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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; Türkiye’nin buğday
üretimi bu yıl yüzde 5,3 azalarak 19,5 milyon ton olarak gerçekleşti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve özel sektör depolarındaki 2 milyon tonluk stokla birlikte, buğday arzı 21,7 milyon tona çıkıyor.
Türkiye’nin yıllık buğday tüketimi ise 18 milyon ton.
Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin yıllık üretim ve stok
miktarlarının, iç tüketimi karşılayacak miktarda olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye’deki buğday üretimi iç tüketimi
karşılamakla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar ve kaliteli buğday
arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı özel sektörün ilave taleplerinin karşılanması amacıyla, unun en önemli hammaddesi olan
buğdayın ithalatı yapılıyor.

According to the data of the Turkish Statistical Institution, this
year Turkey’s wheat production decreased by 5.3 per cent and has
been 19.5 million tons. Together with the 2 million ton stock in
the depots of the Agricultural Products Office and the private sector the wheat supply becomes 21.7 million tons. Turkey’s annual
wheat consumption is 18 million tons.

Un ihracatında son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin de kaliteli
buğday ithalatı ihtiyacını açıklar nitelikte olduğu düşünülüyor.

When these data are considered, it is observed that Turkey’s annual production and stock amounts will meet the domestic consumption. However, although the wheat production in Turkey
meets the internal consumption, due to the seasonal fluctuations
and the problems in the quality wheat supply, wheat, which is the
most important raw material for flour, is imported to meet the
additional demands of the private sector. It is believed that the
positive developments in flour export may explicate the need for
quality wheat import.

Türkiye’nin özellikle 2006/07 döneminden itibaren mamul madde
ihracatında kullanılmak üzere buğday ithalatında 10. sıradaki ülke
olarak rol oynadığı görülmektedir.

It is observed that especially from the 2006/07 period on, Turkey
plays a role as the 10th country in the rank for wheat import to be
used in finished product export.

Buğday ithalatında 10. Sıralarda yer alan Türkiye, un ihracatında
ise ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin son 5 yıllık buğday unu
ihracatına bakıldığında; 2006 yılında 1.246 bin ton, 2007 yılında
1.194 bin ton, 2008 yılında 1.197 bin ton, 2009 yılında 1.809 bin
ton ve 2010 yılının 8. ayının sonunda da 1.290 bin ton olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

Turkey that ranks as the 10th in wheat import is among the top
ranks in flour export. When Turkey’s last 5 years of wheat flour export is considered, it can be seen that in 2006 it was 1.246 thousand tons, in 2007, 1.194 thousand tons, in 2008 it was 1.197 thousand tons, in 2009, 1.809 thousand tons and by the end of the 8th
month of 2010 it was 1.290 thousand tons.

FAO’nun 2004-2007 yılları arasını kapsayan verilerine göre de; bu
yıllar içinde değer olarak yapılan hesaplamalarda Türkiye 2005
yılında birinci, 2006 – 2007 yıllarında ikinci ve 2004 yılında da
üçüncü sırada yer alıyor. Miktar olarak yapılacak bir sıralamada
ise Türkiye, 2007 yılı hariç sürekli birinci sırada yer alıyor.

According to the data of FAO that covers the years 2004-2007, the
calculations over values during these years show that Turkey is in
the first rank in 2005, in the second in the years 2006 – 2007 and in
the third in 2004. In a ranking over amounts, except the year 2007,
Turkey is constantly in the first rank.

Türkiye’nin 2008 – 2009 yıllarındaki ihracat performansı dikkate
alındığında, 2008 yılında 1.213 milyon ton ihracatı ve 617.975
bin Dolar’lık satış potansiyeli; 2009 yılında ise 1.806 milyon
ton ihracatı ve 581.470 bin Dolar’lık satış potansiyeli ile yine ilk
sıralarda yer almaya aday. Türkiye’nin 2010 yılı sonunda da un
ihracat rakamlarının 2009 yılı seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
ediliyor.

When Turkey’s exporting performance in the years 2008 – 2009 is
considered, in 2008 she has 1.213 million tons export and a sales
potential of 617.975 thousand dollars, in 2009 she has 1.806 million tons of export and a sales potential of 581.470 thousand dollars and thus, the country is again a candidate for ranking at the
top lines. It is estimated that by the end of 2010 Turkey’s flour export figures will be at about the same level as the year 2009.
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Uluslararası Hububat Konseyi’nin Hububat Piyasa Raporu’na
göre Türkiye, 2009/10 sezonunda dünya un ihracatında, buğday
eşdeğeri olarak 2 milyon 602 bin tonla ikinci sırada yer aldı.
Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) Hububat Piyasa Raporu’na
göre Temmuz ayının sonunda biten 2009/10 sezonunda; buğday
eşdeğeri birimiyle 13 milyon 150 bin ton olarak gerçekleşen
dünya un ihracatında, Türkiye, 2 milyon 602 bin tonla ikinci sırada
yer aldı.
Geçen yıla göre yüzde 7 artışın olduğu un ihracatında yakalanan
rakamın rekor olduğunun vurgulandığı raporda, son 3 yıldır ihracatta ardı ardına rekorlar kırıldığı belirtiliyor ve 2007-08’de 11
milyon 849 bin ton, 2008-09’da 12 milyon 331 bin tonluk ihracatın
yapıldığı bilgisi veriliyor.
2009-2010 sezonu dünya un ihracatında Kazakistan, 3,5 milyon
tonla birinci olurken, Kazakistan’ın bu ihracat değerinin küresel
un ihracatlarının yaklaşık yüzde 27’sine karşılık geldiği belirtiliyor.
Konsey, Türkiye’nin 2008-2009’daki 2 milyon 161 bin tonluk un
ihracatını, 2009-2010’da yüzde 20 oranında yükselterek 2 milyon 602 bin tona çıkardığını, böylece Kazakistan’ın ardından
un ihracatında ikinci sırada yer aldığını açıklıyor. IGC, raporda,
Türkiye’nin rekabetçi fiyatlarının Asya’da yeni pazarlar açtığı yorumuna da yer verdi.
Diğer yandan, küresel un ticaretinde bir dönem yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olan ABD’nin 2009/10 sezonu ihracatlarındaki
düşmenin, Küba, Endonezya ve Libya’ya yapılan satışlardaki azalmadan kaynaklandığı vurgulandı. ABD’nin 2008/09’daki 388 bin
tonluk un ihracatlarının bu ülkenin Meksika ve Güney Afrika’ya
yaptığı kuvvetli satışlar sonucu 2009/10 sezonunda yüzde 49
artışla 580 bin tona ulaştığı belirtildi.

According to the Grains Market Report of the International
Grains Council, in the 1009/10 season in the world flour export
Turkey has taken place in the second place with 2 millions 602
thousand tons as equivalent to wheat.
According to the Grains Market Report of the International Grains
Council, the 2009/10 season finished at the end of July; and in the
world flour export that was realized as 13 million 150 thousand
tons equivalent to the unit of wheat, Turkey ranked the second
with 2 million 602 thousand tons. In the report it is emphasized
that the figure achieved in flour export breaks a record with 7 per
cent increase compared to last year and it is also stated that for
the last 3 years there have been records broken one after another.
Also, information on the export of 11 million 849 thousand tons
in 2007-08 and that of 12 million 331 thousand tons in 2008-09 is
provided.
In the 2009-2010 season world flour export Kazakhstan ranked
the first with 3.5 million tons and it is expressed that this export
value of Kazakhstan is equivalent to approximately 27 per cent of
global flour exports. The Council attests that Turkey raised their
flour export of 2 million 161 thousand tons in 2008-2009 by 20 per
cent in 2009-2010 to 2 million 602 thousand tons, and thus, they
are ranking the second in flour export after Kazakhstan. IGC also
accommodated in their report the interpretation that Turkey’s
competitive prices are opening new markets in Asia.
On the other hand, it was underlined that the drop in the export
of the USA in their 2009/10 season, which once had a share of over
50 per cent in global flour trade, arises from the decrease in the
sales to Cuba, Indonesia and Libya. It was also put forward that
the 388 thousand tons flour export of the USA in 2008/09 went
up to 580 thousand tons in the 2009/10 season by an increase of
49 per cent due to the strong sales of this country to Mexico and
South Africa.
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Uluslararası Hububat Konseyi’nin öngörülerine göre olumsuz
hava koşulları nedeniyle buğday ve arpada rekoltenin düşmesi
ve buna bağlı olarak fiyat artışlarının yaşanması, yemlik kullanım
için daha ucuz olan mısıra talebi arttırdı.

According to the forecast of the International Grains Council,
experiencing the drop in the wheat and barley harvest due to
bad weather conditions and the price increases because of this
caused a higher demand for the cheaper corn as animal feed.

Dünya genelinde olumsuz seyreden hava şartlarının üretimi
miktarlarını etkilemesi, buğday ve arpa fiyatlarının artmasına
neden oldu. Bu da yem kullanımında ucuz fiyatı nedeniyle daha
rekabetçi olan mısıra talebi arttırdı.

The impact of the negative weather conditions worldwide on the
amounts of production caused the wheat and barley prices to increase. And this increased the demand for corn in animal feed as
its price is more competitive.

Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) raporuna göre, Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde dünya mısır üretiminin, 829 milyon ton ile bir önceki yılın 20 milyon ton üzerinde gerçekleşmesi
bekleniyor.

According to the report of the International Grains Council (IGC),
in the July 2010/June 2011 period it is expected that the world
corn production will be over 829 million tons and exceed the previous year by 20 million tons.

ABD ve Afrika’da rekolte beklentilerinin iyileşmesinin dünya
mısır üretimi öngörüsünü yükselttiği belirtilen raporda, küresel ekim alanının geçen yıla göre yüzde 1,7 oranında artmasının
beklendiğine vurgu yapıldı.

In the report it is stated that the betterment of the USA and Africa
harvest expectations raised the forecast of the world corn production and it is emphasized that it is expected that the global planting area will increase by 1.7 compared to the previous year.

Dünya mısır tüketiminin geçen sezona göre 17 milyon ton artışla
rekor seviye olan 837 milyon tona ulaşacağı öngörülürken, IGC, bir
önceki raporuna göre üretim tahminini 7 milyon ton artırdı. Yem,
endüstriyel ve gıda kullanımındaki artışların dünya mısır tüketimi
öngörüsünü yükselttiği belirtiliyor. Alternatif yemlik hububatlara karşı fiyat rekabetinin giderek artmasıyla mısırın yem olarak
kullanım öngörüsünün belirli bir miktarda artarak 486 milyon
tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

It has been forecast that the world corn consumption will reach
837 million tons, a record, with 17 million tons increase compared
to last season and IGC raised their production estimate by 7 million tons compared to their previous report. It is stated that the
increases in animal feed and industrial and food usage have made
the world corn consumption forecast rise. As the price competition against the alternative animal feed grains gradually increases,
it is estimated that the forecast for corn being used as animal feed
will go up at a certain level and reach 486 million tons.

Dünya mısır ticaretinin ise 2010/2011 döneminde, geçen yılın 4
milyon ton üzerinde, son üç yılın en yüksek düzeyi olarak 89,9 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.
Konsey, Haziran ayından bu yana buğday ve arpa ihracat
değerlerindeki nispeten kademeli artışlardan sonra mısırın daha
rekabetçi olmaya başladığını ve ithalatların öncekinden 1,8 milyon ton yüksek olacağını öngörüyor.

It is forecast that in the 2010/2011 period the world corn trade will
be 4 million tons over last year, and at 89.9 million tons, which is
the highest level of the last three years. The Council forecasts that
after the relatively differential increases in the wheat and barley
export values since June, corn has started to be more competitive
and that imports will be higher by 1.8 million tons compared to
the previous ones.

Dünya dönem sonu mısır stoklarının ise 135 milyon ton ile geçen
yılın 8 milyon ton altına gerileyeceğini tahmin eden Konsey,
ABD’nin kapanış stoklarının da 3,4 milyon ton düşerek 32,8 milyon
tona ineceğini öngörüyor.

The Council estimates that the world season end corn stocks will
be 135 million tons, and 8 million tons less than last year and also
that the closing stocks of the USA will be 32.8 million tons, dropping by 3.4 million tons.
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Mısır, pirinç ve buğday fiyatlarındaki artış, gıda tedarikçilerini sıkıntıya sokarken 2007-08 yıllarında yaşanan sıkıntıların
tekrarlanmasından korkuluyor.

As the increase in the prices of corn, rice and wheat lead the
food suppliers to trouble, there is the fear that the problems experienced in the years 2007-08 will emerge again

Ekim ayında mısır, pirinç ve buğdayın Emtia piyasalarında tavan yapması küresel gıda krizi korkusunu bir kez daha tetikledi.
Sıcak geçen yaz Rusya’nın yanan ormanları nedeniyle koyduğu
buğday kotası, Kanada ve Avrupa’da aşırı yağış gıda konusunda
endişelerin tetikleyen unsurlar oldu.

When the corn, rice and wheat hit the peak at the commodity
markets in October, the fear from the global food crisis emerged
again. The hot summer, the wheat quota by Russia because of the
forest fires, the excessive rainfall in Canada and Europe were the
factors to trigger the concerns about food.

Morgan Stanley emtia piyasaları yöneticisi Hussein Allidina’ya
göre gıda krizi başladı bile. ABD tarım bakanlığı verilerine göre
mısırda stoklar son 14 yılın en düşük seviyelerine geriledi.
Avrupa’da buğday fiyatları hisse başına 10 cent birden yükseldi.
Reutes Jefferies CRB emtia endeksine göre pirinç fiyatları 2 yılın
zirvesine çıktı. Daha da kötüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki
ithalatçıların stok yapmaya başlamasıyla piyasalarda sıkışma
baş gösterdi. Artan fiyatlar gıda tedarikçilerini sıkıntıya sokarken
2007-08 yıllarında yaşanan sıkıntıların tekrarından korkuluyor.

According to Hussein Allidina, the director of the Morgan Stanley
commodity markets, the food crisis has already started. According
to the data of the USA agriculture ministry, the corn stocks have
dropped to the lowest level of the last 14 years. The wheat prices
in Europe suddenly increased by 10 cent per share. According to
the Reuters Jefferies CRB commodity index the rice prices hit the
peak of the 2 years. And worse than these, as the importers in
the Middle East and Africa started to pile stocks, a tightening appeared in the markets. The increasing prices lead the food suppliers to trouble and there is the fear that the problems experienced
in the years 2007-08 will emerge again.

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA
Rusya Başbakan yardımcısı Viktor Zubkov, küresel gıda krizini tetikleyen unsurlardan biri olan Rusya’nın ihracat yasağının yeni
yıldan önce kaldırılmasından söz etmenin anlamsız olacağını
söyledi. Geçen ay içinde ise Başbakan Putin, ihracata yeni hasada kadar izin verilmeyeceğini söylemişti. Tarım uzmanları ise,
Rusya’nın yeniden ihracata, realistik olarak buğday hasadına
rastgelen Temmuz 2011 tarihinden önce başlamayacağı
görüşünde.
National Bank of Australia ise son tahmininde ülke buğday rekoltesinin 23,8 milyon ton olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Banka,
Eylül ayı rekolte tahminini ise 25,1 milyon ton olarak vermişti.
Bilindiği gibi bu sezon Avustralya’daki büyük buğday rekoltesi,
Rusya’nın ihracat yasağından kaynaklanan dünya ticaret açığını
karşılama konusunda önem arz ediyor.
Arjantin’in buğday rekoltesinin bu sezon 11,3 milyon tona
ulaşabileceği tahmin ediliyor. Buenos Aires tahıl borsasının Eylül
ayının son haftasında yayınladığı raporuna göre son yağışların
mahsule yararlı olduğu ve rekoltenin 10-11,2 milyon ton civarında
açıklanan ülke tarım bakanlığı rakamının üstünde gerçekleşeceği
söylendi. ABD Tarım Bakanlığı USDA ise son raporunda Arjantin
buğday üretimini 12 milyon ton olarak tahmin etmişti.

ON THE WORLD WHEAT MARKET
Russia Deputy Prime Minister Viktor Zubkov said that it would
make no meaning talking about removing Russia’s export banning, which is one of the factors that triggers the global food crisis, before new year. Last month the Prime Minister had pointed
out that export would not be allowed until the new harvest. The
view of the agriculture experts is that Russia will not restart export
before July 2011 that corresponds to the realistic wheat harvest.
In their final estimate the National Bank of Australia declared that
the country’s wheat harvest will be 23.8 million tons. The Bank
had made their September harvest estimate as 25.1 million tons.
As it is known, this season the big wheat harvest in Australia is significant on the point that it will meet the world trade deficit stemming from Russia’s export banning. It is estimated that the wheat
harvest of Argentina can reach 11.3 million tons this season. According to the report published by the Buenos Aires grains market
in the last week of September, it was expressed that the rainfall
was beneficial for the crops and that the 10-11,2 million tons harvest declared by the country’s ministry of agriculture would be
exceeded. The USA Ministry of Agriculture USDA had estimated
Argentina’s wheat output as 12 million tons in their last report.
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Hindistanlı un değirmencileri yıllık 650,000 tonla sınırlanmış
olan buğday ürünleri ihraç miktarı kısıtlamalarının
kaldırılmasını istiyorlar. Değirmenciler, fiyatları kontrol altında
tutmak için çiftçilerden doğrudan buğday alma serbestliğinin
yanında hükümetin buğday alım teklif normlarında da revizyon
talebinde bulundular.

İndian flour millers have asked for lifting quantitative restrictions on export of wheat products that has been capped at
650,000 tonnes annually. They have urged revision in government tender norms for wheat purchases apart from freedom
to purchase wheat directly from farmers to keep prices under
check.

Hindistan Un Değirmencileri Birliği Başkanı (RFMAI) Raj Kumar Garg,
birliğin yıllık toplantısında, “İthalat politikası sınırlı olmamalıdır,
düzenli bir şekilde yüksek proteinli buğday ithal etmemize izin verilmelidir. Mevcut durumda uzun süreli arz sözleşmelerine girmekten çekiniyor ve rekabetçi fırsatları kaçırıyoruz, çünkü hükümetin
ne zaman ithalata gümrük koyacağını bilmiyoruz.” dedi.

“Import policy should not be restrictive, we should be allowed to
import high-protein wheat on a regular basis. Currently, the situation is such that we fear entering into long term supply contracts
and miss out on availing competitive rates, as we cannot be sure
when the government will impose duty on imports,” said Raj Kumar Garg, president of Roller Flour Millers’ Association of India (RFMAI) on sidelines of the body’s annual general meet.

Hindistan değirmenleri son mali yılda Avustralya ve Karadeniz
bölgesi ülkelerinden 158,000 ton kadar buğday ithal etmişlerdi.
Değirmencilerin ifade ettiklerine göre 2010-11 içinde ithalatlar muhtemelen 200,000 ton civarında olacak, çünkü güney
değirmenleri yurt dışından daha düşük fiyatlı tahıl kaynaklarını iç
tedarik fiyatlarına tercih ettiler.

Indian mills had imported about 158,000 tonnes wheat from
Australia and Black Sea region countries in last fiscal year. During
2010-11, imports are likely to touch 200,000 tonnes as southern
mills preferred to source the foodgrains abro¬ad at lower than
domestic cost of procurement, millers said.

İthalat geçen aydan beri yavaşlamıştı, çünkü Rusya ve Ukrayna,
Rusya ve Romanya gibi Karadeniz ülkeleri kuraklık ve kötü hava
şartlarından dolayı oluşan düşük hasat nedeniyle buğday ihracatını
yasaklamışlardı. Bu aynı zamanda küresel buğday fiyatlarında da
keskin değişikliklere sebep oldu.

Imports had slowed since last month as Russia and Black Sea region countries like Ukraine, Russia and Romania banned wheat
exports owing to drought and adverse weather conditions leading to lower output. This also led to sharp spike in global wheat
rates.

Halen Hindistan dört yıl önceki yüzde beş gümrüğü kaldırdıktan
sonra buğday ithalinde sıfır gümrük vergisi uyguluyor. Bu kolaylık
bu ay sonunda sona erdiği için durum muhtemelen tekrar
gözden geçirilecek. Hintli çiftçiler yurt dışı piyasalarda uzun süreli
anlaşmalara izin verecek tutarlı bir gümrük rejimi arayışı içindeler.

Currently, India allows zero-duty import of wheat after having
scrapped the five per cent impost four years back. The scheme is
likely to be reviewed as the facility will end this month-end.Indian
millers have been seeking stable duty regime that allows for longterm deals in overseas markets.
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Kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre 10 milyon ton daha az
buğday üreten Kazakistan’ın Tarım Bakanı Akylbek Kuruşbayev,
yaptığı açıklamada bu yıl buğday hasılatının 13,6 milyon ton
olduğunu söyledi.

In his explanation Akylbek Kuruşbayev, the Minister of Agriculture of Kazakhstan, which produced 10 million tons less wheat
compared to last year due to drought, said that this year’s wheat
yield is 13.6 million tons.

Kazakistan’ın buğday üretimi bir önceki yıla göre 10 milyon ton
düştü. Kazakistan Tarım Bakanı Akylbek Kuruşbayev, hükümet
toplantısında yaptığı konuşmasında bu yıl buğday hasılatının 13,6
milyon ton olduğunu açıkladı.

Kazakhstan’s wheat production dropped by 10 million tons compared to the previous year. In his speech at the government meeting Kazakhstan Minister of Agriculture Akylbek Kuruşbayev announced that this year’s wheat yield is 13.6 million tons.

Bu yıl sezonun kurak geçmesinden dolayı geçen yıla nazaran yaklaşık 10 milyon ton daha az buğday hasılatı olduğunu
ifade eden Kuruşbayev, geçen yılın ihracat fazlası buğday
sayesinde bu yıl ki hasılatı dengelediklerini, iç ve dış piyasa
taleplerini karşılayacaklarını ve yıllık ortalama ihracatlarını
gerçekleştireceklerini belirtti.

Kuruşbayev stated that as this year the season was arid, there has
been 10 million tons less wheat yield compared to last year and
he also pointed out that they balanced this year’s yield with the
export surplus wheat of last year, that they will meet the local and
foreign market demands and actualize the average annual export. Kuruşbayev also expressed that they have taken the necessary precautions in order to keep the current consistency and he
announced that in order to prevent speculations over wheat and
the price increase in flour and flour products, the Kazagro state
company will sell wheat to the private sector over a fixed price.
These sales will be made three times a year and no opportunities
will be given to wheat traders. Minister Kuruşbayev also said that
they keep the prices of the flour products in the shopping centers
under control with the mobile teams they have established.

Mevcut istikrarı korumak için gerekli önlemleri aldıklarını da
söyleyen Kuruşbayev, buğday üzerinden spekülasyon yapılmasını,
un ve un mamulleri fiyatlarının artışını önlemek için Kazagro devlet şirketinin, özel sektöre sabit fiyat üzerinden buğday satacağını
duyurdu. Yılda üç kez yapılacak bu satış sayesinde buğday
tüccarlarına fırsat verilmeyecek. Bakan Kuruşbayev, kurdukları
seyyar ekipler ile de alışveriş merkezlerindeki unlu mamullerin
fiyatlarını düzenli olarak kontrol ettiklerini söyledi.
Kazakistan 2010 yılı buğday hasadını 14,5 milyon ton olarak
hedeflemişti. 13,6 milyon ton olan hasılatın 8 milyon tonu ihraç edilecek. Bakanlık 2015 yılı buğday hedefini 17,5 milyon ton
olarak açıkladı.

MALİYE BAKANLIĞI DA İHRACAT
YASAĞININ GENİŞLEMESİNİ İSTİYOR

Kazakhstan’s target for 2010 wheat harvest was 14.5 million tons.
8 million tons of the 13.6 million tons yield will be exported. The
Ministry announced the 2015 year wheat target as 17.5 million
tons.

THE MINISTRY OF FINANCE ALSO REQUIRES
THE EXTENSION OF THE EXPORT BANNING

Kazakistan hükümetinin 7 Ekim’de aldığı bir kararla bitkisel yağlar,
yağlı tohumlar ve kara buğday ihracatını yasaklamış ve 17 Ekim’den
sonra yürürlüğe girecek yasağın 6 süreceğini belirtmişti.

With a decision the Kazakhstan government took on 7 October,
they had banned the export of vegetable oils, oily seeds and
buckwheat and they had stated that the banning that would be
effective as of 17 October would last for 6 months.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kazakistan Maliye Bakanlığı,
bitkisel yağlar, yağlı tohumlar ve kara buğdaya konulan ihracat
yasağının, Gümrük Birliği ülkelerinden Rusya ve Beyaz Rusya’da da
uygulanması için öneride bulunacağını bildirildi. Kazakistan, 2011
yılı Mart ayına kadar sürecek ihracat yasağı ile kuraklık nedeniyle yaşanan üretim eksikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı
amaçlıyor.

The Kazakhstan Ministry of Finance made an explanation about
the subject and stated that they will put forward a proposal for the
export banning on of vegetable oils, oily seeds and buckwheat to
be applied in Russia and Belarus as well, which are countries within the Customs Union. With the export banning that will continue
until 2011 March, Kazakhstan is aiming at reducing the negative
impact of the lack of production due to drought.
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Dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olan Brezilya’da mısır
üretimi gelecek yıl ortalamanın altındaki yağışlar nedeniyle
hasat ve ekili alanlar azaldığı için % 7,5 kadar düşebilir.

Corn production in Brazil, the world’s third-largest producer,
may fall as much as 7.5 percent next year as below-average
rainfall pares yields and the planted area.

Tarım Bakanlığı tahıl tahmin ajansının raporuna göre çiftçiler
51,8 ila 52,4 milyon ton arasında, yani bu yılki 56 milyon tondan
daha az bir hasat yapacaklar.

Farmers will harvest between 51.8 million metric tons and 52.4
million tons, down from 56 million tons this year, the Agriculture
Ministry’s crop-forecasting agency said today in an e-mailed report.

Conab tarafından belirtildiğine göre mısır çiftçileri ekili alanı
12,7 milyon ve 12,8 milyon hektar (31,4 milyon ve 31,6 milyon akr), yüzde 2,1 civarında azaltabilecekler. Rapora göre
Brezilya’nın Merkez – Güneyindeki kurak dönem ve La Nina hava
şartlarından dolayı oluşan düzensiz yağışlar hasadı azaltabilir
ve toprağı ekim için fazla çorak duruma getirebilir.
Conab yöneticilerinden Silvio Porto, Brezilya’da bir basın
toplantısında şunları ifade etti; “Büyük miktardaki stoklardan
dolayı hükümet iç mısır talebini karşılayacak şartlara sahiptir,
bu da bizi biraz teskin ediyor.”
Porto’nun belirttiğine göre hükümetin elindeki mısır stoklarında
5,5 milyon ton mısır bulunmaktadır ve bu da iç tüketim ihtiyacını
karşılamaya yetecektir. Porto ayrıca bu yıl ürün ihracatının 9,5
milyon tondan 8 milyon tona düşebileceğini de ekledi.

Corn farmers may trim the planted area by as much as 2.1 percent
to between 12.7 million and 12.8 million hectares (31.4 million
and 31.6 million acres), Conab said. A dry spell in Brazil’s CenterSouth and irregular rains in the South due to the La Nina weather
pattern may pare yields and make the soil too dry to plant, according to the report.
“The government has the conditions to meet local demand for
corn, which gives us some tranquility, because of the big volume
of stockpiles,” Silvio Porto, a director at Conab, said today at a press
conference in Brasilia.
The government has 5.5 million metric tons of corn in inventories,
enough to meet domestic consumption needs, he said. Exports
of the commodity may fall to 8 million tons from 9.5 million tons
this year, he said.

Chicago Ticaret Borsasında, Aralık mısır verimi kile başına 5.25
sent veya yüzde 1.1 artarak 4.9375 e çıktı. Fiyat bu yıl yüzde 19
tırmanmış bulunuyor.

Corn for December delivery rose 5.25 cents, or 1.1 percent, to
$4.9375 a bushel at 10:40 a.m. London time on the Chicago Board
of Trade. The price has climbed 19 percent this year.

ABD’den sonra dünyanın en büyük üreticisi olan Brezilya’da
soya fasulyesi hasadı, Conab tarafından bugün ifade edildiğine
göre gelecek yıl toplam 67,6 milyon ila 68,9 milyon ton arasında
olacak. Bu da, bu yılki 68,7 milyon ton üretimle eşdeğer.

Soybean output in Brazil, the world’s largest grower after the U.S.,
will total between 67.6 million and 68.9 million tons next year,
Conab said today. That compares with production of 68.7 million
tons this year.
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Dış Ticaret Müsteşarlığı, Resmi Gazete’nin 30 Eylül tarihli
sayısında yayınlanan tebliğ değişikliğinde ihracı kayda bağlı
mallar listesine arpa ve mısırı da ekledi.

In the statement amendment published in the Official Gazette
of 30 September, the Foreign Trade Undersecretariat has added
barley and corn to the list of goods conditional for export.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın “İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”,
Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2010 tarihli sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre ihracı kayda bağlı mallar listesine,
24’üncü sıra olarak Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)
eklendi.

The “Statement on Statement Amendment for Export Conditional
Goods Export 2006/7” of the Foreign Trade Undersecretariat has
become effective being published in the Official Gazette of 30 September 2010. Accordingly, Barley (GTİP No: 1003) and Corn (GTİP
No: 1005) in 24th place have been added to the goods conditional
for export list.

Üretim öngörülerini belirten bir gurup üretici, 10 yıllık kuraklıktan sonra normalin üzerindeki yağışların su kaynaklarını canlandırmasıyla Avustralya’da pirinç üretiminin
gelecek hasat döneminde neredeyse dört katına çıkabileceğini söylediler.
Rice production in Australia may almost quadruple next harvest as heavier-than-usual rainfall boosts water supplies following a decade of drought, a growers group said
after raising its production forecast.
New South Wales, Leeton’da merkezi bulunan Pirinç Üreticileri
Başkanı Ruth Wade’in belirttiğine göre Eylül başındaki 600,000
ile karşılaştırılınca verim 800,000 ton olabilecek. Sun Rice olarak
ticarette bulunan ihracatçı Ricegrowers Ltd. tarafından ifade
edildiğine göre son hasat 205,000 tondu.

Output may be 800,000 metric tons compared with an early September’s forecast for 600,000, said Ruth Wade, executive director
of the Ricegrowers’ Association of Australia, based in Leeton, New
South Wales. The last harvest was 205,000 tons, according to exporter Ricegrowers Ltd., which trades as Sun Rice.

Pirinç yetiştirilen New South Wales de dahil olmak üzere bir La Nina
kasırgası doğu Avustralya’ya normalden daha yağışlı bir hava getirdi. Yıllar süren kuraklık Avustralya’nın pirinç üretimini 2008 yılında
1920’lerden bu yana en düşük seviyeyle vurduktan sonra yağışlar
barajları yeniden doldurdu. Wade, konuyla ilgili şunları dile getirdi;
“Şimdi oldukça güvenlikli suyumuz var ve insanlar istedikleri kadar
ekim yapmak ve bunu tamamlamak için yeterli suya ulaşmakta
kendilerini çok daha güvende hissedecekler.” Chicago’da Kasım
pirinç iletisi yüzde 0,6 artarak 100 pound / 13.675 Dolara yükseldi. İşlemler 15 Ekim’de 7 ayın en yüksek oranı olan 13.87 Dolar
oldu. Avustralya, en büyük iki ihracatçı olan Taylan ve Vietnam’dan
farklı olarak orta taneli pirinç üretiyor. Avustralya Tarım ve Kaynak
Ekonomisi Bürosu’na göre kuraklıktan önce üretim düzenli olarak
1 milyon tonu geçiyordu ve 600,000 ton ihracat vardı. Sun Rice’a
göre de verim 2008 yılında 19,000 tona düştü.

A La Nina event has brought wetter-than-normal weather to eastern Australia, including New South Wales, where rice is grown. The
rains have replenished reservoirs after years of drought slashed
Australia’s rice output in 2008 to the lowest level since the 1920s.
“We have got pretty secure water now,” Wade said by phone from
Sydney today. “People will be much more confident that they will
be able to plant as much as they can and have access to water to
finish it.”Rice for November delivery in Chicago rose 0.6 percent to
$13.675 per 100 pounds. The futures touched a seven-month high
of $13.87 on Oct. 15.Australia grows medium-grain rice compared
with the long- grain varieties in Thailand and Vietnam, the top two
exporters. Before the drought, production regularly exceeded 1
million tons, with exports of more than 600,000 tons, according
to the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics.
Output in 2008 fell to 19,000 tons, according to SunRice.
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Fransa’da düzenlenen 61. JTIC Uluslararası Hububat Sanayi
Toplantısı, 5. IAOM Avrasya Bölge Toplantısı ve Fuarı ve FFI
Konferansı çerçevesinde bir araya gelen un ve hububat sektörü
profesyonelleri, ekinlikler süresince hem son teknolojik yenilikleri görme hem yeni işbirlikleri kurma hem de kaliteli ve verimli üretim konularında bilgilenme fırsatı buldu.
Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM), AEMIC ve Un Tahkimat
Girişimi (FFI) işbirliğiyle organize edilen 61. JTIC Uluslararası Hububat Sanayi Toplantısı, 5. IAOM Avrasya Bölge Toplantısı ve Fuarı ve
FFI Konferansı, 13-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Fransa’nın Reims şehrinde, Reims Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Fransa’da ilk kez eş zamanlı olarak düzenlenen ve 3 gün süren
uluslararası pazar odaklı bu 3 etkinlik, uluslararası hububat sanayinin 15 farklı iş kolunu kapsayan tüm taraflarının buluşma noktası
oldu.
Katılımcı ve ziyaretçiler, bu 3 toplantı boyunca düzenlenen etkinlikler ve aktivitelerle hem un ve hububat teknolojilerindeki
son yenilikleri görme hem profesyonel karar vericilerle bir araya
gelerek iş olanaklarını genişletme hem de düzenlenen teknik ve
bilimsel konferanslarla kalite ve verimlilikle ilgili sorularına yanıt
alma imkanı buldu.
Etkinlikler süresince tüm hububat konularını kapsayan 18 teknik
ve bilimsel toplantı, eş zamanlı İngilizce ve Rusça çeviriyle
gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra etkinlikler kapsamında düzenlenen 15 çalıştaya ve çeşitli showlara, katılımcı ve ziyaretçiler büyük
ilgi gösterildi.

The flour and grains sector professionals, who met within the
framework of the 61st JTIC International Grains Industry Meeting, the 5th IAOM Eurasia Regional Conference and Fair and the
FFI Conference organized in France, found opportunities to see
the latest technological innovations and also to establish new
collaborations and to get informed on quality and productive
production during the activities.
The 61st JTIC International Grains Industry Meeting, the 5th IAOM
Eurasia Regional Conference and Fair and the FFI Conference
which were organized in cooperation with the International Association Of Operative Millers (IAOM), AEMIC and the Flour Fortification Initiative (FFI) was carried out in Reims Congress Center in
France, Reims between the dates 13-15 October 2010.
These 3 international market focused activities that were organized concurrently for the first time in France was the meeting
point for all parties of the international grains industry covering 15
different lines of business. At the activities organized throughout
these 3 meetings the participants and visitors found opportunities to see the latest innovations in flour and grains technologies
and also to widen their business possibilities by coming together
with the professional decision-makers and further than that, to
get answers to their questions about quality and productivity at
the technical and scientific conferences. During the activities 18
technical and scientific meetings covering all grains subjects were
carried out with simultaneous English and Russian translation. Besides these, the participants and visitors showed great interest in
the 15 workshops and various shows organized within the context of the activities.
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Değirmencilik sektöründe, projelendirmeden sistemin komple
kurulumuna kadar her aşamada hizmet veren İmaş Makine,
Afrika’daki varlığını Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM)
Fuarı ile güçlendiriyor.

Imaş Makine, which offers its services at every stage in the sector of milling, from project design to the complete establishment of the system, strengthens its presence in Africa with the
International Association of Millers Fair.

Değirmencilik sektörünün önde gelen firmalarından İmaş Makine
A.Ş., 22-25 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika’da düzenlenecek
Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Fuarı’na katılıyor. Afrika
pazarında pek çok önemli referansı bulunan İmaş Makine, sektör
liderlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve IAOM’un her yıl tekrarlanan
buluşmalarının devamı niteliğinde olan fuara kapsamlı bir şekilde
hazırlanıyor.Kurulduğu günden bu yana deneyimli teknik personeli ile un, irmik ve mısır unu fabrikalarını dünyanın pek çok ülkesinde başarı ile kuran İmaş Makine, özellikle Kuzey Afrika pazarında
büyük ilgi görüyor.

Biz İmaş Makine olarak anahtar teslim ürettiğimiz un değirmenleri
ile buradaki varlığımızı kanıtladık. Hedefimiz bölgenin lider un
değirmeni üreticisi olmak. Bu sebeple bölge yatırımcılarının bir arada bulunacağı fuara katılımak bize büyük heyecan veriyor.” dedi.

Imaş Makine A. Ş., one of the prominent companies of the milling sector, attends the International Association of Millers (IAOM)
Fair that will be organized in South Africa between the dates 2225 November. Imaş Makine that has many significant references
in the Africa market is preparing comprehensively for this fair, in
which the leaders of the sector show great interest and which carries a characteristic of being the continuity of the repeated annual
meetings of IAOM. Since the day it was founded Imaş Makine has
been successfully establishing flour, farina and cornflour factories with its experienced technical staff in many countries of the
world and it attracts great attention in the South Africa market.
Imas takes place among the important players of the market with
the flour mill factories that it has established in many countries
from Egypt to Libya, from Algeria to Tunisia, and from Nigeria to
Ethiopia. Tahir Atila, the Imaş Makine Director General, evaluates
the organization of the IAOM Fair in South Africa this year and
says, “Competition is getting harder in this region, which is especially developing with food investments. As İmaş Makine, we have
proved our presence here with the flour mills that we produced
key-ready. Our goal is to become the leader flour mill producer of
the region. Therefore, it gives us great excitement to participate in
this fair, where the regional investors will be together.”

TPakistan’da 2 Ağustos’ta başlayan ve günlerce devam eden
sellerden etkilenen 20 milyon vatandaşa bir yardım eli de
Türkiye Un Sanayicilerinden uzandı.Türkiye Un Sanayicileri
Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara
yer verildi; “2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşı
etkilenmiş, 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Afetin çok fazla maddi ve manevi kayba sebep olması dolayısıyla
halen binlerce insan, barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık
problemi ile karşı karşıyadır. Bu sebeplerden dolayı Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu, Pakistan’a Kızılay aracılığı ile yardım
kampanyası başlatmıştır. Bu çerçevede derneklerimiz aracılığıyla
toplanan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 500 ton un ve 10 ton
diğer gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri ile para yardımı
Türk Kızılay’ına teslim edilmiştir.”

A helping hand reached from the Turkey Flour Industrialist to the 20
million Pakistanis affected by the flood that started on August 2nd,
2010 and went on for days in Pakistan. The notice from the Turkey
Flour Industrialists Federation about the subject says; “About 20 millions of Pakistani citizens have been affected by the flood that started on August 2nd, 2010 and that went on for days, and more than
2 thousand people lost their lives. As the disaster caused excessive
losses, both material and in deaths of people, currently thousands
of people face problems of housing, hunger, thirst, and diseases.
Due to these reasons, Turkey Flour Industrialists Federation has
started a helping campaign for Pakistan through the Red Crescent.
Within this framework, salvation packages made up of 500 tons of
flour and 10 tons of other food worth approximately 500 thousand
TL, and money donations collected via our associations, have been
submitted to the Turkish Red Crescent.”

Mısır’dan Libya’ya, Cezayir’den Tunus’a, Nijerya’dan Etiyopya’ya
pek çok ülkede kurduğu un değirmeni fabrikaları ile İmaş, pazarın
önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Bu yıl IAOM Fuarı’nın Güney
Afrika’da düzenlenmesini değerlendiren İmaş Makine Genel
Müdürü Tahir Atila, “Özellikle gıda yatırımları açısından gelişmekte
olan bu bölgede rekabet kızışıyor.
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2011 yılına yeni ürünlerle gireceğini açıklayan Alapala
Makina’nın Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Alapala, 2014 yılı
itibariyle hedefledikleri cironun 110 milyon doların üzerinde
olduğunu söyledi.

Alapala Makina Board Member Görkem Alapala, who announced that they will enter the year 2011 with new products,
added that as of 2014 the endorsement they are aiming at is
over 110 million dollars.

Değirmen makineleri sektörünün uluslararası markalarından biri
haline gelen Alapala Makine A.Ş., 2010 yılı içerisinde geliştirdiği ve
deneme çalışmaları devam eden yeni makinelerini 2011’de satışa
çıkaracak.

Alapala Makine A.Ş that has become one of the international
brands of the milling sector will put their new machines on sale,
which they have developed within the year 2010 and the trials of
which are continuing.Alapala Group Board Member Görkem Alapala, who explicated to our journal about their work carried in the
year 2010 and about their 2011 goals, emphasized that the 20092010 period has been a successful one for Alapala, both quantitatively and also institutionally. Görkem Alapala pointed out that
they have far exceeded their growth ratio they achieved in the
previous years and also added, “We have received the positive results of our focusing on profitability and ready money besides the
increase in our sales figures.”

Dergimize, 2010 yılında yaptıkları çalışmalar ve 2011 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Alapala Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi Görkem Alapala, 2009-2010 döneminin Alapala için hem
rakamsal hem de kurumsal olarak başarılı bir dönem olduğunu
vurguladı. Daha önceki yıllarda yakalamış oldukları büyüme
oranlarının çok üzerine çıktıklarını belirten Görkem Alapala, “Satış
rakamlarımızdaki artış dışında karlılık ve nakit üzerine odaklanmış
olmamızın olumlu neticelerini aldık.” dedi.
ÇALIŞTIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 65’İ GEÇTİ
Görkem Alapala, Alapala Makina’nin 2009-2010 dönemindeki
çalışmalarını ve yeniliklerini şöyle özetliyor; “Alapala’nın sürekli
hedeflerinden biri farklı bölgelerde, coğrafyalarda anahtar teslimi tesisler kurmaktır. 2009-2010 döneminde de 7 yeni ülkede
anlaşma yaparak hedefimize ulaştık. Böylece çalıştığımız toplam
ülke sayısı 65’i geçti.
Stratejilerimizi oluştururken çok kapsamlı araştırmalar yapıyor,
sektörü hem çalıştığımız ülkelerde hem de çalışmayı planladığımız
ülkelerde çok yakından takip ediyoruz.

THE COUNTRIES WE ARE IN BUSINESS WITH ARE OVER 65
Görkem Alapala summarizes the 2009 – 2010 period work and innovations of Alapala Makina as follows, “One of the constant goals
of Alapala is to establish key-ready plants in different regions and
geographies. During the period 2009-2010 we made agreements
with 7 new countries and reached our goal. Thus, the total of
countries we are in business with is over 65.
When we make our strategies, we carry out extensive research,
we follow up the sector very closely both in the countries we have
business with and also in countries, with which we are planning
to work with.
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Araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyoruz. 2009 senesinde yeni valsimiz Similago’yu piyasaya
çıkarttık. Bu süre içinde geliştirdiğimiz diğer yeni ürünlerimiz de
şu anda deneme aşamasında. Alapala olarak kaliteden kesinlikle
ödün vermiyoruz. Müşterilerimiz dünyanın en kaliteli makinelerini
ve tesislerini Avrupalı rakiplerimizden daha uygun fiyata almanın
memnuniyetini duyuyor.”

We continue research and development constantly without slowing down. In the year 2009 we launched our new roller Similago on
the market. The other new products that we developed during this
time are on their trial runs. As Alapala, we never compromise on
quality. Our customers feel the satisfaction of purchasing the highest quality machines and plants of the world at more convenient
prices than our European competitors.”

“YILIN İKİNCİ YARISINDA İKİ YENİ ÜRÜNÜMÜZ SATIŞA ÇIKACAK”
Açıklamasının devamında Alapala Makina’nın hedefleriyle ilgili bilgiler veren Görkem Alapala, hedeflerinin yeni pazarlara
açılmak olduğunu belirtiyor ve şunları dile getiriyor; “2011 yılında
hedefimiz, yine mevcut olarak bulunduğumuz pazarlar dışında
yeni pazarlara girmek ve geçen yıllarda elde ettiğimiz büyüme
rakamlarının üzerine çıkmaktır.

“TWO NEW PRODUCTS WILL COME ONTO THE MARKET IN THE
SECOND HALF OF THE YEAR”
Görkem Alapala provided further information about the goals of
Alapala Makina and stated that their goal is to open out to new markets and he added, “Our goal in the year 2011 is to enter new markets besides those we are currently in and to exceed the growth figures we achieved in the previous years. Besides keeping our strong
standing and market shares in the European and African regions,
we are also aiming at increasing our sales in different countries. We
are planning to extend our network of offices and representatives.
We have various projects institutionally as well. We attach great importance to human resources as a group. We have a structure that
has a principle of continuous growth and improvement. We believe
that we can achieve this growth and improvement only with qualified staff and realistic goals. The increasing demands enforce raising our production capacity. Therefore we will both increase the
number of our employees and also enlarge our equipment pool.

Avrupa ve Afrika bölgelerindeki güçlü konumumuzu ve pazar
paylarımızı korumanın yanı sıra farklı ülkelerdeki satışlarımızı
da artırmayı hedefliyoruz. Ofis ve temsilcilik ağımızı çoğaltmayı
planlıyoruz.
Kurumsal olarak da farklı projelerimiz var. İnsan kaynağına grup
olarak çok önem veriyoruz. Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi ilke edinen bir yapıdayız. Bu büyüme ve gelişmeye ancak nitelikli insanlar
ve gerçekçi hedeflerle ulaşacağımıza inanıyoruz.

Artan talepler de üretim kapasitemizi artırma zorunluluğunu getiriyor. Bundan dolayı bu yıl hem çalışan sayımızı artıracağız hem
de makine parkımızı büyüteceğiz.
Bunların yanı sıra iki yeni ürünümüzde, deneme çalışmalarının
sonuna gelindi. Yılın ikinci yarısında bu ürünlerimiz satışa sunulacak.
Özellikle son yıllarda müşterilerimiz kurduğumuz tesislerin inşaat
ve altyapı çalışmalarını da Alapala’nın yapmasını istediğinden
inşaat birimimizi geliştirdik ve ayrıca büyük bir inşaat şirketiyle
de stratejik bir ortaklık kurduk. Elimizdeki projelerin büyük bir
kısmının inşaat işlerini biz gerçekleştiriyoruz. 2011 yılında da
hedeflerimizden biri daha aktif olarak inşaat ve altyapı projelerinin sayısını artırmak olacak.”

Besides these, the trial runs are about to be completed for two
new products of ours. These products will be put onto the market
in the second half of the year. As our customers, especially in the
recent years, request that the construction and infrastructure of
the plants we establish are carried out by Alapala, we have improved our construction unit and also we have formed a strategic
partnership with a big construction company. We perform the
construction work of most of the projects we have. One of our
goals for the year 2011 will be to increase the number of the construction and infrastructure works more actively.
“DOMESTIC INVESTMENTS HAVE INCREASED”
Görkem Alapala pointed out that until recent years they have been
working mostly for countries abroad and he also draws attention
to the fact that their investments abroad have increased and he
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“YURTİÇİNDE YATIRIMLAR ÇOĞALDI”
Son yıllara kadar ağırlıkla yurtdışına çalıştıklarını belirten
Görkem Alapala, yurtdışındaki yatırımların arttığına dikkat çekiyor ve şunları ifade ediyor; “Alapala, 2008 yılına kadar üretiminin
%95’ini ihraç eden bir firmaydı. Gerek yurtiçindeki yatırımların
çoğalması gerekse birçok yerli firmanın kalite konusunda eskisine
göre daha hassas olmalarından dolayı yurtiçi satışlarımızda bir
miktar artış oldu. Bu talepler bizim Türkiye pazarına daha çok ilgi
göstermemiz gerekliliğini getirdi. Uzun vadede sorun yaşamak
istemeyen ve yüksek verimli tesislere sahip olarak kazançlarını
artırmak isteyen yatırımcılar Alapala’yı tercih ediyorlar.”
2014 YILI CİRO HEDEFİ 110 MİLYON DOLAR
Alapala Makina’nın hedeflerinin ve stratejilerini belirlerken,
planlarını sadece yıllık değil, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak
oluşturduğunu vurgulayan Alapala, 2014 yılı itibariyle
hedefledikleri cironun 110 milyon doların üzerinde olduğunu
söyledi. Tüm hesaplarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” diyen
Görkem Alapala, yakın zamanda kurulumunu tamamladıkları
projeler hakkında da bilgi veriyor; “Yakın zamanda kurulumunu
gerçekleştirdiğimiz tesislerden birisi Almanya’da. Almanya, sanayi ve teknolojinin en üst seviyelerde olduğu ve kaliteye çok
önem veren bir sanayi ülkesi. Alapala daha önce Fransa dahil
olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde anahtar teslimi birçok tesis kurdu fakat Almanya gibi zor bir pazara girmek hem
ülkemiz hem de Alapala adına sevindirici. 2009-2010 yıllarında
tamamlanan ve devam eden projelerimizin toplamı 20’nin üzerinde. Bunlar içinde ağırlık un fabrikaları ve bunun yanı sıra da
yem, mısır unu ve irmik fabrikaları var.”
“GÜVEN VE MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM BİZİ
İLK 3 ARASINA TAŞIDI”
“Dünyanın farklı bölgelerinde yatırımları olan ve kaliteye çok
önem veren büyük gruplar, hem yüksek ürün ve servis kalitesinden hem de Avrupalı rakiplerimize göre daha ekonomik olan
fiyatlarımızdan dolayı Alapala’yı tercih ediyorlar.” diyen Görkem
Alapala, açıklamasının devamında dünya pazarındaki başarılarını
ve bu başarının kaynağını şöyle açıklıyor; “Aynı verimliliği ve
sağlamlığı sağlayacak makineler ve tesisleri daha uygun fiyata
alabilmek hem kısa hem uzun vadede kendilerine büyük avantajlar sağlıyor ve bizi cazip kılıyor. Alapala markasına olan güven,
bunun yanı sıra onlara sunduğumuz müşteri odaklı yaklaşım,
dünyada ilk üç arasına girmemizi sağladı. Bugüne baktığımızda
devam eden projelerimizin %90’ında Avrupalı rakiplerimizi
geride bıraktık. Dünyada hem en yüksek kalite hem de bu kaliteyle orantılı fiyatı arayanların tek alternatifi Alapala’dır.
Alapala’nın başarısında, ilkelerine bağlı olmanın büyük bir payı
var. İşimizi iyi yapıyoruz, kaliteden asla ödün vermiyoruz. Bizim
başlangıçtan bugüne kadar hedefimiz bir numara olmaktı. Bunun için de doğru insanlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Doğru
insanları seçmek ve onları motive etmek çok önemli.
Bunun için de her zaman çalışanlarımızı performanslarından
ötürü ödüllendirir, onları her zaman dünyada ve sektörümüzde
neler olup bittiğiyle ilgili bilgilendirir, işe olan ilgilerini sıcak tutar
ve onları da araştırma yönünde teşvik ederiz.”

further commented, “Until 2008, Alapala was a company that
exported 95 % of its production. There has been some increase
in our domestic sales both because the domestic investments
rose and also many local companies have become more sensitive about quality than previously. These demands brought the
necessity for us to show more interest in the Turkish market. The
investors who do not want to experience problems in long term
and who want to increase their gains by owning high productivity
plants prefer Alapala.”
THE 2014 GOAL FOR ENDORSEMENT IS 110 MILLION DOLLARS
Alapala, who stressed that they make their plans not only annually, but also for 3 years, 5 years and 10 years when they set the
goals and strategies of Alapala Makina, said that as of 2014 the
endorsement they are aiming at is over 110 million dollars.
Görkem Alapala says, “We make all our calculations in this direction” and he also gives information on the projects the set up of
which they have completed recently; “One of the plants the set up
of which we have completed is in Germany. Germany is a country of industry where industry and technology are at the highest
level and which attaches great importance to quality. Alapala established many key-ready plants in various countries in Europe including France, but it is gladsome to enter a difficult market such
as Germany both for us and also for our country.
The total of our projects that have been completed and are continuing in 2009-2010 is over 20. Among these are mostly flour factories and also animal feed, corn and farina factories.”
“OUR TRUST AND CUSTOMER FOCUSED APPROACH HAS TAKEN
US AMONG THE TOP 3”
Alapala says, “The big groups that have investments in various
regions of the world and that attach great importance to quality prefer Alapala because of its high product and service quality and also because of our more economical prices compared to
our European competitors.” and he explains their success in the
world market and the source of this as follows; “Purchasing the
machines and plants which provide the same productivity and
competence at more convenient prices provide great advantages
for them both at long term and short term and also makes us attractive. The trust in the Alapala brand and the customer focused
approach that we offer them enabled us to rank among the top
three in the world. When we have a look at today, in 90 % of our
continuing projects we have left our European competitors behind. It is Alapala that is the only alternative for those who seek
high quality and price proportional to this quality in the world.”
Being attached to the principles has a great share in Alapala’s success. We do our job well, we never compromise on quality. From
the beginning on our goal was being number one. In order to
accomplish this, we show great care in working with the correct
people. It is very important to select the right people and to motivate them. Therefore we always award our employees because
of their performances, inform them about the world and the sector, keep their interest in the job high and encourage them for
research.”
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Tarım ve Köyişleri Bakanı M.Mehdi Eker, “Bazı tarımsal ürünleri ihraç da ediyoruz, satın da alıyoruz. Bu, ticaretin bir gereği.
Bu durum bizim bağımlı olduğumuz, muhtaç olduğumuz
manasına gelmez. Türk çiftçisi bugün ülkemizde üretilen hububat tohumlarının yüzde 98’ini kullanıyor.” dedi.

M. Mehdi Eker, Minister of Agriculture and Rural Affairs said,
“We export some agricultural products, and we purchase some
of them. This is a necessity of trade. This does not mean that we
are dependent, that we are in need. Today the Turkish farmer
uses 98% of the grains seeds produced in our country.”

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın
Nevşehir Üniversitesi’nin akademik yılı açılış toplantısında yaptığı
konuşmada tohumculuk sektörüne değinmesi ve Türkiye’nin
domates ve buğday tohumlarının büyük bir kısmını, yerli tohumu olmadığı için Amerika ve İsrail’den ithal ettiğini söylemesi
Türkiye’de tartışmalara neden oldu.

When the Chair of the Higher Education Council (YÖK), Yusuf Ziya
Özcan mentioned the seeding sector at his speech that he made
at the opening of the academic year of Nevşehir University, and
when he said that Turkey is importing most of the tomato and
wheat seeds from America and Israel as Turkey does not have any
local seeds, disputes arose to these words.

Tartışmalar üzerine Eskişehir’de katılığı bir açılışta konuşan Tarım
ve Köyişleri Bakanı M.Mehdi Eker, “Geçen yıl İsrail’e 142 milyon
dolarlık tarım ve gıda ürününü ihraç ettik. 142 milyon doların
içinde tohum da var. Ticaret yapıyoruz. Dünyanın hangi ülkesi
hiçbir şey almadan sadece satar? Var mı böyle bir ülke dünyada?
Dünyada böyle bir ülke yok. İsrail’den 27 milyon dolarlık da gıda
ve tarım ürünü satın almışız. İsrail’e 142 milyon dolarlık satmışız.
Hal böyleyken sürekli kalkıyorlar, ‘işte biz bağımlı olduk, şöyle
olduk, böyle olduk’ diyorlar. Bu bağımlılık değildir.

M. Mehdi Eker, the Agriculture and Rural Affairs Minister, who talked on these disputes at an opening in Eskişehir, said “Last year we
exported 142 million dollars worth of agriculture and food products to Israel. In this 142 million dollars there is also seeds. We are
carrying out trade. Which country in the world just sells without
purchasing anything? Is there such a country in the world? There
is no such country in the world. We have purchased food and agricultural products worth of 27 million dollars from Israel. We have
sold goods of 142 million dollars worth to Israel. And when this
is so, they continuously say, “And here we are dependent, we are
this, we are that’ “. This is not dependence. Today the Turkish farmer uses 98 % of the grains seeds produced in our country. They
are using the types of seeds developed by our scientists, by our
experts. I am saying clearly, we do export some agricultural products, and we purchase some of them. This is a necessity of trade.
This does not mean that we are dependent, that we are in need.”

Türk çiftçisi bugün ülkemizde üretilen hububat tohumlarının
yüzde 98’ini kullanıyor. Kendi bilim adamlarımızın, kendi
uzmanlarımızın geliştirdiği tohum çeşitlerini kullanmaktadırlar.
Net bir şekilde söylüyorum, bazı tarımsal ürünleri ihraç da ediyoruz, satın da alıyoruz. Bu ticaretin bir gereği. Bu durum bizim
bağımlı olduğumuz, muhtaç olduğumuz manasına gelmez.”
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Türkiye makarna sektörünün güçlü oyuncularından ve 2008
ihracat liderlerinden Arbella Makarna, yeni yatırım hattının
tamamlanmasıyla yıllık 160 bin ton üretim kapasitesine
ulaşacağını açıkladı.
Arbel Grubu bünyesinde kurularak 2007’de tüketici ile buluşan
Arbella Makarna, yaptığı yazılı basın açıklamasında yeni yatırım
hattının tamamlanmasıyla yıllık 160 bin ton üretim kapasitesine
ulaşacağını bildirdi.
3 yılda 60 ülkeye ihracat yaparak önemli bir başarıya imza atan
Arbella Makarna’dan yapılan açıklamada; Arbella Makarna’nın
piyasaya sunduğu 25 çeşit makarna ile Türkiye’nin en büyük
makarna üreticisi konumuna geldiği ve yatırımı gerçekleştirilen
yeni hattın tamamlanmasıyla firmanın yıllık 160 bin kapasiteye
ulaşacağı, bunun da Türkiye’de tek çatı altındaki en yüksek üretim
kapasitesi olacağı kaydedildi.
Türkiye’nin makarna konusunda beşinci büyük üretici ve İtalya’dan
sonra ikinci büyük ihracatçı ülke konumunda olduğunu belirten
firmanın Genel Müdür Yardımcısı Levent Kavak, sektörde bu yıl
300 bin ton ihracat gerçekleşmesi beklendiğini ifade etti ve şunları
dile getirdi;
Türkiye’nin en büyük ihracatçı markası olarak ülkemizin makarna
ihracatındaki artışında önemli rol oynuyoruz. Ürün ve hizmet
kalitesine hassas olan Uzakdoğu, Avrupa ve Kanada pazarlarına
yaptığımız ihracatlar, ülkemizin gurur kaynağı oldu. Firma olarak
stratejik bakımdan hammadde üstünlüğümüz bulunuyor.
Anadolu çiftçisinin durum buğdayını işleyip Arbella markasıyla
bilinirliğini sağladıktan sonra 5 kıtaya gönderiyoruz. Hedefimiz pazar çeşitliliğini arttırarak, 5 kıtada marka bilinirliğimizi
sağlamak.

Arbella Makarna that is one of the powerful players of the pasta
sector of Turkey and one of the export leaders of 2008 has announced that they will reach a production capacity of annual
160 thousand tons as the new investment line will be completed.
Arbella Makarna that was established within the body of Arbel
Group and that met the consumers in 2007 announced in their
written press release that they will reach an annual production capacity of 160 thousand tons by the completion of the new investment line. In the announcement made by Arabella Makarna that
undersigned an important success by exporting to 60 countries in
3 years, it was stated that Arabella Makarna became the biggest
pasta manufacturer of Turkey with the 25 types of pasta they offer
to the market and that the company will reach an annual capacity
of 160 thousand by the completion of the new line, the investment of which has already been actualized, and that this will be
the highest production capacity of Turkey under one single roof.
The company Deputy Director General Levent Kavak, who expressed that Turkey is the fifth biggest manufacturer in pasta and
that it is the second biggest exporting country after Italy, stated
that this year an export of 300 thousand tons is expected in the
sector and he went on saying;
“As the biggest exporter brand of Turkey, we play an important
role in the increase of our country’s pasta export. The export that
we have carried out to the Far Eastern, European and Canadian
markets that are sensitive to product and service quality have
been the source of pride for our country. We have raw material
superiority from the strategic point of view as the company. We
process the durum wheat of the Anatolian farmer and provide
that it is recognized with the Arbella brand and then we send it to
5 continents. Our aim is to raise the market variety and to provide
our brand recognition in 5 continents.”
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TUSAF Başkanı Erhan Özmen, Türkiye un sanayicisinin, 2010
yılını, küresel sıkıntılara rağmen 1 milyon 900 bin ton ihracatla
kapatacağını belirterek, “Bu sıkıntılı yılda gösterdikleri özverilerle bu rakamı gerçekleştiren ihracatçılarımızı yürekten kutluyoruz” dedi.

TUSAF Chair Erhan Özmen stated that the Turkey flour industrialists will close 2010 with 1 million 900 thousand tons of export in spite of the global problems and he went on saying, “We
congratulate our exporters sincerely, who actualized this figure
with the devotion they displayed in this problematic year.”

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve Anadolu Un Sanayicileri Derneği işbirliğiyle KKTC’de düzenlenen “2010-2011 Türkiye
ve Dünya Buğday Piyasaları” kongresinde konuşan TUSAF Başkanı
Erhan Özmen, küresel sıkıntılara rağmen, Türkiye un sanayicisinin
2010 yılını 1 milyon 900 bin ton ihracatla kapatacağını söyledi.

TUSAF Chair Erhan Özmen, who talked at the “2010-2011 Turkey
and World Wheat Markets” congress, which was organized in collaboration of the Turkey Flour Industrialists Federation (TUSAF)
and the Anatolian Flour Industrialists Association in TRNC, said
that Turkey flour industrialists will close the year 2010 with 1 million 900 thousand tons of export in spite of the real problems.

“Bu sıkıntılı yılda gösterdikleri özverilerle bu rakamı gerçekleştiren
ihracatçılarımızı yürekten kutluyoruz” diyen Özmen, mevsimsel
yağışların düzensizliği ve kuraklık nedenleri ile yıl başından beri
devam eden arz sıkıntısının, 5 Ağustos’ta Rusya’nın yıl sonuna kadar ihracat yasağı getirmesi, arkasından 7 Ekim’de Kazakistan’ın
kara buğday, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar ihracatını 6 ay
yasaklaması ve aynı gün Ukrayna Tarımsal Politikalar Bakanı’nın ihracata kota uygulaması ile buğday piyasalarının tamamen spekülatif bir hale büründüğünü dile getirdi.
Erhan Özmen, konuşmasının devamında şunlara dikkat çekti; “Karadeniz bölgesi ülkeleri olarak adlandırılan bu ülkelerin yaptıkları
bu açıklamaların zamanlamasını manidar buluyoruz. Kuraklığın
boyutlarının bölge ülkelerinde hissedilmeye başlanması ile yasak
ve kotaların açıklanma tarihlerinde ilginç rastlantılar gözlemliyoruz.”
Son aylarda yurtdışı buğday piyasalarında yaşanan olumsuz
gelişmelerin, yurtiçi piyasalardaki istikrarı etkilememesi ve bu
sürecin en az zararla atlatılmasına yönelik TUSAF’ın, gerek Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) gerekse Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yoğun
bir işbirliği içerisinde çalıştığını anlatan Özmen, TMO yetkililerine
de teşekkür etti.

Özmen stated, “We congratulate our exporters sincerely who actualized this figure with the devotion they displayed in this problematic year.” He went on saying that the wheat market got into a
completely speculative condition with the problem of supply due
to the disorder of the seasonal rains and drought, Russia’s banning
export until the end of the year on August 5th, then Kazakhstan’s
banning export of buckwheat, vegetable oil and oily seed for 6
months on October 7th, Ukraine Agricultural Policies Minister’s
quota application for export on the same day.”
Erhan Özmen continued drawing attention to the following, “We
find the timing of the explanations of these countries called as
the Black Sea countries rather meaningful. We observe interesting
coincidences in the explanation dates of banning and quotas and
the feeling of the impact of the drought in the countries in this
region.”
Özmen explained that both TUSAF and the Agricultural Products
Office (TMO) and also the Foreign Trade Undersecretariat worked
in close collaboration to prevent that the negative developments
in the recent moths in the wheat markets abroad do not impact
the local market consistency and that this period is survived with
the least damage and he thanked the TMO authorities.
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SON 10 YILIN EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ STOK MİKTARI
Uluslararası Hububat Konseyi’nin 23 Eylül 2010 tarihli raporu çerçevesinde, dünya buğday üretiminin 644 milyon ton
olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini, bu tutarın geçen
yılın aynı dönemine göre 33 milyon ton az olduğunu belirten
Özmen, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ancak bu tahmin,
2007 ve 2008 yılı üretiminin üstünde bulunmaktadır. Rusya
ve Pakistan’daki üretimin azalması kısmen Avustralya’daki
olumlu seyir ile kapatılırken, stokların 183 milyon ton olacağı
beklenmektedir. Bu stok seviyesi son 10 yılın en yüksek
üçüncü düzeyi olarak dikkat çekmektedir. Dünya buğday
piyasalarında inişli çıkışlı hareketler olsa da genelde yatay
bir seyir izlenirken, bölge ülkelerinden en büyük satıcı olan
Rusya’da ihracat yasağı devam ettiğinden, bu ülkedeki
gelişmelerin dünya buğday fiyatlarının oluşmasında etkisi
olmamaktadır. Ukrayna gibi satıcıların fiyatları da dünya
fiyatlarından aşağı olmaması ve buğday kalitesinin yetersizliği
nedeniyle önem arz etmemekte ancak AB kotalarının dağıtımı
dolayısıyla beklenenin üzerinde kalite gösteren Macaristan’ın
buğdayına yoğun ilgi vardır.”

THE THIRD HIGHEST STOCK AMOUNT OF THE
LAST 10 YEARS
Özmen said that within the scope of the report of the International Grains Council, dated 23 September, 2010, it was estimated that
the world wheat production would be 644 million tons, that this
figure was less by 33 millions tons than the same period last year,
and he went on saying, “However, this estimate is over the 2007
and 2008 productions. When the reduction in the production in
Russia and Pakistan is partly closed with the positive proceeding
in Australia, it is expected that the stocks will be 183 million tons.
This stock level draws attention to the fact that it is the third highest in the last 10 years. Although there are ups and downs in the
world wheat markets, generally a horizontal process is observed,
and as the export banning in Russia, the biggest seller among the
region’s countries, continues, the developments in this country do
not impact the formation of the world wheat prices. The prices of
sellers like Ukraine are not below the world prices and their wheat
quality is insufficient, so they do not prove significant. But there
is great interest in the Hungarian wheat that shows quality more
than expected due to the distribution of the EU quotas.”

“BUĞDAY FİYATLARI KONUSUNDA
TEDBİRLİ OLMALIYIZ”

“WE HAVE TO BE CAUTIOUS ABOUT THE SUBJECT OF
WHEAT PRICES”

Kiev’de 7-8 Ekim 2010 tarihinde yapılan Uluslararası Hububat
Kongresi’ne katılan uzmanların görüşlerinin, ‘yeni hasat döneminde, normal hava koşullarına kavuşulması ile birlikte üretimin
artacağı ve fiyatların üretime bağlı olarak tekrar normal seyrine döneceği’ yönünde olduğunu hatırlatan Özmen, konuyla
ilgili şunları dile getiriyor; “Dünya ekonomik konjonktüründe
yılbaşından beri yaşanan olumsuz beklentiler ortadan kalkmış,
yükselen piyasa ekonomileri başta olmak üzere, sanayi üretimindeki canlanma beklenenden daha önce ve hızlı gelmiştir. Bu
gelişmelerin, tarım sektöründe de gerek arzın gerekse ticaretin
arttırılmasında ve canlanmasında olumlu katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir. Dünya piyasalarında buğday fiyatları ani bir
yükselişe geçmesine rağmen, ülkemizde TMO’nun doğru ve
zamanında müdahaleleri ile bu yükselişin hafif hissedilmesi, kısa
vadede bizleri rahatlatsa da yeni hasat dönemine 8 ay gibi uzun
bir zamanın olması, süreci tedbirli bir şekilde götürmemizi gerektirmektedir. Ülkemizde bu yıl 17-17,5 milyon ton arasında buğday
rekoltesi olmasına rağmen gerek özel sektör gerekse olası bir
zaruret halinde TMO’nun ithal edeceği buğdaylar mutlaka iyi kalitede olmalıdır.”

Özmen reminded that the view of the experts, who participated
in the International Grains Council in Kiev on 7-8 October, 2010,
is ‘in the new harvesting period by having the normal weather
conditions again production will increase and prices will follow
their usual flow in regard to production’ and he also pointed out,
“The negative expectations in the world economical situation
have been removed, with the increasing market economies in the
forefront, the liveliness in the industrial production has arrived
earlier than expected and also faster. It is considered that these
developments will make positive contributions to increasing both
the supply and the trade and enliven the trade in the agriculture
sector. Although the wheat prices went up suddenly in the world
markets, with the correct and timely interventions of TMO in our
country we had only a light feeling of this increase, and it comforted us in short term but as there is a long time of 8 months
for the new harvest period we have to be cautious in the process.
Although there is a wheat production of 17-17.5 million tons in
our country this year, both the wheat imported by the private sector and by TMO if there is a necessity definitely has to be of good
quality.”
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SGS Türkiye Tarımsal Ürünler (AGRI) Bölümü Müdürü Alparslan
Çam; “Türkiye’de ihtiyaç duyulan kalitede un elde edilebilmesi
için enerjisi daha yüksek buğdayın ithal edilip, Türk buğdayıyla
karıştırılması gerek!”

SGS Turkey Agricultural Products Department Director (AGRI)
Alparslan Çam; “In order to be able to obtain the needed quality of flour in Turkey, it is necessary to import wheat with higher
energy and mix it with the Turkish wheat!”

Gözetim, denetim, test ve belgelendirme alanlarında uluslararası
lider kuruluşlar arasında yer alan SGS Türkiye’nin Tarımsal Ürünler
(AGRI) Bölümü Müdürü Alparslan Çam, 17–19 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul WOW Otel’de düzenlenen “Marmara Bölgesi Un
Sanayicileri Un Sektörüne Yönelik Destekler ve Dünya Buğday
Piyasaları Kongresi”nde yaptığı sunumda Türkiye’nin buğday
ithalatındaki son durum hakkında bilgi verdi.

SGS Turkey Agricultural Products (AGRI) Department takes place
among the international leader associations in the fields of supervision, inspection, test and certification. Its director Alparslan Çam
made a presentation at the “Marmara Region Flour Industrialists
Support for the Flour Sector and World Wheat Markets Congress”
that was organized at the Istanbul WOW Hotel on 17–19 September, 2010 and provided information about the recent situation of
Turkey in wheat import. Çam underlined the point that in order
to be able obtain high quality flour in Turkey, it is necessary to
import wheat with protein, gluten and with higher energy and to
mix it with the Turkish wheat.

Türkiye’de yüksek kalitede un elde edilebilmesi için daha yüksek proteinli, glütenli, enerjisi daha yüksek buğdayın ithal edilip
Türk buğdayıyla karıştırılması gerektiğinin altını çizen Çam, bu
bağlamda Türkiye’nin 2009/2010 sezonunda toplam 2 milyon 919
bin 854 ton buğdayı, başta Rusya olmak üzere Kazakistan, Ukrayna, Macaristan, Moldova ve ABD’den ithal ettiğini söyledi.
Bu ülkelerdeki son durumun değerlendirmesini de yapan Çam,
şu bilgileri verdi; “Rusya, 15 Ağustos itibariyle 2010 sonuna kadar
buğday ihracatını durdurmuş bulunuyor. S
on dönemde Amerikan DNS (Dark Northern Spring) buğdayına
ise yoğun talep oluştuğunu söyleyebiliriz. Temmuz 2010’dan Eylül ayına kadar Türkiye 250 bin ton Amerikan buğdayı kontratı
gerçekleştirdi.
Yüksek proteinli Macar buğdayı da Türkiye’ye gelmeye başladı. Kazak ve Litvanya buğdayı lojistik açıdan sorunsuz, Ukrayna buğdayı
ise gecikmeli olarak ithal ediliyor.”

Çam added that in this context in the 2009/2010 season Turkey
has imported a total of 2 million 919 thousand 854 tons of wheat
primarily from Russia and from Kazakhstan, Ukraine, Hungary,
Moldova and the USA. Çam also carried out an appreciation of
the situation in these countries and informed us on the following,
“As of 15th August, Russia has stopped their wheat export until
the end of 2010. We can say that in the last period there has been
intensive demand for the American DNS (Dark Northern Spring)
wheat. Turkey has executed 250 thousand tons of American wheat
agreement from July 2010 to September.
Also, the Hungarian wheat of high energy has started entering
Turkey. The Kazakh and Lithuanian wheat are logistically unproblematic. And the Ukrainian wheat is being imported in a delayed
way.”
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TÜRKİYE’NİN İTHALAT TEDBİRLERİ

TURKEY’S IMPORT PRECAUTIONS

Sunumunda Türkiye’de buğday ithalatında yapılan yeni düzenlemelere de dikkat çeken Çam, öncelikle DTM (Dış Ticaret
Müsteşarlığı) tarafından TMO’nun (Toprak Mahsulleri Ofisi)
kullanımına tahsis edilen, 230 bin tonu ekmeklik ve 100 bin tonu
makarnalık buğday olmak üzere toplam 330 bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin, bu yıl özel sektöre verildiğini
belirtti.
Ayrıca, TMO tarafından 6 Eylül 2010’dan itibaren kalitelerine
göre değişen fiyatlarla 255 bin 300 ton ekmeklik ve 78 bin 700
ton makarnalık olmak üzere toplam 334 bin ton buğdayın satışa
açıldığını vurgulayan Alparslan Çam, üçüncü bir tedbir olarak da,
TMO tarafından mamul ihracatı sonrasında ihracatçı firmalara 15
Eylül 2010 tarihinden itibaren dünya fiyatları seviyesinde belirlenecek fiyatlarla buğday ve arpa satışına karar verildiğini belirtti.

In his presentation, Çam drew attention to the new prosecutions in
wheat import in Turkey, and he stated that a total of 330 thousand
tons of custom-free wheat import authority has been granted to
the private sector this year, 230 thousand tons of which is bread
wheat, and 100 thousand of which is durum wheat, and this was
primarily reserved for the usage of TMO (the Agricultural Products
Office) by DTM (Undersecretariat of Foreign Trade). Alparslan Çam
also emphasized the fact besides these that a total of 334 thousand tons of wheat was opened to sales by TMO as of 6 September 2010, with prices changing according to the quality and 255
thousand 300 tons are bread wheat and 78 thousand 700 tons are
drum wheat. Alparslan Çam pointed out that as a third precaution
it has been decided by TMO that after the product export, as of 15
September 2010 the exporting companies will be sold wheat and
barley on prices to be set at world prices levels.

EN ÖNEMLİ SIKINTI, SÜNE HASARLI
TANENİN FAZLALIĞI

THE MOST IMPORTANT PROBLEM IS THE EXCESS
OF SUNN PEST DAMAGED SEED

İthal edilen buğdayın kalite değerlendirme kriterleriyle ilgili
olarak en önemli parametrelerden birinin süne hasarlı tane
olduğunu belirten Çam, Karadeniz ülkelerinden ithal edilen
buğdayda en önemli sıkıntının süne hasarlı tanenin fazlalığı
olduğunu; özellikle Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğdayda
bu kriterin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Çam said that one of the most important parameters regarding
the imported wheat quality evaluation criteria is sunn pest damaged seed. He expressed that the most important problem in the
wheat imported from the Black Sea countries is the excess of sunn
pest damaged seed; that this criteria should be controlled carefully for especially the wheat imported from Russia and Ukraine.
He also stated that when evaluated from this point of view, there
are not many problems in the wheat imported from Kazakhstan,
Lithuania, the European and US countries.

Bu açıdan değerlendirildiğinde Kazakistan, Litvanya, Avrupa
ve ABD ülkelerinden ithal edilen buğdayda bu sorunla pek
karşılaşılmadığını dile getiren Çam, ayrıca yurtdışından ithal
edilen buğdayda kalite kriterlerinin yanında insan sağlığını tehdit eden mikotoksinler, ağır metaller ve pestisit kalıntılarının da
önemine dikkat çekerek, ithal edilen buğdayın bu açıdan da titiz
şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çam drew attention to the importance of the fact that there are
micro toxins, heavy metals and pesticide remains in the wheat imported from abroad threatening human health besides the quality
criteria and he underlined the point that imported wheat should
be controlled captiously from this perspective as well.
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Çeltik üretiminin son 5 yılda yüzde 100 arttığını, yeni alanların
ekime açılması ile üretimin yüzde 5 daha artmasını beklediklerini söyleyen Sezon Pirinç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Erdoğan, “Türkiye, pirinç işleme kapasitesi olarak bulunduğu
bölgenin en önemli ülkesi olup, özellikle dahilde işleme rejimi
kapsamında sağlanacak kolaylıklarla Ortadoğu pirinç ticaretinin hakimi olabilir.” dedi.
Değişken iklim koşullarının ve yaşanan doğal felaketlerin, bu
yıl birçok üründe dünya genelinde düşük rekoltelere neden
olduğunu, Türkiye’nin ise olumsuz hava koşullarından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Sezon Pirinç A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Türkiye’deki çeltik
üretiminin son 5 yılda yüzde 100 arttığını, yeni alanların ekime
açılması ile üretimin yüzde 5 daha artmasını beklediklerini söyledi. Bu yılki pirinç üretiminin 450 bin tona ulaşacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, şunları dile getirdi;
“Türkiye, pirinç işleme kapasitesi olarak bölgenin en önemli ülkesi olup, özellikle dahilde işleme rejimi kapsamında sağlanacak
kolaylıklarla Ortadoğu pirinç ticaretinin hakimi olabilir.” dedi.
Edirne İpsala’da gerçekleştirilen Beyaz Geceler Hasat Yolculuğu
programı çerçevesinde konuşan Mehmet Erdoğan, küresel iklim
değişikliği ve beraberinde gelen doğal afetlerin, başta Çin, Kanada, Rusya gibi büyük tarım ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok üründe, özellikle de buğdayda, rekolte düşüklüğüne
sebep olduğunu, ancak pirinçte büyük bir sıkıntı olmadığını
söyledi.
“Bu yıl pirinç üretiminde büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta Türkiye, değişen iklim koşullarından en az etkilenen ülkeler arasında
yer aldı.” diyen Erdoğan, 2010 yılında Türkiye genelinde 1 milyon
dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını ve yaklaşık 750-800 bin ton
civarında üretim beklediklerini dile getirdi.

Mehmet Erdogan, Sezon Pirinç A. Ş. Board Chair, said that the
rough rice production has increased 100 % in the last 5 years,
that they are expecting another 5 % increase with the new
cultivation areas and he went on saying, “Turkey is the most
important country in the region from the point of view of rice
cultivation capacity, and especially with the conveniences to be
provided within the context of internal cultivation regime it can
be the ruling force in the Middle East rice trade.”
Sezon Pirinç A. Ş. Board Chair Mehmet Erdogan stated that the
changing climate and the experienced natural disasters caused
low harvest in many products worldwide, and that Turkey was
among the countries impacted the least by the negative weather
conditions and he added that the rough rice production in Turkey
increased 100 % in the last 5 years and they are expecting it to increase by 5 % with the opening of new cultivation areas. He added
that they are expecting this year’s rice production to reach 450
thousand tons and went on saying, “Turkey is the most important
country of the region from the point of view of rice cultivation
capacity, and especially with the conveniences to be provided
within the context of internal cultivation regime it can be the ruling force in the Middle East rice trade.”
Mehmet Erdoğan talked at the White Nights Harvest Journey program organized in Edirne İpsala and said that the global climate
change and the natural disasters along with it caused low harvest
in many products worldwide, and especially in wheat, in big agricultural countries and mostly in China, Canada and Russia, but
that there is not much of a problem in rice. Erdogan said, “This
year there has not been a big problem in rice production. And Turkey was among the countries that were the least impacted by the
changing climate conditions.” Erdoğan added that in 2010 rough
rice cultivation Turkey-wide has been over 1 million decare and
that they are expecting production of about 750-800 thousand
tons.
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“PİRİNÇ İTHALATI AZALMAYA DEVAM EDECEK”

“RICE IMPORT WILL CONTINUE TO DROP

Beklenen rekoltenin 450-500 bin ton pirince karşılık geldiğini belirten Mehmet Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin
toplam pirinç tüketiminin yaklaşık 600 bin ton civarında olması,
pirinç ithalatının azalmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Mehmet Erdoğan said that the expected harvest corresponds to
450-500 thousand tons of rice and he went on saying, “As Turkey’s
total rice production is about 600 thousand tons, this gives signs
of dropping for rice import. However, in the last years especially
Egypt’s drawing back from international rice trade, Turkey has
started being a focusing point with the impact of its logistic advantage for all the Middle East countries that are 100% externally
dependent and traditionally meet their needs from Egypt, Syria,
Lebanon, Jordan and Saudi Arabia in the forefront and especially
with the re–export method it has increased the significance of
these countries in the rice market. Especially with the conveniences to be provided within the scope of internal cultivation regime
Turkey can reach a potential of being a ruling power in the Middle
East rice trade.”

Ancak son yıllarda özellikle Mısır’ın uluslararası pirinç ticaretinden
çekilmeye başlaması ile pirinçte yüzde 100 dışa bağımlı olan ve
geleneksel olarak ihtiyacını Mısır’dan karşılayan Suriye, Lübnan,
Ürdün, Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleri
için Türkiye, lojistik avantajının da etkisiyle bir odak noktası haline
gelmeye başladı ve özellikle re–export yöntemiyle bu ülkelerin
pirinç piyasasında önemini artırdı. Türkiye, pirinç işleme kapasitesi
olarak bölgenin en önemli ülkesi.Özellikle dahilde işleme rejimi
kapsamında sağlanacak kolaylıklarla Türkiye, Ortadoğu pirinç ticaretinde hakim duruma geçebilecek potansiyele ulaşabilir.”
Türkiye’de yıllar itibariyle pirinç üretiminin önemli miktarlarda
artış gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’de ciddi bir tarım
politikası uygulanır ve bu politika stratejik bir hedef haline getirilir, 15-20 yıl boyunca tüm hükümetler tarafından takip edilen bir
milli güvenlik politikası gibi düşünülürse, pirinçte ihracatçı ülke
olma potansiyelimiz var. En azından bu konuda şanslı ülkelerden
biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Pirinçte son yıllarda üretim doğru
politikaların uygulanmasıyla önemli ölçüde arttırılmıştır. Bir miktar daha üretim artışı yapmak mümkün görülmektedir.” dedi.

DÜNYA PİRİNÇ FİYATI ARTABİLİR
Türkiye’nin en fazla pirinç ithal ettiği ülkeler arasında ABD, Mısır,
İtalya, Rusya, Uruguay ve Pakistan’ın yer aldığını söyleyen Erdoğan,
dünya pirinç üretimi ve fiyatları konusunda da şunları dile getirdi;
“Dünyada yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı büyük
çeltik üreticisi ülkelerden Pakistan ve Çin’in üretimlerinde kayıplar
yaşandı. Özellikle sel felaketinden dolayı Pakistan’ın ihracatının
yüzde 25 oranında azalması bekleniyor.
Her ne kadar stok seviyeleri geçtiğimiz yıllara göre daha iyi olsa
da, buğday ve mısır gibi ürünlerde yaşanan fiyat hareketlerinin
pirinç fiyatlarını etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye’nin pirinç ithal ettiği ülkelerden biri olan Mısır’ın pirinç ihracat yasağını Ekim 2011’e kadar uzatması da pirinç fiyatları üzerinde etkili rol oynayacak.”

Erdogan stressed the point that in Turkey the rice production has
displayed significant increase over the years and he added, “In Turkey there is a serious agriculture policy and this policy becomes a
strategic goal.
If it is considered like a national security policy that has been followed for 15-20 by all the governments, we do have a potential
of being an exporting country for rice. We can say that we are at
least one of the lucky countries. In the current years production
has significantly increased in rice by applying the correct policies.
It seems possible that some more production can be provided.”

WORLD RICE PRICES CAN INCREASE
Erdogan said that among the countries Turkey is mostly exporting rice are the USA, Egypt, Italy, Russia, Uruguay and Pakistan
and he also pointed out to the world rice production and prices,
“There have been losses in the productions of Pakistan and China,
countries producing rough rice significantly, due to the negative
weather conditions worldwide.
Especially Pakistan’s export is expected to decrease by 25 % after
the flood disaster. Although the stock levels are better compared
to the previous years, we believe that the price movements experienced in wheat and corn will unavoidably affect rice prices.
When Egypt, one of the countries Turkey is exporting rice to, will
extend the rice export banning until October, this will play a role
on the rice prices.”
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Pakistan’da yaşanan sel felaketi için düzenlediği yardım kampanyasında toplanan 270 bin
TL bağış, Başbakanlığın hesaplarına aktarıldı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden (TZOB) yapılan basın
açıklamasında, Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle
mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için düzenlenen yardım
kampanyasının sona erdiği, kampanya süresince 269 bin 836
TL bağış toplandığı ve bu bağışın 5 Ekim 2010 tarihi itibarı ile
Başbakanlığın ilgili hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Pakistan’da yaşanan felaketin derin yaralarını bir nebze sarmak
amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin önderlik ettiği yardım
kampanyasına, ülke genelindeki Ziraat Odaları ve çiftçiler destek
verdi.
TZOB’un açıklamasında, Türk çiftçisinin, Kurtuluş Savaşı yıllarında
kendisine destek olan Pakistan halkı için elinden geleni yaptığına,
her zaman yanlarında olduğunu bu kampanya ile bir kez daha
gösterdiğine vurguda bulunuldu.

The 270 thousand TL donation that was collected In the helping
campaign organized by the Turkey Agriculture Chambers Association for the flood disaster in Pakistan has been transmitted
to the Prime Ministry accounts.
In the press release from the Turkey Associations of Chambers of
Agriculture (TZOB) it is stated that the helping campaign organized to help the suffering citizens in Pakistan because of the flood
disaster ended, that 269 thousand 836 TL donation was collected
through the campaign, and that this donation was transmitted to
the relevant Prime Ministry accounts as of 5 October 2010.
The helping campaign led by the Turkey Associations of Chambers of Agriculture to be of some help for the disaster experienced
in Pakistan was supported by the Chambers of Agriculture and
farmers countrywide. In TZOB’s notice it is emphasized that the
Turkish farmer did their best for the Pakistani people who supported them during their War of Independence, and that they are
with them at all necessary times.

Piyale ve Saka Un gibi Türk gıda sektörünün köklü ve güvenilir markalarının dağıtım, satış ve pazarlamasını yapan Marsan Gıda Sanayi, Türkiye’nin en iyi 10 gıda şirketi arasına girdi.
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından
madalya ve sertifika almaya hak kazanan kuruluşlar arasına
giren Marsan, kriz ortamında istihdam yaratma ve büyüme
başarılarından dolayı 15 Ekim ‘Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
Günü’nde Gıda Ödülü’nü aldı.
TÜGİS tarafından, Tarım Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Teşkilatı FAO’nun işbirliği ile organize edilen ‘Birleşmiş
Milletler Dünya Gıda Günü’nde ödül alan şirketler de yine Tarım
Bakanlığı, FAO ve TÜGİS tarafından belirlendi.
Conrad Otel’de düzenlenen ödül töreni, Tarım Bakanı Mehdi
Eker, TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş, FAO Başkanı Mustapha
Sinaceur’un konuşmalarının ardından en iyi 10 gıda kuruluşuna
ödüllerinin verilmesi ile devam etti.
Ana teması “Açlığa Karşı Birleşelim (United Against Hunger)”
olarak belirlenen ‘Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Günü’nde kaliteli, lezzetli, güvenilir gıda ve hizmet anlayışıyla hayata tat
katmayı misyon edinen Marsan Gıda, ödül alan 10 şirket arasına
girdi.
Piyale, Luna, Ona, Huner, Sabah, Evet, Saka Su ve Ustam gibi
güçlü markaların satış, pazarlama ve dağıtımını yapan Marsan
Gıda’ya ödülü, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından
verildi.

Marsan Gıda Sanayi that carries out the distribution, sales and
marketing of the long-established and reliable brands of the
Turkish food sector such as Piyale and Saka Un, ranks among
the top 10 food companies of Turkey. Marsan, which is among
the establishments earning the medal and certificate given by
the Turkey Food Industry Employers’ Association (TÜGİS), was
rewarded with the Food Award on 15th October ‘The World
Food Day’ of the United Nations due to its success of employment and growth during the crisis environment.
The companies that earned awards on The World Food Day’ of
the United Nations that was organized by TÜGİS in cooperation
with the Ministry of Agriculture and the United Nations Food and
Agriculture Organization FAO have also been determined by the
Ministry of Agriculture, FAO and TÜGİS. The award ceremony was
organized at Conrad Hotel and following the speeches of M. Mehdi Eker, Minister of Agriculture, Necdet Buzbaş, Chair of TÜGİS,
Mustapha Sinaceur, Chair of FAO, it continued with the awards for
the top 10 food establishment.
The main theme of ‘The World Food Day’ of the United Nations
was set as “United Against Hunger” and Marsan Gıda, which took
as its mission contributing a taste to life with its understanding
of quality, delicious and reliable food and service, ranked among
the 10 companies earning awards. Marsan Gıda that carries out
the distribution, sales and marketing of powerful brands such as
Piyale, Luna, Ona, Huner, Sabah, Evet, Saka Su and Ustam, received
its award from the Minister of Agriculture and Rural Areas, Mehdi
Eker.
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Dünya piyasalarında buğdaydaki rekolte düşüşüyle birlikte ortaya çıkan yüksek fiyat artışlarının ülkemize de yansıma ihtimalini değerlendiren Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker; “Konu ile ilgili
piyasalarda yaşanan gelişmeler, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte
tarafımızdan da yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde
piyasalara müdahale edilerek, istikrar sağlanması amacıyla gereken her türlü tedbir alınacaktır.” dedi.

The Agriculture and Rural Affairs Minister Eker, who evaluated
the possibility of the reflection of increase in high prices in our
country, which emerged due to the drop in wheat harvest in the
world market, said, “The developments experienced with the
subject are being followed up by us together with the other relevant institutions and if necessary, markets will be intervened
and all precautions will be taken to provide consistency.”

Kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz hava koşulları dünyanın pek
çok yerinde üretimi etkileyerek, rekoltelerin düşmesine neden
oldu. Özellikle de buğday üretiminde 2009/10 sezonunda dünya
genelinde önemli bir gerileme yaşandı. Ancak Türkiye olumsuz
hava koşullarından en az etkilenen ülkeler arasında.

Negative weather conditions such as drought and natural disasters affected production in many places in the world and caused
harvest to drop. Especially in wheat production, in the 2009/10
season, there has been a significant regress worldwide. However,
Turkey is among the countries that were the least affected by the
negative weather conditions. According to the data of the Turkish Statistical Institute, it is expected that the wheat production in
Turkey in 2010 will drop by 5.3 % compared to the previous year
and be realized as 19.5 million tons. With the 1.3 million tons of
stock in the state and private sector warehouses the total wheat
supply is 21.5 million tons. Thus, this amount will easily meet the
consumption of 18 millions. However, in spite of this, the low harvest in the world and the price increases along with it are being
discussed frequently in our country as well.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye buğday üretiminin 2010 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 5,3’lük bir düşüş göstererek 19,5 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Devlet ve özel sektör depolarındaki 1,3 milyon tonluk stokla, toplam buğday arzı 21,5 milyon ton. Dolayısıyla bu miktar, 18 milyon
olan tüketim miktarını rahatlıkla karşılayabilecek durumda. Ancak
buna rağmen dünyadaki rekolte düşüklüğü ve beraberinde fiyat
artışları ülkemizde de sıkça konuşulur oldu.
Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker, konuyla ilgili merak edilen
soruları dergimiz için yanıtladı.
Sayın Eker, bildiğiniz gibi Rusya ve çevre ülkelerde kuraklık,
doğal afetler gibi nedenlerden dolayı dünya buğday rekoltesinde bir düşüş yaşandı. Tahminler rekoltenin 650 milyon ton
olacağı yönünde. Dünyadaki durum bu şekildeyken, Türkiye’de
buğday rekoltesinde durum nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2009 yılında 20,6
milyon ton olan buğday üretimi, bu yıl % 5,3 azalarak 19,5 milyon
ton olarak açıklanmıştır. Ülkemizin buğday ihtiyacı 18 milyon ton
seviyelerindedir.

The Minister of Agriculture and Rural Affairs M. Mehdi Eker answered the questions concerned about for our magazine.
Mr. Eker, as you may know, there has been a drop in the world
wheat harvest due to the drought and natural disasters in Russia and the other countries close by. The estimates are that the
harvest will be at about 650 million tons. What is the situation
in Turkey’s wheat harvest when the situation in the world is as
such?
According to the Turkish Statistical Institute (TÜİK) data, the wheat
production that was 20.6 million tons in 2009 has dropped by 5.3
% this year and has been announced as 19,5 million tons. The
need for wheat of our country is about 18 million tons.
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Bu yılki 19,5 milyon ton olan üretime ilaveten, TMO depolarında
geçen yıldan devreden 1,3 milyon ton, özel sektör depolarında
da 700 bin ton olmak üzere toplam 2 milyon ton buğday ile
birlikte toplam buğday arzı 21,5 milyon tona çıkmaktadır. Bu
miktar da ülke ihtiyacını karşılayacak seviyededir.
Peki dünyadaki rekolte düşüklüğünün ülkemize etkileri neler
olabilir? Rekolte düşüklüğüyle birlikte yaşanan yüksek fiyat
artışlarının Türkiye’ye yansıyacağı sık sık dile getiriliyor. Siz bu
ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyadaki rekolte düşüklüğüne bağlı olarak artan fiyatların ülkemize yansıması ile ilgili olarak öncelikle şu bilgileri vermekte
fayda var; 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle ABD HRW buğday fiyatı
191,50 $/Ton iken, bu rakam 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 294,10
$/Ton olup, artış oranı % 54 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise
01 Haziran 2010 tarihi itibariyle Anadolu Kırmızı Sert buğdayın
fiyatı 555 TL/Ton, 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin aldığı tedbirlerin de etkisiyle 652 TL/Ton olmuş
ve artış oranı % 17 olarak gerçekleşmiştir. Buradan da görüleceği
üzere iç piyasadaki fiyat artışlarında aşırı bir yükselme meydana
gelmemiştir.

In addition to this year’s production of 19.5 million tons, the total
wheat supply is 21.5 million tons with the 1.3 million tons transferred from last year in the TMO warehouses, and with the 700
thousand tons in the private sector depots, with 2 million tons of
wheat. This amount is sufficient to meet the needs of the country.
So, what may be the impacts of the low harvest on our country? It is frequently expressed that the price increases alongside
with the low harvest will reflect in Turkey. How do you interpret
this possibility?
It might prove useful to give the following information on the reflection of the prices in our country, which increased due to the
low harvest in the world; As of 1st June, 2010 the USA HRW wheat
price was 191,50 $/Ton and this figure went up to 294,10 $/Ton
as of 30th September 2010 and the increase rate was 54 %. In our
country as of 1st June 2010, the price of the Anatolia Red Rough
Wheat was 555 TL/Ton, and as of 29th June 2010 it was 652 TL/
Ton with the precautions taken by the Turkish Grain Board and the
increase rate has been realized as 17 %. As can be seen from this
perspective, there has been no excessive increase in the prices in
the local market.

Buğday üretimimizin tüketimi karşılayacak düzeyde olması
nedeniyle dünyadaki rekolte düşüklüğüne bağlı olarak meydana gelebilecek fiyat artışlarından ülkemizin aşırı derecede
etkilenmeyeceği kanaatindeyiz. Bununla birlikte piyasalarda
beklenmedik fiyat dalgalanmalarının olması durumunda, Toprak
Mahsulleri Ofisi, regülasyon görevi gereği her türlü tedbiri alacak
şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

As our wheat production can meet our consumption, we believe
that our country will not be excessively affected by the price increases that may arise due to the worldwide low harvest. However, if there are unexpected price fluctuations in the markets, the
Turkish Grain Board will go on with its work to take all necessary
precautions as part of their task of regulation.

Kuraklık nedeniyle üretimin bir hayli düştüğü ve gıda krizinin
konuşulduğu 2008 yılında, buğday fiyatlarında ciddi bir yükselme meydana gelmişti. Benzer bir fiyat yükselmesi halinde
TMO’nun piyasaya müdahalede bulunacağını ifade ettiniz.
Nasıl bir müdahaleden bahsediyorsunuz?
Bugün hububat alımlarına halen devam ediliyor. Üreticilerimizden
bugüne kadar satın alınan 978 bin ton ve önceki yıldan devreden
1,3 milyon tonla birlikte TMO depolarında toplam 2,3 milyon ton
buğday stokuna ulaşılmıştır.

In 2008 when the production had dropped a lot due to the
drought and when a food crisis was being talked about, there
was a significant increase in the wheat prices. You said that if
there is a similar increase, the TGB can intervene in the market.
What kind of an intervention did you mention?
Today the grain purchase still continues. With the 978 thousand
tons purchased from our producers so far and with the 1.3 million
tons transferred from the previous year, there is a stock of 2.3 million tons in the TGB depots.

İç piyasa ve dış piyasa hareketlerini birlikte izleyen TMO’nun
depolarındaki mevcut 2,3 milyon ton buğday stokunun herhangi
bir durumda yurt içi piyasalarının düzenlenmesinde yeterli olacağı
düşünülmektedir.

TGB follows up the local and foreign market movements simultaneously and this 2.3 million tons wheat stock in the TGB depots is
believed to be sufficient in regulating the internal market if necessary.

Ayrıca 2008 yılında TMO olarak, dünya ve ülkemizde meydana
gelen aşırı kuraklık nedeniyle fiyatların yükselmesine karşılık
piyasaların dengelenmesi amacıyla, gerek iç satış ve hububat
ithalatı, gerekse Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile birlikte ithalatta
uygulanan gümrük vergisi oranlarında indirim yapılarak piyasaya
müdahale edilmiştir. Hububat piyasaları TMO tarafından günlük
olarak takip edilmektedir. Bu defa da rekolte düşüklüğüne bağlı
fiyatlarda beklenmedik artışların olması durumunda aynı yöntemlerle piyasalara müdahale edilebilecektir.

Besides, in 2008 when the prices increased due to the drought
both in the world and in our country, in order to regulate the markets TGB had intervened in the market by making tax deductions
both in local sales and in the custom tax for grains import together with the Foreign Trade Undersecretariat. The grain markets are
being followed by TGB daily. This time, if there are any unexpected
increases in the prices due to low harvest, the markets may be
intervened with the same methods.
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Buğday fiyatlarının aşırı yükselmesi halinde ithalatı da bir
çözüm olarak değerlendiriyor musunuz?
Daha önce de belirttiğim gibi TÜİK verilerine göre ülkemizin bu
yılki üretiminin yaklaşık 19,5 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizin yıllık buğday tüketim miktarı ise 18 milyon ton
civarındadır.
Buna göre, 19,5 milyon tonluk buğday üretim tahmini miktarına
2 milyon tonluk devir stokunun da ilave edilmesiyle (özel sektörün elinde bulunan miktar dahil) ulaşılan 21,5 milyon tonluk
buğday stok miktarı, tüketimimizi fazlasıyla karşılayacak düzeydedir.
Rusya Federasyonu’nun, hububat üretiminde ortaya çıkan
olumsuzluklara bağlı olarak açıkladığı hububat ihracat yasağı
ile yurtdışı piyasalarda başta buğday olmak üzere diğer ürün
gruplarının fiyatlarında artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmeler üzerine, yurt içi piyasalarda meydana gelmesi muhtemel olumsuz fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla, Bakanlığıma bağlı Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 9 ve 19 Ağustos’ta yapılan
açıklamalarla kamuoyu bilgilendirilmiş, ilgili sektörlerin ihtiyaç
duyacakları hammaddeyi temin edebilmelerini kolaylaştırmak
amacıyla ilk aşamada (25 Ağustos 2010) Avrupa Birliği’nden 330
bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin özel sektöre verilmesi sağlanmış, 6 Eylül 2010 tarihinden itibaren de, 255 bin
300 ton ekmeklik, 78 bin 700 ton makarnalık olmak üzere toplam
334 bin ton buğday satışa açılmıştır.

Do you consider import as a solution in case the wheat prices
increase excessively?
As I mentioned before, according to TÜİK data the production of
our country is estimated to be about 19.5 million tons. And the
total annual wheat consumption of our country is about 18 million tons. Thus, adding the 2 million tons transfer to the 19.5 million ton wheat production estimate (including the storage of the
private sector) the total 21.5 million tons wheat stock will be more
than enough to meet our consumption needs.
The grains export banning declared by the Russian Federation
due to the negativities arising in the grains production caused
price increases in the foreign markets, in wheat being in the forefront, and also in other product groups.
As these developments came about, to prevent price movements
likely to happen in the local markets the Turkish Grains Board connected to my Ministry made announcements on 9th and 19th
August to inform the public, and in order to make it easy for the
relevant sectors to provide the necessary raw material, it was provided that custom-free wheat of 330 thousand tons from the European Union import authority was given to the private sector in
the first stage (25th August 2010), and as of 6 September 2010,
255 thousand 300 tons of bread wheat, 78 thousand 700 tons of
drum wheat to make a total of 334 thousand tons of wheat have
been opened to sales.

Bu tedbirlere ilave olarak, 15 Eylül 2010 tarihinden itibaren
dünya fiyatları seviyesinde belirlenecek fiyatlarla mamul madde
ihracatçılarına, 73 bin tonu ekmeklik, 30 bin tonu makarnalık olmak üzere toplam 103 bin ton buğday ve 107 bin ton da arpa
olmak üzere toplam 210 bin ton hububat satışa açılmıştır.

In addition to these precautions, from 15th September 2010 on,
73 thousand tons of bread wheat, 30 thousand tons of drum
wheat, a total of 103 thousand tons of wheat and 107 thousand
tons of barely, a grand total of 210 thousand tons of grains have
been opened to sales for the finished product exporters and with
prices to be determined at world prices.

Konu ile ilgili piyasalarda yaşanan gelişmeler, ilgili diğer
kuruluşlarla birlikte tarafımızdan da yakından takip edilmekte
olup, gerektiğinde yine piyasalara müdahale edilerek, istikrar
sağlanması amacıyla gereken her türlü tedbir alınacaktır.

Any developments in the markets about this subject are being
followed by us and by the other relevant institutions and if necessary, markets will be intervened again and all precautions will be
taken to provide consistency.
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Rusya tarımsal hammadde ithalatı yapılan ülkeler arasında
ilk sıralarda yer alıyor. Rusya’nın ihracat yasağının devam
etmesi halinde gerekli ithalat için öncelikle hangi ülkeleri
değerlendirmeye almayı planlıyorsunuz?
Ülkemize yapılan ithalatlarda Bakanlığımızın ülke bazında herhangi bir yönlendirmesi bulunmamakta olup, yapılan ithalatlar tamamen uluslararası serbest piyasa koşullarına göre
gerçekleşmektedir.
Buğday rekoltesindeki düşüş Türkiye’nin un ihracatını nasıl etkiler? 2010 yılında gerçekleşmesi beklenen ya da hedeflenen
ihracat miktarı nedir?
Dünya buğday rekoltesindeki düşüş, ülkemiz un ihracatını olumsuz yönde etkilemeyecektir. Şöyle ki; ülkemizin son 5 yıllık buğday
unu ihracatına bakıldığında; 2006 yılında 1.246 bin ton, 2007
yılında 1.194 bin ton, 2008 yılında 1.197 bin ton, 2009 yılında 1.809
bin ton ve 2010 yılının 8. ayının sonunda da 1.290 bin ton olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
Ülkemiz un ihracatları 2008 yılında yaşanan fiyat dalgalanmasından
olumsuz etkilenmemişti. Bu yıl da dünyada yaşanan rekolte
düşüklüğünden olumsuz etkilenmeyeceği görülmektedir.
2010 yılı sonunda un ihracat rakamlarının 2009 yılı seviyesinde
gerçekleşeceği beklenmektedir.

Russia is in near the top among the countries, from where agricultural raw material is imported. If Russia’s export banning
continues, which countries are you planning to consider primarily?
For the export from our country our Ministry does not have any
redirecting and all import made are executed completely according to international free market conditions.
How would the low harvest in wheat affect Turkey’s flour export? What is the amount of export that is expected to actualize
or that is aimed at in 2010?
The low harvest in the world will not affect our country’s flour
export negatively. When we have a look at the last 5-year wheat
export of our country; in 2006 it was 1.246 thousand tons, in 2007
1.194 thousand tons, in 2008 1.197 thousand tons, in 2009 1.809
thousand tons and at the end of the 8th month of 2010 it has been
1.290 thousand tons.
Our country’s flour export has not been affected by the price fluctuation experienced in 2008 negatively. It is clear that it will not be
affected by the low harvest in the world this year, either.
It is expected that by the end of 2010 the flour export figures will
be at the 2009 level.

Son olarak uluslararası buğday piyasası ve Türkiye’nin bu piyasa
içindeki durumu ve yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Dünya hububat üretim, tüketim ve devir stoklarına ilişkin olarak
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) tarafından Eylül ayında yayımlanan
verilerde; özellikle buğdayda, üretimin geçen yıla göre 30 milyon
ton’luk düşüşle 644 milyon ton olarak gerçekleşeceğinin tahmin
edilmiş olmasına karşın, tüketimin 657 milyon ton olması beklenmektedir.

Finally, what would you say about the international wheat market and Turkey’s situation in this market?
In the data about the grains production, consumption and transfer stocks published by the International Grains Council (IGC) in
September, it was estimated that especially in wheat, production
would be 644 million tons with a drop of 30 million tons compared to last year, however, the consumption is expected to be
657 million tons.

Yine geçen yıldan devreden stokla birlikte bu yılki devir stok
miktarının geçen yıldan sonra en yüksek stok miktarı 183 milyon
ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemiz üretiminin 19,5 milyon ton,
tüketim miktarının ise 18 milyon ton olduğu buğdayda, dünyada
olduğu gibi ülkemiz için de herhangi bir sıkıntı olmadığı görülmektedir.

Again, together with the stocks transferred from last year, the
amount of this year’s transfer stock amount is expected to be at
about 183 million tons, the second highest amount after last year.
According to the data of the Turkish Statistical Institution (TÜİK)
the wheat production of our country is 19.5 million tons, and the
consumption is 18 million tons, so there does not seem to be any
problem neither for the world nor for our country.
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Olumsuz hava koşullarının 2009/10 sezonunda özellikle Avrupa
Birliği (AB), Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Avustralya’nın bazı
bölgelerinde buğday üretimini olumsuz etkilemesi, yeni sezonda ülkelerin dünya buğday ticaretindeki rollerini de bir miktar
değiştirecek.

The impact of the negative weather conditions on wheat production in some regions of especially the European Union (EU),
Kazakhstan, Russia, Ukraine and Australia in the 2009/10 season will change the roles of the countries in the world wheat
trade in some ways in the new season.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin Eylül ayı raporunda,
2009/10 sezonunda 126 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, Temmuz 2010-Haziran
2011 döneminde, Ağustos ayı değerinden 2 milyon ton yüksek, 2009/10’dan da 7 milyon ton düşük, 119 milyon ton olarak
öngörüyor.

In the September report of the International Grains Council (IGC)
it is forecasted that the world wheat trade that they had estimated
to be 126 million tons in the 2009/10 season, will be 2 million tons
higher than the August value in July 2010-June 2011, and 7 million tons lower than 2009/10, to be a total of 119 million tons.

Konseyin küresel buğday ticareti öngörüsünü bir önceki aya
kıyasla azaltılmasının nedeni üretimdeki düşüşler ve buna bağlı
olarak dünya buğday fiyatlarındaki kademeli artışlar.

The reasons why the Council’s global wheat trade forecast was
reduced compared to the previous month are the drops in production and connected to that, the gradual increases in the world
wheat prices.
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Konsey, Karadeniz bölgesi dışındaki ihracatçılardaki mevcutların
öngörülen talep düzeyini karşılamak için yeterli olduğunu ancak
yüksek fiyatların, özellikle Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde,
gıda ve yemlik kullanım için buğday ithalatlarını zorlaştırmasının
beklendiğini açıklıyor. Özellikle dünyanın üçüncü büyük tahıl
ihracatçısı konumundaki Rusya’nın, kuraklık ve yangınlar nedeniyle ciddi bir üretim kaybı yaşaması ve buna bağlı olarak buğday
ihracatını yılsonuna kadar yasaklaması, küresel buğday fiyatlarını
23 ayın en yüksek noktasına taşıdı.
Aslında benzer bir gerileme 2007/08 döneminde de yaşanmıştı.
Dünya buğday ticareti 2005/06 döneminde 114 milyon tona
ulaşmış, bu artış 2006/07 sezonunda da devam etmişti. Ancak
2007/08 sezonunda yine kuraklığın ve verim düşüklüğünün etkisiyle buğday fiyatlarının yükselmesi, dünya buğday ticaretinin
duraklamasına neden olmuştu.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİNİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ
Dünyanın önde gelen buğday ihracatçısı ülkelerinden ilki ABD.
ABD’nin dışındaki diğer büyük buğday ihracatçıları ise Kanada, Avustralya, AB-27, eski Sovyetler Birliği (Üç büyük buğday
ihracatçısı; Rusya, Ukrayna ve Kazakistan) ve Arjantin. Tüm bu
ülkeler dünya buğday ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını temsil
ediyor.Uluslararası buğday ihracatına belli başlı birkaç ülke hakim iken, buğday ithalatı yapan ülke sayısı bir hayli fazla. Dünya
buğday ithalatının önemli bir bölümü AB-27, Japonya, Güney
Kore ve Bre-zilya tarafından yapılmaktadır. Mısır, Cezayir, Irak, Brezilya, Meksika, Endonezya, Nijerya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin, gelecekte dünya buğday ticaretinin genişleme temelini
oluşturacağı düşünülüyor.

The Council announces that the supplies at the exporters except
those in the Black Sea region are sufficient to meet the estimated
demands but that the high prices will put the wheat import for
food and animal feed usage in difficulty especially in the developing countries in Asia. Especially in Russia, which is the third biggest grains exporter of the world, a significant loss in production
was experienced due to the drought and the forest fires and they
had banned wheat export until the end of the year in relation to
these, and this carried the global wheat prices to the highest point
of 23 months. In fact, a similar drop had been experienced in the
2007/08 season as well. The world wheat trade had reached 114
million tons in the 2005/06 period, and this increase had continued in the 2006/07 season. However, in the 2007/08 season, again
with the impact of drought and low productivity the wheat prices
had increased and caused the world wheat trade to waver.

THE SIGNIFICANT ACTORS OF THE WORLD WHEAT TRADE
The first of the world’s most prominent wheat exporting countries
is the USA. The other big wheat exporters besides the USA are
Canada, Australia, AB-27, the former Soviet Union (the three big
wheat exporters; Russia, Ukraine and Kazakhstan) and Argentina.
All these countries represent about 90 % of the world’s wheat export.Although a certain number of countries are in control of the
international wheat export, the number of countries that import
wheat are quite many. A significant part of the world wheat import is done by AB-27, Japan, South Korea and Brazil. It is believed
that Egypt, Algeria, Iraq, Brazil, Mexico, Indonesia, Nigeria and the
other developing countries will form the basis for the expanding
of the world wheat trade in the future.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

THE UNITED STATES OF AMERICA

Amerika Birleşik Devletleri, dünya buğday üretiminin sadece
yüzde 10’unu (1993/94-2007/08 ortalaması) üretiyor olsa da sürekli dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda.1960’ların başından
bu yana ABD’nin buğday ihracatında keskin bir dalgalanma var.
1981-1982 yıllarında ihracatta 48 milyon tona ulaşan ABD, 2002
yılında bunun tam tersine 23 milyon tona düştü. Son 10 yılda ABD
buğday ihracatı sadece iki kez 30 milyon tonu aştı. 20 yıl boyunca
yıllık bazda en yüksek rakama 2007/08 sezonunda ulaşan ABD,
bu dönemde 34 milyon ton buğday ihracatı gerçekleştirdi. Uzun
yıllardır dünya buğday piyasasında hem ihracat hacmi hem de fiyat belirleme anlamında üstünlüğünü koruyan ABD, ilk kez 20082009 hasat sezonunda, liderliğini eski Sovyet ülkelerine kaptırdı.
2008/09 döneminde 26,5 milyon ton buğday ihraç eden ABD’nin
dünya buğday piyasalarındaki rolü 1/3’ten yüzde 22’ye geriledi.

Although the United States of America only produces 10 per cent
(1993/94-2007/08 average) of the world wheat production, they
are constantly in the standing of the world’s biggest exporter.
Since the beginning of the 1960 s there is a sharp fluctuation in
the wheat export of the USA. The USA that reached 48 million
tons in export in the years 1981-1982 dropped to 23 million tons
in 2002, exactly to the contrary of the former situation. The USA
wheat export exceeded 30 million tons only twice in the last 10
years. The USA that reached the highest figure in 2007/08 on an
annual basis over 20 years and had a wheat export of 34 million
tons wheat export in this period. The USA was maintaining their
superiority both in the meaning of export volume and also price
setting fields in the world wheat market for long years but for the
first time in the 2008-2009 harvest season their leadership was
taken over by the former Soviet countries. The role of the USA in
the world wheat markets that exported 26.5 million tons in the
2008/09 period went back to 22 per cent from one third.

KANADA
Dünya buğday ticaretinin ABD’den sonraki değişmez aktörlerinden biri olan Kanada, son 5 yıldaki en büyük ihracatını 19,2 milyon tonla 2006/07 sezonunda gerçekleştirdi. 2007/08 sezonunda
yaklaşık 3 milyon tonluk bir ihracat düşüşü yaşayan Kanada, sonraki yıllarda belirli bir artış kaydetmiş olsa da 2007/2008 sezonundaki ihracat miktarını henüz yakalayamadı. 2008/09 ve 2009/10
sezonlarında 18 milyon tonluk ihracat gerçekleştiren Kanada’nın
2010/11 döneminde 17,5 milyon ton ihracat gerçekleştirmesi
bekleniyor.

CANADA
Canada that is one of the indispensable actors of the world wheat
trade after the USA realized its biggest export over the last 5 years
in the 2006/07 season with 19.2 million tons. Canada that experienced an export drop of about 3 million tons in the 2007/08 season had a certain increase in the years after this, but it still could
not reach the exporting amount of 2007/2008.
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AVUSTRALYA
2007/08 sezonu hariç her sezonda istikrarlı bir ihracat artışı
gerçekleştiren Avustralya’nın 2006/07 dönemindeki ihracat
miktarı 11,2 milyon ton olarak gerçekleşti. 2007/08 yılında yaklaşık
4 milyon tonluk düşüşle 7,4 milyon ihracat gerçekleştiren Avustralya, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında 13 milyon ton ihracat
gerçekleştirdi. Avustralya’nın 2010/11 sezonunda gerçekleştireceği
tahmin edilen ihracat miktarı ise 15,5 milyon ton.

AB-27
Avrupa Birliği ülkeleri hem ihracat hem de ithalat anlamında
dünya buğday ticaretinde ilk sıralarda yer alıyor. 2006/07 sezonunda 13,8 milyon ton ihracat gerçekleştiren AB ülkeleri, bir sonraki sezonda yaklaşık 1,5 milyon tonluk düşüşle 12,2 milyon ton
ihracat gerçekleştirdiler. 2008/09 sezonunda 25,3 milyon tonla ihracatta önemli bir sıçrama gerçekleştiren AB ülkeleri, 2009/10 sezonunda yaklaşık 3 milyon tonluk düşüşle 22,1 milyon ton ihracat
gerçekleştirdi. 2010/11 sezonunda 21 milyon ton ihracat beklenen AB ülkelerinin ithalat oranı ise 2006/07 sezonunda 5,2 milyon
ton, 2007/08 sezonunda 6,9 milyon ton, 2008/09 sezonunda 7,7
milyon ton olarak gerçekleşti. AB ülkelerinin 2009/10 sezonunda
5,4 milyon ton olan ithalat miktarının, 2010/11 sezonunda 5,5 milyon ton olacağı öngörülüyor.

RUSYA, UKRAYNA, KAZAKİSTAN
Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’dan oluşan eski Sovyet ülkelerinin
dünya ihracat piyasasındaki toplam payları ABD’nin önüne geçiyor. Rusya öncülüğünde buğday alanında işbirliği yapan birkaç ülkenin toplam buğday ihracatı, 2008-2009 döneminde 31,8 milyon
tonla rekor düzeye ulaştı. Bu rakam, aynı dönemde 127 milyon ton
olan dünya toplam buğday ihracatının dörtte birini oluşturuyor.
Bu verilere göre, eski Sovyet ülkelerinin ihracatında, 2007/08 sezonuna göre yüzde 50’lik bir artış söz konusu.
Ancak 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 Eylül ayındaki
açıklamasına göre 90 milyon tonluk tahıl rezervine ulaştı.
Rusya’nın uluslararası tahıl ticaretindeki etkinliği son derece yüksek. 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. Yani Rusya’nın ihracat
yasağı, dünya buğday pazarındaki diğer ülkelere 17.5 milyon tonluk bir fırsat sundu.

Canada had an export of 18 million tons in the 2008/09 and
2009/10 seasons and it estimated that it will realize an export of
17.5 million tons export in the 2010/11 period.

AUSTRALIA
Australia that had been having a consistent export increase every
season except the 2007/08 period had an export of 11.2 million
tons in the 2006/07 period. In the 2007/08 years Australia had an
export of 7.4 million tons, with a drop of about 4 million tons and
in the 2008/09 and 2009/10 seasons they had an export of 13 million tons. It is estimated that Australia will have an export of 15.5
million tons in the 2010/11 season.

AB-27
The European Council countries rank among the first in the world
wheat trade both in the meaning of export and also import. In the
2006/07 season they had had an export of 13.8 million tons and
the next season they realized 12.2 million tons of export, with a
drop of about 1.5 million tons. The EU countries made an important leap in export with 25.3 million tons in the 2008/09 season,
and in the 2009/10 season they had an export of 22.1 million tons,
with a drop of about 3 million tons. It is expected that they will
have an export of 21 million tons in the 2010/11 season and their
import ratio is 5.2 million tons in the 2006/07 season, 6.9 million
tons in the 2007/08 season, and 7.7 million tons in the 2008/09
season. It is estimated that the export of the EU countries that was
5.4 million tons in the 2009/10 season will be 5.5 million tons in
the 2010/11 season.

RUSSIA, UKRAINE, KAZAKHİSTAN
The total share of the former Soviet countries, Russia, Ukraine and
Kazakhstan in the world export market exceeds the USA. The total wheat export of some countries that collaborate in the field of
wheat in the leadership of Russia was at a record level with 31.8
million tons in the 2008-2009 period. This figure constitutes one
fourth of the total world wheat export that was 127 million tons
in the same period. According to these data, there is a 50 per cent
increase in the export of the former Soviet countries compared to
the 2007/08 season.
However, Russia that takes place among the important grains
exporting countries of the world had significant losses in grains
harvesting due to the excessively hot summer season, drought
and the forest fires this year. Russia banned export on the crops
products due to product shrinking until 31 December 2010 and
according to the declaration of Yelena Skrınnik, Minister of Agriculture, in September, reached a grains stock of 90 million tons.
Russia’s activity in the international grains trade is very high. The
reason is that when Russia experienced loss in production due to
the drought and fires and when they banned export for grains
products until the end of 2010 , there was a serious reaction in the
world grains markets. After Russia declared their export banning,
especially the wheat prices had a serious trend of increase that
caused concerns worldwide. According to the 2010 report prepared by the Russian Flour Federation before the export banning,
in the 2010/11 period the wheat export of the Russian Federation
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Rusya gibi Ukrayna ve Kazakistan da olumsuz hava koşullarından
etkilenen ve ihracata kısıtlamalar getiren ülkeler arasında. 2009/10
sezonunda 7,8 milyon ton ihracat gerçekleştiren Kazakistan’ın
2010/11 sezonunda 6,5 milyon ton ihracat gerçekleştireceği
öngörülüyor. Bu üretimin 8 milyon tonu ihraç edilecek.
Ukrayna’da ise 2009/10 sezonunda 9,3 milyon ton ihracat
gerçekleştirildiği, 2010/11 öngörüsünün ise 6 milyon ton olduğu
belirtiliyor.

ARJANTİN
Buğdayda dünyanın başlıca 5 büyük ihracatçısından biri olan
Arjantin’de Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 12 Ekim
2010 tarihli verilerine göre; buğday ihracatı 2009/10 döneminde
5.5 milyon ton olarak gerçekleşti. 2010/11 döneminin öngörüsü
ise 7 milyon ton
Ancak geçtiğimiz yıllardaki kuraklığın tahıl üretiminde önemli
verim kayıplarına neden olması, ihracatı da bir miktar etkiledi.
Yakın zamana kadar Arjantin’in ihracatında çok fazla bir yere
sahip olmayan buğday unu ihracatı, son yıllarda hızlı bir artış
gösterdi. 2006 yılında 152.813 ton toplam buğday unu ihracatı
gerçekleştiren Arjantin, 2009 yılında bu miktarı 931.498 tona
çıkardı. Ancak kuraklığın da etkisiyle Ocak-Haziran 2010 döneminde, 2009 yılının aynı dönemine kıyasla buğday unu ihracatında
yıllık bazda yüzde 16.2’lik bir düşüş yaşandı.
2010/11 sezonunda yaklaşık 12 milyon ton buğday üretiminin
öngörüldüğü Arjantin’in, yeni dönemde, özellikle Rusya’nın ihracat yasağından dolayı, dünya buğday ihracatında daha da aktif rol
alacağı ve Rusya’nın boşluğunu dolduracak ülkelerden biri olacağı
düşünülüyor.

would be at the same level as the previous year, as 17.5 million
tons. In other words, Russia’s export banning offered an opportunity of 17.5 million tons to the other countries in the world wheat
market. Ukraine and Kazakhstan, like Russia, are among the countries affected by the negative weather conditions and they also
brought restrictions for export. In the 2009/10 season Kazakhstan
had an export of 7.8 million tons and it is estimated that in the
2010/11 season they will have an export of 6.5 million tons export.
8 million tons of this production will be exported. It is stated that
in Ukraine in the 2009/10 season there has been an export of 9.3
million tons and that the 2010/11 forecast is 6 million tons.

ARGENTINA
According to the data of 12 October 2010 of the Ministry of Agriculture, Breeding and Fishery of Argentina that is one of the 5
world’s biggest wheat exporters, the wheat export in the 2009/10
period was 5.5 million tons. The estimate for 2010/11 period is 7
million tons. However, when the drought in the previous years
caused significant productivity losses, export also was affected.
The wheat flour export that did not have an important place in Argentina’s export until recently, displayed a fast increase in the recent years. Argentina that had a total of 152.813 tons wheat flour
export in 2006 raised this figure to 931.498 tons in 2009. However,
with the effect of drought in the January-June 2010 period there
was a drop of 16.2 per cent in wheat flour export compared to the
same period in 2009. In Argentina in the 2010/11 season it is forecasted that there will be about 12 million tons of wheat production and that in the new season, they will have a more active part
in the world wheat export, especially after the export banning of
Russia, and that they are one of the countries that will fill the gap
because of Russia.
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ÜLKELERİN DÜNYA BUĞDAY TİCARETİNDEKİ PAYLARI
Başlıca 5 buğday ihracatçısı ülkenin dünya buğday ihracatı içindeki paylarına bakıldığında, 2007/08 sezonunda 34.2 milyon ton ile
zirve yapan ABD’nin ihracat payı, son iki sezonda ciddi bir azalışa
dönüşmüş durumda.
AB-27’nin son iki yılda ABD’nin göstermiş olduğu azalışı kapatması
yönündeki çabalarının sadece 2008/09 sezonunda korunabildiği
(25.3 milyon ton), 2009/10 sezonunda ise yaklaşık 3 milyon ton
azalışla 22.1 milyon ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Arjantin’in son iki yılda çok ciddi pazar kaybı yaşadığı,
Avustralya’nın 2008/09 sezonunda yakaladığı 13.4 milyon tonluk
ihracatını, 2009/10 sezonunda istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği
gözlemlenmektedir. Bu beş ülkenin dünya ihracatından aldıkları
pay 2005/06 sezonunda son beş yılın rekoru olan % 76.4 olurken,
bu oran 2007/08 sezonunda % 73.6’ya inmiş ve 2009/10 sezonunda ise % 66 olarak gerçekleşmiştir.

THE SHARES OF THE COUNTRIES IN THE WORLD WHEAT TRADE
When the prominent 5 wheat exporting countries’ shares in the
world wheat export are considered, the share of the USA that
was at the peak in the 2007/08 season with 34.2 million tons has
dropped significantly over the last two seasons.
Although the EU-27 showed efforts to close the gap caused by
the USA during the last 2 years, it is observed that it could only
be maintained in the 2008/09 season (25.3 million tons), and in
the 2009/10 season it dropped by about 3 million tons and was
22.1 million tons. It is also observed that in the last two years Argentina experienced a very significant market loss, that Australia
continued their 13.4 million tons of export they reached in the
2008/09 season consistently in the 2009/10 season as well. The
share of these five countries from the world export in the 2005/06
season was 76.4 % with a record of the last five years but this ratio
dropped to 73.6 % in the 2007/08 season and was 66 % in the
2009/10 season.
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Bu analize Karadeniz ülkelerinin de alınması halinde, ihracat pazarları azalan ülkelere ikame olarak Rusya, Ukrayna ve
Kazakistan’ın pazar paylarını arttırdığı gözlemlenebilir. Rusya,
2005/06 – 2006/07 dönemlerinde 10 milyon ton ihracat yaparken,
bu tutar 2008/09 – 2009/10 döneminde 20 milyon tona yaklaşmış
durumda.
Ukrayna’da ise özellikle son iki sezonda rekor ihracat performansı
dikkat çekici olmuş ve bu iki ülkenin dünya buğday ihracatından
aldığı ortalama paylar sırasıyla Rusya’da % 14.75, Ukrayna’da
% 10.95 olmuştur.Dünya buğday ihracatına baktığımızda, beş
ihracatçı ülkeden sadece AB-27 ülkelerinin ithalatının ciddi bir
miktara ulaştığı gözlemlenmektedir.

When the Black Sea countries are included in this analysis, it may
be observed that to substitute the countries whose export markets dropped, Russia, Ukraine and Kazakhstan increased their
market shares. In the 2005/06 – 2006/07 periods Russia had an export of 10 million tons and this figure approached 20 million tons
in the 2008/09 – 2009/10 period. In Ukraine, especially in the last
2 seasons the record export performance caught attention and
the average shares of these two countries form the world wheat
export have been successively in Russia 14.75 %, and in Ukraine
10.95 %.

İthalat açısından ilk beş ülkeye bakıldığında ise son 5 yılda dengeli
bir seyir gözlemleniyor. Türkiye’nin özellikle 2006/07 döneminden itibaren mamul madde ihracatında kullanılmak üzere buğday
ithalatında 10. sıradaki ülke olarak rol oynadığı görülmektedir.
Son yıllarda, Rusya’dan yapılan ithalat dikkat çekmektedir.

When we have a look at the world wheat export, it is observed that
only the EU-27 countries’ from among the five exporting countries
export reaches a significant amount. When we have a look at the
first five countries form the point of import, a consistency is observed in the last 5 years. It is also observed that Turkey, especially
from the 2006/07 period on, has been a role in the wheat import
for finished product export usage ranking 10th. The import of
Russia in the recent years also attracts attention.

Dünyada başlıca buğday üreticisi ülkeler, aynı zamanda en fazla
un üretimi yapan ülkeleri de oluşturmaktadır. Ancak, üretimde
söz sahibi olmayan, yoğun ithalat yapan bir ülke olarak Japonya,
dünyanın önemli un üreticisi ve ticaretini yapan ülkeler arasında
yer almaktadır.

The prominent wheat producing countries in the world also constitute the countries that produce the most flour. However, Japan,
a country that does not have a say in production and has intensive
import, is among the world’s most important flour producing and
trading countries.

BUĞDAY EŞDEĞERİ OLARAK DÜNYA UN TİCARETİ

WORLD FLOUR TRADE AS EQUIVALENT TO WHEAT

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 2004-2007
yılları arasını kapsayan verilerine göre buğday eşdeğeri bir ürün
olan unda, dünya ticaretinin ilk yirmi sıralamasında Avrupa Birliği
(AB) ilk sırada yer alıyor.

According to the 2004 – 2007 data of the United Nations Food and
Agriculture Organization (FAO), the European Union (EU) ranks
the first among the first twenty in flour, a product equivalent to
wheat.

Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, ispanya, İngiltere ve Hollanda
FAO’nun 2004-2007 yılları arasını gösteren verilerine göre, ele
alınan yıllar için önemli ihracatçı ülkeler arasında yer alıyor. AB’nin,
ilk yirmi sıralaması içerisinde yer alan ülkeleri, 2004 ve 2006
yıllarında 3.264 milyon ton, 2005 yılında 3.067 milyon ton ihracat
yaparken, 2007 yılında Kazakistan ve Arjantin’in performansındaki
yükseliş nedeniyle pazar payını bir ölçüde yitirmiş ve 2.698 milyon
tonda kalmıştır.

According to FAO’s 2004 – 2007 data, France, Belgium, Germany,
Italy, Spain, England and the Netherlands are among the important exporting countries for those years. The countries of the EU
that are among the first twenty had exports of 3.264 million tons
in 2004 and 2006, in 2005 it was 3.067 million tons, but in the
year 2007, because of the performance increase of Kazakhstan
Argentina they lost some part of their market share and had 2.698
million tons export.

AB ülkeleri dışında, Orta Asya ve Uzak Doğu Asya’dan Rusya,
Japonya, Avustralya, Pakistan, Hindistan, Çin, Malezya ve Endonezya un ihracatında ilk yirmide yer alıyor. Kuzey Amerika’dan
ABD ve Kanada, Afrika ve Kuzey Afrika’dan ise B.A.E, Umman,
Tunus, Fas ve Tanzanya yine dikkat çeken un ihracatçısı ülkeler
arasında bulunuyor.

Besides the EU countries, Russia, Japan, Australia, Pakistan, India,
China, Malaysia and Indonesia from Central Asia and the Far East
are among the first twenty in flour export. The USA and Canada
from North America, and UAE, Oman, Tunisia, Morocco and Tanzania from Africa and North Africa are among the countries that
attract attention with their flour export.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ

TURKEY’S PLACE IN THE WORLD FLOUR TRADE

Türkiye’nin yıllık üretim ve stok miktarları, iç tüketime yetecek
miktarda olmakla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar ve kaliteli
buğday arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı özel sektörün ilave
taleplerinin karşılanması amacıyla, unun en önemli hammaddesi olan buğdayın ithalatı yapılıyor. Un ihracatında son yıllarda
yaşanan olumlu gelişmeler de kaliteli buğday ithalatı ihtiyacını
açıklar nitelikte. Miktar olarak yapılacak bir sıralamada ise Türkiye,
2007 yılı hariç sürekli birinci sırada yer alacaktır.

Although Turkey’s annual production and stocks are sufficient
for domestic consumption, due to the seasonal fluctuations and
problems in supplying quality wheat, wheat that is the most important raw material of flour is imported to meet the additional
demands of the private sector.
The positive improvements in flour export tin the recent years
also make clear the need for quality wheat import.
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2008 – 2009 yıllarındaki ihracat performansı dikkate alındığında,
2008 yılında 1.213 milyon ton ihracatı ve 617.975 bin Dolar’lık
satış potansiyeli; 2009 yılında ise 1.806 milyon ton ihracatı ve
581.470 bin Dolar’lık satış potansiyeli ile Türkiye yine ilk sıralarda
yer almaya aday.
2005 yılından itibaren, Türkiye ve Kazakistan’ın AB ülkeleri
arasında yer alan yedi ülkenin ihracat potansiyeline ulaştığını
ve 2006 – 2007 yıllarında geçtiğini ve Uzak Doğu Asya’da ise Çin
ve Pakistan’ın ele alınan dönem zarfında istikrarını sürdüren bir
pazar olarak dikkat çektiğini görmekteyiz. 2000 – 2010 (Haziran)
yılları arasında Türkiye’nin ihraç pazarlarına baktığımızda ise Orta
Doğu, Uzak Doğu Asya ve Afrika ülkelerinin ilk 50 sıralamasında
yer aldığını görmekteyiz. 2004 yılında itibaren en önemli ihracat
pazarımız Irak’tır.
Dünyadan ihracat şampiyonu olduğumuz 2005 yılında toplam
ihracatımızın % 58’ni Irak’a yapmış bulunmaktayız. Diğer ülke
grupları arasında son beş yılı dikkate aldığımızda Endonezya, Filipinler, Sudan, Libya, İsrail, Malezya, Güney Kore, Tayland, B.A.E,
Madagaskar, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, Filistin, Eritre, Arnavutluk, Maldivler, Cibuti ve Küba önemli yer almaktadır. Türkiye,
FAO’nun 2004-2007 yılları arasını kapsayan verilerine göre; bu
yıllar içinde değer olarak yapılan hesaplamalarda 2005 yılında birinci, 2006 – 2007 yıllarında ikinci ve 2004 yılında da üçüncü sırada
yer alıyor.
According to FAO’s data of 2004 – 2007, in calculations over values Turkey ranks the first in 2005, the second in the years 2006
– 2007and the third in the year 2004. In a ranking over amounts
Turkey will constantly be the first in the ranking except 2007.
When Turkey’s exporting performance in the years 2008 – 2009 is
considered, in 2008 she has 1.213 million tons export and a sales
potential of 617.975 thousand dollars, in 2009 she has 1.806 million tons of export and a sales potential of 581.470 thousand dollars and thus, the country is again a candidate for ranking at the
top lines.
We observe that, from the year 2005 on, Turkey and Kazakhstan
reach the export potential of the seven countries among the EU
countries and exceed them in the years 2006 – 2007 and that China and Pakistan in the Far East attract attention maintaining their
consistency in the period covered.
When we have a look at the export markets of Turkey between the
years 2000 – 2010 (June), we can see that the country ranks among
the first 50 of the Middle East, Far East Asia and Africa countries.
From 2004 on, our most important export market has been Iraq.
In 2005 when we were the export champion of the world we
had made 58 % of our total export to Iraq. When we consider the
last five years for the other countries, Indonesia, the Philippines,
Sudan, Libya, Israel, Malaysia, South Korea, Thailand, UAE, Madagascar, Georgia, Azerbaijan, Algeria, Palestine, Eritrea, Albania,
the Maldives, Djibouti and Cuba are among the most important
ones.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 23 Eylül 2010 tarihli son
raporunda; 2009/10 sezonunda 1,787 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat üretimini Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Ağustos ayı öngörüsünden 4
milyon ton ve 2009’dan 46 milyon ton düşük 1,741 milyon ton
düzeyde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

In the last report of 23rd September, 2010 of the International
Grains Council (IGC) they estimate the world grains production
that they had envisaged to have been actualized as 1.787 million tons in the 2009/10 season to be 4 million tons less in July
2010/June 2011 season than the August estimate and 46 million tons less than 2009, to be realized as 1.741 million tons.

Konsey; bu yılın BDT ve Avrupa’daki keskin bir şekilde azalan rekoltelerinin, birbirini takip eden üç stok biriktirici yılı tersine çevirerek, küresel hububat arzlarında %1.2 oranında bir düşmeye
katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

The Council has stated that the harvests that sharply decreased in
BDT and Europe this year have turned around the successive three
stock making years and contributed to a decrease in the global
grains supplies by 1.2 %.

Dünya hububat üretimi öngörüsünün geçen aydan azaltmasının
nedeninin ABD’de mısır ve BDT bölgesinde buğday için aşağı
doğru yapılan revizyonların Avustralya’da iyileşen görünüm ile
dengelenmekten fazla olması olarak ifade edilmiştir. Buğday ve
arpa üretimindeki önemli azalmaların mısırdaki ikinci bir yükselmeyi dengeleyeceğini ancak mısır için beklentilerin az bir
şekilde azaltıldığı açıklanmıştır. Kuzey Amerika, Avrupa ve BDT
bazı bölgelerindeki zor yetiştirme ve hasat koşullarının yüksek-kaliteli buğday ve maltlık arpa arzlarını etkilediği yorumu
yapılmıştır.

The reason for the decrease in the world grains production estimate compared to last month has been expressed as being due
to the excess in balance of the downward revisions for corn in the
USA and wheat in the BDT region with the recovering appearance
in Australia. It has been explained that the significant decreases
in wheat and barley production will balance a second increase in
corn, but that the expectations for corn have been somewhat reduced. An interpretation has been made that the difficult growth
and harvesting conditions in North America, Europe and some
countries in the BDT region affected the supply of high quality
wheat and malt barley.

IGC; 2009/10 sezonunda 1,766 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat tüketimini, Temmuz
2010/Haziran 2011 sezonunda, Ağustos ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2009/10 sezonundan %0.6 oranında (14 milyon ton)
yüksek 1,780 milyon ton olarak öngörmektedir.
Konsey; küresel hububat tüketimindeki artışın önceki yıllar ile
kıyaslandığında bir yavaşlama işareti gösterdiğini belirtmiştir.
Endüstriyel kullanımdaki genel büyüme hızının, özellikle ABD’de
etil alkol için olmak üzere, yavaşladığı ifade edilmiştir.

In 2009/10 season ICG had estimated the global grains consumption to have been 1.766 million tons, and forecasts that in July
2010/June 2011 season it will be 1 million ton more than the August estimate and 1.780 million tons more than 2009/10 season,
that is by 0.6 % (14 million tons). The Council has stated that when
the increase in grains consumption is compared to previous years,
it gives a sign of slowing down. They have also expressed that the
general growing pace in industrial usage, especially in the USA for
ethyl alcohol, has slowed down.
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Hayvan yemi sektöründe mısır kullanımının artmasının beklendiği,
buğday kullanımının muhtemelen kararlı, sabit kalacağı ancak
bu durumun arpa ve diğer hububatlardaki azalmalar tarafından
fazlasıyla dengeleneceği yorumu yapılmıştır. IGC; 2009/10 sezonunda 239 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda,
Ağustos ayından 5 milyon ton yüksek ancak geçen sezondan 2
milyon ton düşük, 237 milyon ton olarak öngörmektedir.

The interpretation is that in the animal feed sector it is expected
that corn usage will increase, wheat usage will probably stay consistent and the same, but that this situation will be balanced excessively by the decrease in barley and the other grains. IGC had
estimated the global grains trade to be 239 million tons in 2009/10
season, and they forecast it to be 5 million tons more than August
in July 2010/June 2011 season, but 2 million tons less than last
season, as 237 million tons.

Konsey; küresel hububat ticaretinin 2010/11’de çoğunlukla azalan
buğday yüklemeleri nedeniyle düştüğünü belirtmiştir. Hububat
ticareti öngörüsünün Ağustos ayından 5 milyon ton yükseltilmesinin nedeninin AB, Rusya ve Alt-Büyük Sahra Afrika için yapılan
yukarı doğru revizyonlar olduğunu ifade edilmiştir. Avustralya,
Kanada ve ABD’yi de içeren birçok ülkenin ihracat öngörülerinin
yükseltildiği açıklanmıştır.

The Council has stated that the global grains trade has dropped
in 2010/11 due to the wheat loadings that usually decrease. The
reason for the grains trade estimate to go up by 5 million tons
since August has been given as the upward revisions for EU, Russia, and the Lower – Great Sahara Africa. It has been explained that
in many countries including Australia, Canada and the USA the
export estimates have gone up.

Kuraklıktan etkilenen Karadeniz bölgesinin ihracatlarındaki keskin bir düşmenin görüleceği bir yılda toplam mevcutların hala
yeterli olduğu yorumu yapılmıştır. Bir bütün olarak, Kazakistan,
Rusya ve Ukrayna’dan buğday ve iri taneli hububat yüklemelerinin 2009/10’a kıyasla 27 milyon ton düşeceği ve bu düşmenin
yaklaşık yarısının ABD tarafından tedarik edilmesinin olası olduğu
ifade edilmiştir.

The interpretation was that in a year when the export in the Black
Sea region impacted by drought will decrease sharply, the total
supply is still sufficient. It has also been expressed that as a whole,
the loading of wheat and large grains from Kazakhstan, Russia and
Ukraine will decrease by 27 million tons compared to 2009/10 and
about half of this decrease may be supplied by the USA.

IGC; 2009/10 sezonunda 392 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya dönem sonu hububat stoklarını, Temmuz
2010/Haziran 2011 sezonu sonunda, Ağustos ayı öngörüsünden 3
milyon ton yüksek ancak bir önceki sezondan 39 milyon ton düşük,
353 milyon ton olarak öngörmektedir. Konsey; üç üretim fazlası
yıldan sonra küresel hububat tüketiminin üretimi aşması beklentisi ile başta Rusya ve ABD’de olmak üzere çoğunlukla dünyanın
önemli ihracatçılarındaki azalmalar nedeniyle 2010/11’de küresel
dönem sonu hububat stoklarının azalmasının öngörüldüğünü
belirtmiştir.
Bununla birlikte, toplam devir stoklarının son 10 yılda önceleri
görülen düşük düzeylerin önemli derecede üzerinde kalacağı ifade edilmiştir. IGC, başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2009/10 sezonunda
151 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu
hububat stoklarının 2010/11 dönemi sonunda, Ağustos ayından 8
milyon ton ve 2009’dan da 37 milyon ton düşük olarak, 114 milyon
ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

IGC had estimated the world end-of-the-season stocks to realize
as 392 million tons in the 2009/10 season, and now they envisage
that at the end of July 2010/June 2011 season, it will be 3 million
tons more than the August estimate but 39 million tons less than
the previous season, as 353 million tons.
The Council has stated that with the expectation of an excess in
global grains consumption after three excess production years,
Russia and the USA being in the forefront, it was envisaged that in
2010/11 the global season end grains stocks would decrease due
to the world’s important exporters’ decreases.
However, it has been expressed that the total transfer stocks will
be significantly over the low levels observed in the last 10 years.
IGC estimates that season end grains stocks envisaged to be 151
million tons at the end of the 2009/10 season by the prominent
exporters (EU, USA, Argentina, Australia, Canada, Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine) will be 8 million tons less than August at
the end of 2010/11 period, and 37 millions less than 2009, thus, as
114 million tons.

Dünya Hububat Durumu, Milyon Ton / World Grains Situation, Million Ton
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DÜNYA BUĞDAY DURUMU

WORLD WHEAT SITUATION

2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu
IGC, son raporunda; 2009/10 sezonunda 677 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiği tahmin edilen dünya buğday üretimini de Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Ağustos ayından değişmeden
ancak 2009/10’dan 33 milyon ton az, 644 milyon ton miktarda
öngörmektedir.

2010/11 Season Supply and Demand Situation
In their last report, IGC forecasts that the world wheat production
estimated to have been realized as 677 million tons in 2009/10
season will be not different from August but 33 million tons less
than 2009/10 in July 2010/June 2011 period, as 644 million tons.

Konsey; Kuzey Yarıkürede hasatların son aşamalarına girdiğini
belirtmiş ve üretim öngörüsü geçen seneden düşük olmasına
karşın bu düzeyde gerçekleştiği takdirde hala üçüncü en yüksek rekor olabileceği yorumunu yapmıştır. Rusya ve Pakistan için
azalan tahminlerin Avustralya’da iyileşen beklentiler tarafından
dengelendiği ifade edilmiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 649 mil-yon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday tüketimini Temmuz 2010/Haziran 2011
döneminde, Ağustos ayından değişmeden ancak 2009/10’dan 8
milyon ton yüksek, rekor 657 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini
öngörmektedir. IGC, 2009/10 sezonunda 126 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Ağustos ayı değerinden 2
milyon ton yüksek ancak 2009/10’dan 7 milyon ton düşük, 119
milyon ton miktarda öngörmektedir. IGC, 2009/10 sezonunda 196
milyon ton düze-yinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem
sonu buğday stoklarının Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde,
Ağustos ayından 1 milyon ton ve 2009/10 sonundan 13 milyon
ton düşük, 183 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir. Konsey, öngörülen dünya dönem sonu stoklarının son 10
yılın üçüncü en fazla stoğu olacağı yorumunu yapmıştır.
IGC, başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada,
Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2009/10 sezonunda 69.7 milyon
ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday
stoklarının 2010/11 dönemi sonunda, Ağustos ayından 2.1 milyon
ton ve geçen sezon sonundan 14 milyon ton düşük olarak 53.8
milyon ton miktarda gerçekleşmesini beklemektedir.

DÜNYA PİRİNÇ DURUMU
2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu
IGC, 23 Eylül 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda
440 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya pirinç üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Ağustos
ayından 2 milyon ton düşük ancak 2009/10’dan 14 milyon ton fazla, rekor 454 milyon ton miktarda öngörmektedir.

The Council stated that it is the final stages of harvesting in the
Northern Hemisphere and although the production forecast is
lower than last year, if it is actualized at this level, it will still be the
third highest record.
The estimates decreasing for Russia and Pakistan are balanced
with the recuperating expectations in Australia. IGC had estimated
the world wheat consumption to be 649 million tons in 2009/10
season, and they forecast that in July 2010/June 2011 period, it
will not be different from August but 8 million tons more than
2009/10, as a record of 657 million tons.
IGC had estimated that in 2009/10 season the world wheat trade
had been 126 million tons, and they forecast that in July 2010/June
2011 period it will be 2 million tons more than the August value,
but 7 million tons less than 2009/10, and as 119 million tons.
IGC had estimated that in 2009/10 season the world season end
wheat stocks would have been 196 million tons, and they expect
that it will be 1 million ton less than August in July 2010/June
2011 period, and 13 million tons less than the end of 2009/10, as
183 million tons.
The Council has interpreted the estimated world season end
stocks as the third biggest stock of the last 10 years. The prominent exporters had envisaged (EU, USA, Argentina, Australia, Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine) that the season end wheat
stocks had been 69.7 million tons in 2009/10 season, and IGC expects them to be 2.1 million tons less than August at the end of
the 2010/11 period, and 14 million tons less the previous season,
as 53.8 million tons.

WORLD RICE SITUATION
2010/11 Season Supply and Demand Situation
In their last report of 23 September 2010, IGC forecast the world
rice production estimated to have been 440 million tons in the
2009/10 season, 2 million tons less than August in July 2010/June
2011 period, but 14 million tons more than 2009/10, and as a record of 454 million tons.

Konsey; dünya pirinç üretimi öngörüsündeki artışın büyük
kısmının Hindistan’da beklentilerin çok iyileşmesine atfetmiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 440 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya pirinç tüketimini Temmuz 2010/Haziran
2011 döneminde, Ağustos ayından 1 milyon ton düşük ancak
2009/10’dan 9 milyon ton (yaklaşık %2 oranında) yüksek, 449 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir.

The Council has referred a big part of the increase in the world rice
production to the extensive recuperation of expectations in India.
IGC, in 2009/10 season, had estimated the world rice consumption to be 440 million tons, and forecast that in July 2010/June
2011 period it will be 1 million ton les than August, but 9 million
tons (app. 2%) more than 2009/10, as 449 million tons.

Konsey; dünya pirinç tüketiminin 2009/10’da yavaşladıktan sonra 2010/11’de tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasının
beklendiğini belirtilmiştir.

The Council stated that after the world rice consumption slowed
down in 2009/10, in 2010/11 it is expected that it will reach the
highest value of all times.
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IGC, 2010 takvim yılında 29.8 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya pirinç ticaretinin 2011 takvim yılında, Ağustos
ayı öngörüsünden değişmeden ancak içinde bulunduğumuz
yıldan 1 milyon ton yüksek, 30.8 mil-yon ton miktarda öngörmektedir.
Konsey; ticaretteki artışın Asya ve Afrika’ya olan büyük yüklemelerin sonucu olduğunu belirtmiştir. IGC, 2009/10 sezonunda 90
milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem
sonu pirinç stoklarının Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde,
Ağustos ayından 2 milyon ton düşük ancak 2009/10 sonundan
5 milyon ton yüksek, 95 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini
beklemektedir.
Konsey, dünya dönem sonu stok değerinin 5 li-der pirinç
ihracatçısı ülkenin stoklarındaki %19’luk yükselmeyi de içerdiğini
belirtmiştir.

DÜNYA MISIR DURUMU
2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu
IGC, son raporunda; 2009/10 sezonunda 810 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya mısır üretimini ise Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Ağustos ayından 5 milyon
ton düşük ancak 2009’dan 14 milyon ton fazla, 824 milyon ton ile
rekor düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; dünya mısır üretim öngörüsünün geçen aydan
düşürülmesinin nedeninin ABD ve Ukrayna’nın azaltılan tahminlerinin diğer bölgelerdeki yüksek rekolte öngörüleri tarafından
dengelenmekten fazla olması olduğunu belirtmiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 822 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır tüketimini 2010/2011 döneminde,
Ağustos ayından genel olarak değişmeden ancak 2009/10’dan
15 milyon ton yüksek, rekor 837 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Yemlik sınıf buğday ve arpanın göreceli olarak yüksek fiyatlarının,
özellikle Güney Kore, Filipinler ve Ġsrail’de olmak üzere, bir miktar
talebin ithal mısıra yöneltmesinin beklendiğini ifade etmiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 86.3 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır ticaretini 2010/2011 döneminde,
Ağustos ayından 1.9 milyon ton ve 2009/10’dan %6 oranında (6
milyon ton) fazla, 91.8 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini
öngörmektedir.
Konsey; dünya mısır ticaretinin geçen seneden artmasının nedeninin kuvvetli küresel yem talebi olduğunu belirtmiştir. IGC, 2009/10
sezonunda 143 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen
dünya dönem sonu mısır stoklarının 2010/2011 dönemi sonunda, Ağustos ayından 4 milyon ton ve 2009/10’dan 12 milyon ton
düşük, 131 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; dünya mısır tüketiminin üretimin üstüne çıkması nedeniyle mısır stoklarının 2010/11 dönemi sonunda birbirini takip eden
ikinci yılda da azalmasının beklendiğini belirtmiştir.

In the calendar year 2010 IGC had estimated the world rice trade
to have been at 29.8 million tons, and they forecast that in the
2011 calendar year the August forecast will not change but 1 million ton higher than the current year, as 30.8 million tons.
The Council has expressed the view that the increase in trade is
the result of the big loadings to Asia and Africa. IGC had estimated
that in 2009/10 season the world season end rice stocks had been
90 million tons, and they estimate that in July 2010/June 2011
season it will be 2 million tons less than August, but 5 million tons
higher than the end of 2009/10, as 95 million tons.
The Council has stated that the world season end stock value
also includes the 19% rise in the stocks of the 5 leader rice export
countries.

WORLD CORN SITUATION
2010/11 Season Supply and Demand Situation
In their last report IGC forecasts that the world corn production
estimated to have been realized 810 million tons in the 2009/10
will be lower by 5 million tons than August in the July 2010/June
2011 period, but 14 million tons more than 2009, and will break
a record with 824 million tons.
The Council has stated that the world corn production forecast
had been lowered compared to last month because the estimates lowered in the USA and Ukraine are more than the balances by the forecasts of high harvest in the other regions. IGC
forecasts that the world corn consumption estimated to have
been 822 million tons in 2009/10 season, will not be different
from August in 2010/2011 period generally, but will be higher
by 15 million tons than 2009/10, and at a record level of 837 million tons.
The Council has stated that the world animal feed corn usage
increased by 6 million tons and is estimated to become 485 million tons. They expressed the view that the relatively high prices
of animal feed class wheat and barley, especially in South Korea,
the Phillippines and Israel, will orient some demand to exported
corn.
IGC forecasts that the world corn trade estimated to have been
86.3 million tons in 2009/10 season will be 1.9 million tons more
than August in the 2010/2011 period, and by 6 % (6 million tons)
more than 2009/10, as 91.8 million tons.
The Council said that the reason for the increase in the world corn
trade compared to last year is the global corn animal feed demand. IGC forecasts the world season end corn stocks estimated
to have been as 143 million tons in 2009/10 season, to be 4 million
tons lower than August at the end of 2010/2011 period, and 12
million tons less than 2009/10, as 131 million tons.
The Council has also stated that as the world corn consumption went over the production, the corn stocks are expected to
decrease at the end of 2010/11 period in the second successive
year.
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Yeni fabrikasıyla hız kesmeden değirmen makineleri üretimine
devam eden Teknoloji Makine, teknolojideki hedefini un ve
irmik fabrikalarında A sınıfı enerji tasarrufu sağlayacak makineler üretmek olarak açıklıyor.

Teknoloji Makine, which continues producing milling machines
without slowing down with its new factory, announces its goal
in technology as producing category A energy saving machines
in its wheat and farina factories.

Konya’daki 10 bin metrekarelik yeni fabrikasında, değirmen
makineleri alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden
Teknoloji Makine Ltd. Şti.’nin kurucusu Mehmet Dikkaya, firma
olarak hedeflerini, “Un ve irmik fabrikalarında A sınıfı enerji tasarrufu sağlayan makineleri üretmek” olarak açıklıyor.

Mehmet Dikkaya, the founder of Teknoloji Makine Ltd. Şti that
continues its work in the milling machines area in its new factory
of 10 thousand square meters in Konya without slowing down,
announces their company goal as “producing category A energy
saving machines in its wheat and farina factories”. The company
that served in the sales area in the milling sector for long years
and then started to produce milling machines as National Technology became one of the significant companies selected in the
sector with its milling machines of quality and after-sales service.

Uzun yıllar değirmencilik sektöründe satış konusunda hizmet
veren ancak daha sonra Mill Teknoloji olarak değirmen makineleri üretimine başlayan firma, ürettiği kaliteli değirmen makineleri ve satış sonrası verdiği kaliteli servis hizmetiyle sektörde
tercih edilen önemli firmalardan biri haline geldi.
En verimli, en hızlı, en hijyenik şartlarda, en az maliyetle, en yüksek verimde üretim yapabilecek alt yapıya sahip un fabrikaları
için değirmen makineleri üretmeyi amaç edindiklerini belirten
Dikkaya, bunun nedenini ise şöyle açıklıyor; “Sektörde artık
değirmen makinesi üretmek yetmiyor, önemli olan sorunsuz
çalışan, uzun ömürlü, yedek parça ve servis sorunu olmayan
değirmen makineleri üretmektir.”Mehmet Dikkaya, dergimizin
Teknoloji Makine’nin yeni fabrikası, pazardaki konumu ve
hedefleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Dikkaya, who pointed out that they have adopted the goal of producing milling machines for flour factories with the infrastructure
to be able to manufacture in the most productive, the fastest, the
most hygienic ways, with the least cost, at the highest productivity and he explains the reason for this as follows, “It is not sufficient
to produce milling machines in the sector anymore, the important
thing is to manufacture milling machines that work unproblematically, are long-lasting, and have no problems of spare parts and
service.” Mehmet Dikkaya answered the questions of our journal
about Teknoloji Makine’s new factory, its status on the market and
its goals.

Öncelikle Teknoloji Makine’yi biraz tanıyabilir miyiz? Faaliyetlerinizi, önceliklerinizi ve üretim parkurunuzu kısaca anlatır
mısınız?
Değirmencilik bizim dede mesleğimiz. Sektörde 2 kuşaktır yer
alıyoruz ve değirmencilik sektörünün içinde yetişmiş bir aileden
gelmenin avantajlarını yaşıyoruz. Ancak Teknoloji Makine Ltd.
Şti. olarak yürüttüğümüz faaliyetimize, 1999 yılında Konya’da
başladık.

Firstly, can we get to know Teknoloji Makine in some way? Could
you please tell us briefly about your activities, your priorities
and your course of production?
Milling is our family business. We have had a place in the sector for
2 generations and we are experiencing the advantages of coming from a family that has grown in the milling sector. However,
we started our activities carried out as Teknoloji Makine Ltd. Şti. in
Konya in 1999. As you may know, Konya is known as the corn loft
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of Turkey and it is at the same time the production center of Turkey for milling machines. As Teknoloji Makine, we started our first
activities in the milling machines sector by purchasing milling
machines from the leading producer companies in the sector and
establishing key - ready milling factories for our clients abroad.
However, later we started producing machines due to various reasons.

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, aynı
zamanda değirmen makineleri üretiminde de Türkiye’deki üretim
merkezi konumundadır.Teknoloji Makine olarak değirmen
makineleri sektöründeki ilk faaliyetlerimize, sektördeki lider
üretici firmalardan değirmen makineleri satın alıp, yurtdışındaki
müşterilerimize anahtar teslimi değirmen fabrikaları kurarak
başladık. Ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı makine
üretimine başladık.
Teknoloji konusunda müşterilerimizin en çok üzerinde
durduğu konu, arıza çıkartmadan çalışan ve üretimde en az
enerji tüketen değirmen makineleridir. Müşterilerimizin bu
talepleri doğrultusunda ürettiğimiz değirmen makinelerinin
müşterilerimizde yarattığı üst düzey memnuniyet de, ağızdan
ağıza pazarlamanın en önemli referans olduğu günümüzde,
markamızın sektörde konuşulmasına, müşterilerimizin makinelerimizi birbirlerine tavsiyesi etmesine ve böylece firmamızın
sürekli büyüyen lider bir firma konumuna yükselmesine yardımcı
olmuştur.
Kurduğumuz un, değirmen fabrikalarında, makinelerimizin tükettiği enerji, önceki firmaların enerji tüketimleriyle
kıyaslanamayacak kadar azdır. Bugün, Teknoloji Makine olarak
ürettiğimiz değirmen makineleriyle, sektörde un ve irmik üretimi
yapan fabrikalarda, makinelerin enerji tasarrufu konusunda akla
ilk gelen ve konuşulan lider firma konumundayız.Bizim için rekabettin kıyasıya arttığı günümüzde; çok planlı, titiz ve sıfır hatayla
üretim yapmak ve bunun için üretim parkurunu en son teknoloji
makinelerle donatmak kadar önemli bir diğer unsur da bu makineleri kullanacak mühendis, usta ve çalışan ekibin uyumluluğu,
tecrübesi ve işini severek yapmasıdır.
Bu yüzden de kadromuzu, sektöründe işinin duayeni, üstadı mühendisleri ve satış ve kurulumdaki tecrübemizle uyum sağlayacak
ustaları ekibimize katarak oluşturduk. Yurt dışı ofislerimiz ve bu
ofislerde işini severek yapan çalışanlarımız ise; değirmen sektöründe üniversite ve yüksek lisans seviyesinde eğitim almış
kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyetiyle birlikte çalışan memnuniyeti de bizim için ön plandadır. Teknoloji
Makine olarak, üretim kalitesinin yanında satış sonrası hizmetler
ve müşteri memnuniyeti bizim için en önemli unsurlardır. Bu
yüzden satış sonrası verdiğimiz teknik servis hizmetinin yanı sıra
akademik anlamda müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri,
onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti olarak sunmaktayız

The mostly emphasized subject in technology which our customers lay stress on are milling machines that function properly and
consume the least energy in production. Today the most important reference point is the word-by-mouth marketing and the high
level of satisfaction of our customers in the milling machines that
we manufacture along with these demands of our clients helped
the factors that our brand is mentioned in the sector, that our customers recommend our machines to each other, and thus, that our
company rose to a continuously growing and leading status in the
sector. The energy that our machines spend in the flour, milling
factories that we have established is incommensurably less than
the energy consumption of the previous companies. Today, with
the milling machines that we manufacture as Teknoloji Makine,
we are the first company that comes to mind and the mostly mentioned leader company on energy saving of the machines in the
flour and farina producing factories in the sector.
Today when cutthroat competition has increased for us it is significant that we manufacture in a very well-planned and conscientious way and with zero error and therefore equip the manufacturing plant with the latest technological machines and also,
another factor is that the engineers, foremen and the working
team work in harmony, that they are experienced and that they
perform their job with care.
Therefore, we have formed our staff by recruiting the doyen and
master engineers of the sector and the foremen who will work in
harmony with our experience in sales and set up our team.
Our employees working in our offices abroad like their job very
much and are people who have had education at undergraduate
and graduate levels in milling sector. Besides, along with customer satisfaction, staff satisfaction is in the forefront for us.
As Teknoloji Makine, besides manufacturing quality, after sales
services and customer - satisfaction are the most significant elements for us. Therefore, besides the technical after sales service,
we also offer free of charge consultancy information in the academic field that our customers need.
As we know, you have established a new factory. Could you
please give us some information about your new factory? Why
did you think you needed such a factory?
Yes, as Teknoloji Makine we have established a new factory in
Konya 3rd Organized Industrial Zone and we have already moved
there. Our new factory has been built on 10 thousand square meter area with 5 thousand square meter of it in closed area, in the
best suitable way for our manufacturing system and it is a model
factory with its architecture.
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Bildiğimiz kadarıyla yeni bir fabrika kurdunuz. Yeni fabrikanız
hakkında bilgi verir misiniz? Neden böyle bir fabrikaya ihtiyaç
duydunuz?
Evet, Teknoloji Makine olarak Konya 3. Organize Sanayi
Bölgesi’nde yeni bir fabrika kurduk ve taşındık. Yeni fabrikamız,
5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin metrekare alan
üzerine, üretim sistemimize en uygun şekilde kuruldu ve mimarisiyle örnek bir fabrika görünümünde. Firma olarak uzun
yıllar Türkiye ve dünyada değirmen sektöründe, ağırlıklı olarak
satış konusunda faaliyet gösterdik. Ancak un ve irmik fabrikaları
satışı ve kurulumu, servis ve yedek parça hizmetleri konusunda
mükemmelli hedeflememiz ve de müşterilerimizin beklentileri,
sektörün gidişatı, üretilen makinelere müdahale edemememiz
gibi nedenler, bizi üretim yapmaya mecbur bıraktı.
Uzun yıllar ciddi bir emek vererek elde ettiğimiz güvenin
korunması, bu müşterilerin memnun edilmesi ve kaybedilmemesi için; yıllardır edindiğimiz bilgi birikimini ve tecrübelerimizi üretim tesisinde somut ürünlere dönüştürmek ve de sahada
edindiğimiz bilgileri uygulanabilir mükemmel değirmen ve irmik
makineleri olarak görmek, bizi de mutlu ettiği için kendi üretim
tesisimizi kurmuş olduk.
Firma olarak değirmen makineleri sektöründe kendinizi hangi konumda görüyorsunuz ve bundan sonraki hedefleriniz
neler?
Tüm sektörlerde olduğu gibi değirmen makineleri sektöründe
de teknolojik olarak yenilikler yaşanmakta ve bu süreç hızlı bir
şekilde devam etmektedir. Dünyada çok hızlı yaşanan teknolojik
gelişmeler aynı hızda Türkiye’de de yaşanmaktadır. Dünyanın
küçük bir şehir haline geldiği günümüzde, biz de gelişmeleri
seyreden pozisyondan, gelişmelere yön veren kurum durumuna
gelmiş bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.Firmamız, ürettiği
değirmen makinelerindeki kalitesi ve satış sonrası verdiği kaliteli
servis hizmetiyle sektörde tercih edilen bir üretici konumuna
gelmiştir.Değirmen makineleri üretim sektöründeki hedefimiz
ise zor şartlarda üretimi yapılan buğdayın un haline getirilmesi
aşamalarında; en verimli, en hızlı, en hijyenik şartlarda, en az
maliyetle, en yüksek verimde üretim yapabilecek alt yapıya sahip
un fabrikaları için değirmen makineleri üretmektir. Çünkü sektörde artık değirmen makinesi üretmek yetmiyor, önemli olan
sorunsuz çalışan, uzun ömürlü, yedek parça ve servis sorunu olmayan değirmen makineleri üretmektir.
Firmanız için AR-GE’nin önemini ve üretim sürecinizdeki konumunu anlatır mısınız?
Yeni fabrikamızdaki en önemli birim, AR-GE birimimizdir. Yıllardır
yurtdışı seyahatlerimizden edindiğimiz birikim ve uluslararası ticaretin gereklerini iyi bilmemizden kaynaklan alt yapımız, AR-GE
konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş
oldu. Sektörde söz sahibi olmanın en önemli unsurlarından birisi
sektörün gidişat yönünü görmek ve onu okuyabilmektir. AR-GE
birimimiz, yılların tecrübelerini daha kurumsal ve ciddi bir kurum
hafızası altında toplamaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla,
firmamızın atar damarı konumundadır. Sektörün taleplerinin ve
dünyadaki değişen taleplerin anında üretilebilir olması ise bizim
en önemli farkımızdır.

As a company we were active for long years in sales in the milling sector in Turkey and in the world.However, reasons such as
the sales and set up of the flour and farina factories, our aiming
at perfection for servicing and spare parts and the expectations
of our customers, the route the sector is in, and that we cannot
intervene in the manufactured machines have made us go into
manufacturing machines.
We have built our own manufacturing plant in order to protect
the trust that we have built over long years with great efforts and
to satisfy and not to lose our customers, and also another reason
is that it makes us happy to convert our long years’ knowledge
and experience into concrete production and to be able to see the
experience we have acquired in the field in perfectly applicable
milling and farina machines.
In which standing do you consider yourselves as a company in
the milling machines sector and what are your future goals?
Technological innovations are being experienced in the milling
machines sector as well as in all the sectors and this process continues in a rapid way. The fast technological developments in the
world go on in Turkey with the same pace. Today, when the world
has become a small town, we experience the earned pride of having achieved a status of an establishment that oriented the developments and view these from the position of an observer.
With its quality of the milling machines it manufactures and the
quality after sales service it provides, our company has become a
preferred producer in the sector. Our goal in the milling machines
manufacturing sector is to manufacture milling machines for the
flour factories that have the necessary infrastructure to produce
in the most productive, fastest, most hygienic conditions with the
least cost and highest productivity in the phases of converting
wheat to flour that is produced in difficult conditions.
The reason is that it is not sufficient to produce milling machines
in the sector any longer. The important thing is to produce milling machines that work unproblematically, last long and have no
spare parts and servicing problems.
Could you please talk about the importance of Research and
Development for your company and its place in your process of
manufacturing?
The most important department in our new factory is the Research and Development Department. Our infrastructure that
comes from our acquisitions of international travels and from our
knowledge of the needs of international trade showed us once
more how important Research and Development is. One of the
most significant factors for having a say in the sector is to be able
to see where the sector is going and to read it.
Our Research and Development department, with its work on
gathering and developing the years’ long experiences under an
institutionalized and more serious memory, has a place of an artery of our company. Our most important distinction is that the
demands of the sector and the changing demands of the world
can be manufactured in no time.
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AR-GE birimimizin çalışmaları sonucunda, kurulumunu
yaptığımız değirmen fabrikalarında 24 saatte 55 tondan 1.000
tona kadar çok üst seviyelerde verimli üretim yapılmaktadır. Bu
konuda kurduğumuz fabrikaların yöneticilerinden teşekkür ve
tebrik mesajları almaktayız.

As a result of the work of our Research and Development department, very high levels of production from 55 tons to 1000 tons in
24 hours can be achieved in the milling factories that have set up.
We receive thanking and congratulating messages from the directors of the factories we set up on this issue.

Türkiye’nin uluslararası değirmen makineleri pazarındaki
yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin dünya pazarındaki
hedefiniz nedir?
Türkiye son yıllarda dünyada değirmen makineleri üretimi
pazarında ciddi bir yer edindi. Önceki dönemde lider durumda
olan Avrupalı üreticiler çok büyük projeleri hayata geçirmişlerdi.
Fakat son 10 – 15 yılda ülkemizdeki değirmen makinesi üreticileri, kalite ve satış sonrası yedek parça, servis konusundaki üstünlükleriyle Avrupalı rakiplerine sektörde biz de varız mesajını
vermişlerdir.

How do you evaluate the standing of Turkey in the international
milling machines market? What is your goal in the international
market?
In the recent years, Turkey has adopted a significant place in the
global milling machines manufacturing market. The European
manufacturers who were in a leading position in the previous
period had actualized very big projects. However, in the last 10 –
15 years the milling machine manufacturers in our country have
given a message of their presence in the sector to their European
competitors with their quality and spare parts for after sales, and
their superiority in servicing.

Türkiye’de değirmen makineleri sektöründeki üretici kurumlar
olarak bizler, dünyadaki üst sıralardaki yerimizi almış olmanın
sorumluğunu taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yılların
birikimiyle geldiğimiz bu pozisyonu daha ileri taşımak için
uluslararası standartlarda üretim yapmaya devam edeceğiz.
Teknoloji Değirmen Makine Şirketi olarak bizim hedefimiz ise;
kurumsal alt yapımızla dünyada değirmen makineleri üreticileri arasındaki saygın yerimizi korumak ve lider duruma gelmek,
dünya markası olmaktır. En önemli farkımız ise sektörde bize
duyulan güvendir.

We, the manufacturing establishments in the sector of milling
machines in Turkey, carry the responsibility of having acquired
our place among the high ranks in the world. We will continue
manufacturing at international standards again to carry this
standing further where we came with long years’ accumulation.
As Teknoloji Değirmen Makine Şirketi our goal is to maintain our
prestigious standing among the milling machines manufacturers
in the world with our institutional infrastructure and to arrive at a
leading position, to become a world brand. Our most important
difference is the trust in us in the sector.

Yurtdışına yönelik çalışmalarınızdan ve ihracat yaptığınız ülkelerden de biraz bahseder misiniz?
İhracat yaptığımız kıtaların başında Kuzey Afrika, Avrupa ve Latin
Amerika gelmektedir. Bu kıtalardaki taleplere gerek yurtdışındaki
ofislerimiz gerekse Türkiye’deki ofisimizle cevap vermekteyiz.
Türkiye’deki ofisimiz Konya’dadır. Yurtdışında ise Cezayir’de, FasKasablanka’da, Libya-Bingazi’de, İtalya-Padova’da, Fransa-Lille’de,
Ukrayna-Kiev’de, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai’de ve Amerika
Birleşik Devletleri-Delaware’de ofislerimiz bulunmaktadır.

Could you please also tell us about your international work and
the countries you are exporting to?
North Africa, Europe and Latin America come in the first place
among the countries where we export. We fulfill the demands of
these countries both by our offices abroad and also our office in
Turkey. Our office in Turkey is in Konya. We have offices abroad
in Algeria, in Morocco – Casablanca, in Libya – Benghazi, in Italy
– Padova, in France – Lille, in Ukraine – Kiev, in the Arab Emirates
– Dubai and in the USA – Delaware.

Üretimini yaptığımız standart makinelerin ve fabrika
kurulumlarının yanı sıra ülkelerin yerel ihtiyaçlarına uygun lokal
çözümler de üreterek, maksimum verimlilik sağlamaktayız.
Örneğin; Kuzey Afrika ülkelerinin yöresel yemeği olan Kuskus
için özel diyagram ve makine konsepti geliştirerek bunu, oradaki
satışını ve kurulumu yaptığımız fabrikalarda uygulamaktayız.

Besides the standard machines that we manufacture and the factories we set up, we also find local solutions for the local needs of
the countries and provide maximum productivity. For example,
we have developed a special diagram and machine concept for
couscous that is the local dish of the North African countries and
are applying this at the factories we sold and set up there.

Yüksek verimli ve A sınıfı enerji tüketimiyle çalışan makinelerimizle en az masrafla, yüksek kapasitede üretim yapan un ve irmik
fabrikaları kurarak hem ülkemizin ekonomisine hem de diğer ülkelerin ekonomilerine ciddi bir gelir kaynağı oluşturduğumuzu
düşünüyoruz.

With our highly productive machines that work with category A
energy consumption we set up flour and farina factories producing with lowest cost and at high capacity and we believe that we
contribute significant incomes both to our country’s and also to
our countries’ economies.

Eklemek istedikleriniz…
Yüksek Kalite ve düşük maliyette üretim yapan değirmen
fabrikalarında dünya markası olma yolunda, ülkemize ve
insanlarına faydalı olacağı düşüncesiyle yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

Anything you would like to add…
We will continue on our way to be a world brand with our milling
factories producing with high quality and low cost and with our
investments, believing that we will be beneficial for our country
and our people, without slowing down.
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Tahıl üretiminde, özellikle de buğday ve mısır üretiminde
dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Arjantin’de, Arjantin Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre 2010/11 sezonunda 12
milyon ton buğday, 25 milyon ton mısır üretimi öngörülüyor.

According to the data of the Ministry of Agriculture of Argentina,
12 million tons of wheat, 25 million tons of corn production is
estimated in Argentina, which is among the world’s prominent
countries in crops production, especially in wheat and corn.

Brezilya’dan sonra Güney Amerika’nın ikinci büyük ülkesi
Arjantin’de tahıl üretimi ülkenin önemli ticari faaliyetleri arasında
yer alıyor. Özellikle buğday ve mısır üretimiyle ön plana çıkan
Arjantin’de, son yıllarda pirinç ve arpa üretimi de özellikle önemli
bir gelişme kaydetti.

Crops production is among important commercial activities in Argentina, which is the second biggest country of South America
after Brazil. In Argentina that especially stands out with its wheat
and corn production rice and barley production has made progress in the recent years as well.

Dış ticarette ise uluslararası pazarda buğday ve mısır ihracatıyla
dünyanın belli başlı ülkeleri arasında yer alan Arjantin’de tahıl
ürünleri ithalatı ise yok denecek kadar az.

In Argentina, which is among the prominent countries of the
world with its wheat and corn export in the international market
in foreign trade, crop products import is almost non-existent. With
the excessive wheat production, the milling sector also has started especially advancing in the recent years.

Buğday üretiminin fazlalığıyla birlikte ülkede değirmencilik sektörü
de özellikle son yıllarda bir hayli gelişme göstermeye başladı.

GENEL BİLGİLER
Geniş otlaklara ve verimli topraklara sahip olan Arjantin’de
tarımsal ekonomi geçmişte hayvancılığa dayalıyken, daha sonra
otlak sahalarının yer yer tarıma açılmasıyla özellikle tahıl üretiminin tarımsal ekonomideki yeri önemli miktarda artış göstermiştir.
Ülkenin % 13’ü tarım alanlarıyla, yaklaşık yarısı otlaklarla ve beşte
biri de ormanlarla kaplı. 210 bin kilometrekarelik toplam alanda,
yıllık 50 milyon tonluk hububat üreten Arjantin’de faal nüfusun %
11’i tarımda çalışıyor.
Ülkenin tahıl üretiminin ve ihracatının temelini ise soya fasulyesi,
mısır, buğday ve sorgun oluşturuyor. İç tüketimde ise pirinç ve
arpa önemli tahıl ürünleri arasında yer alıyor.

HUBUBAT ÜRETİMİ
2009/10 sezonunda kuraklıktan etkilenen Arjantin’de resmi verilere göre üretim bir önceki yıla göre yüzde 26 düştü ve bu sezonda
7.5 milyon ton ekmeklik buğday üretildi.
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin Mart 2010 verilerine göre
Arjantin’in 2008 yılındaki tahmini üretim miktarı 8,4 milyon ton.
Bu üretim miktarı bir önceki yılın (2007) yaklaşık yarısına tekabül
ediyor.
Bu düşüşün ana nedeni olarak Güney Amerika’da yaşanan kuraklık.
Bu durum 2009 öngörülerini de etkiledi. Buna göre; IGC’nin
Arjantin’in buğday üretimiyle ilgili 2009 öngörüsü ise 8 milyon
ton.
2009 öngörü üretim rakamlarına göre Arjantin’in dünya buğday
üretimindeki payı yüzde 1,2. Uluslararası buğday fiyatlarının
2009 yılının Ocak ayında geçici olarak artması da, hükümetin
yeni ihracat izinlerini askıya aldığı Arjantin’de beklenen buğday
hasadındaki küçültmeyi yansıttığı ifade ediliyor.
Aynı dönemdeki mısır üretim tahminleri ise; Arjantin’in mısır
üretiminin 1,5 milyon ton artarak 20,5 milyon tona ulaşacağı
yönünde.

GENERAL INFORMATION
In Argentina which has wide pastures and productive land, the
agricultural economy used to rely on stockbreeding in the past,
but then as the pasturing land was opened to agriculture in some
places, the place of crops production in agricultural economy rose
significantly.
12 % of the country is covered with cultivated area, about half of it
is covered with pastures and one fifth of it is covered with forests.
Argentina produces 50 million tons of grains annually on a total of
210 thousand square kilometers and 11 5 of the active population
works in agriculture.
The fundamentals of the country’s crop production and exports
are soya beans, corn, wheat and wicker. In domestic consumption
rice and barley are among the most important crops.

CROPS PRODUCTION
In the 2009/10 season Argentina was impacted by drought and
according to official data production dropped by 26 per cent
compared to the previous year and in this season 7.5 million tons
of bread wheat was produced.
According to the March 2010 data of the International Grains
Council (IGC), Argentina’s estimated production in 2008 is 8.4 million tons. This amount corresponds to about half of the previous
year (2007). The main reason for this drop is the drought experienced in South America.
This situation has also impacted the 2009 forecast. Accordingly,
IGC’s 2009 forecast about Argentina’s wheat production is 8 million tons. According to 2009 forecast production figures the share
of Argentina in the world wheat production is 1.2 per cent.
The increase of international wheat prices in January 2009 temporarily also reflects the shrinking in the expected wheat harvest
in Argentina, where the government has suspended new export
permits. The corn production estimates for the same season are
that Argentina’s corn production will increase by 1.5 million tons
and reach 20.5 million tons.
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Buğday üretimi

Wheat production

Arjantin Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 12 Ekim
2010 tarihli verilerine göre; Arjantin’in 2009/10 döneminde
yaklaşık 7.5 milyon ton olan buğday üretiminin, 2010/11 döneminde 12 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. Arjantin bu
üretim miktarıyla, dünyadaki 6 büyük buğday üreticisinden biri
konumunda.

According to the data of 12 October 2010 of the Argentina Ministry of Agriculture, Stockbreeding and Fishery, it is estimated
that the wheat production of Argentina that was approximately
7.5 million tons in 2009/10 period will go up to 12 million tons in
2010/11 period. With this production amount Argentina has the
status of being one of the six biggest wheat producers.

Mısır üretimi

Corn production

Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre Arjantin’in 2009/10 döneminde 22.5 milyon bin ton olan mısır üretiminin, 2010/11 döneminde 25 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.

According to the data of the Ministry of Agriculture the corn production of Argentina that was 22.5 million tons in the 2009/10 period will go up to 25 million tons in the 2010/11 period.

Pirinç üretimi

Rice production

Arjantin’in 2009/10 döneminde 1,3 milyon ton olan pirinç
üretiminin, 2010/11 döneminde 1,4 milyon tona yükseleceği
öngörülüyor.

Argentina’s rice production that was 1.3 million tons in the
2009/10 period is forecasted to go up to 1.4 million tons in the
2010/11 period.

Arpa üretimi

Barley production

Bakanlık Arjantin’in 2009/10 dönemi arpa üretimini 1.3 milyon
ton olarak açıklıyor. Arpa üretiminin, 2010/11 döneminde 1,8
milyon tona yükseleceği öngörülüyor.

The Ministry has declared Argentina’s 2009/10 period barley production to be 1.3 million tons. It is forecasted that the barley production will go up to 1.8 million tons in the 2010/11 period.

Arjantin Tarım Bakanlığı (MAGyP)’nın verilerine göre Yıllık Toplam Üretim Miktarları (Ton)

The Annual Total Production Amounts according to the data of Argentina Ministry of Agriculture (MAGyP) (Ton)

Arjantin Tarım Bakanlığı (MAGyP)’nın verilerine göre yıllık toplam ekili alan (Hektar)
Annual cultivated land according to the data of the Argentina Ministry of Agriculture (MAGyP)(Hectare)
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TÜKETİM

CONSUMPTION

Arjantin’de un ve unlu mamuller tüketimi, özellikle ekonomik
iyileşme ile birlikte artış gösterdi. Tüketimle ilgili genel verilere
bakıldığında; buğday unu tüketiminin 2010 yılında, 2009’dan %
6.2 daha yüksek olduğu görülmektedir.

The consumption of flour and flour products in Argentina rose especially with the economical recovery. A look at the general data
about consumption shows that wheat flour consumption in 2010
is 6.2 % higher than 2009. In 2009 in the country a total of 108
thousand tons of wheat flour was consumed in various industries
and in house usage.

Ülkede 2009 yılında, farklı endüstrilerde ve ev kullanımında toplam 108 bin ton buğday unu tüketildi. Yıllık un üretimi 45.700
ton büyümüştür ve buna ekonomik iyileşmeden kaynaklanan
talep artışı eşlik etti. Arjantin’de tüketilen başlıca unlu mamuller
arasında fırın ürünleri, bisküvi ürünleri ve makarna gelmektedir.
2010 yılının ilk yarısında kurabiye ve kek tüketiminde, 2009 yılının
aynı dönemine göre yüzde 12’lik önemli bir artış var. Ülkede, Ocak-Nisan 2010 döneminde kişi başına düşen aylık bisküvi ve kek
tüketimi yüzde 11’lik artışla 778 gr oldu. Buğday ununda ise bu
gösterge kişi başına 7.6 kg (yüzde 5,2) oldu.
Arjantin’de bugün kişi başına yıllık tüketim miktarı ekmekte
yaklaşık 72 kg, bisküvi ve kekte 8,4 kg ve makarnada 8.5 kg’dır.

DIŞ TİCARET
Geçen yüzyılın başından beri dünya ticaretinde aktif olarak rol
alan Arjantin, mısır ve buğday ihracatıyla özellikle dünya hububat
ticaretinde etkin bir role sahip.
Özellikle buğdayda dünyanın başlıca 5 büyük ihracatçısından biri
olan Arjantin’in ticaret yaptığı ülkelerin başında ABD, Brezilya, Almanya, İtalya , Çin, Fransa ve Japonya geliyor.
Mısır ve buğdayda son 5 yıl dikkate alındığında ihracatta önemli bir
büyümenin görüldüğü Arjantin’de, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık
Bakanlığı’nın 12 Ekim 2010 tarihli verilerine göre; buğday ihracatı
2009/10 döneminde 5.5 milyon ton olarak gerçekleşti.
2010/11 döneminin öngörüsü ise 7 milyon ton. 2009/10 döneminde gerçekleştirilen mısır ihracatı 15 milyon ton, 2010/11
döneminin öngörüsü ise 17.5 milyon ton.

The annual flour production has grown by 45.700 tons and this
was accompanied by the demand rise due to economical recovery. Among the fundamental flour products consumed in Argentina are bakery products, biscuit products and pasta.
In cookies and cake consumption in the first half of 2010 there is a
significant increase of 12 % compared to the same period of 2009.
In the January – April 2010 period the monthly per capita biscuit
and cake consumption went up by 11 % and became 778 gr. In
wheat flour this indicator was 7.6 kg (6.2 %) per capita.
Today in Argentina the annual per capita consumption in bread
is about 72 kg, in biscuit and cake it is 8.4 kg and in pasta it is 8.5
kg.

FOREIGN TRADE
Argentina that has been playing an active role in the world trade
since the beginning of the last century especially has an effective
place in the world grains trade with its corn and wheat export.
Argentina that is one of the 5 biggest exporters of the world, especially in wheat, carries on trade with the USA, Brazil, Germany,
Italy, China, France and Japan in the first place.
When the last 5 years are taken into consideration for corn and
wheat, a significant growth is observed in Argentina and according to the data of the Agriculture, Stockbreeding and Fishery Ministry of 12th October 2010, in the 2009/10 period wheat export
was 5.5 million tons. The forecast for the 2010/11 period is 7 million tons. The corn export in the 2009/10 period was 15 million
tons and the forecast for the 2010/11 period is 17.5 million tons.
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Resmi veriler Arjantin’in pirinç ihracatının 2009/10 döneminde 625
bin ton olarak gerçekleştiğini açıklıyor. Pirinç ihracatında 2010/11
dönemi öngörüsü ise 700 bin ton. Arpa ihracatının ise 2009/10
döneminde 500 bin ton olarak gerçekleştiği, 2010/11 dönemi
öngörüsünün ise 900 bin ton olduğu bildiriliyor.
Ancak geçtiğimiz yıllardaki kuraklığın tahıl üretiminde önemli verim kayıplarına neden olması, ihracatı da bir miktar etkiledi.
Yakın zamana kadar Arjantin’in ihracatında çok fazla bir yere
sahip olmayan buğday unu ihracatı, son yıllarda hızlı bir artış
gösterdi. 2006 yılında 152.813 ton toplam buğday unu ihracatı
gerçekleştiren Arjantin, 2009 yılında bu miktarı 931.498 tona
çıkardı.
Ancak kuraklığın da etkisiyle Ocak-Haziran 2010 döneminde,
2009 yılının aynı dönemine kıyasla buğday unu ihracatında yıllık
bazda yüzde 16.2’lik bir düşüş yaşandı. Arjantin’in buğday unu
ihracatında Brezilya ve Bolivya, hem miktar hem değer anlamında
önemli bir yer teşkil ediyor. Şili de yine buğday unu ihracatı
açısından Arjantin’in önemli pazarları arasında.
Arjantin’in makarna ihracatında da 2009 yılında büyük bir düşüş
oldu. Ocak-Haziran 2010 döneminde Arjantin’in makarna ihracatı
yaptığı ilk beş ülke arasında Angola, Şili, Brezilya, Paraguay ve ABD
var. Arjantin’de ihracatın yanı sıra ithalatta da bir düşüş var. Ülkenin un ürünleri ithalatının 2010 yılında, bir önceki yıla göre yüzde
38,2 oranında bir düşüşle 4.480 ton olarak gerçekleştiği, ayrıca bu
ithalatın satın alma değerlerinde de yüzde 30’luk bir düşüş olduğu
açıklanıyor.

The official data declare Argentina’s rice export to be 625 thousand tons in the 2009/10 period. The forecast for 2010/11 period
for rice export is 700 thousand tons. It is stated that the barley
export in the 2009/10 period was 500 thousand tons, and the
2010/11 period forecast is 900 thousand tons. However, as the
drought in the past years caused significant losses in output for
the crops production, it also affected export in some way.
Until quite recently, the wheat flour that did not have an important place in Argentina’s export displayed a fast increase in the
past recent years. Argentina that actualized a total of 152.813 tons
of wheat flour export in 2006 made this figure go up to 931.498
tons in 2009. However, with the impact of the drought in the January – June 2010 period there was a drop of 16.2 per cent annually
in the wheat flour export compared to the same period in 2009.
Brazil and Bolivia form an important place in Argentina’s wheat
flour export both from the point of view of amount and that of
value. Also Chile is among the important markets for Argentina
for wheat flour export.
In 2009 there was an important drop in Argentina’s pasta export
too. In the January – June 2010 period there were Angola, Chile,
Brazil, Paraguay and the USA among the first five countries where
Argentina was exporting pasta. In Argentina there is a drop in import as well as in export.
It is declared that the flour products import of the country was
4.480 tons in 2010 with a drop of 38.2 per cent compared to the
previous year and also that there was a drop of 30 per cent in the
purchasing values of this import.

2010/11 sezonunda yaklaşık 12 milyon ton buğday üretiminin
öngörüldüğü Arjantin’in, yeni dönemde, özellikle Rusya’nın ihracat yasağından dolayı, dünya buğday ihracatında daha da aktif rol
alacağı ve Rusya’nın boşluğunu dolduracak ülkelerden biri olacağı
düşünülüyor.

In Argentina in the 2010/11 season there is a forecast of approximately 12 million tons of wheat production and it is believed that
in the new period it will be one of countries that will play a more
active role in the world wheat export due to the export banning
of Russia and that it will fill the gap of Russia.

Ancak Arjantin’in bu boşluğu tek başına doldurma ihtimali yok
çünkü Rusya’da ihracat yasağı olmasaydı 2010/11 döneminde
gerçekleştireceği tahmin edilen buğday ihracatı 17,5 milyon tondu. Bu rakam da Arjantin’in tüm buğday hasadından daha yüksek
bir rakam.

However, there is no possibility that Argentina will fill this gap on
its own since if there had not been an export banning in Russia,
the estimated wheat export for the 2010/11 period would be 1.5
million tons. This figure is higher than Argentina’s total wheat output.

Arjantin Tarım Bakanlığı (MAGyP)’nın verilerine göre yıllık ihracat miktarları (Ton)
The annual export amounts according to the data of the Argentina Ministry of Agriculture (MAGyP) (Ton)
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Yıllık ihracat miktarları (Milyon Dolar)
Annual export amounts (Million Dollar)

DÜNYA UN İHRACATINDA BAŞLICA AKTÖRLER

THE PRIMARY ACTORS IN THE WORLD FLOUR EXPORT

UN VE UNLU MAMULLER İLE DEĞİRMENCİLİK

FLOUR, FLOUR PRODUCTS AND MILLING

Un ve unlu mamuller ile değirmencilik sektöründe özellikle son
yıllarda gelişme kaydeden Arjantin’in un üretimi, 2010 yılının ilk
yarısında, 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 16,2’lik bir
atış gösterdi.

Argentina developed in the field of flour and flour products and
in the milling sector in the recent years especially and its flour
production displayed an increase of 16.2 per cent in the first half
of 2010 compared to the same period in 2009.

Değirmencilik sektöründe 2010 yılının ilk yarısında, 2009 yılının
aynı dönemine göre yüzde 2.2 daha fazla ekmeklik buğday
öğütülen Arjantin’de, Ocak-Haziran 2010’da buğday unu üretimi
2.286.404 ton (2009 yılına göre yüzde 2 artış) olarak gerçekleşti.

In the milling sector in Argentina in the first half of the year 2010
2.2 % more bread wheat was milled compared to the same period
of 2009 and the wheat flour production in January–June 2010’da
was 2.286.404 ton (2 per cent increase compared to 2009).

Ülkede, Ocak-Haziran 2010 döneminde galeta ve bisküvi üretimi
203.440 ton olarak gerçekleşti. Bu oran, 2009 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 11.9’luk bir artışı temsil ediyor.

In the country in the period of January-June 2010 cracker and
biscuit output has been 203.440 tons. When this ratio is compared to the same period of 2009 it represents an increase of
11.9 per cent.

Dış pazarda da yavaş yavaş varlık gösteren buğday unundan
üretilmiş ürünler, şuan için Arjantin’de yaygınlıkla iç piyasada
tüketiliyor.
Arjantin’in buğday unundan mamul ürünleri arasında kurabiye
ve kek, makarna, unlu mamuller, tatlılar ürünleri (kekler, pudingler, kek, vs) ve pizzalardan bahsedilebilir.

The wheat flour products that gradually display their presence in
the foreign markets as well are at the moment being consumed
in the domestic market extensively in Argentina. In Argentina
among the wheat flour products cookies and cakes, pasta, flour
products, sweet products (cakes, puddings etc.) and pizzas can
be mentioned.
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