ilave taleplerin karşılanması 
amacıyla özel sektöre gümrüksüz buğday ithalatı yetkisi verdi.

Yaptığı açıklamalarla kamuoyunu piyasalarla ilgili bilgilen-
diren ve gerektiğinde çeşitli tedbirlerle piyasalara müdahalede 
bulunacağını ifade eden TMO, aldığı yeni kararı şöyle açıkladı;

 “Ülkemizin yıllık üretim ve stok miktarları tüketimimize yete-
cek miktarda olmakla birlikte, özel sektörün ilave taleplerinin 
karşılanması amacıyla, her yıl DTM tarafından TMO’nun kullanımına 
tahsis edilen 330 bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin, 
bu yıl özel sektöre verilmesi uygun görülmüştür.

AB ile yapılan ikili ticaret anlaşmaları kapsamında 230 bin tonu 
ekmeklik ve 100 bin tonu makarnalık buğdayı içine alan güm-
rüksüz ithalat yetkisi, AB ülkelerinden yapılacak ithalatları 
kapsamaktadır.

Söz konusu yetkinin özel sektöre kullandırılması ile ilgili olarak 
DTM nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta olup, yapılması 
muhtemel ithalatların iç piyasalarda hâlihazırda mevcut olan 
istikrarın devamlılığına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”

The Agricultural Products Office transferred their exercise pow-
er for duty-free import of 330 thousand tons of wheat reserved 
for them to the private sector in order for them to meet the ad-
ditional demands.  

The Agricultural Products Office that has been working on the 
measures to be implemented and that has been following the 
markets continuously with the aim of eliminating the negative 
impact of the likely fluctuations in the international gain mar-
kets has granted authorization to the private sector for duty-free 
wheat import.  TMO informed the public with their explanations 
and also stated that they will intervene in the markets with various 
measures if necessary and declared their new decisions as follows; 
“Although the yearly production and supplies of our country are 
sufficient for our consumption, it has been deemed appropriate 
that the 330 thousand tons duty-free wheat import authorization 
that is allotted to TMO’s usage by DTM every year, will be assigned 
to the private sector this year with the aim of meeting their ad-
ditional demands.

Within the scope of the reciprocal trade agreements with the EU, 
the duty-free import authorization that covers 230 thousand tons 
of bread wheat and 100 thousand ton of durum wheat includes 
the import from EU countries. 

The necessary attempts for the authorization in subject to be 
made use by the private sector are made at the DTM and it is be-
lieved that the likely imports will contribute to the continuation of 
the consistency that currently exists in the internal markets.” 

TRADE TO BE REALIZED WITH RUSSIA BETWEEN THE 
TWO COUNTRIES IS ADVANTAGEOUS
The Chief President Commissary of TMO (Office of Agricultural 
Products) and President of the Board of Management Mesut Köse 
stated that Turkey had no doubt that Russia will re-assess their 
decisions once the world market circumstances improve and take 
new decisions and so there were no need to avoid any binary 
commercial affair between the two countries. 

He followed on by stating that due to the distance and geographi-
cal advantages between the two countries, realizing trade is still 
advantageous and that Turkey will take any necessary precaution 
in order not to leave the Turkish industrialists and exporters with-
out wheat. The importance of the ongoing trade between the two 
countries was emphasized in means of commercial affairs and the 
permanence of trade.   
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Having set up more than 300 flour and semolina mills all around 
the world, Ana Değirmen Systems is now setting up a flour fac-
tory for ‘’HPP Tonkeris’’, a Kazakhstani milling company, with a 
capacity of 200 tons per day.

Having quickly increased its market share thanks to its quality and 
its superiority in post-sale service, Ana Değirmen Systems is con-
tinuing to dynamize the sector.  Every year, 8 million 100 thousand 
tonnes of wheat are ground successfully in more than 300 flour 
and semolina factories Ana Değirmen set up all around the world. 
Increasing its wheat grinding capacity throughout the world day 
by day thanks to its factories, the company is carrying on the as-
sembly of a new flour factory in Tonkeris, 30 km to Astana of Ka-
zakhstan, for HPP Tonkeris. 

The plant, established with 200-tons-per-day capacity on six floors 
on a steel construction building on a turnkey basis, scheduled to 
put into use in November is expected to meet all the technologi-
cal needs required from a modern wheat grinding facility thanks 
to its cleaning system with 15 tons per hour capacity, automatic 
dampening system, PLC automation control system, automatic 
packaging system for flour and bran, pneumatic conveying sys-
tem to product silos and screenings grinding system. 

Dünyanın pek çok ülkesine 300’den fazla un ve irmik fabrikası 
kuran Ana Değirmen Sistemleri, şimdi de Kazakistan firması HPP 
Tonkeris için 200 t/g kapasiteli anahtar teslim yeni bir un fabrikası 
kuruyor.

Kalitesi ve satış sonrası hizmet üstünlüğü ile pazar payını hızla 
büyüten Ana Değirmen Sistemleri, Konya ve Antalya’daki tesisleri 
ile sektöre dinamizm katmaya devam ediyor. 

Ana Değirmen’in dünyanın birçok ülkesinde kurduğu 300’den 
fazla un ve irmik fabrikalarında, her yıl 8 milyon 100 bin ton 
buğday başarıyla öğütülüyor. Kurduğu fabrikalarla dünya geneli-
ndeki buğday öğütme kapasitesini gün geçtikçe artıran firma, 
Kazakistan’ın Astana şehrine 30 km uzaklıktaki Tonkeris’te, HPP 
Tonkeris firması için yeni bir un fabrikasının montajına devam edi-
yor. 

Kasım ayında devreye alınması programlanan 200 t/g kapasiteli, 
anahtar teslim ve çelik konstrüksiyon bina üzerine 6 katlı olarak ku-
rulan fabrikanın; 15 t/saat kapasiteli temizleme sistemi, otomatik 
tav sistemi, PLC otomasyon, un ve kepek için otomatik paketleme 
sistemi, mamul silolara pnömatik nakil sistemi ve atık öğütme 
sistemiyle modern bir buğday öğütme tesisinin gerektirdiği bü-
tün teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilmesi hedefleniyor.
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Türkiye’nin en dinamik gruplarından İttifak Holding bünye-
sinde, 1989 yılında kurulan ve 20 farklı sektörde 100’ün üz-
erinde tesisi ile ürün ve hizmet üreten İmaş Makine, Milleral 
markası ile yeni dizayn Servo-Pnömatik Valsleri, kendi patentiy-
le üretim bandına eklediğini açıkladı.

İmaş’ın son dönemdeki faaliyetleri ve planlarıyla ilgili bir açıklama 
yapan İmaş Genel Müdürü Tahir Atila, Servo-Pnömatik Valslerin 
yanı sıra daha önce Türkiye’de ilk defa, “Otomatik Nem ve Akış 
Kontrol Sistemi” ile kül oranını düşürerek randımanı %1 oranında 
artıran “Hava Stabilizasyon Sistemi”ni ürettiklerini hatırlattı.

İmaş’ın bu sistemle değirmen randımanı alanında çok önemli 
adımlar atarak sektörünün gelişimine öncülük ettiğini vurgulayan 
Atila, “Sektördeki iş ortaklarımıza daha iyi nasıl hizmet edebili-
riz?” sorusuna da Pistonlu Jet Filtresini üreterek yanıt verdiklerini 
söyledi. 

AR-GE ÇALIŞMALARI İMAŞ’A BAŞARI GETİRDİ
İmaş patenti altında üretilen Pistonlu Jet Filtresinin, klasik kauçuk 
lastikli modellere göre daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalıştığını 
söyleyen Tahir Atila, Ar-Ge’ye verdikleri önemi de şöyle açıklıyor; 
“Ülkemizin küresel rekabette ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer ala-
bilmesi için teknoloji geliştirmeye ve yenilikçi ürünler üretmeye 
ihtiyacı vardır. 

Bu anlamda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmenin yolu da Ar-
Ge faaliyetlerinden geçmektedir. Kurulduğu günden bu yana 
farklılaşmasını Ar-Ge’ye dayalı üretimleriyle gerçekleştiren İmaş 
Makine, zamanla bu faaliyetlerinin meyvelerini de toplamıştır. 

Ar-Ge çalışmalarıyla teknik bilgisini sürekli artıran İmaş’ın sistema-
tik bir temelde özgün tasarımlarla geliştirdiği ürünleri, sektörün 
beğenisini kazanmıştır. Bu alandaki başarımızı da Endüstri-
yel Tasarım, Faydalı Model Patenti gibi tescil belgelerini alarak 
kanıtladı.”

The General Manager of İmaş Machinery Tahir Atila, which is 
one of the strongest presenters of İttifak Holding Company that 
produces its own technology and who joined the new designed 
Servo-Pneumatic Rollers of Milleral brand with its own patent, 
claimed that their aim is to enter the South American Markets.

As one of the most dynamic groups of İttifak Holding, İmaş Ma-
chine, was established in 1989, has over a hundred foundations 
that gives service and produces a range of products in 20 differ-
ent sectors has joint the new designed Servo-Pneumatic Rollers 
to its series of production with its own patent. The general man-
ager of İmaş Tahir Atila, who has brought an explanation about 
the events and plans applied for the last terms reminded that they 
also produce ‘Air Stabilization Systems’ which increase the output 
in a ratio of 1% by lowering the rate of ash with the ‘Automatic 
Control System of Moisture and Flow’, which has never been ap-
plied and is a first in Turkey. 

Tahir Atila, who has claimed to show great progress in the devel-
opment of the sector with the output of the milling system, re-
plied the question of ‘How can we give better service to our part-
ners in the sector?’ by saying that it would be possible with the 
production of Jet Filter Pump.    

RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDIES BROUGHT 
SUCCESS TO İMAŞ
Tahir Atila, who explained that the Jet Filter Pumps produced with 
the İmaş patent, are more long lasting and work without any is-
sues explained that they give importance to research and devel-
opment studies claimed ‘’Our country needs to improve its tech-
nology and produce new products to compete in global means 
and take its place in the class of developed countries.’’ The only 
way to compete with developed countries passes through the 
R&D studies. İmaş, which has improved since its establishment 
due to the productions realized via R&D, has got their returns on 
efforts. 
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İMAŞ’IN HEDEFİ GÜNEY AMERİKA PAZARI
Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika ülkelerinden Türki Cumhuri-
yetlere kadar 4 kıtada 40’a yakın ülkeye Milleral ve Cuteral markaları 
ile teknolojisini taşıyan İmaş’ın özellikle kimsenin gidemediği ya 
da gitmekten çekindiği Güney Amerika pazarına girme çabası 
içinde olduğunu belirten Genel Müdür Atila, şunları dile getiriyor; 
“Ülkemizdeki firmaların gerek mesafeden gerekse kültürel ilişkiler 
açısından çok uzak kaldıkları bu pazara girerek, köklü bir faaliyet 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İmaş, bu çalışmalarının sonucunda 
Amerika kıtasına değirmen makinesi ihraç edebilen sayılı üretici-
lerden birisi olacak.”

“MÜŞTERİLERİMİZİN GÜCÜ, 
BİZİM GÜCÜMÜZÜ YANSITIYOR”
Uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak isteyen 
firmaların, mevcut teknolojik yapısını değiştirmesi ve geliştirmesi 
gerektiğini vurgulayan Tahir Atila, İmaş Makine’nin kurulduğu 
günden bu yana alanında hep yenilikleri hedeflediğini, kopyalama 
yerine kendi teknolojisini geliştirdiğini ve geliştirmeye de devam 
edeceğini belirtiyor. 

“Gelişen pazarlarda tutunmak ve etkili olabilmek öncelikle, müşteri 
ihtiyaçlarına etkin çözümler sunabilen bir teknolojiden geçmekte-
dir. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde İmaş Makine’nin teknolojisi-
ni kullanan pek çok firma, aynı zamanda kendi alanlarında üstün 
bir rekabet gücüne sahip firmalardır.

Dolayısıyla müşterilerimizin kendi alanlarındaki gücü aynı za-
manda bizim de küresel arenadaki gücümüzü yansıtmaktadır.” 
şeklinde konuşan İmaş Genel Müdürü Atila, İmaş Makine’nin saat 
gibi çalışan, sorunsuz makineler ve tesisler üretmeyi kendine mis-
yon olarak belirlediğini söylüyor.

İHRACAT, TÜKRİYE’NİN POTANSİYELİNİN ALTINDA
Dünya pazarlarına sundukları ürünlerin aynı zamanda bölgemizi 
ve ülkemizi temsil ettiği bilinci ve sorumluluğuyla hareket et-
tiklerini ifade eden Atila, “Gerek makine gerekse komple tesis 
bazında ihraç ettiğimiz ürünler Türkiye’nin tüm dünyadaki imajına 
olumlu yönde katkılar sunuyor.” diyor ve sözlerini Türkiye’nin 
makine ihracatına değinerek noktalıyor; 

“Türkiye’nin makine ihracatı özellikle son 10 yıl içersinde artış 
göstermiştir. Bu yükseliş, şüphesiz Türk makine üreticilerinin dünya 
piyasalarında kabul gördüğünü göstermektedir. Bugün, tüm 
kıtalara makinelerimiz satılmakta ve büyüyen bir Türk makine ihra-
cat piyasası oluşmaktadır. Bilindiği üzere, bu başarının temelinde 
özel sektörün son 20 yılda Türkiye’de oluşturduğu ihracata yönelik 
çalışma tarzı yatmaktadır. Ancak, bugün ulaşılan makine ihracat 
rakamı, Türkiye’nin potansiyeline oranla yeterli seviyede değildir. 
Çünkü üretim potansiyelimizin alt yapısına baktığımız zaman, ye-
terinden daha fazla makine parkı ve bize rekabet yapan eski doğu 
bloğu ülkelerine nazaran daha fazla sermaye gücü mevcuttur.

İhracatımızın artırılması yönündeki en temel faaliyetlerimiz ise, 
yeni teknolojilerin üretilen makinelere entegre edilmesi ve yurt 
dışı satış kadrolarının üreticiler ile müşteriler arasında köprü göre-
vi üstlenecek şekilde koordine edilmesi olmalıdır.”

With their own genuine products, developed on a systematic 
base, and approved by many other firms in the sector, İmaş, con-
tinually improves their technical features with R&D studies. They 
also proved their success by gaining Industrial Designs, Beneficial 
Model Patent Registration Certificates.     

İMAŞ’ AIM IS THE SOUTH AMERICAN MARKETS
The General Manager, Atila, claims that their aim is to enter the 
South American Markets, where nobody has ever tempted to or 
couldn’t succeed in, as they are one of the leading companies that 
has brought technology with brands such as Milleral and Cuteral 
to almost 40 countries ranging from Middle Asia to the Middle 
East and to the Turkish Republic countries over 4 continents. The 
general manager of İmaş, Tahir Atila says, ‘By entering the South 
American Market, where many of the companies of our country 
has fell far from due to the distance and cultural differences, we 
are trying to take our place there with by realizing a deep-seated 
output. As a result of these studies we are into, İmaş will be one 
of the pointed producers that can export mills to the American 
Continent.’ 

“OUR CUSTOMERS POWER REFLECTS OURS”
Tahir Atila claims that the companies that want to develop their 
power to compete in the international markets have to change 
and improve their technological structures. He continues by say-
ing that they have always aimed innovations and instead of ap-
plying those that were applied before, they have always improved 
their own technology and that they will continue to do so.The 
General Manager, Atila says ‘To maintain your place in the devel-
oping markets, you have to present solutions that are more cus-
tomer oriented. Many countries in the world today that use İmaş 
Machinery’s technology are at the same time companies that pos-
sess a high competitive power. Therefore, our customers’ power 
reflects their strength together with our position and power in 
the global market as well. Our mission, as İmaş Machinery is to 
produce machines that are durable and work with no problematic 
issues and gain new foundations.’ 
 
THE EXPORTS ARE UNDER THE CURRENT CAPACITY IN 
TURKEY
Atila, who claims to make moves with responsibility and the con-
sciousness that the products presented to the world markets are 
also the presenters of their region and country, says, ‘ The prod-
ucts we export in means of either the machinery or the founda-
tion, presents us a beneficial image in world markets.’ He then 
pays attention to the machinery export in Turkey and says, ‘The 
export movements realized in Turkey have increased in the last 
ten years. This increase, with no doubt proves the approval of the 
Turkish machinery producers in the world markets. 

Our machinery is sold to all continents today and is leading to a 
development and foundation of the Turkish machinery export 
market. As already known, the development and realization of 
such success is based on the studies over export in the last twenty 
years of private sectors. However, the amount of exports realized 
by Turkey so far is not sufficient enough related to its capacity. 
This is claimed due to the base structure of the production. 
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İstanbul Wow Otel’de,  17-18 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 2010 yılı Geleneksel Genişletilmiş Un Sanayi-
cileri Kongresi’nde, Türkiye’de ve dünyada rekoltenin bir önceki 
yıla göre azaldığı ama tonaj olarak yeterli olduğu, ancak kaliteli 
buğday sıkıntısı yaşanacağı belirtildi.

Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu, 17-18 
Eylül 2010 tarihinde, 2010 yılı Geleneksel Genişletilmiş Un Sanayi-
cileri Kongresi’ni İstanbul Wow Otel’de gerçekleştirdi.

Kongreye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen başta 
olmak üzere tüm federasyon üyeleri, 200’e yakın un sanayicisi ve 
sektöre hizmet veren diğer sektörlerin önde gelen firmaları katıldı. 
Son derece başarılı ve verimli olarak değerlendirilen Kongre, Mar-
mara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Başkanı Seçkin Öztürk’ün 
sektörün genel değerlendirmesini kapsayan açılış konuşmasıyla 
başladı. Öztürk’ün ardından söz alan Un Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Erhan Özmen de, Türkiye’de ve dünyada 2010 harmanının 
genel değerlendirmesini yaptı ve federasyon ile piyasa yapıcı dev-
let kurumları arasındaki son gelişmeleri aktardı.

Un sektörüne yönelik destekler, dünyada ve Türkiye’de buğday 
piyasalarındaki son durum olmak üzere iki ana başlık üzerinde 
yoğunlaşan Kongre’nin öğleden önceki programında; KOSGEB 
KOBİ Destek Programları Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, Dış Ti-
caret Müsteşarlığı Tarım Ürünleri Dairesi Şube Müdürü Bünyamin 
Kutlu, KGF Kredi Garanti Fonu A.Ş. Uzmanı Tekin Kural, İGEME 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzmanı Mustafa Yavuz ve Dünya 
Bankası Ankara Ofisi Finansal Sektör Uzmanı Alper Oğuz, un sek-
törüne yönelik destekler, ihracatta devlet yardımları ve finansal 
krediler ile ilgili bilgiler aktardılar.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde ise; Dünya Gazetesi 
Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt, TMO Ticaret Dairesi Başkanı Kay-
han Ünal, Agron Tarım Ürünleri Genel Müdürü Gülfem Eren, Tim 
Sektör Kurulu ve Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Üyesi 
Cansın Kavukçu İnan, Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Hikmet Boyacıoğlu ve SGS Gözetmenlik’ten Alparslan Çam, 
dünyada ve Türkiye’de buğday piyasaları konusundaki sunumları 
ile katılımcıları bilgilendirdiler. 

At the Traditional Extended Flour Industrialists Congress that 
took place on the 17th and 18th of September at Istanbul Wow 
Hotels, it was stated that the fertility of wheat though sufficient 
in tonnes, had decreased in amount in comparison to the previ-
ous year in Turkey and the around the world and that a issue 
was to be held in means of providing wheat with high quality.

The Board of Management of the Marmara Region Flour Industri-
alists Association met at the Istanbul Wow Hotels on the 17 and 
18th of September, 2010 for the Traditional Extended Flour Indus-
trialists Congress. 

The Flour Industrialists Federation President Erhan Özmen being 
foremost, all federation members, approximately 200 flour indus-
trialists and other fore coming firms from other sectors serving 
the flour industry participated at the congress. 

The congress, which was believed to be extremely beneficial, 
started with the opening speech of Seçkin Öztürk, The President 
of the Flour Industrialists Association of Marmara. 

Following Öztürk’s speech, The President of the Flour Industrial-
ist Federation, Erhan Özmen assessed the crops in 2010 in Turkey 
and in the world and transferred the latest plans among the fed-
eration and supportive government institutions.

In the afternoon program, The World Economic Papers Editor 
Rüştü Bozkurt, Kayhan Ünal, the President of the Trade Office of 
TMO (Office of Agricultural Products), Gülfem Eren the General 
Manager of Agron Agricultural Products, Cansın Kavukçu İnan, The 
Board of Tim Sector and Member of the Marmara Flour Industrial-
ists Association, Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu, the Lecturer of Okan 
University and Alparslan Çam from SGS Supervision informed the 
participants about the wheat markets in the world and Turkey 
with their presentations prepared over the specific topics.

It was especially emphasized that the fertility had decreased in 
comparison to the previous year but there existed a sufficient 
amount and that it would be an issue to provide wheat with high 
quality.
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Kongre’nin genelinde Türkiye’de ve dünyada rekoltenin bir önceki 
yılla göre azalmasına rağmen tonaj olarak yeterli olduğu ancak ka-
liteli buğday sıkıntısı yaşanacağına vurgu yapıldı. 

Dünyada harman başı 190-200 USD/ton CIF Türkiye teslimi ka-
liteli buğday fiyatının bugün 330-350 USD/ton bandında olduğu 
ve dünyada harman sonrası buğdayın fiyatının % 70 civarında 
arttığı belirtildi. Konuşmacılar bu artışın başlıca sebebinin re-
kolte olmadığına, satıcı ihracatçı ülke sayısının azalmasından 
kaynaklandığına vurguda bulundular.

TMO adına kongreye katılan Kayhan Ünal, 2007 yılında dünyada 
ve Türkiye’de daha fazla buğday sıkıntısı olduğunu, ancak o yıl 
TMO olarak aldıkları tedbirleri hatırlattı. 

O dönemde önce limanlardaki TMO şubelerine ithal buğday getir-
diklerini, ardından buğday ithalatındaki vergiyi önce % 8’e sonra 
sıfıra indirip buğday ithalatını serbest bıraktıklarını anlatan Ünal, 
“TMO 2010 Temmuz ayında Kasım ayı buğday satış fiyatını mak-
simum 645 TL/ton olarak açıklamıştır.” dedi ve un sanayicisine 
‘paniklemeyin, devletin elinde buğday fiyatlarına müdahale ede-
cek argümanları var. Çok yüksek fiyatlarla stoka girmeyin’ mesajı 
verdi.

It was stated that crops worth 190-200 USD/TONNES CIF and 
the wheat prices with high quality delivered to Turkey prices are 
around 330-350 USD/tonnes today. It was also stated that crops 
had a rise in price up to 70% after its harvest. 

The experts that held speeches also emphasized that such rises 
does not depend on infertility but on the decrease in the number 
of countries concerned with wheat export.

Kayhan Ünal, who participated in the congress on behalf of TMO, 
reminded the precautions taken in 2007, when there existed a 
bigger problem in providing wheat. 

Ünal, who explained that they first brought export wheat to the 
offices of TMO at ports, then decreased wheat tax to 8% and to 0 
and let free the export of wheat, said, ‘TMO has announced wheat 
sales prices in July for November at maximum 645 TL/tonnes’ and 
later continued calling to producers not to panic and that there 
existed arguments that the government will interfere with the 
wheat stocks and not to apply stocks with high prices.



Ukrayna’nın bazı bölgelerinde devam eden uzun süreli 
yağmurlar nedeniyle kışlık buğday ve arpa ekimi durduruldu. 

Ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki tarımsal üreticiler, hava 
koşullarının yakın zamanda değişmemesi halinde topraktaki fazla 
nem nedeniyle ekim alanlarında azalma olacağını belirtiyorlar.

Tarım endüstrisi ürünleri için taşıma ve depolama ekipmanları 
tasarımı ve üretimi, zincirli, vidalı konveyörler ve kovalı ele-
vatörler, kamyon boşaltma platformları; un, yem, yağ sanayi 
vb. için makine ve çelik konstrüksiyon (yürüme yolları, el-
evator kuleleri vb.) tasarımı, imalatı ve montajı kapsamında 
üretim faaliyetlerine devam eden ABP Makina San. ve Tic. Ltd. 
Şti., kalitesini, ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi alarak tes-
cilledi.

Due to the long heavy rains seen in Ukraine cultivation of wheat 
and barley in winter was given a stop.

Agricultural producers in the South and East regions of the coun-
try claimed that unless the weather conditions change in a close 
time, there would be a decrease in amount of cultivation due to 
the moisture in the soil.

ABP Machinery Industry and Commerce Ltd. Co., which contin-
ues its manufacturing activities within the scope of transport 
and storing equipment design and manufacturing for agri-
cultural industry products; drag link and screw conveyors and 
bucket elevators; truck offloading platforms, machinery and 
steel construction (walkways, elevator towers etc.) designs, 
manufacturing and installation for flour, foodstuff, grease in-
dustry etc., has registered its quality by receiving ISO 9001:2008 
Quality System Certificate.

40





Yenilikleri takip etmenin, müşteri memnuniyeti sağlamanın ve 
bunu devam ettirmenin başarı için mutlaka dikkate alınması 
gerektiğini belirten Unormak Değirmen Makineleri Genel 
Müdürü Mustafa Oral’la, Unormak Makina’yı ve yakaladığı 
başarıyı konuştuk.

İnsanların temel besin ihtiyaçlarının başında yer alan un ve unlu 
mamullerin, günümüz koşullarına uygun tesislerde üretilmesi an-
cak modern teknolojilerin kullanımıyla mümkün olmaktadır. 1987 
yılından beri bu modern teknolojileri un endüstrisinin hizmetine 
sunan Unormak Değirmen Makineleri Sanayi, bugüne kadar 
kurduğu tesislerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından 
sıkça söz ettiren firmalardan bir tanesi. 

Müşterileri için anahtar teslim un ve irmik fabrikaları kurulum 
hizmeti veren firma, geniş ürün yelpazesiyle de müşterilerinin 
makine ihtiyaçları karşılıyor. Yenilikleri takip etmenin, müşteri 
memnuniyeti sağlamanın ve bunu devam ettirmenin başarı 
için mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Unormak 
Değirmen Makineleri Genel Müdürü Mustafa Oral, firmalarıyla il-
gili sorularımızı yanıtladı.

Mustafa Bey, bize öncelikle Unormak Değirmen Makineleri’ni 
biraz anlatır mısınız? Değirmen makineleri imalatına nasıl 
başladınız ve bugünlere nasıl geldiniz? 
Unormak olarak, değirmen makinesi imalatına 1987 yılında 
başladık. Bu tarihten itibaren un değirmeni makine üretiminde 
kullandığımız teknolojimizi sürekli geliştirip yenileyerek, gıda sek-
töründe Avrupa düzeyinde teknoloji kullanan en başarılı firmalar 
arasındaki yerimizi aldık. 

The General Manager of Unormak Mills Mustafa Oral states that 
following innovations, gaining customer satisfaction and main-
taining such are important to gain success spoke about Unor-
mak Machinery and their success.

It is only possible of flour and bakery products to be produced 
with the use of new modern technology in our days.  Unormak 
Milling Machinery is one of the firms that has succeeded to have 
its name often called with all the services given with its estab-
lished foundations in borders and those abroad. 

The company which provides service in turn key constructions 
for flour and semolina factories also meets the customer needs of 
machinery with a wide range of products. 

The General Manager of Unormak Mills Mustafa Oral states that 
following innovations, gaining customer satisfaction and main-
taining such are important to gain success, answered our ques-
tions about the company.

Mr. Oral, can you first inform us about Unormak Milling Machin-
ery? How did you start the production of milling machinery and 
what brought you to these days?
We started producing milling machines as Unormak in 1987. By 
renewing our machines we use in production and by following 
the latest technology, we took our place among the most success-
ful companies in Europe that use qualified technology. Today, we 
realize turn key projects using the latest technology, completing 
all tasks from the stage of projects to production, export, estab-
lishment and trial stages for the  flour and semolina  factories we 
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Bugün muhtelif kapasitelerde, modern teknolojiye uygun, pro-
jelendirme aşamasından imalat, ihracat, kurulum ve deneme 
aşamalarına kadar bütün çalışmaları tamamlayıp komple anahtar 
teslimi un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuruyoruz. 

Özellikle un değirmeni makineleri imalatında ihtisas yaptık. Bu, 
bizim için ürettiğini tanıtan, ihracatından fabrikanın kuruluşuna, 
montajına, ilk deneme aşamasına ve satış sonrası müşteri 
memnuniyetine kadar uzanan, uzun ve kararlı bir hizmet 
yolculuğudur.

Ayrıca imalatını yaptığımız bütün makineler ISO 9000, CE ve 
uluslararası standartlara uygundur. Tabi hizmet verdiğimiz sek-
törün, bütün insanların temel besin ihtiyaçlarının en önemlisi 
olan “un” endüstrisi olması, büyümemizi hızlandırdı ve bu günlere 
gelmemize olumlu katkılar sağladı. 

Bizim için sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerin 
isteklerine hızlı cevap vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak 
ve bunu devam ettirmek, başarılı olmak için mutlaka dikkate 
alınması gereken hususlardır.

Bildiğimiz kadarıyla bir fabrikanın bütün teknolojik ihtiyaçlarını 
giderecek bir makine parkurunuz var. Bize ürettiğiniz bu maki-
neler, en son yenilikleriniz ve geliştirmeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Sorunuzu cevaplarken insanların temel besin ihtiyaçlarının en 
başında yer alan un ve unlu mamuller ve bunların elde edil-
mesi işleminden bahsettiğimizi hatırlamakta yarar var sanıyorum.  
Günümüzde son ve ileri teknolojiyi kullanmak artık kaçınılmaz 
bir durumdur. Gıda sektörünün hijyen, insan sağlığı ve sağlıklı 
beslenme konularıyla doğrudan insanı ilgilendiren bir hizmet 
alanı olması, sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 

Bu sebeple modern tesislerde, günümüz koşullarına uygun üretim 
yapılması; ancak yeni ve ileri bir teknoloji kullanmakla mümkün. 
Bu sayede de ihtiyaç duyulan kaliteyi yakalayabilir ve yüksek 
düzeyde üretim yapma imkanına kavuşmuş oluruz.

Bizim de üretim hattına eklediğimiz yeni teknolojiye sahip maki-
neler, imalatımızın daha modern sonuçlara ulaşmasına katkı 
sağlıyor. 

Aynı şekilde sektörden gelen taleplere cevap vermek için sürekli 
yeni çalışmalar yapıyor, sistem olarak un fabrikasını daha kullanışlı 
ve verimli hale getirmek için gerekli teknik konuları değerlendiriyor, 
olumlu sonuçlar almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye içindeki başarınızın yanı sıra yurt dışında da önemli 
bir başarı kazanmış durumdasınız. Hem Türkiye’deki hem de 
yurtdışındaki pazar payınız ya da konumunuz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Bugüne kadar Türkiye içinde birçok tesis kurduk ve buradaki 
başarımız artık biliniyor. Ancak bunun yanı sıra uluslararası 
pazarda da tanınan ve güvenilen marka bir kuruluş haline geldik. 
Bu aşamaya gelinceye kadar da çok ciddi çaba harcadık, emek 
yoğun fedakarlıklarda bulunduk.

construct. We especially specialized in the production of mills. This 
is actually a long and a determining process starting from our rec-
ognition by other firms, export and the establishment of factories, 
the adjustments, trials and customer satisfaction after sales.

Additionally, all the machines we produce are appropriate to the 
ISO 9000, CE and international standards. The sector being the 
flour industry and its being one of the most fundamental needs 
of human gave us a rise to reach our position today and has pro-
vided us positive aspects. 

In our opinion, it is of great importance to follow innovations, pro-
vide quick solutions to our customers’ needs, gain and maintain 
customer satisfaction to gain success in our sector.

As far as we are concerned you possess a machine course you 
provide all the technological needs of a factory. Can you give 
us information about the machinery you are into and the about 
your latest developments?
I guess it’s best to remind you that I’ll be answering about the 
processes we go through to obtain flour and bakery products, 
which are among the most fundamental needs in main media of 
human. 

It is inevitable to use the latest technology nowadays. It has given 
us more responsibility as the sector we are into directly concerns 
areas such as hygiene, human health and healthy diet human ap-
ply. So, the realization of producing goods in the most appropri-
ate modern foundations is only possible with the use of the latest 
technology. In this way, we can catch with the quality required 
and be able to produce in high levels that meet demands.

The new machinery we have joint to our area of production is 
qualified with high technology, therefore has really positive as-
pects for our productions to result in modern means.

We continuously work to meet the demands that come from with-
in the sector as well. We assess all the technique we find neces-
sary for the fertility of our flour factory and continue our studies 
to gain positive results.

Besides the success you have gained in Turkey, you are in a 
position that has also gained the same success abroad. What 
can you say for the shares you hold in markets in Turkey and 
abroad?
We established many foundations in Turkey so far and so, now, our 
success is recognized in borders. But at the same time, we became 
recognized in the markets abroad and has realized to become a 
trust worthy brand establishment. We really put serious effort and 
self-sacrifice in to this from the very beginning to reach such a 
level. 

I can say that though we are not at such a level in Turkey I find 
sufficient enough, the productions and satisfaction we gained in 
the last ten years are quite satisfying. Additionally, I believe that 
that the active position in new opening and developing markets 
is worth care.
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Türkiye olarak geldiğimiz noktanın ise henüz yeterli olmadığını 
düşünmekle birlikte, son 10 yılda değirmen sektöründe geldiğimiz 
yerin, markalaşma ve diğer kazanımlarımızın memnuniyet verici 
olduğunu söyleyebilirim. 

Ayrıca sürekli gelişen, her gün yeni pazarlara açılan sektörün aktif 
pozisyonu ve daha da genişliyor olması dikkate değerdir. 

Özelde ise firmamızın, bu sektörün ön sıralarında, birinci sınıf 
hizmetiyle aktif bir şekilde bulunmasından mutluluk duyuyorum. 

Başladığınız günden bu yana Türkiye’de ve dünya genelinde kaç 
fabrika kurulumu gerçekleştirdiniz? Bugün, dünya genelinde 
kurduğunuz sistemlerde ne kadarlık bir buğday işleniyor?
Faaliyetimizin birkaç yıldır başladığı ülkelerde 2-3 adet, 10 yıldan 
beri faaliyetimiz olan ülkelerde de 5’ten fazla fabrika kurulumu-
muz var. Onlarla ifade edebileceğimiz sayıda fabrika kurduğumuz 
ülkelerin başında da Rusya ve Mısır gibi ülkeler geliyor.

Fabrika kurulumu yaptığımız bu ülkelerin çalışma ve üretim 
planlarının çeşitliliğini de dikkate alırsak, 30’dan fazla ülkedeki yüz-
lerce tesiste, on binlerce ton buğdayın makinelerimizle işlendiğini 
belirtebiliriz. Toplam kapasite olarak bu ülkelerin en az yarısının 
ihtiyacının Türkiye’deki değirmen makineleri sektörü tarafından 
karşılandığını düşünüyorum.

Türkiye değirmen makineleri sektörünün dünya pazarındaki 
yerini değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Unormak bir 
Türk firması olarak hangi ülkelere ihracat yapıyor ve ürünleriyle 
yurtdışında nasıl bir karşılık buluyor?

Moreover, I do feel glad about the active services we supply in the 
first rows of the sector in private means. 

How many factories have you established in Turkey and in the 
world so far from tha day you started? How much wheat is ma-
nipulated within the systems you have established worldwide 
in general? 
We have established about 2-3 factories with the countries we 
have been working with for a several years but more than 5 facto-
ries in countries we’ve been working with for more than ten years.  
Egypt and Russia, however, are countries we can name for the fac-
tories we’ve established in amount of over ten. 

If we are to consider the plans of production and varieties we’ve 
realized with these countries, we can state that we have machines 
manipulating ten thousands of wheat at over hundreds of estab-
lishments in more than 30 countries. 

When thought in general, I think that these meet at least half of 
the needs of wheat in a country manipulated by the Turkish Mill-
ing Machinery Sector.

What would you say if you were to assess the Turkish Mills po-
sition in the world market? To which countries do you export 
goods as Unormak, as a Turkish firm and what do you get return 
in effort?
I believe that we have shown a great development in the Turkish 
milling sector and possess an experience worth mentioned. With 
the experiences and qualifications, we have gained positive as-
pects in means of regional and international success. 
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Genelde değirmen makineleri sektöründe Türkiye’nin birçok alan-
da olduğu gibi hızlı bir gelişme gösterdiğini, un üretiminde hatırı 
sayılır bir tecrübesinin olduğunu, bu bilgi ve tecrübesiyle bölgesel 
ve uluslararası düzeyde olumlu etkiler yaptığını düşünüyorum. 
Bu bilgi ve başarının hiç kuşkusuz makine sektörüne de olumlu 
katkıları olmaktadır. 

Unormak ise bugün geldiği noktada, uluslararası düzeyde hizmet 
sunuyor. Birçok ülkede temsilcilerle ve irtibat bürolarıyla çalışıyoruz 
ve daha önce de söylediğim gibi hizmet verdiğimiz bölgelerde bir 
marka haline geldik. Yurtdışından firmamıza gösterilen ilgi, ger-
çekten memnuniyet verici. Değirmen sektöründeki diğer yabancı 
firmalarla da sürekli olarak rekabet ediyoruz. 

Çalışma hayatının kurallarına titizlikle uymak, bizi bu rekabet 
yarışında başarılı kılıyor. Yine uluslararası pazarda kaliteli hizmeti-
mizin yanında, coğrafi, kültürel ve iktisadi sebeplerle avantaja 
dönüştürülebilecek imkanlarımızın olduğunu da düşünüyorum.

Komple un, irmik ve mısır unu fabrikaları kurduğumuz ülkeleri 
de şöyle sıralayabilirim; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, İran, Irak, Filistin, Mısır, Sudan, Etiyopya, 
Güney Afrika, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Mali, Moritanya, Burkino 
Faso, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ro-
manya, Hindistan ve Pakistan. Bu ülkelerden de anlaşılacağı gibi 
Asya’dan Ortadoğu’ya, Afrika ve Kuzey Afrika’dan Balkanlara, 
Rusya ve Türk cumhuriyetlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada 
hizmet veriyoruz. 

This, with no doubt also has positive aspects on the machinery 
sector as well.

Unormak is now providing service in international means with the 
progress it has shown. We work with many agents and offices and 
therefore, as I have stated before we have become a well-known 
brand. The attention we are paid from companies abroad is also 
very satisfying.

We are also in competition with foreign companies in the same 
sector. We obey our rules and work with great care at all times and 
this approach has drawn us to higher levels. 

Besides the quality of service we provide, I think that the geo-
graphical, cultural and financial aspects we possess also have 
seem to be advantageous.

I can list the countries we have established in means of wheat, 
semolina and corn flour as Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Iran, Palestine, Egypt, Sudan, Ethiopia, South Africa, 
Libya, Algeria, Morocco, Tunisia, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Al-
bania, Croatia, Serbia, Bulgaria, Greece, Romania, India and Paki-
stan.

As can be understood from the list of countries, we provide ser-
vice to many countries in a wide geography that longs from Asia 
to Middle-East, from Africa and North Africa to the Balkan Regions, 
from Russia to Turkish Republic countries.
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Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve kuraklık, dünya 
buğday rekoltesinde 33 milyon tonluk bir düşüşe neden oldu. 
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin 23 Eylül 2010 tarih-
li raporuna göre, 2009/10 döneminde 677 milyon ton olan 
buğday üretiminin 2010/11 döneminde 644 milyon ton olarak 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Dünya buğday rekoltesi, 2010 yılının ikinci yarısında düşüş 
eğilimine girdi. Bu düşüşte küresel iklim değişikliğinin neden 
olduğu kuraklık, sel, küresel iklim değişikliği kaynaklı kimi 
hastalıklar etkili oldu. 

Özellikle üçüncü büyük buğday ihracatçısı olan Rusya’da kuraklık 
ve yangınlar nedeniyle ekili alanların yüzde 20’si zarar gördü. 
Rusya’nın üretimdeki bu düşüşün ardından 2010 yılı sonuna kadar 
buğday ihracatına yasak getirmesi, küresel piyasalarda buğdaya 
fiyat artışı olarak yansıdı.

Bu gelişmeler üzerine dünyanın pek çok yerinde, 2008 yılında 
yaşanan yüksek fiyat artışlarının tekrarlanabileceği ve dünyanın 
yeniden bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği tartışmaları 
yapıldı. 

Ancak buğdayın dünyadaki üretim, tüketim ve stok durumuna 
bakıldığında, farklı kaynaklardan birbirinden farklı veriler belirtilse 
de 2008 krizine benzer bir krizin tekrarlanması için şimdilik yeterli 
neden yok. 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin 23 Eylül verilerine göre, 
dünya buğday üretimi 644 milyon ton, tüketimi 657 milyon ton, 
stok ise 192 milyon ton. 

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), dünya buğday rekoltesiyle ilgili son 
raporunda, IGC’nin verilerine yakın olarak, 645,7 milyon tonluk 
tahmini bir rakam açıkladı. USDA, aynı raporda bu yıl yaşanan zor-
luklara rağmen küresel buğday stoklarının yine de 2007/08 döne-
minden yüzde 40, yani 49.9 milyon ton daha yüksek kalacağını 
öngördü.  

Hollanda tarım kredi bankalarından Rabobank’ın Ağustos ayında 
yayınladığı raporda da dünya buğday üretimi 639 milyon ton 
olarak tahmin edildi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO da 1 Eylül’de yaptığı 
hububattaki küresel arz ve talep değerlendirmesinde, dünya 
buğday üretimini 646 milyon ton, tüketim miktarını ise 665 mi-
lyon ton olarak açıklandı.Farklı kaynaklardan aktarılan üretim ve 
tüketim verileri farklılık göstermekle birlikte, mevcut stoklar da 
değerlendirildiğinde şuan için dünyadaki buğday üretimi, tüketi-
mi karşılayacak düzeyde.

DÜNYA BUĞDAY DURUMU RAPORLARINDAN AYRINTILAR
Dünya Hububat Konseyi IGC’nin bu yıla ilişkin dünya buğday 
üretim tahminleri Nisan ayında yapılmaya başlandı. Nisan ayında 
658 milyon ton olan öngörü, Mayıs’ta 660 milyon ton, Haziran’da 
664 milyon ton, Temmuz’da 651 milyon ton, Ağustos ve Eylül 
aylarında ise 644 milyon ton olarak revize edildi. 

The drought and floods due to the change of climate caused 
the world wheat fertility to  33 million tons of decrease. Accord-
ing to the International Grains Council (IGC) report dated the 
23rd of September, 2010, wheat production which was 677 mil-
lion tons 2009/10 was estimated to realize as 644 million tons 
in 2010/11.

The world wheat fertility experienced a downfall tendency in the 
second half of 2010. What caused the downfall was the drought, 
floods, climate change and some illnesses that occurred.Especial-
ly in Russia, the third biggest wheat exporter of the world, 20%of 
the cultivated areas were harmed due to the drought and fires. 
The export ban applied to wheat till the end of 2010 by Russia at 
that term reflected its results as the rising prices of wheat in the 
global market.  

Many discussions had taken place around the world about a pos-
sible crisis can re-occur as the one occurred in 2008 However, 
when the production, consumption and the currents stocks are 
considered there is no present reason that may cause a similar 
crisis once more.According to the (IGC) International Grain Coun-
cil data on 23rd of September, the world wheat production was 
644 million tons, the consumption 657 million tons and the stocks 
were 192 million tons.  

In the latest USDA (United States Department of Agriculture) re-
port, the world wheat fertility was close to the IGC data and ex-
plained approximately as 645,7 million tons. In the same report, 
USDA forecasted that the global wheat stocks would be a 40% 
higher than the amount in 2007/08 and remain 4.9 million tons 
more than the year of the crisis. Rabobank, one of the agricultural 
banks in The Netherlands, reported in August that they had es-
timated the world wheat production to be around 639 million 
tons.

In the evaluation of the wheat supply and demand participated 
by FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) 
on the 1ST of September, the world wheat production was an-
nounced as 646 million tons and the production 665 million tons.
Though different sources reveal different amounts in production 
and consumption, and when the current stocks considered the 
amount of the world wheat production is sufficient to meet the 
consumption needs.

DETAILS FROM THE WORLD WHEAT SITUATIONS REPORT
The world grain council, IGC’s estimations for the present year’s 
world wheat production started in April. The forecast seen as 658 
million tons in April, 660 million tons in May, 664 million tons 
in June, 651 million tons in July, and 644 million tons in August 
and September was revised in the report. In the latest report of 
IGC dated 23 September 2010; the world wheat production in 
2009/10 in amount of 677 million tons will be realized 33 million 
tons less than the July 2010/ June 2011 and as 644 million tons 
in the 2009/10 season.The council, forecasts that the estimated 
world wheat consumption in 2009/10 as 648 million tons would 
be 9 million tons more in the 2010/11 season when compared 
with the previous and be realized as 657 million tons.
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sezonunda 70 milyon ton olarak tahmin eden Konsey, dönem 
sonustokların 2010/11 döneminde, bir önceki sezon sonundan 16 
milyon ton düşük olarak 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini 
öngörüyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO da 1 Eylül’de yaptığı 
hububattaki küresel arz ve talep değerlendirmesinde 2009/10 
döneminde 681 milyon ton olarak tahmin ettiği buğday üretimi-
nin 2010/11 döneminde, bir önceki döneme kıyasla 35 milyon ton 
azalarak 646 milyon ton seviyelerinde seyredeceğini öngörüyor.

Buğday tüketimini 2009/10 döneminde 660 milyon ton olarak tah-
min eden FAO, 2010/11 döneminde tüketimin bir önceki döneme 

lion tons in 2010/11 with a 7 million tons of decrease from the 
year 2009/10, and that the end of term world wheat stocks that 
were evaluated in 2009/10 as 199 million tons will be at levels 
of 181 million tons in 2010/11 with a 18 million tons of decrease 
from the year 2009/10. 

In the evaluation of the wheat supply and demand participated 
by FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) 
on the 1ST of September, the world wheat production estimated 
as 681 million tons was forecasted to range around 646 million 
tons with a 35 million tons decrease. 

FAO, who estimated the consumption of  wheat in 2009 / 10 sea -

GC’nin 23 Eylül 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 
677 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya 
bu-ğday üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 
2009/10 dönemine kıyasla 33 milyon ton azalarak 644 milyon ton 
geçekleşeceğini öngörüyor. 

Konsey, 2009/10 sezonunda 648 milyon ton düzeyinde 
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketimini de 2010/11 
döneminde, 2009/10 dönemine kıyasla 9 milyon ton artarak 657 
milyon ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyor.

IGC, 2009/10 sezonunda 126 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin 2010/ 11 döneminde, 
2009/10’dan 7 milyon ton azalarak 117 milyon ton düzeylerinde; 
2009/10 sezonunda 196 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının 2010/ 2011 
döneminde, 2009/10’dan 13 milyon ton azalarak 184 milyon ton 
seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. 

Başlıca 8 ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, 
Kazakistan, Rusya  ve Ukrayna ) dönem sonu  stoklarını 2009 / 10 

IGC estimates that the world wheat trade that was realized in 
2009/10 as 126 million tons will be at levels of 117 million tons in 
2010/11 with a 7 million tons of decrease from the year 2009/10, 
and that the end of term world wheat stocks that were evaluat-
ed in 2009/10 as 196 million tons will be at levels of 184 million 
tons in 2010/11 with a 12 million tons of decrease from the year 
2009/10.

The council who estimated the end of year stocks as 70 million 
tons of the season 2009/10 of leading 8 exporting countries 
(EU, USA, Argentina, Australia, Canada, Kazakhstan, Russia and 
Ukraine), forecasts that the end of year stocks of 2010/11 will be 
around 16 million tons less than the previous year and be realized 
at a level of 54 million tons. In the evaluation of the wheat supply 
and demand participated by FAO (Food and Agricultural Organi-
zation of the United Nations) on the 1ST of September, the world 
wheat production estimated as 681 million tons was forecasted 
to range around 646 million tons with a 35 million tons decrease.
FAO, who estimated the consumption of wheat in 2009/10 season 
to be around 660 million tons believes to reach the level of 665 
million tons with a 5 million tons increase in comparison with the 
previous term.FAO estimates that the world wheat trade that was 
realized in 2009/10 as 126 million tons will be at levels of 119 mil-

**Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna,  Amerika Birleşik Devletleri 
**Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, United States
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ÜLKELER BAZINDA BUĞDAY REKOLTESİ 
DEĞERLENDİRMELERİ
Uluslararası Hububat Konseyi yaptığı açıklamada, olumsuz hava 
koşullarının AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Avustralya’nın 
bazı bölgelerinde verim beklentilerini etkilemeye devam ederek 
dünya buğday üretimi öngörüsünü Temmuz ayına göre daha da 
azalttığını belirtti ancak üretimin bu düzeyde gerçekleşmesi halin-
de dahi hala üçüncü en yüksek rekora ulaşılabileceği yorumunda 
bulundu.

Bu üretim sezonuna ülkeler bazında bakıldığında Latin Amerika, 
Kanada ve Balkanlar’daki aşırı yağışlar, Hindistan’da azalan mu-
son yağmurları, Kazakistan, Ukrayna’nın bazı kısımları ile AB’nin 
Kuzeybatı bölgelerinde gözlenen kuraklık ve yüksek sıcaklar, 
Rusya’da da kuraklık ve yangınlar buğday üretiminde düşüşe 
neden oldu.

Küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen dünyanın en büyük 
buğday ihracatçısı ABD’de bu yıl 60 milyon ton buğday üretimi 
bekleniyor. 

ABD’nin buğday tüketimi 32,5 milyon ton. Buğday fazlası 27,5 
milyon ton. Dolayısıyla yılsonuna kadar Rusya’nın dünya ihracat 
pazarındaki boşluğunu ABD’nin kapatması bekleniyor.

kıyasla 5 milyon ton artarak 665 milyon ton seviyesine ulaşacağını 
tahmin ediyor. 
FAO, 2009/10 dönem sonu için 126 milyon ton olarak tahminde 
bulunduğu dünya buğday ticaretinin de 2010/11 döneminde 7 
milyon ton gerileyerek 119 milyon ton civarında gerçekleşeceğini 
tahmin ediyor.  

FAO dönem sonu buğday stoklarının da 2009/10 döneminde 199 
milyon ton olduğunu tahmin ediyor ve bu stokların 2010/11 so-
nunda, bir önceki döneme kıyasla 18 milyon ton azalarak 181 mil-
yon ton seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

son to be around 660 million tons believes to reach the level of 
665 million tons with a 5 million tons increase in comparison with 
the previous term.

FAO estimates that the world wheat trade that was realized in 
2009/10 as 126 million tons will be at levels of 119 million tons in 
2010/11 with a 7 million tons of decrease from the year 2009/10, 
and that the end of term world wheat stocks that were evaluat-
ed in 2009/10 as 199 million tons will be at levels of 181 million 
tons in 2010/11 with a 18 million tons of decrease from the year 
2009/10.

THE EVALUATION OF THE WHEAT FERTILITY AMONG 
COUNTRIES
The International Grain Council brought an explanation claiming 
that the negative climate conditions decreased the amount of 
wheat production in comparison with the results seen in July at 
some areas such as The EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine and Aus-
tralia. Additionally, they commented on the fact that in spite of 
the negative effecting conditions the level of production still had 
the chance to reach the third record level.

When considering the production in the present season among 
countries it can be said that Latin America, Canada and the Bal-
kans were affected of the heavy rains, India from the lack of mon-
soon rains, Kazakhstan, some parts of Ukraine and the northwest 
of the EU affected by the drought and high temperatures and fi-
nally Russia affected by drought and fires resulted in a downfall of 
wheat production. 

The biggest major exporter in the world, the USA, which was not 
affected by the change in climate, is expected to produce 60 mil-
lion tons of wheat this year. The consumption of wheat in America 
is only 32,5 million tons. They remain an extra of 27,5 million tons 
of wheat. Therefore, it is expected that America will bridge the 
gap Russia will lead to in the export markets by the end of the 
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Ancak kuraklık nedeniyle hububat üretiminde önemli kayıplar 
yaşayan ve yılsonuna kadar hububat ihracatına yasak getiren 
Rusya Federasyonu’nun Tarım Bakanı Elena Skrynnik, 21 Eylül’de 
yaptığı açıklamada hasadın tamamlanmasıyla birlikte Rusya’daki 
hububat kaynaklarının yaklaşık 90 milyon ton olacağını belirtti. 

Hollanda tarım kredi bankalarından Rabobank, yayınladığı bir 
raporda 2010-11 Avustralya buğday rekoltesinin 22 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu. 

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre ise Haziran 2010 sonu 
itibariyle Avustralya’daki toplam buğday stoku 9.9 milyon ton. Bu 
miktar, stoklarda geçen yılın aynı ayına göre %9’luk bir azalma 
olduğunu gösteriyor.

ABD Tarım Bakanlığı 2010/11 piyasa yılı sonunda dönem sonu 
stoklarının en fazla Çin (64 milyon 885 bin ton), ABD (29 milyon 
751 bin ton) ve Hindistan’da (14 milyon 490 bin ton) olacağının 
öngörüldüğünü bildirdi.  Ukrayna’nın buğday da dahil olmak üzere 
2010 hububat rekoltesinin 42 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. 
Bunun 16 milyon tonluk kısmının ise ihraç edileceği belirtiliyor. 

Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında; 2010-2011 sezonunda 
Ukrayna’nın toplam buğday ihracatının 6.7 milyon ton olacağı; an-
cak bunun 3 milyon ton gibi bir kısmının öğütmeye uygun kalitede 
olacağı, geri kalanının ise yemlik olacağı belirtiliyor. Ukrayna Tarım 
Bakanlığı, stoklarında toplam 5 milyon ton hububat bulunduğunu 
ve  bunun yarısının (2.5 milyon ton) buğday olduğunu açıkladı. 
Temmuz başı itibariyle Kazakistan’ın elinde 6.3 milyon ton buğday 
bulunduğu açıklandı.

Kazakistan İstatistik Enstitüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, 
Kazakistan’ın toplam hububat stoku 7 milyon ton. Bu stokun 6.3 
milyon tonluk kısmının ise buğday olduğu belirtiliyor. Kazakistan’ın 
buğday üretiminin geçen yıla göre %14 civarında azalacağı tah-
min ediliyor.

Bulgaristan’ın 2010 sezonundaki buğday üretiminin de 3.5 milyon 
ton olması bekleniyor. Bu rakam geçen yılın rekoltesine göre 500 
bin ton daha düşük. Aşırı yağışlar nedeniyle buğday hasadında 
gecikmeler yaşanıyor. Bulgaristan Tarım Bakanı yaptığı açıklamada, 
ülkesinin buğday tüketiminin yıllık 2 milyon ton olduğunu ve  geri 
kalan 1.5 milyon ton buğdayın ihraç edileceğini bildirdi.

Pakistan’da da sel felaketinin devlet ve özel sektör stoklarındaki 1,5 
milyon ton buğdayı yok ettiği açıklandı. Ülke tarım bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre 10 milyon ton civarındaki stokun %15 
kadarı zarar gördüğü ve Pakistan’ın 2 milyon ton civarında bir 
buğday ithalatı yapması gerektiği belirtildi. 

2010/11 SEZONUNDA BUĞDAY ÜRETİMİNDE 
ÜLKELERİN YERİ
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin ‘Dünya Buğday Üretim, 
Tüketim ve Stokları’na ilişkin raporuna göre; 2010/11 sezonunda 
en fazla buğday üreten ilk beş ülkenin sırasıyla AB-27 (141 milyon 
ton), Çin (114 milyon ton), Hindistan (79 milyon ton), ABD (60 mi-
lyon ton) ve Rusya (53 milyon) olması bekleniyor. 

year. However, the Russian Federation Minister of Agriculture El-
ena Skrynnik claimed on 21 September that with the completion 
of harvest Russian wheat sources will reach 90 million tons in spite 
of the major loss in grain production and the export ban applied 
by Russia.  

Rabobank, one of the agricultural banks in The Netherlands 
claimed in one of their reports that their estimation of the fertility 
of wheat in 2010/11 in Australia will be 22 million tons. According 
to the Australian Statistics Office data, with the date following the 
end of June 2010, the total of wheat stocks in Australia would be 
9.9 million tons. These facts show that there exists a decrease in 
total stocks of 9% in comparison with the same month the previ-
ous year.

The American Ministry of Agriculture stated forecasted that most 
of the stocks in 2010/11 in the markets at the end of year will be 
at China (64 millions 885 thousand tons), the USA (29 million 751 
thousand tons) and India (14 million 490 thousand tons). As for 
Ukraine, it is estimated that the grain fertility in 2010 will be 42 
million tons, with wheat included. It is stated that 16 million tons 
are to be exported. In the explanation made by the Ukraine Min-
istry of Agriculture, it is stated that the total wheat exported will 
be 6.7 million tons but only 3 million tons of the wheat will be 
suitable in quality to be grounded, and the remaining parts will 
be used for breeding. They explained that they possessed 5 mil-
lion tons of grain stock present and that the half of this stock (2.5 
million tons) is wheat. 

Kazakhstan stated they had 6.3 million tons of wheat stock in hand 
since the beginning of July. According to the explanation The Ka-
zakhstan Statistics Institution, Kazakhstan had a total of 7 million 
tons of grain stock and that 6.3 million tons of the stocks were 
wheat alone. Kazakhstan is estimated to decrease in the amount 
of production up to 14% in comparison with the previous year.

It is expected that the production of wheat in 2010 in Bulgaria will 
be 3.5 million tons. The stated amount is 500 thousand tons lower 
than the production of the previous year. Bulgaria is experienc-
ing delays in harvest due to the heavy rains. In the explanation 
The Bulgarian Ministry Of Agriculture made, the consumption of 
wheat annually is 2 million tons and the remaining 1.5 million tons 
will be exported.  It is explained that the heavy rains and floods ru-
ined the wheat stocks of 1.5 million tons of the public and private 
sectors in Pakistan. According to the explanation brought by the 
Ministry of Agriculture, 15% of the ten million tons of stock was 
damaged and that Pakistan had to realize an export of wheat ap-
proximately of two million tons in amount. 

THE POSITION OF COUNTRIES IN THE PRODUCTION OF 
WHEAT DURING THE 2010/11 SEASON
According to the World Wheat Production, Consumption and 
Stocks report prepared by the American Ministry of Agriculture, 
the estimated first five countries in the production of wheat dur-
ing 2010/11 are as follows The EU-27 (141 million tons), China (114 
million tons), India (79 million tons), The USA (60 million tons) and 
Russia (53 million tons).
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Türkiye’nin bu sezon dünya buğday üretimindeki yüzde 2,6’lık 
payı ile 10. sırada yer alacağı ve Türkiye’yi 14 milyon 400 bin tonluk 
üretimiyle İran’ın takip edeceği öngörülüyor.

2010/11 sezonunda en fazla buğday tüketmesi beklenilen ilk beş 
ülke ise sırasıyla AB-27 (126 milyon 500 bin ton), Çin (105 milyon 
800 bin ton), Hindistan (80 milyon ton), Rusya (47 milyon ton) ve 
ABD (32 milyon 549 bin ton) olarak tahmin ediliyor. Türkiye’nin 
bu sezon 17 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenilen 
buğday tüketimi ile dünya buğday tüketiminde 8. sırada yer alması 
ve Türkiye’yi İran ve Ukrayna’nın takip etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY REKOLTESİ
ABD Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Türkiye Tarım Ataşesi’nin 
yayınladığı raporda Türkiye buğday rekoltesini 17 milyon ton 
olacağı öngörüldü. Raporda Türkiye ithalatı 3,3 milyon ton olarak 
tahmin edilirken, buğday ürünleri ihracatı 3,6 milyon ton olarak 
verildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz haftalarda 
verdiği bilgilere göre Türkiye’nin 2010 yılı buğday rekoltesi 19,5 
milyon ton. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapılan açıklamada da bu 
yıl buğday hasadına bir önceki yıldan devreden 2 milyon tonluk 
stokla girildiğini ve 19,5 milyon tonluk üretimle birlikte Türkiye’nin 
toplam buğday stokunun 21,5 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Türkiye’de buğday tüketimi ise DPT verilerine göre 19 milyon ton. 
DTP, 19 milyon tonluk bu tüketimi de kullanım gruplarına göre 
şöyle sınıflandırıyor; 
- Kişi başına 155-160 kg tüketim üzerinden 12 milyon tonu gıda, 
- 2,4 milyon tonu hububat işleme sanayisinde un, makarna, irmik, 
bisküvi, nişasta yapımında,
- Hektara 200 kg üzerinden 2 milyon tonu tohumluk
- 1,5–2 milyon tonu ise hayvan yemi.

It is forecasted that Turkey will have a share of 2.6 % of the world 
wheat production positioned in the tenth place and that Iran, 
with a production of 14 million 400 thousand tons will come right 
after Turkey. 
The estimated first five countries in the consumption of wheat 
during 2010/11 are as follows: The EU-27 (126 million 500 thou-
sand tons), China (105 million 800 thousand tons), India (80 mil-
lion tons), Russia (47 million tons) and the USA (32 million 549 
thousand tons). Turkey is expected to take its place in the eighth 
row with its wheat consumption around 17 million 700 thousand 
tons and that Iran and Ukraine are to come after Turkey. 

WHEAT FERTILITY IN TURKEY
In the report the American Ministry of Agriculture published in 
the Turkish Agricultural Press, it was forecasted that the fertility 
of wheat is 17 million tons. While the exported wheat was esti-
mated as 3.3 million tons, the exported grains were claimed to be 
3.6 million tons. However, according to the information provided 
by the Turkish Statistics Institution in the previous weeks, the fer-
tility of wheat in Turkey was 19.5 million tons in 2010. According 
to the explanation made by TMO (Office of Agricultural Products), 
the amount 19.5 million tons of production was put together with 
the carryover stocks in amount of 2 million tons and that the total 
resulted as 21.5 million tons. 
As for the consumption of wheat in Turkey according to the data 
obtained from SPO is 19 million tons. SPO classifies the consump-
tion of 19 million tons as follows:
-12 million tons as food, 155-160 kg per person, 
- 2.4 million of the grain used in the production of flour, pasta, 
semolina, biscuits and starch
- 2 million tons as seeds, 200 kg per hectare
- 1,5–2 million tons for the use in cattle breeding

DÜNYA BORSALARINDA BUĞDAYIN DURUMU
Tarımsal emtialarda belirsizlik bütün hızıyla sürerken tahıllardaki 
fiyat yükselişi diğer tarımsal emtialara da sıçramaya başladı. Eylül 
ayının ilk haftasında buğday yükselişe geçti. 

Tarımsal Servisler Şirketi AgriPro’nun 6 Eylül tarihli piyasa ana-
lizinde, Ağustos ayının son haftasındaki son 3 işlem gününde 
FAO’nun buğday raporuyla birlikte fiyatı artmaya başlayan 
buğdayda, haftalık bazda ton başına 17 Dolar kadar bir artış 
yaşanırken buğdaydaki bu artışın beraberinde tüm tarımsal 
emtiaları da yukarı çekmeye başladığı belirtildi. 

Tarımsal ürünlerde ileri teslim vadeli sözleşme alım satımlarında 
bir numaralı ticaret borsası olan Şikago Ticaret Borsası’nda (CBOT), 
Eylül teslimi buğdayın kilesi 2008 Eylül ayından bu yana en yük-
sek seviye olan 7 dolara çıktıktan sonra hafif bir gerileme gösterdi. 
Aynı borsada, buğdayın Eylül ayı vadeli fiyatı 6,93 dolardan işlem 
gördü.

Buğday Avrupa’da ton başına 230 avroya yükselirken, bu artışın 
devam edeceği belirtiliyor. Bu fiyatın aynı zamanda son üç yılın en 
yüksek fiyatı olduğu da açıklandı. 

WHEAT IN THE WORLD MARKETS
While agricultural stocks remain precarious with all its speed, the 
rise in prices seen in agricultural goods results in the same way to 
other agricultural indeterminate. 
Wheat started a high rise in the first week of September. In the 
analysis AgriPro, Company Of Agricultural Services, applied on 6 
September, it was stated that wheat prices rose with the wheat 
reports announced by FAO in the last week of August, and that 
the rise seen was around 17 dollars per tons. It was also stated that 
such a rise began to pull all agricultural indeterminate upwards 
together.

CBOT, the most popular commercial stocks market in long term 
delivery agreements, showed a slight movement backwards with 
a 7 dollar rise which was the highest level after September 2008 
for wheat to be delivered in September. In the same stocks mar-
ket, forward prices of wheat delivered in September was treated 
with 6.93 dollars.

While wheat prices rose to 230 Euros per tons, it was stated that 
the rise seen in prices would continue. It was also stated that these 
prices were the highest prices of the last three years.
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2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu 
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 26 Ağustos 2010 tarihli son 
raporunda; 2009/10 sezonunda 1,787 milyon ton düzeyinde 
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat üretimini, Temmuz 
2010/Haziran 2011 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 8 
milyon ton düşük ve önceki yılın rekorunun %2.4 (42 milyon ton) 
altında, 1,745 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini öngörmekte-
dir. 
Konsey; dünya hububat üretimi öngörüsünü Temmuz ayından 
azaltmasının nedeninin özellikle BDT ve AB’de olmak üzere önemli 
düzeyde azaltılan buğday ve arpa rekolteleri beklentiler olduğunu 
belirtmiştir. Önemli düzeyde yüksek devir stokları ile destekle-
nen toplam mevcutlardaki azalmanın daha az aşamalı olmasının 
beklendiği ifade edilmiştir. 

IGC; 2009/10 sezonunda 1,764 milyon ton düzeyinde 
gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat tüketimini, Tem-
muz 2010/Haziran 2011 sezonunda, Temmuz ayı öngörüsünden 
5 milyon ton ve 2009/10 sezonundan 15 milyon ton yüksek 1,779 
milyon ton olarak öngörmektedir. 

IGC; 2009/10 sezonunda 239 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini 
tahmin ettiği küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010 / Haziran 
2011 sezonunda, Temmuz ayından 2 milyon ton ve geçen sezon-
dan 5 milyon ton düşük, 232 milyon ton olarak öngörmektedir. 

The Supply and demand of 2010/11
In the latest report of International Grain Council (IGC) dated Au-
gust 26, 2010; The world wheat production estimated 1,787 mil-
lion tons, was 8 million tons lower than the estimation applied in 
July for the 2010/ June and 2011/ July and that it was below 2,6% 
lower than the previous year’s record (42 million tons), estimated 
to be 1,745 million tons.

The reason why the estimations of the council were lower was 
due to the fertility in wheat and barley in CIS and the EU. It was 
stated that the expectations were to be less staged in means of 
the current decrease with the great level of carryover stocks and 
total supports.

IGC; forecasts that the estimated consumption of world grain in 
2009/10 was at level of 1,764 million tons, and in 2010/July and 
2011/June, it was 5 million tons less than the forecast made in July 
and 15 million tons higher than 2009/2010 at around 1,779 mil-
lion tons. 

IGC; estimated the world grain trade to be 239 million tons in 
2009/10, and in between July/2010 and June/2011, it is forecasted 
that it will be realized as 2 million tons less than July and 5 million 
tons less than the season at a level of 239 million tons. 
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Konsey; uluslararası buğday fiyatlarındaki geçen ayki ani yük-
selmenin küresel ticaret durumunu ilave olarak azalttığını 
belirtmiştir. 
Bununla birlikte, Karadeniz bölgesi ihracatlarındaki ani düşmenin 
ticaretin akışında, özellikle ABD’nin ihracatlarının öncekinden 
çok daha yüksek duruma yerleştirilmesi ile belirgin bir değişme 
gireceğini ifade etmiştir. 

IGC; 2009/10 sezonunda 394 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dünya dönem sonu hububat stoklarını, Temmuz 
2010/Haziran 2011 sezonu sonunda, Temmuz ayı öngörüsünden 
9 milyon ton ve bir önceki sezondan 34 milyon ton düşük, 360 mil-
yon ton olarak öngörmektedir. 

Konsey; üretim öngörüsündeki aşağı doğru revizyon ve tüketim 
tahminindeki artışın 2010/11 dünya dönem sonu hububat stokları 
öngörüsünü düşürdüğünü belirtmiştir.IGC, başlıca ihracatçıların 
(AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukray-
na) 2009/10 sezonunda 154 milyon ton olarak gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dönem sonu hububat stoklarının 2010/11 dönemi 
sonunda, Temmuz ayından 10 milyon ton ve 2009’dan da 32 mi-
lyon ton düşük olarak, 122 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini 
beklemektedir.

DÜNYA PİRİNÇ DURUMU
2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu
IGC, 26 Ağustos 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 
441 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya 
pirinç üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 
2009/10’dan 15 milyon ton (%3 oranında) fazla, 456 milyon tonla 
rekor miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir. 

Konsey; dünya pirinç üretiminin önceki yılki azalmayı takiben bu 
sezon eski düzeyine döndüğünü belirtmiştir. IGC, 2009/10 sezo-
nunda 441 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya pirinç tüketimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 
2009/10’dan 9 milyon ton (yaklaşık %2 oranında) yüksek, 450 mil-
yon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir. 

Konsey; dünya pirinç tüketiminin 2009/10’da yavaşladıktan sonra 
Afrika ve Asya’da yükselen kullanıma ilaveten Güney Amerika’daki 
iyileşme ile 2010/11’de tüm zamanların en yüksek değerine 
ulaşmasının beklendiğini belirtilmiştir.  

IGC, 2010 takvim yılında 30 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini 
tahmin ettiği dünya pirinç ticaretinin 2011 takvim yılında, içinde 
bulunduğumuz yıldan 1 milyon ton (yaklaşık %2 oranında) yük-
sek, 31 milyon ton miktarda öngörmektedir. 
IGC, 2009/10 sezonunda 91 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini 
tahmin ettiği dünya dönem sonu pirinç stoklarının Temmuz 2010/
Haziran 2011 döneminde, 2009/10 sonundan 6 milyon ton yük-
sek, 97 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir. 

Konsey, çok iyileşen küresel üretimin stokları desteklediğini ve 5 
lider ihracatçının stoklarının, Hindistan, Tayland ve ABD’deki be-
lirgin artışları da içererek, hemen hemen 1/5 oranında artarak 30 
milyon tona çıkmasının beklendiğini belirtmişti

The council has stated that the sudden rise in the wheat prices has 
also decreased the state of the global trade. 

Jointly, the sudden fall in export in the Black Sea Regions, has 
specifically changed and that will continue to change positions 
worldwide like as especially the increase of export applied by the 
USA.  

It was estimated by IGC that the grain stocks worldwide to be re-
alized as 394 million tons at the end of the 2009/10 season. It is 
forecasted at the end of July/2010 and June/2011, the stocks to be 
realized as 360 million tons with a 9 million tons decrease in the 
estimation made in July and 9 million tons less from the previous 
season. The council has stated that they considered the downfall 
revision of production and the rise expected in consumption was 
forecasted with the end of season grain stocks present.

The IGC expects the major exporters (The EU, USA, Argentina, 
Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine) to have realized 154 mil-
lion tons at the end of 2009/10 and that the grain stocks expected 
at the end of 2010/11 will be 10 million tons less than 2010/July 
and 32 million tons less than 2009 at a level of 122 million tons.

THE STATE OF THE WORLD RICE
2010/11 State of Supply and Demand of Rice
In the latest report dated 26th of August 2010 of the IGC; the esti-
mated world production of rice at the end of 2009/10 was realized 
as 441 million tons and that the production will be 15 million tons 
more than the production in 2009/2010 (with a 3% of ratio) in the 
July/2010 and June/2011 season with a level of record realization 
456 million tons.

The council stated that though it had experienced a fall in the pre-
vious season, it had reached its usual level this season. The world 
rice consumption in the previous year estimated as 441 million 
tons by the IGC, is expected to reach 450 million tons in the sea-
son between July/2010 and June/2011 with 9 million tons of more 
consumption than 2009/10 with a rate of 2% rise.  

The council has stated they expect the season 2010/11 to reach 
its highest points ever with the development seen in South Amer-
ica and the decrease of consumption seen in Africa and Asia in 
2009/10. 

The IGC forecasts that the world trade of rice will be realized with 
1 million tons (approx 2% rise) according to the 2010 calendar 
year realized 30 million tons and result as 31 million tons in 2011. 
IGC expects the world rice stocks at the end of 2009/10 to be re-
alized as 91 million tons and that the stocks of 2010/11 will be 6 
million tons higher than 2009/10 and be realized at levels around 
97 million tons. 

The council states that the improving global production supports 
the stocks and that the five leading exporters’ India, Thailand and 
the USA stocks consists of specific increases with a rate of 1/5 
(20%) expected to reach 30 million tons.
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DÜNYA MISIR DURUMU
2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu
IGC, 26 Ağustos 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 
809 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya 
mısır üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Temmuz 
ayından 6 milyon ton ve 2009’dan 20 milyon ton fazla, 829 milyon 
tonla rekor düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. 

Konsey; ABD ve Afrika’da rekolte beklentilerinin iyileşmesinin 
dünya mısır üretimi öngörüsünü yükselttiğini belirtmiştir. Küre-
sel ekim alanının geçen yıldan %1.7 oranında yükselmesinin 
beklendiği, ortalama verim ile şu an 2009/10 sezonundaki ile 
eşleşmesinin beklendiği ifade edilmiştir. IGC, 2009/10 sezonunda 
820 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya mısır 
tüketimini 2010/2011 döneminde, Temmuz ayından 7 milyon ton 
ve 2009/10’dan 17 milyon ton yüksek, 837 milyon ton ile rekor 
düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. 

Konsey; yem, endüstriyel ve gıda kullanımındaki artışların dünya 
mısır üretimi öngörüsünü yükselttiğini belirtmiştir. Mısırın alter-
natif yemlik hububatlara karşı fiyat rekabetinin giderek artması ile 
geçen sene 479 milyon ton olan, yem olarak kullanım öngörüsü 
Temmuz ayından 3 milyon ton yükseltilerek 486 milyon ton olarak 
açıklanmıştır.IGC, 2009/10 sezonunda 86 milyon ton düzeyinde 
gerçekleştiği tahmin edilen dünya mısır ticaretini 2010/2011 
döneminde, Temmuz ayından 2 milyon ton ve 2009/10’dan 4 mi-
lyon ton fazla, son üç yılın en yüksek düzeyi olarak 90 (89.9) milyon 
ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.  Konsey; Haziran 
ayından beri buğday ve arpa ihracat değerlerindeki nispeten ka-
demeli artışlardan sonra mısırın daha rekabetçi olmaya başladığını 
ve ithalatların öncekinden 1.8 milyon ton yüksek öngörüldüğünü 
belirtmiştir.

IGC, 2009/10 sezonunda 143 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği 
tahmin edilen dünya dönem sonu mısır stoklarının 2010/2011 
dönemi sonunda, Temmuz ayından 1 milyon ton yüksek an-
cak 2009/10’dan 8 milyon ton düşük, öngörülen rekor üretime 
karşın son 4 yılın en düşük değeri olarak 135 milyon ton düzey-
inde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Konsey; ABD’nin kapanış 
stoklarının 3.4 milyon ton düşerek 32.8 milyon ton olarak 
öngörüldüğünü belirtmiştir.

THE STATE OF THE WORLD CORN
2010/11 State of Supply and Demand of Corn
In the latest report dated 26th of August 2010 of the IGC; the es-
timated world production of corn at the end of 2009/10 was real-
ized as 809 million tons and that the production will be 20 million 
tons more than the production in 2009 and 6 million tons more 
than the estimation in July with a level of record realization 829 
million tons in between the July/2010 and June/2011 season.

USA and Africa has increased the world corn production forecasts. 
It is expected that the areas of cultivation will grow 1.7% larger 
and the average production supplied will match with the 2009/10 
season. 

The production of the world corn consumption as 820 million 
tons in 2009/10 is expected to reach record levels of 837 million 
tons rise with 7 million tons increase to the estimation in July and 
17 million tons of increase to the consumption in 2009/10. 

The council has stated that the improvement of usage seen in ar-
eas such as breeding, industrial and food has increased the world 
corn production forecasts. 

With the competing prices of corn, which was realized as 479 mil-
lion tons, as an alternative to other breeding goods, rose up to 
and clamed as 486 million tons with 3 million tons of rise of the 
forecast made in July.

IGC; estimated the world corn trade to be 86 million tons in 
2009/10, and in between July/2010 and June/2011, it is forecasted 
that it will be realized as 2 million tons more than the estimation 
made in July and 4 million tons more than the previous season at 
a level of 90 (89.9) million tons.

The council has stated that with the partially increasing wheat 
and barley export corn has also started to be competing and that 
the exports are expected to be 1.8 million tons higher than the 
previous one.
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Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçısı Rusya, kurak geçen 
yaz mevsimleri nedeni ile 10,8 milyon hektarlık alanda hasat 
gerçekleştiremedi. 2009’a göre yüzde 38 düşen rekolte nedeni 
ile bu yıl 54 milyon tonluk hasat yapılabildi. Sezon sonuna kadar 
beklenen üretim miktarı ise stoklarla birlikte 90 milyon ton. 

Rusya, coğrafi konumu ve iklimindeki olumsuzluklar (aşırı soğuk 
ya da kuru) nedeniyle tarım için çok elverişli olmamakla birlikte, 
bu durum dünya tahıl ihracatında ilk sıralarda yer almasını engel-
lemiyor. 

Ülkenin, dünyanın en büyük hububat ihracatçıları arasındaki yeri-
ni alması Çarlık dönemi Rusya’sında (1861-1914) başladı. Hububat 
üretiminin, tüketiminin ve ticaretinin ampirik (deneysel) olarak 
değerlendirildiği Çarlık döneminde Rusya, dünyanın en büyük 
buğday ihracatçısı oldu. 

Bazı kaynaklarda sık sık Çalık Rusya’sının tarım konusunda geri 
kaldığı ve uluslararası pazarlarla entegre olmadığı belirtiliyor. 
Ancak bu görüşün aksine, yapılan analizler ve elde edilen bulgu-
lar Rusya’nın uluslararası pazarda hububat fiyatlarının belirlen-
mesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, buğday ticareti ile 
uluslararası piyasalara entegre olduğunu gösteriyor. 1880’den 
sonra dünya buğday ticaretinin güçlü bir halkası olan Rusya, 
bölgesel buğday pazarının da merkezi konumuna geldi.

GENEL BİLGİLER
Rusya Federasyonu’nun topraklarının dörtte üçü düz ovalıklardan 
oluşuyor. Orta Sibirya ve Uzak Doğuda sıradağlar bulunuyor. Doğu 
Avrupa düzlüğü Urallar’a, Batı Sibirya düzlüğü Altay Dağları’na ka-
dar devam ediyor. Hazar kıyılarında ise, çoğu yerde yükseklik oranı 
deniz seviyesinin altında seyrediyor. 

İklimin çoğu yerde ya çok soğuk ya da çok kuru olması, tarım için 
uygun ortam yaratmıyor. 

Ülkenin kuzey bölgelerindeki toprak yapısı tahıl ve benzeri diğer 
ürünlerin üretimi için elverişli olmadığından üretim, Rusya’nın 
güney bölgeleri ile batı Sibirya’da yoğunlaşıyor. Ülkenin kuzeyinde 
ise hayvancılık ağırlık kazanıyor. Rusya Federasyonu’nun toplam 
arazinin yüzde 32’si tarıma elverişli topraklardan oluşuyor.

Neredeyse her üç yılda bir hüküm süren kuraklık, üretimde 
düşüşlere neden olurken, aşırı kimyevi madde kullanımı, endüstri-
yel kirlilik, toprağın yoğun işlenmesi ve bazı bölgelerdeki yanlış 
ürün seçimi de toprağın verimliliğini düşürüyor.

Sovyet döneminde zorla gerçekleştirilen tarımın kollektivizasyonu, 
çoğu tarımsal işletmede verimsizliği beraberinde getirmiş. Kro-
nik sermaye yetersizliği ve devlet yardımlarına bağımlı olmak 
bugünkü işletmelerin karşılaştığı sorunlar arasında. 

Anayasada toprakta özel mülkiyet hakkı teyit edilmekle birlikte, 
mevcut yasal düzenlemede bu hak henüz tanınmadı. Ayrıca, 
arazilerin alınacak kredilerde teminat olarak gösterilememesi 
çiftçilerin kredi imkanlarını ortadan kaldırıyor ve işletmelerdeki 
verimsizliğin de kaynağını teşkil ediyor.

As one of the most leading exporters of wheat, Russia, could 
not realize any harvest from a land of 10.8 million hectares due 
to drought summer seasons. According to the decrease of crops 
rated 38% in 2009, they could only harvest 54 million tonnes of 
crop this year. The expected harvest to be realized evaluated 
with the stocks is around 90 million tonnes. 

In spite of the disadvantageous agricultural features Russia has 
in means of geographical location and climate (either chilling or 
dry), this does not avoid its position to take place in the first rows 
of the world wheat exports.  It started to take its place among 
leading countries in wheat production since the beginning of the 
Tsarist Russian Period (1861-1914). Russia became the biggest 
wheat exporter in the period of Tsarist Era when the production, 
consumption and the trade of crops were evaluated with empiri-
cal methods. 

In some sources, though, Tsarist Russia is often stated to have fall-
en behind in agriculture and international markets. However, in 
contrast to this opinion, the data obtained from analysis applied, 
it can be observed that Russia has a great role in determining 
cereals price in international markets and that it has integrated 
in international markets of wheat trade. As one of the strongest 
rings in the world trade of wheat after 1880, it also came to be the 
center of local wheat trade.

PRELIMINARY INFORMATION
The three quarters of land of the Russian Federation consists of 
plain valleys. There lies a range of mountains in Central Siberia 
and the Far East. The East Europe plains reach the Urals and The 
West Siberian plains long till the Altaic Mountains. At most areas, 
the height ratio at the shores of Caspian, are generally below the 
sea level. The climate being either too cold or too dry makes it 
almost impossible for agriculture.

Because the soil structure at northern areas of Russia is not suit-
able for the production of grains, agricultural activities take place 
in the southern areas of Russia and at the West of Siberia at dense. 
As for the northern areas of Russia, cattle dealing are popular. 
Only 32% of the territory in total is suitable for agriculture in The 
Russian Federation.

Whereas the drought seen dominant in about every three years 
time, the over use of chemicals, industrial waste and the con-
densed planting in addition to the wrong choices of the products 
chosen also seem to harm soil and decrease the fertility rate of 
land.

The collectivism hardly realized during the Soviet period, brought 
along infertility to most agricultural processing areas. The chronic 
capital was insufficient and the reliance on the government funds 
still remains as one of the problems of present administrators. 
Along with the approval of the privatization right of territory as 
stated in the organic law, this right is still not stated in the arrange-
ments of the current laws. Furthermore, the territories that can be 
not underwritten for loans, abolishes the right of farmers to use 
loans and results in as the source of infertility in administrations.

59



Rusya’da GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (2006, %)
Tarım  4,9
Sanayi  39,3
Hizmetler 55,8
Kaynak: The Economist IntelligenceUnit, Russia Country Report, 
Eylül 2007

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ
Dünyanın önemli tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya, 
bu yıl, aşırı sıcak geçen yaz mevsimi, kuraklık ve yangınlar nedeni 
ile tahıl hasadında önemli kayıplar yaşadı. 

Ürün daralması nedeniyle 31 Aralık 2010’a kadar tahıl ürünlerine 
ihracat yasağı getiren Rusya, Tarım Bakanı Yelena Skrınnik’in Ey-
lül ayındaki açıklamasına göre 90 milyon tonluk tahıl rezervine 
ulaştı. Skrınnik, bu rakamın iç talepten 13 milyon ton daha fazla 
olduğunu da belirtti.

Tarım Bakanı’nın açıklamasına göre Rusya’da şuana kadar 54 mil-
yon tahıl toplanmış durumda. Sibirya ve Ural bölgesinden 10 
milyon tonluk hasat beklediklerini açıklayan Rusya Tarım Bakanı, 
mevcut 26 milyon tonluk rezervle birlikte 2010/11 döneminde top-
lam 90 milyon ton tahıl miktarına ulaşacaklarını öngörüyor.

Rusya Un Federasyonu’nun USDA aylık raporlarından yararlanarak 
hazırladığı 2010 yılı araştırmasına göre de; Rusya Federasyonu’nda 
toplam buğday üretim miktarı 2010/11 döneminde, üretim 
miktarının 61.7 milyon ton olduğu 2009/10 dönemine göre azalış 
göstererek 57.5 milyon ton seviyelerinde seyredecek. 

Aynı araştırmada devredecek stok miktarının 2010/11 dönemin-
de, stokların 8.279 milyon ton olduğu bir önceki döneme göre 
azalacağı ve stok miktarının 7.779 milyon ton olarak gerçekleşeceği 
tahmin ediliyor.

Aynı raporda arpa üretim miktarının 2010/11 döneminde, bir 
önceki yıla göre düşüş göstererek 15.5 milyon ton seviyelerinde 
seyredeceği;  devreden arpa stokunun ise,  stokların 2.387 milyon 
ton olduğu 2009/10 döneminin altında, 1.137 milyon ton olarak 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

The Sectoral Distribution of GDP in Russia (2006, %)
Agriculture  4,9
Industry  39,3
Services   55,8
Source: The Economist Intelligence Unit, Russia Country Report, 
September 2007

THE DECREASE IN PRODUCTION
As one of the most important exporters of wheat, Russia experi-
enced great amount of loss in grain harvest due to the drought 
climate, hot summer season and fires that occurred this year. 

With the restrictions in products Russia brought up prohibition in 
exporting grains until the date of 31st of December, 2010. Accord-
ing to the explanations made in September by Yelena Skrınnik, 
the Minister of Agriculture, Russia had reached to a 90 million 
tonnes reserve of grain and stated that this amount is only 13 mil-
lion more than that of the internal demands. 

According to the explanation made by the Minister of Agriculture, 
Russia has already harvested 54 million crops so far. With the ex-
pected harvest in total of 10 million from the Siberian and Ural 
areas,  The Russian Minister of Agriculture  foresees that they will

reach an amount of 90 million in  the year 2010 / 11 together with 
the 26 million of reserved crops.

Due to the researches applied for 2010 in reliance with the month-
ly USDA reports, The Russian Federation foresees that the total of 
wheat production in 2010/11 will be around 57,5 million tonnes 
with a decrease of that in the years 2009/10 which had a total of 
61,7. According to same research, the stocks that are to be trans-
ferred, and at an amount of 8.279 will drop an amount of 7.779 
due to the expected decrease for 2010/11. 

Moreover, it is stated that the production of barley in 2010/11 will 
be around 15.5 million tonnes with a decrease from the previous 
year and as for the transferred stocks, it is estimated that it will be 
below the stocks of 2009/10 which was 2.387 million tonnes and 
that will be around 1.137 million. 
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TAHIL EKİM ALANLARI AZALDI
Rusya’da son 10 yılda hububat ekim alanlarında da önemli bir 
düşüş yaşandı. Geçen yıl 47,6 milyon hektar olan hububat ekim 
alanlarının bu yıl 43,6 milyon hektar düzeyine indiği tahmin edili-
yor. 

Rusya Hububat Birliği Başkanı A. Zlochevskiy, geçen yıl 28.7 mil-
yon hektar olan buğday ekim alanlarının, bu yıl 26.7 milyon hek-
tar seviyesine, 9 milyon hektar olan arpa ekim alanlarının 7 mil-
yon hektar seviyesine indiğini; geçen yıl 1,4 milyon hektar olan 
mısır ekim alanlarının 1,5 milyon hektar seviyesine, ayçiçeği ekim 
alanlarının ise 6.2 milyon hektardan 7,2 milyon hektar seviyesine 
yükseldiğini açıkladı. 

TÜKETİM ORANLARINDA FAZLA BİR DEĞİŞİM YOK
Rusya’da 2010/11 sezonundaki tüketimin 78 milyon ton olacağı 
tahmin ediliyorken, Rusya Tarım Bakanı, ülkenin yıllık toplam 
ihtiyacının 77 milyon ton olduğunu açıkladı.

Rusya Un Federasyonu’nun 2010 yılı araştırmasına göre ise; Rusya 
Federasyonu’nun 2010/11 dönemindeki toplam buğday tüketim 
miktarı, tüketim miktarının 42 milyon ton olduğu 2009/10 dönem-
ine göre artış gösterecek ve 42.5 milyon ton seviyelerinde seyre-
decek. 

Aynı raporda arpa tüketim miktarının 2010/11 döneminde, bir 
önceki yıla göre 2.1 milyon azalma göstererek 15 milyon ton sevi-
yelerinde seyredeceği öngörülüyor.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR
Rusya’da son yıllarda coğrafi ve ekonomik nedenlerle tüketim 
alışkanlıklarında da önemli değişimler yaşanıyor. Ülkenin Avrupa 
bölümünde tüketici boyutunda un talebi, son zamanlarda yaşam 
standartlarının yükselmesiyle daha az hale geldi. Aynı zamanda, 
ekonomik açıdan gelişen doğu bölgelerinde de, 50 kg’lık çuval 
stokları yerine daha küçük paketlerdeki unlar tercih ediliyor.

Endüstriyel olarak nitelendirilen taleplerde ise fırıncılık yapan 
üreticilerin taleplerinde azalma görülürken, tatlı ve makarna 
üreticilerinin taleplerinde belirli bir artış görülüyor. 

THE WHEAT CULTİVATİON AREAS HAVE REDUCED
There has been an important amount of decrease in the cultiva-
tion areas of wheat in the last ten years in Russia. It is estimated 
that the cultivation areas sized 47,6 million hectares have reduced 
to 43,6 million hectares this year. 

The Russian Chief of the Grain Union, A. Zlochevskiy, has stated 
that that cultivation area of wheat at 28.7 million hectares last 
year has reduced to 26.7 million hectares and that the 9 million 
hectares area of cultivation for barley has reduced to 7 million 
hectares, and that the cultivation area of corn has increased to 1.5 
million hectares from 1.4 and so has the area reserved for the cul-
tivation of sunflowers from 6.2 million hectares to 7.2 million.

THERE DOES NOT SEEM TO BE MUCH CHANGE IN CON-
SUMPTION
While the expected consumption of wheat for 2010/11 in Russia is 
78 million tonnes, The Russian Minister of Agriculture stated that 
the annual consumption of the country is 77 million tonnes. Ac-
cording to the research of 2010 applied by The Russian Flour Fed-
eration, the amount of the total wheat consumption in 2010/11 
will be around 42,5 million tonnes with an increase to the previ-
ous year 2009/10 whose total amount of consumption was 42 mil-
lion tonnes. 

It is foreseen in the same research that the total consumption of 
barley will decrease in amount of 2.1 million from the previous 
year and be around 15 million tonnes in 2010/11. 

CONSUMPTION HABITS ARE CHANGING
Russia is experiencing great changes in consumption due to geo-
graphical and economic reasons. The consumption of flour has 
decreased in the European sides of Russia due tot the increase in 
life standards. Similar to the situation, with the development of 
economic means in the eastern areas, smaller sacks of flour are 
preferred to those weighing 50 kg’s.

As for industrial means, it can be obviously seen the decrease in 
baker’s demands while the demands of the dessert and pasta pro-
ducers are increasing.
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TAHIL İHRACATI DURDU, FİYATLAR ARTTI
Rusya’nın uluslararası tahıl ticaretindeki etkinliği son derece yük-
sek. Zira Rusya’nın kuraklık ve yangınlardan dolayı üretim kaybı 
yaşaması ve bu nedenle 2010 yılı sonuna kadar tahıl ürünlerine 
ihracat yasağı getirmesi, dünya tahıl piyasalarında ciddi bir karşılık 
buldu.  Rusya’nın ihracat yasağını açıklamasının ardından özellikle 
buğday fiyatları, dünya genelinde endişeye neden olacak düzeyde 
ciddi bir yükseliş trendine girdi.

Rusya Un Federasyonu’nun ihracat yasağı öncesi hazırladığı 2010 
yılı raporuna göre; 2010/11 döneminde Rusya Federasyonu’nun 
buğday ihracatı bir önceki yılla aynı seviyelerde seyredecek ve 
17.5 milyon ton olarak gerçekleşecekti. 

Aynı raporda arpa ihracat miktarının 2010/11 döneminde, ihracatın 
2.1 milyon ton olduğu bir önceki yıla göre 3 milyon düşüş göstere-
rek 1.8 milyon ton seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Rapor-
da, ithalatla ilgili herhangi bir rakam verilmiyor ancak yaşanan son 
durum, Rusya’nın ithalat miktarını arttırabilir. 

Rusya’da yaşanan kuraklıklar, dünya pazarında olduğu gibi 
iç pazarda da fiyat artışlarına neden oldu. Tahıl üretimindeki 
düşüş nedeniyle gıda ürünlerinde yüzde 15-30 oranında zamlar 
yaşandı. 

Rusya’nın uzak doğu bölgesinde pirinç ve greçka (siyah buğday) 
fiyatları iki katına çıktı. Vladivostok bölgesinde bu iki ürünün pera-
kende satış fiyatları 1,1 dolar (35 ruble) iken, şimdi 2 dolardan (60 
ruble) satışa sunuluyor. 

Moskova’da bulunan Sedmoy Kontinent süper market zincirinde 
de greçka fiyatı tavan yaptı. Ağustos başında 22 ruble olan greçka, 
şu anda 45 rubleden tüketiciye sunuluyor.

Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçısı Rusya ile Türkiye arasındaki 
ticaret ise Başbakan Vladimir Putin’in Haziran ayındaki açıklamasına 
göre 2,5 kat arttı. İki ülke arasındaki ticaretin değerinin 100 milyon 
dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor.

RUSYA’DA UN ÜRETİMİ VE DEĞİRMENCİLİK
Rusya’daki en büyük un üretimi Altay Territory (Batı Sibirya),  Chelya-
binsk ve Volga’nın bazı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. 

En yüksek tüketim de yine Altay Territory, Moskova ve Moskova’nın 
Krasnodar Territory ve Chelbinsk bölgelerinde kaydediliyor.

Rus un pazarında ürün kalitesinde ve maliyet denetimlerinde 
istikrar sağlayan firmalar, rekabete karşı oldukça dayanıklı. An-
cak marjların doğrudan tahıl fiyatlarıyla paralellik gösterdiği 
değirmencilik sektöründe, fiyat dalgalanmaları işletmelerin 
karlılığını ciddi oranda etkiliyor. 

Tahıl fiyatlarındaki artışların değirmencilerin genel performansı üze-
rindeki olumsuz etkisi nedeniyle firmalar, fiyat dalgalanmalarından 
daha az etkilenmek ve hammadde maliyetlerini kontrol altında 
tutabilmek için tam otomasyon entegrasyonuyla dikey bir yapıya 
doğru geçiş yapmaya başladı. 

THE EXPORT OF WHEAT STOPPED, THE PRICES RISED
The role of Russia in the international wheat trade is extremely 
great. However, the drought and fires that Russia experienced 
lead to a loss of products and with the prohibition of exporting 
goods until the end of 2010, concluded in serious results. Right af-
ter Russia had explained its prohibition applied, all grains but es-
pecially wheat gained an extreme rise in prices which was caused 
in accordance with the great curiosity felt worldwide.

According to the report for the year 2010 Russia had prepared be-
fore its announcement of the prohibition applied, the export of 
wheat The Russian Federation was to realize at 2010/11 was go-
ing to be at around the same amount as the previous year and be 
realized at an amount of 17.5 million tonnes. It was stated to be 
foreseen in the same report that the export in 2010/11 of barley 
which was 2.1 million tonnes the previous year was to 1.8 million 
tonnes with a 3 million decrease in amount. Nothing was stated 
about export in the report but, however all the experiences Russia 
went through may give an increase for exported goods.

The droughts that occurred in Russia lead to an increase in the 
prices in the inner markets as well it did internationally. With re-
duce of production in wheat, a rise in prices ranging from 15% up 
to 30% in all food products was seen that year. The prices of rice 
and buckwheat doubled in the far eastern regions of Russia. While, 
in the Vladivostok region, the sales of both of these products were 
worth 1.1 dollar (35 rubles) it is now sold at a price worth 2 dollars 
(60 rubles). 

The buck wheat prices reached its highest prices in the Sedmony 
Kontinent supermarket chain. While the prices were as 22 rubles 
in the beginning of August, it is now provided for 45 rubles to its 
consumers.The commercial relationships between Russia, the 
leading countries of export and Turkey increased two and a half 
times as more than before after the explanation of the Russian 
Prime Minister Vladimir Putin made in June. It is now estimated 
that the commercial value between the two countries is around 
100 million dollars. 

THE PRODUCTION AND MILLING OF 
FLOUR IN RUSSIA
The greatest flour production in Russia is realized at the Altaic Ter-
ritory (at west Siberia), Chelyabinsk and at some areas of Volga. 
The highest consumption is once again reported at the Altaic Ter-
ritory, Moscow and some areas of Moscow like the Krasnodar Ter-
ritory and Chelbinsk.

The companies which show a strict line in the quality and costs of 
the products in the Russian flour market are also very perdurable 
against commercial competitions. However, in the milling sector 
in which the margins are seen parallel with the prices, the chang-
es seen in prices seriously affect the profits of operators.  Because 
of the disadvantageous effects of performance seen in the milling 
sector due to the rise in wheat prices in general, companies have 
started to pass over to vertical structures with a full automation 
integration to keep the costs of raw goods under control and to 
be less effected of the varying prices.
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Gıda sanayindeki gelişmeler ve yenilikler yanında, değişik nite-
likte pek çok yeni gıdalar üretilmesine karşın; ekmek insanların 
çocukluk çağından hayatlarının sonuna kadar her gün zevkle 
yedikleri, asla vazgeçemedikleri tek gıda olmaya devam etmek-
tedir.

Bileşimindeki karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve B grubu 
vitaminler yanında doyurucu maddeler ve hala en ucuz enerji 
kaynağı olma özelliği açısından beslenmedeki yerini ve önemini 
korumaktadır. 

Türkiye’de ekmek halkımızın temel gıda maddesidir. Günlük 
tüketimin 100 – 800 g arasında ve ortalama 400 g olduğu ka-
bul edilmektedir. Ülkemiz genelinde üretilen ekmeğin % 90’ı 
standart ekmek, normal ekmek veya sadece ekmek adı altında 
satılmaktadır.

Ekmek tüketiminde; 2000’li yıllarda başlayan çeşit ekmek üretimi-
ne olan talebin gün geçtikçe artması üreticileri bu yönde çalışmaya 
yönlendirmiş, arz-talep dengesinin oluşturduğu bu yönelme, çeşit 
ekmeklerde fiat/kar marjının yükselmesi ve sağladığı katma değer 
ile hız kazanmıştır. 

Zaman içinde Sağlıklı beslenme isteğinin artması ve medyanın bu 
yöndeki katkıları da gelişimi teşvik ederekdeğişik ekmek çeşitleri-

There have been developments and innovations in the food 
industry. Although many types of new food with different fea-
tures have been produced, bread remains to be the sole indis-
pensible food people savor from their childhood to the end of 
their lives.

With the carbohydrates, proteins, mineral matters, B group vita-
mins and filling agents in its compound, bread continues to retain 
its place and importance in alimentation thanks to its being the 
cheapest source of energy. 

Bread is the staple food in Turkey. It is said that daily consump-
tion varies between 100 and 800 grams while the average is 400 
grams. 90% of the bread produced throughout our country is 
called standard bread, normal bread or just bread. 

The constant rise in demand for production of various types of 
bread which started in early 2000s has inclined producers in this 
direction. 

This inclination brought about by the demand-supply balance 
gained in speed with the increase in price/profit margin and its 
added value. In time, demand for healthy alimentation has risen 
and the media have promoted this development, which added to 
the interest in the various types of bread. 



ne olan ilgiyi oldukça artırarak çeşit ekmek olarak adlandırılan ve 
tam buğday ekmeği, kepekli ekmek yanında diğer tahıl ekmek-
lerinin ve karışımlarının öne çıkmasını sağlamıştır. 

Çeşit ekmek adı altında üretilerek piyasaya sürülen ekmeklerin 
nitelikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek Tebliğinde ekmeklerde bulunabilecek % rutubet, kül, tuz 
miktarları belirtilmiştir. 

Ancak kepek, çavdar, mısır, tost, sütlü, soyalı, kalorisi 
azaltılmış(light), karışık tahıl unlarından vb.yapılan ürünlerde be-
lirli bir formülasyon ve standart olmadığından, aynı isimle satılan 
çeşitler arasında fiyat, gramaj, kalite, içine konulan madde miktarı, 
katılması gereken en az miktarlar arasında önemli farklar olduğu 
görülmektedir. 

Bu da tüketicileri ekmek seçiminde güç durumda bırakmakta, fiyat/
kalite dengesi olmadığından aldanma olasılıkları artmaktadır..

(Ünal, 2004).Gıda yasası olarak yürürlüğe giren giren 560 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile 1995 yılından itibaren Gıda Kodeksi 
hazırlanmasına ve uygulanmasına geçilince, ürün kodeksleri 
içinde ekmek ve un kodeks tebliğleri de yerini almıştır. 

Bunlarda un ve ekmek üretiminde üreticilerin uyması zorunlu 
hususlar belirtilerek piyasa kontrolü tebliğlere göre yapılmaya 
başlanmış, zaman zaman bazı değişiklikler ile uygulamada gözle-
nen sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.

5179 sayılı yasa ile kabul edilen Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu 
tarafından oluşturulan Tahıl Baklagil Mamulleri İhtisas Alt Komis-
yonu Un ve Ekmek Çalışma Grubunca Mart 2005’den beri 
Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanları Gıda Dernekleri 
Federasyonu temsilcileri ve üniversiteden bilimadamları, Türkiye 
Fırıncılar Federasyonu, Un Sanayicileri Derneği temsilcileri ile 
yapılan toplantılarda Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliği (2002/13) ve Buğday Unu Tebliği (1999/1)’inde yer alan 
maddeler yeniden ele alınmıştır. 

Özellikle çeşit ekmeklerin tanımı, bileşimleri ve etiket bilgileri ko-
nusunda kapsamlı bir çalışma yapılarak hem tüketicilerin bilinç-
lendirilmesi ve aldatılmalarının önlenmesi yanında, ekmek 
üreticilerinin de bilgilendirilmesi ile bugüne kadar şikayetçi 
oldukları haksız rekabet ve kalitesiz üretimden korunmalarının 
sağlanması amaçlanmıştır (Ünal, 2005)

Ekmek üretiminde standartlık denildiğinde ilk önce tüzük, yönet-
melik, standartta belirtilen vasıflara uygunluk söz konusudur. Yani; 
duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler açısından mevzuatta 
yer alan hükümler önem taşımaktadır. 

Bunlar dışında diğer fırınlar ile rekabet edebilecek şekilde daha 
kaliteli bir ekmek üretmek zorundadırlar (Ünal, 1992).Ege Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde 
yapılan ve 2008 yılında sona eren  “İzmir Piyasasında Satılan Bazı 
Ekmek Çeşitlerinin Nitelikleri ve Yapım Teknikleri” isimli Doktora 
çalışmasında (Çağlıyan, 2008) bazı çeşit ekmekler incelenmiştir. 

In addition, whole wheat bread, whole meal bread, whole grain 
breads and their mixture have gained prominence in recent 
years. 

Different types of bread introduced to the market may have dis-
tinct qualities. The percentage amounts of humidity, cinder and 
salt to be found in bread were stated in the Turkish Food Codex 
Bread Notice. However, since there is no formulation or a standard 
in the products made from bran, rye, corn, toast, mixed grain flour 
including milk, soya, reduced calorie (light), it is seen that there is 
a great difference between the prices, weight, quality, the amount 
of ingredients, the minimum amount of ingredients of the prod-
ucts sold under the same name. This condition poses difficulties 
for the consumers in the selection of bread and, thus, emerges the 
risk of deception as there is no price/quality balance (Ünal, 2004).

With the Statutory Decree no. 560 which went into effect as food 
law, bread and flour codex notices have been included in the 
product codices upon the preparation and implementation of the 
Food Codex starting in 1995.  

The guidelines that the flour and bread producers have to follow 
were stated in these codices, market inspection was carried out in 
accordance with the notices and problems arising in the applica-
tion process were attempted to be solved through amendments.

The maddes in Bread and Types of Bread Notice (2002/13) and in 
Wheat Flour Notice (1999/1) of Turkish Food Codex were revised 
by Flour and Bread Study Group of Sub-commission Specialized 
in Grain and Legume Products formed by National Food Codex 
Commission adopted via law no. 5179 in the meetings with the 
staff of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, representatives 
from Food Associations Federation, scientists from universities, 
and representatives from Turkish Federation of Bakers and Flour 
Industrialists Association. 

A comprehensive study was carried out especially about the de-
scription, compounds and label information of the types of bread. 
The objective of the study was to increase the consumers’ aware-
ness and render them less susceptible to deception while enlight-
ening the bread producers and preventing them from unfair com-
petition, about which they have complained to this day, and poor 
production (Ünal, 2005).

In the case of standardization in bread production, what come to 
mind are bylaws, regulations and conformity with qualities stated 
in standard form.  That is, in terms of organoleptic, chemical and 
microbiological features, the provisions in the legislation carry 
significance. Apart from these, they have to produce better qual-
ity bread, capable of competing with the other bakeries (Ünal, 
1992).

Some types of bread were studied in the doctorate study (Çağlıyan, 
2008) called “Qualities and Production Techniques of Some Types 
of Bread Sold in İzmir Market” which was done by the Ege Univer-
sity Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, and 
was completed in 2008. 
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Araştırmada kullanılan 49 adet ekmeğin 20 tanesi kepekli, 15 tane-
si çavdarlı, 6 tanesi mısır, 5 tanesi light, 3 tanesi trabzon ekmeğidir. 
Her örnekten üç farklı zamanda (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) 
alınan örnekler aynı gün analiz yapılmıştır. 

Ekmekler; 4 tanesi zincir market, 4 tanesi fabrikasyon üretim yapan 
ve 8 tanesi yerel ekmek fırını olmak üzere 16 firmaya ait olup, yerel 
ekmek fırınlarından alınan örnekler açık, diğer ekmekler ambalajlı 
satılmaktadır. 

Çalışmada Fiziksel analizler olarak; Gramaj, İç/kabuk oranı ve Ha-
cim, Kimyasal Analizler olarak; Nem, Kül, Tuz miktarları ve Duyusal 
olarak değerlendirilmiştir.

Fiziksel Analizler
Örneklerin gramaj, hacim ve iç/kabuk oranı değerleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Gramaj
Örneklerden açıkta satılanlarda standart bir gramaj yoktur. Özelik-
le fırınların etiket bilgilerini ambalaj olmadığı için belirtmediği 
gibi fırın satış rafında da etiket ve gerekli bilgiler verilmediği 
gözlenmiştir. 

A total of 49 kinds of bread were studied and they are as follows: 
20 loaves of whole meat, 15 loaves of rye bread, 6 loaves of corn 
bread, 5 loaves of loaf bread, 3 loaves of Trabzon bread – the local 
bread of the north eastern part of Turkey. The samples taken from 
each sample of bread on three different occasions – in January, 
May and September- were analyzed the same day. 

These various kinds of breads were taken from 16 different kinds 
of companies. Four of them were taken from chain markets, four 
from a company with a factory-assembled production and eight 
from local bakeries. The samples taken from local bakeries were 
unwrapped while the others were wrapped in plastic. 

Their weight, crumb/crust ratio and volumes were assessed in 
their physical analysis; amounts of humidity, cinder, salt were as-
sessed as chemical analyses; and a separate organoleptic analysis 
was made. 

Physical analysis
The figures taken from the samples in Chart 1 are presented in 
grams, centimeter cubes and together with their Crumb/Crust 
Values. 

Weight
There is no standard weight for the samples sold unwrapped. It 
was observed that baker shops didn’t specify the label informa-
tion since they didn’t use wrapping and also there weren’t any la-
bels and the required information on the sales shelf of the baker 
shops. The weights of the wholemeal breads sold as a loaf varied 
between 200 and 250 grams. The minimum weight and the maxi-
mum weight in the samples were 201 and 324 grams respectively. 
High weight breads are predominantly over 400 grams.

Çizelge 1. Ekmek örneklerinin gramaj, hacim değerleri 
ve iç/kabuk oranları

Chart 1. The weight, volume and crumb /crust values 
of the bread samples.

a)1. örneğe ait değerler, b) 2. örneğe ait değerler, c) 3. 
örneğe ait değerler

a) 1.the values of the samples, b) 2. the values of the 
samples , c) 3. the values of the samples
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Somun olarak satışa sunulan kepek ekmeklerin gramajları ağırlıklı 
olarak 200 g. ile 250 g. arasındadır. 

Örneklerden en küçük gramajlısı 201 g. ve en büyüğü 324 g. dır. 
Yüksek gramajlı ekmekler ise ağırlıklı olarak 400 g.ın üzerinde 
olup, en düşük gramaj 384 g. en yüksek gramaj 490 g. dır. 

Her iki gramaj incelendiğinde toplam 4 adet örnekte tekrarlar 
arasında gramaj dengesi vardır. Kalorisi düşürülmüş(Light) ek-
mekler 465 g ile 576 g arasında değişmekte ve sadece 1 örnekte 
düzenli gramaj gözlenmektedir.

Çavdar ekmeklerinde belli bir satış gramajı tespit edilememiştir. 
Örnekler 200 g - 574 g arasında olup 2 adet örnekte gramaj 
dengesi görülmektedir.

Mısır ekmeklerinde de çavdar ekmekleri gibi belli bir gramaj 
dengesi yoktur. Ekmek gramajları 206 g. İle 549 g. arasında 
değişmekte ve bir örnekte gramaj dengesi vardır. Trabzon ekmek- 
leri 745 ile 2204 g arasındadır. Bu ekmeklerde büyük gramaj nede-
ni ile birebir dengenin sağlanması diğer ekmeklere oranla oldukça 
zordur.

Hacim
Ekmek hacmi; pişme derecesi, buhar performansı, fermantasyon 
koşulları gibi etkenlerden direkt olarak etkilenir. Bazı örneklerde 
olduğu gibi tekrarlar aynı gramajda olsa dahi hacim farklılıkları 
görülebilmektedir. 

Ancak burada en çok dikkati çeken nokta fabrikasyon üretimde 
(Kareksan, Karmez, Uno, Ümit) tekdüze bir dağılım vardır. Endüstri-
yel olmayan firma ekmeklerinde hacim sorunları gözlenmiştir. Bu-
nun nedeni zayıf pişirme koşullarıdır. 

Örneğin ekmek içi hamurumsu ve aşırı nemlidir. Ekmek hacmi, ek-
mek kalitesini değerlendirmekte tek başına bir kriter olarak kabul 
edilmemelidir.

İç- Kabuk Oranı
İç/kabuk oranı; ekmek niteliği açısından önemli bir kriter olup; 
pişme sıcaklığı, buhar performansı, ekmek gramajı ile yakından il-
gilidir (Ünal ve Eren, 1992). Tüm ekmek ürünlerinde 6 adet dışında 
tekrarlar arasında birbirine yakın örnek bulunmamaktadır. 

Kepek ekmeklerinden 201 - 324 gram arasındaki 15 örnekten 8 tane-
sinde iç oranı kabuktan daha düşük çıkmıştır. Bu da gramaj küçül-
dükçe kabuk miktarının yükselmesinden kaynaklanmaktadır. 

Light ekmeklerde ve çavdar ekmeklerinde su tutma kapasiteleri-
nin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu örnekler incelendiğinde İç 
miktarı kabuk miktarından yüksektir. 

Ancak endüstriyel ekmeklerde ve çavdar ununun % si bilinen fir-
ma ekmeklerinde iç miktarı kabuk miktarından fazla iken, bazı fir-
malarda iç miktarının % 20 daha az olduğu görülmüştür. Bundan 
çavdar kullanım oranının dolayısı ile su tutma kapasitesinin düşük 
olduğu anlamı çıkartılabilir. 

The minimum and the maximum were 384 and 490 grams respec-
tively. Upon analysis of both of the weights, in a total of 4 samples, 
there is a weight balance among repetitions. 

Calorie-reduced (light) breads weighed between 465 and 576 
grams and only 1 sample offered regular weight. No specific sale 
weight for the rye breads could be found. The samples weighed 
between 200 and 574 grams and 2 samples offered weight bal-
ance.

As was the case in rye breads, corn breads didn’t offer a specific 
weight balance, either. Bread weights varied between 206 and 
549 grams and weight balance was found in one sample.

Trabzon breads weighed between 745 and 2204 grams. Due to 
the high weights in these breads, obtaining the exact balance is 
pretty hard compared to other types of bread. 

Volume
Bread volume is directly affected by baking temperature, steam 
performance and fermentation conditions. As in some samples, 
although the replications can weigh the same, volume variations 
could be observed. 

However, what is most striking here is that there is a uniform dis-
tribution in the factory-assembled production (Kareksan, Karmez, 
Uno, Ümit). Volume problems have been observed in non-indus-
trial company breads. The reason is poor baking conditions. 

For instance, the crumb is dough-like and extremely humid. Bread 
volume is not to be considered the sole criterion in evaluating 
bread quality.

Crumb/crust ratio: 
Crumb/crust ratio is an important criterion and it is closely related 
to the baking temperature, steam performance and bread weight 
(Ünal ve Eren, 1992). 

There are no similar samples in all the bread products among rep-
lications except for 6. Out of 15 wholemeal bread samples weigh-
ing between 201 and 324 grams, 8 of them had a lower ratio of 
crumb than crust. The reason is that as the weight decreases the 
amount of crust increases.

It is known that water holding capacity in light breads and rye 
breads is high. If you analyse these samples, the amount of crumb 
is higher than that of crust. 

However, while crumb amount is higher than crust amount in in-
dustrial breads and company breads, the percentage of rye flour 
of which is known, crumb amount was seen to be 20% less than 
the normal ratio. It can be deduced that the rate of rye use, thus, 
the water holding capacity is low. 

The crumb/crust ratio in Trabzon breads is quite high. The reason 
is it is baked for a long period of time at low heat and the baking 
loss is little due to its high weight. 
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Trabzon ekmeklerinde iç/kabuk oranı oldukça yüksektir. Bunun 
nedeni; düşük ısıda uzun süre pişmesi ve yüksek gramajlı olması 
dolayısı ile pişme kaybının da düşük olmasıdır.

Kimyasal Analizler
Kimyasal Analizler olarak; nem, kül ve tuz miktarları Çizelge 2’de 
belirtilmiştir. 

Nem Miktarı
Ekmekte nem birçok etkene bağlı olarak değişmektedir. Unun ka-
litesi, ekmek yapımında kullanılan maddeler ve pişirme sistemleri 
önemli etmenlerdir. 

Örnekler incelendiğinde ağırlıklı dağılım % 30-40 arasında olup; 
kepek(28.5-42.7), çavdar(28.3-44.2), mısır (31.1-41.7), light (34.2-
45.6) ve trabzon ekmeklerinde (38.4-41.4) daha yüksek sonuçlar 
elde edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi’nin % 42 sınır olarak verdiği 
değerlere bazı light ve çavdar ekmekleri uymamaktadır. 

Kül Miktarı
Ekmeklerde kül miktarı; un randımanı, maya ve katkı maddeleri ile 
tuz ve su niteliğine göre değişmektedir. Ekmeklere katılan kepek, 
çavdar, yulaf oranı arttıkça kül miktarının da artması normaldir. 
Kepek ekmeklerde kül miktarı yüksek beklenirken çavdar ekmek-
lerinde aynı artış gözlenemeyebilir. 

Chemical Analysis
During the chemical analysis, we studied the amount of moisture, 
salt and cinder in the bread samples. Chart 2 shows the result of 
this study.

Amount of humidity
Humidity in bread varies depending on many factors. The quality 
of flour, agents used in the making of bread and baking systems 
are important factors. Upon analysis of the samples, the weighted 
distribution was found to be between 30% and 40%, and higher 
results were obtained in wholemeal (28.5-42.7), rye (28.3-44.2), 
corn (31.1-41.7), light (34.2-45.6) and Trabzon (38.4-41.4) breads. 
Some light and rye breads do not conform to the values set by 
Turkish Food Codex as 42%. 

Amount of Cinder
The amount of cinder in breads varies depending on the flour effi-
ciency, yeast and additive agents together with the quality of salt 
and water. It is to be expected that the amount of cinder rises as 
the ratio of bran, rye and oat rises. While a high amount of cinder 
is expected in wholemeal breads, the same increase may not be 
observed in rye breads. If flour with low amount of cinder is used 
and optimum fermentation is done in breads made with sour-
dough, an improvement is seen in taste, volume and shelf life. 

In addition, since there is no gluten in other grains or additional 
agents, a good quality of wheat flour is to be used. In the breads 
sold under the same name, the difference in the ratios and quali-
ties of bran, rye and corn used can be determined with the chang-
es in the amount of cinder.

Çizelge 2. Ekmek örneklerinin nem, kül ve tuz 
miktarları

Chart 2. Bread samples moisture, cinder and salt 
amounts 

a) 1. örneğe ait değerler, b) 2. örneğe ait değerler, c) 3. 
örneğe ait değerler, k) kuru maddedeki değerler

a) 1. the values of the samples, b) 2. the values of the 
samples, c) 3. the values of the samples, k) the value of 
dry substances 



Zira ekşi hamurla yapılan ekmeklerde düşük kül miktarına sahip 
un kullanılırsa ve optimal fermentasyon yapılırsa lezzet, hacim ve 
raf ömründe gelişme olmaktadır. 

Ayrıca diğer hububatlarda veya katılan maddelerde gluten 
olmadığı için bunu desteklemek için iyi kalitede buğday unu kul-
lanmak gerekmektedir. Aynı isimle satılan ekmeklerde; katılan 
kepek, çavdar, mısır oranlarının ve niteliklerinin farklı olması, kül 
miktarlarındaki değişmelerle belirlenebilir.

Kepekli ekmeklerde % 0.907-2.409 arasında, Çavdarlı ekmeklerde 
% 1.051-2.763, Mısır ekmeğinde % 0.952-1.843, light ekmeklerde 
% 1.090-2.028 ve Trabzon ekmeğinde % 0.905-1.377 olarak 
saptanmıştır.

Tuz Miktarı
Ekmeğin temel bileşenlerinden biri olan tuzun; ekmeğin üretimi 
ve kalitesi üzerine lezzet vermesi, glutenin gücünü artırması, maya 
gıdası olması yanında, su aktivitesini düşürerek koruyucu etkisi de 
söz konusudur.

Bu çalışmada tuz miktarları; kepek ekmeklerinde  % 1.1-2.71, çav-
dar % 0.58-3.09, mısır % 0.88-2.42, light % 0.67-2.06 ve Trabzon 
ekmeğinde % 1.47-1.83 olarak bulunmuştur.

Duyusal Değerlendirme
Ekmekte kalite kriteri olarak kabul edilen, ekmeğin dış görünüşü 
ve yapısına ait nitelikler büyük hacim, ince cidarlı ve aynı irilikte 
ekmeğin içine muntazam dağılmış elipsoid gözeneklerdir. 

Ekmek içine el ile dokunulduğunda çok yumuşak, ipek gibi elastiki 
yapıda, ekmek kabuk rengi normal kahverenginde (ne koyu, ne de 
fazla açık) homojen, iştah açıcı görünüşte olmalıdır.

Sonuç
Son yıllarda ülkemizde teknolojik ve ekonomik gelişmelerle bir-
likte tüketim alışkanlıklarında değişimlerin ekmek ve çeşitlerine 
etkisi dikkate değerdir.Fabrika tipi işletmelerde oldukça kaliteli ve 
standart bir üretim yapıldığı gözlenmiştir. 

Bu değişkenlikler; hammadde kalitesi, formülasyon, işçi niteliği 
yanında sıcaklık, buhar performansı ve pişme süresinde de 
farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Ekmek çeşitleri farklı gramajda ve benzer hacimde olduğunda 
tüketici yanıltılmakta ve farklı iki ürüne aynı maddi bedel ödene-
bilmektedir.

Ekmeklerin kül oranları incelendiğinde; etiketlerinde açıklanan 
şekilde üretilmedikleri; saf kepek olarak adlandırılan ve yüksek ke-
pek oranına sahip olduğu belirtilen ürün ile normal ekmeklerde 
kül miktarı aynıdır. Ancak fazla renk maddesi konulan ürünlerde 
renk koyulaştığından kepek oranı daha yüksek sanılarak tüketiciyi 
yanıltmaktadır.

Mısır ekmeği şekli verilmiş ve renk maddesi kullanılmış ekmeklerde 
de duyusal değerlendirmede mısır tadı tespit edilememiştir. 

The results are as follows: in whole-meal breads, between 0.907% 
and 2.409%; in rye breads, between 1.051% and 2.763%; in corn 
breads, between 0.952% and 1.843%; in light breads, between 
1.090% and 2.028%; and in Trabzon bread, between 0.905% and 
1.377%.

Amount of Salt
Salt, one of the basic components of bread, adds to its taste, in-
creases the effect of gluten, and functions as yeast during the 
making of bread while acting as a protective agent by lowering 
water activity.

Amounts of salt have been found as follows: in whole-meal breads, 
between 1.1% and 2.71%; in rye breads, between 0.58% and 
3.09%; in corn breads, between 0.88% and 2.42%; in light breads, 
between 0.67% and 2.06%; and in Trabzon bread, between 1.47% 
and 1.83%.

Organoleptic Evaluation
The qualities of outer appearance and structure of bread, which 
are regarded as the criteria for quality in bread, are big volume, 
thin-walled and same size ellipsoid pores evenly distributed in 
bread.  

Bread should be very soft when touched inside, have an elastic 
structure like silk while the crust should have a brown (neither 
dark nor too light) texture, be homogenous and appetizing. 

Conclusion 
In recent years, with the technological and economic develop-
ments in our country the changes in consumption habits have 
had a notable effect on bread and its types.

It was observed that a pretty good-quality and standard produc-
tion was carried out in factory-type businesses. However, in the 
breads made by small businesses called baker shops different 
tastes were detected on a day-to-day basis both organoleptically 
and in terms of color, shape, volume, weight, crumb/crust ratio, 
compound (amount of humidity, cinder, and salt) in this study. 
This variability shows that there are variations in temperature, 
steam performance and baking period as well as quality of raw 
material, formulation and quality of labor. 

When types of bread are in different weights and similar volumes, 
the consumer can be deceived and pay the same material value 
for two different products. When the cinder ratios of the breads 
are analyzed, it is found that they are not made in parallel with 
what is written on the labels. The amount of cinder is the same 
in normal breads and in wholemeal breads claimed to be made 
of 100% bran or of a high ratio of bran. However, since the tex-
ture is darker in products with extra coloring agent, it misleads 
the consumers to believe to have a higher ratio of bran. In the 
organoleptic evaluation, no taste of corn was detected in breads 
containing coloring agent and made to look like corn bread.In the 
organoleptic evaluations of the breads, various tastes such as deli-
cious, tasteless or salty were obtained for the same type of bread 
(Çağlayan 2008).
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Ekmeklerin duyusal değerlendirmelerinde aynı çeşit ekmek için 
lezzetli, yavan veya tuzlu gibi değişik tatlar alınmıştır (Çağlayan 
2008).

Tahıl Baklagil Mamulleri İhtisas Alt Komisyonu Un 
ve Ekmek Çalışma Grubunca ;
Mart 2005’den beri Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 
yaptığımız çalışmalarda yukarıda özet olarak sunulan araştırmadaki 
sonuçların da dikkate alınarak hazırladığı ve Ulusal Gıda Kodeksi 
Komisyonu tarafından da uygun görülerek Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı tarafından  Şubat 2008’de yeni Ekmek ve Çeşitleri Kodeks 
Tebliği yayınlanmıştır (Ek.1).

Bu tebliğ incelendiğinde; özellikle çeşit ekmeklerin tanımı, 
bileşimleri ve etiket bilgileri konusunda tüketicilerin bilinçlendi-
rilmesi ve aldatılmalarının önlenmesi yanında, ekmek üreticilerinin 
de ekmek formülasyonları açısından bilgilendirilmesi ile bugüne 
kadar şikayetçi oldukları haksız rekabet ve kalitesiz üretimden 
korunmaları açısından çok önemli olduğu görülmektedir. 

Kontrol veya araştırma amaçlı çalışmalarda ekmeklerde hangi kriter-
lerin inceleneceği (nem ve kül miktarları) ve tebliğe uygunluğu 
konusunda yer alan bilgilerin de bulunması ayrıca önem arz et-
mektedir.
Ancak yasal mevzuatın bulunması; diğer gelişmekte olan ülkeler-
de olduğu gibi Türkiye’de de sorunların çözülmesi, tüketicinin ve 
dürüst üreticilerin korunması açısından yeterli olamamaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gıda Denetim Elemanı ve Kalite 
Kontrol Laboratuarlarının sayısı, fiziki imkanları ve teknik eleman 
miktarının yetersizliği, günümüz şartlarında çok hızlı gelişim ve 
değişim gösteren Gıda Sanayi kuruluşlarında Etkin ve Caydırıcı ni-
telikte bir kontrol hizmeti vermelerine imkan tanımamaktadır.

Ekmek ve Çeşitleri Kodeks Tebliğinin bazı büyük firmalar dışında 
halen hiç dikkate alınmadan eski sistemin devam ettiği, ne etiket 
bilgileri, ne de bileşim açısından piyasada satılan çeşit ekmeklerde-
ki eksiklik ve hataların devam ettiği, tüketici ve üreticiler açısından 
önemli bir değişimin ne yazık ki sağlanamadığı gözlenmektedir.  
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In our studies conducted in the Ministry of Agriculture and Ru-
ral Affairs in Ankara since March 2005 by Flour and Bread Study 
Group of Sub-commission Specialized in Grain and Legume Prod-
ucts, the new Bread and Types of Bread Codex Notice, which was 
prepared in the light of the results of the research, presented as a 
summary above, and approved by the National Food Codex Com-
mission was published in 2008 by Ministry of Agriculture and Ru-
ral Affairs (Appendix 1). 

This notice is important: in addition to increasing the consumers’ 
awareness and render them less susceptible to deception espe-
cially about the description, compounds and label information 
of types of bread, enlightening the bread producers about bread 
formulations and preventing them from unfair competition, about 
which they have complained to this day, and poor production.

In audit- or research-oriented studies, information such as the cri-
teria to be examined (amount of humidity and cinder) in breads 
and conformity with the notice is to be present. 

However, the legal legislation is not enough to solve the prob-
lems, to protect the consumers and honest producers in Turkey 
just like in other developing countries. 

The number of Food Auditing Staff and Quality Control laborato-
ries, the shortage of physical possibilities and number of techni-
cal staff of Ministry of Agriculture and Rural Affairs prevents an 
efficient and deterrent auditing service in food industry establish-
ments which are developing and changing at an incredible speed 
in today’s conditions. 

Apart from several prominent companies, it is seen that Bread and 
Types of Bread Codex Notice is disregarded by the others. The old 
system continues. 

There are still shortages in label information and compounds, er-
rors still persist, thus, no significant change has been recorded for 
the consumers and producers.

Bibliography
   - Çağlayan, B.İ., 2008, Characteristics and Production Techniques of the some 
bready  types sold in Izmir market, Ege University Institute of Science phd dis-
sertation, 98 P.  
   - Ünal, S.S, 1992. The parameters of High and Standard Quality of Bread Mak-
ing, Bakery Products World, Issue 5, P.6-7.
   - Ünal,S. S. and Eren, S., 1992.  An analysis of interior and exterior ratios, 
humidity, the amount of moisture and gram values with the parameters of 
various kinds of bread, Master’s Degree Thesis, Ege University, Department of 
Food Engineering, Bornova, İzmir.
   - Ünal, S.S., 2004. Bread and the essential nutrients, Magazine of Baker’s As-
sociation, Federation of Turkish    Bakers  Publication Branch, August Issue 1, 
P. 56 - 57.
   - Ünal, S.S., 2005. Developments in Bakery, Fırıncı (Baker) Magazine, Federa-
tion of Turkish Bakers 
      Publication Branch, November, Issue 3, P. 44-45.

72





EK.1
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
MADDE 1 – 15/2/2002 tarihli ve 24672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 4 – Bu Tebliğde geçen;
a) Ekmek: Buğday ununa; su, tuz ve maya (Saccharomyces cerevisiae) ilave 
edilip tekniğine uygun olarak; yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona 
bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan ürünü, 
b) Ekmek Çeşitleri: Buğday unundan veya buğday ununa, tanımında belirtilen 
miktarlarda diğer tahıl unları ve gerektiğinde çeşni maddeleri ilave edilerek 
tekniğine uygun olarak üretilen ekmeklerdir. Bunlar;
1) Tam Buğday Ekmeği: Tam buğday unundan tekniğine uygun olarak üretilen 
ekmeği,
2) Kepekli Ekmek: Buğday ununa en az % 10 en fazla % 30 oranında kepek ilave 
edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmeği, 
3) Çavdarlı Ekmek: Buğday ununa en az % 30 en fazla % 50 oranında çavdar 
unu, istendiğinde çavdar kırması veya çavdar ezmesi ilave edilip tekniğine uy-
gun olarak üretilen ekmeği,
4) Yulaflı Ekmek: Buğday ununa en az % 15 oranında yulaf unu veya yulaf 
ezmesi veya yulaf kepeği veya yulaf kırığı veya bunların karışımı ilave edilip 
tekniğine uygun olarak üretilen ekmeği,
5) Mısırlı Ekmek: Buğday ununa en az % 20 en fazla % 50 mısır unu, istendiğinde 
mısır irmiği ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmeği,
6) Karışık Tahıllı Ekmek: Buğday ununa her birinden en az % 5 oranında olmak 
üzere; mısır, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, triticale unları, kırmaları veya ezmelerin-
den en az üçü ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmeği, 
7) Vakfıkebir/Trabzon Ekmeği: Normal mayalı hamurun bekletilmesiyle asitliği 
yükselen ekşimiş hamurun, 4-8 saatlik fermantasyon süresi ile kabartılarak, 
180-200°C de pişirilmesi sonucu elde edilen en az 2 kg ağırlığındaki ekmeği,
) Diğer Ekmek Çeşitleri: Bir veya birden fazla tahıl unu, tahıl ezmesi, tahıl kırması, 
tahıl irmiği, buğday, arpadan elde edilen malt unu, soya unu, bitkisel yağ, süt 
ve süt türevleri, bitkisel lif veya diğer çeşni maddelerinden bir veya birkaçının 
ilave edilmesi ile tekniğine uygun olarak üretilen ekmek çeşitlerini,
c) Kepek: Gıda amaçlı kullanılan buğday ve yulaf kepeğini, 
ç) Çeşni Maddesi: Sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler, yağlı tohum-
lar, bal, pekmez, tahin, çikolata gibi yenilebilir ürünleri,

8d) Yabancı Madde: Ekmek imalatında kullanılmasına izin verilen maddeler 
dışındaki ekmekte bulunabilecek gözle görülebilen her türlü maddeyi,
e) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te yer alan özelliklere uygun insani 
tüketim amaçlı suları,ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü bendinin (b) alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ekmek, en az 300 gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram arttırılmak sureti-
yle piyasaya sunulur. Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler 22/12/2003 tarihli ve 25324 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve 
Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği”nde yer alan hükümlere 
uygun olmalıdır.”

APPENDIX 1
Notice Regarding Amendment in the Bread and Types of Bread Notice
ARTICLE 1 – Madde 4 of Turkish Food Codex-Bread and Types of Bread Notice 
published in the Official Gazette dated 15/2/2002 and numbered 24672 were 
amended as follows:

ARTICLE 4 – 
a) Bread: It is the product made by adding water, salt and yeast (Saccharomy-
ces cerevisiae) to the wheat flour and then kneading, shaping, leaving it to 
fermentation and baking with the proper technique.
b) Types of Bread: They are breads made through proper technique with wheat 
flour or by adding certain amounts of other grain flours and flavoring agents 
specified in its description. These are: 
1) Whole Wheat Bread: Bread that is made through proper technique with 
whole wheat flour.
2) Whole meal Bread: Bread that is made through proper technique by adding 
at least 10% and at most 30% bran to wheat flour.
3) Rye Bread: Bread that is made through proper technique by adding at least 
30% and at most 50% rye, and rye crushing or rye paste optionally, to wheat 
flour.
4) Oat Bread: Bread that is made through proper technique by adding at least 
15% oat flour or oat paste or oat bran or oat crushing or a mixture of these to 
wheat flour. 
5) Corn Bread: Bread that is made through proper technique by adding at least 
20% and at most 50% corn flour, and corn semolina optionally, to wheat flour.
6) Mixed Grain Bread: Bread that is made through proper technique by adding 
a minimum three of at least 5% corn, barley, oat, rye, rice, triticale flours, crush-
ing or paste each to wheat flour.
7) Vakfıkebir/Trabzon Bread: Bread of at least 2 kg that is made as a result of 
baking at 180-200°C the sourdough, the acidity of which is obtained by mak-
ing the normal leavened dough wait, after leavening it through 4-8 hours of 
fermentation. 
8) Other Types of Bread: Bread that is made through proper technique by add-
ing one or more grain flour, grain paste, grain crushing, grain semolina, wheat, 
malt flour obtained from barley, soya flour, vegetable oil, milk and milk deriva-
tives, vegetable fiber or, one or several of other flavoring agents.
c) Bran: Wheat and oat bran used in food
d) Flavoring Agent: They are edible products such as nuts, dried fruit, oil seeds, 
honey, molasses, tahini, chocolate.
e) Foreign Substance: They are all kinds of substance, which can be found in 
bread and are visible to the eye, except for the substances permitted in the 
production of bread.
f ) Water: Water that is for humanitarian consumption in accordance with the 
“Regulation on Water for Humanitarian Consumption” published in the Official 
Gazette dated 17/2/2005 and numbered 25730.

ARTICLE 2 – Sub article 3\b of Article 5 in the same notification has been 
changed as the following: 
“b)Bread shall be distributed  with the value of at least 300 gram and under  
the condition of increasing 50 gram per se. Different kinds of bread can be 
produced in a multifarious weight” 

ARTICLE 3 – The sixth article of the same notification has been changed as 
the following:

“ARTICLE 6 –The publication in the official Turkish newspaper in 22.12.2003, 
number 25324 states the standards of Turkish food, except codex and colour
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar ilave 
edilmiştir.
“Ekmek çeşitlerinin etiketlerinde, tanımlarda ifade edilen isimler ve un 
çeşitlerinin yüzde oranları belirtilmelidir. Diğer ekmek çeşitlerinin etiketler-
inde ise ekmeğe özelliğini veren bileşen ekmeğin adı ile birlikte belirtilmeli ve 
yüzde oranı verilmelidir.
Ekmeğe, herhangi bir katkı maddesi katılmaz ise etiket üzerinde ekmek adı ile 
birlikte “katkısız” ifadesi kullanılır.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek’inde yer alan Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin Kimyasal 
Özellikleri tablosu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde ilave edilmiştir. 
“GEÇİCİMADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında ürün-
leri üreten ve satan iş yerleri üç ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak 
zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve 
satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 27/5/2004 tari-
hli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre yasal işlem yapılır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Resmi Gazete: 27.06.2008-26919  Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

MADDE 1 – 15/2/2002 tarihli ve 24672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi- Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 5 inci maddesinin 3 üncü 
bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ekmek, en az 300 gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram arttırılmak sureti-
yle piyasaya sunulur. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler 
çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye sunulmayan ekmekler muhtelif 
ağırlıklarda üretilebilir.
Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

rants and artificial sweeteners.  The products concerning this notification shall 
be in accordance with the contents specified in this article.”   
ARTICLE 4 The following subsections were added to the 10th article of the 
same notification. 

 “The label of any kind of bread should state the aforementioned substances 
and the kinds of flour in percentage ratio. Other kinds of bread should indicate 
the kind that gives the name to the bread and this should be mentioned in the 
cover of the bread along with the percentage of this kind of flour.  

If the bread shall not include any kind of additives, the label will mention the 
term ‘Without Any Additives’”. 

ARTICLE 5 – The chemical properties of bread and pastry products that is stat-
ed in appendix of the same notification has been changed as the following:                                                              

ARTICLE 6 – A temporary first article has been added to the same notifica-
tion. 
“TEMPORARY ARTICLE 1 –  Any business in action producing  products in ac-
cordance with the  contents  of this notification shall comply with the amend-
ments of this  notification within three months. Businesses who will not com-
ply with the adjustments in three months period are not allowed to produce. 
Article 5179 of Turkish Law, concerning food production, consumption and 
inspection, sates that Legal action will be taken on businesses that do not 
comply with this article.”

ARTICLE 7 – This notification is in effect the day it is published on the official 
newspaper.

ARTICLE 8 – The Ministry of Agriculture is in charge of regulating this notifica-
tion.
The notification of amendment of change about the law of bread making and 
pastry products published in 27.06.2008, 26919 issue of the official newspa-
per. 

ARTICLE 1- Sub article 3\b of Article 5 on Turkish food codex, bread and pastry 
products, published in 15.02.2002, 24672 issue of the official newspaper states 
the following change:
 “b) Bread shall be distributed with the value of at least 300 gram and under 
the condition of increasing 50 gram per se. Bread, produced for collective pro-
duction under the terms and conditions of the contract that is signed, can be 
produced in multifarious weight”.  

ARTICLE 2 – This notification will be in effect the day it is published on the 
official newspaper. 

ARTICLE 3 – The Ministry of Agriculture is in charge of regulating this notifica-
tion.
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How artistic can rice be! But the farmers in the Inakadate village of 
Japan have succeeded in making creative rice fields and convert-
ing this into both art and also an economical gain. 

The starting point of this artistic work is based on economical dif-
ficulties. When the Japanese villagers who earn their lives on rice, 
could not find any customers to sell their rice to and in a period of 
very serious crisis contemplated deeply and came to a common 
decision.  

The farmers said, “let us plant the rice seeds in such a symmetry 
that when they grow, they will make out a portrait” and started 
implementing this idea. With this artistic production they devel-
oped, they managed both to attract tourists and also to have the 
rice trades people distinguish them. 

The Japanese farmers displayed unbelievable patience and team 
work and they came up with extraordinary masterpieces by dec-
orating the purple and yellow leaves of the rice with traditional 
green stuff. Every year 150 thousand people go to the Village of 
Inakadate to see the magnificent rice field work of art. When the 
population of 8 thousand 700 people in the village is considered, 
it is understood more easily how big this number is. 

Pirinç ne kadar sanatsal olabilir ki! Ancak Japonya’nın Inakadate 
köyündeki çiftçiler,  kreatif pirinç tarlaları yapmayı ve bunu hem 
sanata hem de ekonomik bir kazanca dönüştürmeyi başarmışlar. 

Bu sanatsal çalışmanın başlangıç noktası ekonomik zorluklara 
dayanıyor. Gelirini pirinçten elde eden Japon köylüler, pirinçlerini 
satacak müşteri bulamadıkları ve çok ciddi bir kriz içinde oldukları 
bir dönemde, düşünüp taşınıp hep birlikte bir karar almışlar. 

Çiftçiler, “pirinç tohumlarını öyle bir simetriyle ekelim ki, 
büyüdüklerinde bir portre oluşsun” demişler ve bunu da uygula-
maya koymuşlar. Geliştirdikleri bu sanatsal üretim sayesinde hem 
turist çekmeyi hem de pirinç tüccarlarının kendilerini fark etmesi-
ni sağlamışlar.

İnanılmaz bir sabır ve ekip çalışması gösteren Japon çiftçiler, mor 
ve sarı yapraklı pirinçleri geleneksel yeşilliklerle süsleyerek ortaya 
olağanüstü başyapıtlar çıkarmış. 

Her yıl 150 bin kişi muhteşem pirinç tarlası sanatını görmek için 
Inakadate Köyü’ne gidiyor. Köyün nüfusunun 8 bin 700 olduğu 
düşünüldüğünde, bu sayının ne kadar yüksek olduğu daha da ra-
hat anlaşılıyor.














