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Kasım-Aralık 2010 döneminde gündemi en meşgul eden
tahıllardan biri pirinçti. Pirinç üretimiyle ilgili öngörüler, buğday
üretiminde olduğu gibi, kuraklık ve seller nedeniyle düşürüldü.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre
küresel pirinç üretimi, daha önceki tahminden 6.5 milyon daha az
olacak. FAO Haziran’daki öngörüsünde çeltik üretimini 704,4 milyon ton olarak öngörmüştü, ancak son raporunda bu öngörüsünü
697,9 milyon ton olarak açıkladı. Dünya pirinç piyasasında en
büyük üç ihracatçı olan Pakistan, Tayland ve Vietnam’da sel ürünlere zarar verirken, sıcak hava da ABD’deki rekolteyi engelledi.
FAO’nun öngörüleri, ABD Tarım Bakanlığı’nın 451,4 milyon ton
olan küresel öğütülmüş pirinç üretimiyle karşılaştırıldığında dört
yıldır ilk kez 1,1 milyon ton arz açığı ortaya çıkmaktadır.
Bu sayımızın dosya konusu olan mısır üretiminde de benzer bir
düşüş var. Dünya mısır üretimi ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA)
istatistiklerine göre 2009/10 sezonunda 813.6 milyon ton olarak
gerçekleşti. 2009/10 sezonunda dünya üretim miktarında 333 milyon tonla ABD ilk sırada yer alırken Çin, 158 milyon tonla ikinci
sırada yer alıyor. 2010/11 sezonunda dünya mısır üretimiyle ilgili
USDA’nın Kasım ayı öngörüsü ise 818.5 milyon ton.
USDA’nın üretim veriyle hemen hemen örtüşen Uluslararası Tahıl
Konseyi’nin (IGC) verilerine göre ise dünya mısır üretimi 2009/10
sezonunda 811 milyon ton olarak gerçekleşti. IGC’nin 2010/11
mısır üretim öngörüsü ise Ekim ayında 814 milyon tonken, Kasım
ayında 810 milyon tona geriledi.
2009/10 sezonuyla kıyaslandığında 2010/11 sezonunda dünya
mısır üretiminde bir miktar düşüş görülmektedir. Bu düşüşte ABD
ve Çin’deki üretim miktarlarının düşmesi etkili.
IGC’nin verilerine göre, ABD ve Çin’de bu yıl gözlemlenen verim
sorunlarına karşın, 810 milyon ton olan mısır rekoltesi, yine de bir
rekor olma özelliği taşıyor. Bu üretim rekoruna en büyük katkıyı
ise Arjantin sağladı. Arjantin’de mısır üretiminde bu yıl çok ciddi
oranda artış kaydedildiği belirtiliyor.
USDA’nın verilerine göre bir önceki sezonda 22,5 milyon ton olan
Arjantin’in mısır üretimi 2010/11 sezonunda 25 milyon ton olarak
gerçekleşecek.

Rice was the most popular grain in the period November and December of 2010. The forecasts related to the production of rice, as
in the production of grain, were decreased due to the floods and
drought. The United Nations Food and Agricultural Organization
(FAO) states that the global production of rice will be 6,5 millions
less than the previous estimation. In the forecast realized by FAO
in June, the production of paddy was estimated to realize as 704,4
million ton but according to the latest reports, it was announced
to have realized as 697,9 million tons. The three globally accepted
major exporters Pakistan, Thailand and Vietnam had been disaffected by the floods while in the USA, the hot weather had prevented the harvest. The forecasts of FAO, when compared with
the USA Ministry of Agriculture’s reports claiming that processed
rice production amounts as 451,4 million tons, it has for the first
time experienced a gap of 1,1 million ton in means of supply.
There is also a similar decrease in the production of corn, which
is subject to our files in this edition. According to the statistics of
the USDA, The USA Ministry of Agriculture, the world corn production had been realized as 813,6 million tons in the 2009/10 season.
When compared among countries, the USA is in the first row of
the world production amounts with 333 million tons and China
following with a production of 158 million tons. The forecast of
USDA for the production of corn in the season of 2010/11 November is as 818,5 million tons. According to the data supplied by The
International Grain Council (IGC), which is usually very similar to
the data supplied by USDA, the world corn production was realized as 811 million tons in 2009/10. Whilst the forecast of IGC for
the season 2010/11 corn production was 814 million tons in October, it has regressed to 810 million tons in November.
When compared with the 2009/10 season, the world corn production in 2010/11 can be observed to have slightly decreased. The
decrease seen in the production amounts in the USA and China,
are the main reasons which affected the results. According to the
data supplied by the IGC, despite all the disadvantages seen in
fertility at The USA and China, an amount of production of 810
million tons is still a record value. Argentina was the one that contributed at most to this record. It is stated that there had been an
extreme increase in the production of corn in Argentina this year.
According to the USDA data, the production of corn realized in
Argentina as 22,5 million tons in the previous season will reach
and be realized as 25 million tons in 2010/11.

9

B-4

İçindekiler

contents

48

40

Türkiye, Avrupa
Birliği Ülkelerinin
Önünde

Konya Ovası’nda
Rekolte Yüzde 10
Düştü

Turkey is preceding the
European Union
countries

The Yield in The Konya Plain
Has Dropped By 10 Per Cent

19

Mısır’ın talebi büyüdükçe Amerikan
buğday fiyatları yükseliyor

20

Çin’in Tahıl Üretimi Yüzde 10 Düşebilir

24

American wheat prices spike as Egyptian
demand grows

China’s Grain Production May Drop by 10
Per Cent

Mısır Buğday İhtiyacı İçin
Gözlerini Sudan’a Çevirdi

38
26
32
60

Egypt eyes Sudan for wheat needs

16

Rusya İhracat Yasağını
30 Haziran’a Kadar Uzattı
Russia Longs Export Ban till June 30

Kuzey Kore Ciddi Hububat
Eksikliği İle Karşı Karşıya

North Korea Faces Serious Cereal Deficit
Röportaj - Interview

Dünya Buğday Ticaretinde
Roller Değişiyor
The Parts are Changing in
The World Wheat Trade

42

58
ÇİN
China

54
17

Birleşmiş Milletler’e göre Asya çevresindeki tahıllar
kuraklık ve seller dolayısıyla “bozulduğu” için küresel
pirinç üretimi daha önce tahmin edilenden 6,5 milyon
ton daha az olacak.

Global rice production will be 6.5 million metric tons
smaller than previously estimated as crops around
Asia “deteriorated” because of droughts and flooding,
the United Nations said.

BM Gıda ve Tarım Kuruluşu dün bir raporunda çeltik üretiminin
697,9 milyon ton veya öğütülmüş tahıl olarak 465,4 milyon ton
olacağını, bunun da Haziran’da 704,4 milyon ton olan öngörüden
daha az olduğunu bildirdi. Bu, kuruluşun Nisan ayından bu yana
üretim tahminlerini üçüncü kez düşürmesi olmaktadır.

Rough-rice production will be 697.9 million tons, or 465.4 million
tons of milled grain, smaller than the 704.4 million tons estimated
in June, the UN Food & Agriculture Organization said in a report
yesterday. That’s the agency’s third output forecast reduction
since April.

FAO, Çin ve Hindistan için rekolte tahminlerini kuraklık ve sellerin
bir araya gelmesinden dolayı aşağı indirmiştir. Ancak gene de küresel verimin kayıtlardaki en yüksek rakam olacağını belirtmektedir.
Asya’nın referans işareti olan Tayland pirincinin ihracat fiyatı bu
yıl Haziran’daki düşük fiyattan yüzde 20 oranında arttı, çünkü en
büyük üç ihracatçı olan Pakistan, Tayland ve Vietnam’da sel ürünlere zarar verirken sıcak hava da ABD’deki rekolteyi engelledi.

The FAO trimmed its harvest estimates for China and India because of a combination of drought and floods. Still, global output
will be the highest on record, it said.

Dünyanın en büyük üreticilerinden 16 tanesinin ihracat fiyatını
izleyen FAO Pirinç Fiyat Endeksi Haziran ayından bu yana endeksi
50 puan yükselterek Kasım’da 260 puana çıkardı. Bu, Tayland ve
Vietnam pirinç fiyatları yükselirken bir yılda çıkılan en yüksek nokta oldu.

The FAO Rice Price Index, which tracks 16 export prices from
the world’s biggest shippers, surged 50 points since June to 260
points in November, the highest in at least a year, as prices of Thai
and Vietnam rice gained.

FAO, “Uluslararası pirinç ihracat fiyatları önde gelen kuzey yarı küre
ülkelerindeki 2010 temel çeltik tahılın yeni hasadı yapılanlarının
gelmesinden ciddi şekilde etkilenecek,” diye belirtti. Raporda
ayrıca şöyle deniliyor: “Hükümet politikaları fiyatların yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaya devam edecektir.”
FAO’nun öngörüleri ABD Tarım Bakanlığı’nın 451,4 milyon ton olan
küresel öğütülmüş pirinç üretimiyle karşılaştırıldığında dört yıldır
ilk kez 1,1 milyon ton arz açığı ortaya çıkmaktadır.

The export price for Thai rice, the benchmark for Asia, has gained
20 percent from this year’s low in July as flooding in Pakistan, Thailand and Vietnam, the three biggest exporters.

“International rice export prices will be heavily influenced by the
arrival of newly harvested supplies from 2010 main paddy crops
in major northern hemisphere countries,” the FAO said. “Government policies will continue to play an important role in determining the direction” of prices, it said in the report.
The FAO’s estimates compare with the U.S. Department of Agriculture’s forecast for 451.4 million tons of global milled rice output, and a supply deficit of 1.1 million tons, the first deficit in four
years.
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Amerika Tarım Bakanlığı bir basın bildirisinde dört
dönem süresi zarfında üçüncü kez buğday fiyatlarının
yükseldiğini ifade etti. Bildiride Rusya ve Doğu
Avrupa’daki yaz kuraklıkları ve de Kanada’daki nemli
havanın sonucu olarak Mısır’ın ABD hububatına olan
talebinin son zamanlarda arttığı belirtiliyor.

The US Department of Agriculture in a press statement
said wheat futures are on the rise for the third time in
four sessions.Egyptian demand for US grain has also
grown recently, a result of a summer drought in Russia
and Eastern Europe, as well as humid weather in Canada, according to the statement.

Küresel sıkıntı Amerikan buğdayının 14. en büyük ithalatçısı olan
Mısır’ın, Japonya ve Nijerya’dan sonra üçüncü ülke olması durumuna yol açtı. Basın bildirisinde belirtilen buğday fiyatlarının Mart
2011’de teslim edilecek miktarlar için Chicago borsasında yüzde
beş yükseldiği söyleniyor. Artış temel ticari malların fiyatlarında art
arda gelen ve Haziran ayından beri oluşan yüzde 43 yükselmeyle
harekete geçti.

The global shortage spurred Egypt to move from the 14th biggest
importer of American wheat to the third position-following Japan
and Nigeria.

Mısır Sanayi Federasyonu hububat sektörü Başkanı Ali Sharaf Eddin, bu sıkıntı göz önüne alındığında Mısır’ın ABD buğdayından
başka bir alternatifi olmadığını düşündüğünü belirtiyor.

The statement said quoted wheat prices increased by five percent
in Chicago’s stock market, for quantities to be delivered in March
2011. The hike was triggered by consecutive surges in prices of
basic commodities by 43 percent since June. The head of the
grains sector at the Federation of Egyptian Industries, Ali Sharaf
Eddin, said Egypt sees no alternative to US wheat in light of the
shortage.

Sharaf Eddin, Al-Masry Al-Youm’a ortalama buğday fiyatının hemen hemen ton başına LE2000 olduğunu söyledi ve de gelecek
dönemde bunun daha da yükselerek LE2500 olacağını öngördü.

The average wheat price stands at nearly LE2000 per ton, Sharaf
Eddin told Al-Masry Al-Youm, while predicting a further increase
to LE2500 in the coming period.

Mısır son yıllarda ABD buğdayı satın almamıştı, çünkü devlet özellikle Rusya ile daha yüksek kalitede ve daha ucuz fiyatlı tahıl için
komisyon anlaşmaları yapmayı başarmıştı.

Egypt has not purchased US wheat in recent years because officials have managed to broker deals for higher quality and cheaper-priced grain, particularly with Russia.

Dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından birisi olan Mısır, 6
milyon ton olduğu tahmin edilen bir üretim – tüketim farklılığı
sıkıntısı çekiyor. Mısır’ın iç buğday üretimi 8 milyon ton iken,
tüketimi 14 milyon tonu bulmaktadır.

One of the world’s biggest wheat importers, Egypt suffers from
a production-consumption gap, estimated by six million tons.
Egypt’s domestic wheat production stands at eight million, while
its consumption reaches 14 million tons.
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Çin’de tarım uzmanları, önümüzdeki 20 yıl içinde
iklim değişikliğinin, ülkenin gıda güvenliğini tehdit
edebileceği ve tahıl hasadını yüzde 10 düşürebileceği
uyarısında bulundu.

The agriculture experts in China made a warning and
said that in the coming 20 years the climate changes
may threaten the country’s food security and cause the
grain yield to drop by 10 per cent.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Dekan Yardımcısı Tang Huajun,
Chine Daily’e verdiği bir röportajda, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmaması halinde bitkisel üretimin 2030 yılında
yüzde 5 ila 10 arasında düşebileceği uyarısında bulundu.

In an interview for the Chine Daily the China Agricultural Sciences
Academy Deputy Dean Tang Huajun gave a warning and said that
unless the necessary precautions are taken for climate changes,
grain production may drop between 5 and 10 per cent in the year
2030.

Eylül ayında başlatılan bir hükümet projesi kapsamında, Çin’in
kuzey ve güney bölgelerindeki 11 araştırma istasyonunda, son
20 yılda Çin’in hububat üretiminde iklim değişikliğinin etkilerini
inceleyen bir bilim adamı olan Tang Huajun, konuyla ilgili verdiği
demeçte şunları dile getiriyor;
“Hükümet, iklim değişikliğinin etkisini azaltacak etkili önlemler
almakta başarısız olursa, bu yüzyılın ikinci yarısında ülkenin üç
ana besin öğesi olan pirinç, buğday ve mısır üretiminde yüzde 37
oranında bir düşüş meydana gelebilir.”
1,3 milyarla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in, gıda
güvenliğini sağlamak için 2009 yılında 530.8 milyon ton olan
tahıl üretimini, 2020 yılına kadar 550 milyon tona ulaştırmayı
hedeflediğini söyleyen Huajun, son 10 yılda, iklim değişikliği
nedeniyle artan sıcaklıkların ve su sıkıntısının tarımdaki olumsuz
etkilerinin arttığına dikkat çekiyor.
Kuraklığın Çin’in tahıl üretimi için en büyük tehdit olduğunu
söyleyen Tang, 1995 yılından 2005 yılına kadar ülkenin yıllık
üretiminin yüzde 4 ile 8 arasında düşerek 15 ile 25 milyon ton
arasında gerçekleştiğini belirtiyor.

Tang Huajun is a scientist researching the impact of climate
changes on China’s grain production in the last 20 years. The research takes place in 11 research stations in the north and south
regions of China and it is within the scope of a government project started in September. Tang Huajun expresses the following
in his statement about the subject: “If the government does not
succeed in taking effective precautions to reduce the impact of
climate changes, there may be a drop of 37 % in the production of
rice, wheat and corn, the three basic food items of the country, in
the second half of the century.”
Huajun stated that China, the most crowded country of the world
with 1.3 billions of people, is aiming at reaching 550 million tons
grain production by 2020, which was 530.8 million tons in 2009, to
provide food security. He also draws attention to the fact that the
rising temperatures due to climate changes and the water problem in the last 10 years are impacting agriculture negatively in an
increasing way. Tang says that drought is the biggest threat for
China’s grain production and he further states that from 1995 to
2005 the country’s annual production dropped by 4 to 8 per cent
and was actualized between 15 and 25 million tons.
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Vietnam Gıda Birliği Başkanı Truong Thanh Phong’un yaptığı
açıklamaya göre Vietnam’da pirinç ihracatı 3 milyar dolar ile
şimdiye kadar en yüksek seviyeye ulaştı.
Phong, konuyla ilgili açıklamada, ‘Pirinç ihracatının Aralık ayında
400 – 450 bin ton olması bekleniyor. Bu da 2010 istatistiklerinin
6.7 milyon tona ulaşacağının göstergesidir.” dedi.
Phong, şu ifadeleri de konuşmasına ekledi; “Önümüzdeki yıl pirinç
ihracatı 5.5 - 6 milyon ton ile daha azalacak. Bunun nedeni de bu
yıl pirinç stokunun sadece 500 bin ton olması.” Halbuki bu rakam
2009 senesinde 1.4 milyon tondu. Bunun yanı sıra Kamboçya’nın
pirinç ithalatı da düşecek çünkü Taylandlı tacirler civardaki pazar
üzerinde daha fazla alım gücüne sahip.
Önümüzdeki yıl pirinç pazarının daha hareketli olması bekleniyor.
Bunun nedeni de Filipin hükümetinin Vietnam’dan pirinç alımının
vadesini 2013 yılına kadar 1.5 milyona uzatması. Buna ek olarak
Endonezya, Malezya, Bangladeş, İran ve Irak’ta tahıl ithalatı yüksek
rağbet görüyor. Bu alanda da büyük bir artış görülecek.
Dahası kış ve ilkbahardaki pirinç hasadı fiyatlarının çarpıcı bir
biçimde artması ön görülüyor. Bunun sebebi de hasatlarda görülen böcek istilası, bu durumun ise randımanı etkileyecektir. Kış
ve ilkbahar hasadı yeni başlamasına rağmen Long An’lı birçok
tüccar kilosu 5,000 Vietnam Dong’unun üzerinde olmak üzere
şimdiden sipariş verdi.

Vietnam rice export has touched US$3 billion, the highest level
ever, said Truong Thanh Phong, chairperson of Vietnam Food Association (VFA). Phong said, “It is expected that the rice export in
December will be 400,000-450,000 tons of rice, taking the tally in
2010 to 6.7 million tons”.
However, he also said, “the rice export next year will be lower with
5.5 to 6 million tons, as the rice stockpiled this year has been low,
with only 500,000 tons”.
In the year 2009, it was 1.4 million tons. Meanwhile, the rice imports from Cambodia will tumble since Thailand traders have
more purchasing power in this neighboring market.
The rice market next year is expected to be very animated, as the
Philippine government extended the deadline to buy 1.5 million
tons of rice from Vietnam until 2013.In addition, the grain imports
are in high demand from Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Iran
and Iraq. This will increase substantially.
Moreover, the rice prices from the winter and spring crops have
been forecasted to rise dramatically, this is due to insects’ infestation of the crops, which will affect the output.
Although the winter and spring crops has just begun, many traders in Long An have ordered buying in advance, with the price of
over VND5, 000 a kilogram.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), The United Nations Food and Agriculture Organization
yayınladığı “Gıda Görünümü” raporunda gıda (FAO) made a warning on the probability of an increase
fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu.
in food prices in their published report “Food Outlook”.
Yayınladığı ‘Gıda Görünümü’ raporunda buğday ve diğer gıda
ürünlerinin fiyatlarının geçen yıl endişe verici şekilde yükseldiğini
hatırlatan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2011’de temel gıda
ürünlerinin üretiminin önemli oranda yükselmemesi halinde,
fiyatlardaki yükselişin muhtemelen daha fazla olacağına dikkat
çekti.

In their published report “Food Outlook” the United Nations Food
and Agriculture Organization (FAO) reminded the public that the
prices of wheat and other food products increased alarmingly
last year and they called attention to the fact that in case the consumption of basic food products does not increase significantly in
2011, the increase in prices is likely to be more extensive.

Uluslararası gıda ithalatının faturasının 2010 yılında 1 trilyon
doları aşabileceğine işaret edilen raporda, “Dünyada birçok emtia fiyatı üzerindeki baskı azalmadığı için uluslararası toplum
2011 yılında daha fazla arz şokuna karşı ihtiyatlı ve hazırlıklı olmaya devam etmeli.” denildi.

In the report it is indicated that the invoice for the international
food import may exceed 1 trillion dollars in 2010 and it is further
remarked as follows, “As the pressure on the prices of many commodities does not decrease, in 2011 the international society
should be cautious and prepared for a greater supply shock.”

Raporunda, dünya tahıl üretiminin yüzde 2 azalacağını, sonuç
olarak tahıl stoklarının hızla düşmesinin beklendiğini belirten
FAO, tahıl üretiminin, tüketimi karşılaması ve stoklardaki düşüşü
dengelemesi için artması gerektiğini, ancak sadece pirinç rezervlerinin arttığını kaydetti.

FAO states in their report that the world grain production will
decrease by 2 per cent and consequently it is predicted that the
grain stocks will fall rapidly. They also expressed that the grain
production should meet the consumption and rise in order to balance the fall in the stocks; however, it is only the rice reserves that
are rising.

Son altı ayda, birçok tarım ürününde fiyatların, elverişsiz hava
şartları, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve diğer unsurlar yüzünden yükseldiğini bildiren FAO, Rusya’nın yüksek
sıcaklıkların hububat üretimini olumsuz etkilemesi üzerine
buğday ihracatını yasaklama kararından sonra Ağustos ayında
fiyatların hızla yükseldiğini hatırlattı.
Daha fazla fiyat artışı olmaması için özellikle buğday, mısır ve
soya fasulyesi olmak üzere tarım ürünlerinde üretimin arttırılması
gerektiğini vurgulayan FAO, fiyatların normal seviyelerine dönmesi için gelecek yılın mahsulünün miktarının önemli olduğunu
bildirdi.
FAO, özellikle Pakistan başta olmak üzere Asya’da sel sularının
ekili alanlara verdiği zarara rağmen küresel pirinç üretiminin
rekor seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirtti. FAO’nun son
tahminine göre 2010 yılında buğday üretimi 648 milyon tonu
bulacak.

FAO reports that in the past six months the prices in many agricultural products increased due to inconvenient weather conditions, the fluctuations in the exchange markets and other factors
and the organization also reminded the public that the prices
increased rapidly in August after Russia had taken the decision
to ban wheat export due to the negative impact of the excessive
heat on grain production.
FAO emphasizes the fact that production should be increased in
agricultural products, especially wheat, corn and soybean in order
not to experience more price increases and also states that the
amount of next year’s harvest is important for the prices to return
to usual levels. FAO expresses that it is forecasted that the global
rice production will be at record-breaking levels in spite of the
harm given to the cultivated areas by floods in Asia and especially
in Pakistan. FAO’s last forecast is that in 2010 the wheat production will reach 648 million tons.

22

9

B-10

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır, hızla
büyüyen nüfusunun gıda ihtiyaçlarını karşılamak
ve fiyat artışlarını bastırmak amacıyla tarımsal arazi
kullanımı için gözlerini yoksul güney komşusu Sudan’a
çevirdi.

Egypt has turned to its impoverished southern neighbor, Sudan, for use of agricultural land as the world’s
largest wheat importer looks to meet domestic food
supply needs and quell a rapidly growing population
increasingly irate about chronic price increases.

Rusya’daki kuraklıkla birlikte artışa geçen dünya hububat
fiyatlarının hala yüksek olması nedeniyle Mısırlı hükümet yetkilileri, kuzey Sudan’da buğday yetiştiriciliğinde özel şirketlerin teşvik
edilmesi için 30 Eylül ayında Sudan’la 30 yıllık bir anlaşma imzaladı.
Yeni bir tahıl ambarı haline gelen Afrika’da anlaşma, Mısır’a Arap
ülkelerinin büyüyen bir listesi olarak dönüyor.

With a summer drought in Russia that propelled world grain
prices higher still fresh in the government’s mind, Egyptian officials in September revived a 30-year-old agreement with Sudan
that encourages private companies to plant wheat in northern
Sudan. The deal brings Egypt into a growing list of Arab nations
that have turned to Africa as a new breadbasket.

“Uluslararası alanda tarım ürünlerinde bir sıkıntısı ile karşı
karşıyayız” diyen Mısır Tarımsal Araştırma Merkezi Başkanı Ayman Abou Hadid, anlaşmaya göre Mısır hükümetinin üretimi
özel şirketlere bıraktığını fakat yatırımcılara sulama ve altyapı için
teşvikler sağladığını söylüyor.

“We are facing a shortage of agricultural commodities internationally,” said Ayman Abou Hadid, chairman of the state-run
Agricultural Research Center. Under the deal, the Egyptian government provides investors with incentives for irrigation and infrastructure, but production is left up to the private companies,
he said.

Anlaşma, hükümet tarafından Arap dünyasının en kalabalık
ulusunun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için son girişim
işareti olarak değerlendirildi. Fakat bu çabanın siyasi olduğu
düşünülüyor.

The deal marks the latest attempt by the government to meet
future needs in the Arab world’s most populous nation. But the
push has clear political overtones.

Yeni üretimin muhtemelen sadece Mısır’ın artan nüfusunun
ihtiyacını karşılamak için yeterli olacağını düşünen Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ekonomistlerinden Abdolreza
Abbassian ise, anlaşmanın, Sudan’da Müslüman, animist ve
Hıristiyanlar arasında 21 yıl süren iç savaş yüzünden bir hayli bozulan ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nakit akışını sağlayacağını
belirtiyor.

The new production would likely be just enough to meet Egypt’s
rate of population growth, said Abdolreza Abbassian, a senior
economist at the United Nations’ Food and Agriculture Organization. It could also provide a sorely needed cash infusion for Sudan’s struggling economy, which has been ravaged by the country’s a 21-year civil war between Sudan’s mostly Muslim north
and predominantly animist and Christian south.
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Rusya Hububat Üreticileri Sendikası Başkanı Pavel
Skurikhin’nin yaptığı açıklamaya göre Rusya’daki
tahıl fiyatları 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 33
artış ile 6,000-7,000 Ruble’den 9000 Ruble’ye (290$)
ulaşabilir.
Çeşitli bölgelerdeki tahıl stoklarının tükenmesiyle birlikte 2011
yılının ilk çeyreğinde beklenen tane fiyat artışı sorulduğunda
Skurikhin, “Tahıl fiyatları büyük ihtimalle 2008 yılının ilkbaharında
kayıtlı ton başına yaklaşık 9000 ruble seviyesine kadar çıkabilir.”
dedi.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Viktor Zubkov daha önce ton
başına geçerli ortalama tahıl fiyatının 6,000-6,500 olduğunu
belirtmişti. Ekonomik Kalkınma Bakanı Andrei Klepach ise ortalama fiyatların ton başına 7,000 Ruble’den daha fazlasına ulaştığını
söyledi.
Rusya bu sezon kendi bölgesinde tahıl kaynaklarında dengesizliklerle karşı karşıya geldi. Güney bölgelerde yenilebilir tahıl
(yaklaşık 10milyon ton) oranında ihraç fazlası görülürken yaz
aylarında kuraklıktan etkilenen orta ve batı bölgeler hayvancılık
sektörünün devamı için gerekli olan yem tahılında kıtlıkla karşı
karşıya. Bazı bölgeler ise un üretiminde kullanılan çavdar sıkıntısı
çekmekte.
Andrei Klepach, “Ülke genelinde görülen eşit olmayan tahıl
dağıtımı ve çeşitli tahıl ürünleri arasındaki dengesizlikler dışında,
fiyat artışlarını gerektiren herhangi bir neden görmüyorum” dedi.

Russian grain prices may increase 33% in the first quarter of 2011 to 9,000 rubles ($290) per ton from the current 6,000-7,000 rubles, the President of Russia’s Union
of Grain Producers Pavel Skurikhin said.
“Grain prices may certainly grow to the level of about 9,000 rubles per ton registered in the spring of 2008,” Skurikhin said when
asked about the grain price growth expected in the first quarter of
2011, when several regions would run out of their grain stocks.
Russian First Deputy Prime Minister Viktor Zubkov has previously
said the current average price for grain amounts to 6,000-6,500
per ton, while Deputy Economic Development Minister Andrei
Klepach has said average grain prices have hit 7,000 rubles per
ton or more.
Russia has been confronted with the problem of imbalances in
grain supplies among the regions this season. Southern regions
have a surplus of food grain (about 10 million tons) while central
and western regions that were hit by the drought in summer are
experiencing a shortage of fodder grain required to maintain the
livestock sector.
Some regions are also experiencing a shortage of food rye for
flour production.
“Except for the unequal grain distribution across the country and
imbalances between different types of grain crops, I do not see
any reasons for price hikes” he added.
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Tahıl ihracatı yasağını 30 Haziran 2011 tarihine kadar
uzatan Rusya’da, Başbakan Vladimir Putin fiyatların
aşırı artması halinde, fiyatları düşük tutmak için tahıl
ithal edebileceklerini açıkladı.
Kuraklık ve yangılar nedeniyle tahıl üretimi düşen ve 2010 yılı
sonuna kadar ihracat yasağı kararı alan Rusya, yasağı 30 Haziran 2011’e kadar uzattı.
Rusya Başbakanı Vladimir Putin ise geçen yaz yaşanan kuraklık
nedeniyle fiyatların artması halinde, fiyatları düşük tutmak için
tahıl ithal edebileceklerini açıkladı. Putin, kuraklıktan etkilenen
tahıl üreticilerine destek için düzenlenen toplantıda yaptığı
konuşmada, “Kuraklıktan etkilenmeyen veya az etkilenen ülkelerdeki karşıtlarımla fazla ürünlerini Rusya’nın ihtiyaçları için
rezerv etmeleri konusunda anlaştım.” dedi.
İhtiyaç duymaları ve ülke içindeki fiyatların artması halinde,
bu ülke liderleriyle yaptığı anlaşmayı hayata geçirip Rus iç
piyasasına tahıl ithal edeceğini kaydeden Putin, Rus hükümetinin elinde tahıl fiyatlarını kontrol altına almak için yeterince
araç bulunduğunu belirtti.

PİYASAYA DEVLET STOKLARIYLA MÜDAHALE EDİLEBİLİR
Tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için Müdahale Fonu ola-

In Russia, where the grain and wheat export ban has
been longed till June 30, 2011, the Prime Minister
Vladimir Putin has stated that they may import grain
in order to keep prices low against an extreme rise
seen in grain.
Russia who has taken decision to ban export of grain and wheat
till the end of 2010 due to the extreme drought and fire seen in
the country has stated that they will delay the duration of ban till
the 30th of June, 2011.The Russian Prime Minister Vladimir Putin
has brought an explanation claiming that they may import grain
in order to keep the prices low of grain and wheat in the country
which has extremely decreased in means of production due to the
drought experienced the previous summer. At the meeting which
was arranged to discuss the affects of drought over grain, Putin
said “I have come to a deal with countries that have not been affected or have only very little been affected by the drought to
save us some of their grain for us” to avoid the disaffect of the
rising prices of grain in the country.
In case of need and in case of rise in prices, Putin, who has recorded to implement the deal he has come to with other countries and
import grain to the Russian markets, has stated that the Russian
government had sufficient tools to keep the prices of grain under
control.
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rak adlandırdıkları devlet stoklarındaki tahılı da kullanabileceklerini belirten Putin, “Bu olasılığı da göz önünde bulunduruyoruz. Bu fon zaten bu amaçla oluşturuldu.

THE COUNTRY STOCKS CAN DEAL WITH THE MARKETS

Ayrıca gelecek yılın stoku için de yeterli.” demişti. Putin, hangi
ülkelerden tahıl ithal edilebileceği konusunda bilgi vermezken,
Rusya Tarım Bakanlığı daha önce Ukrayna ve Kazakistan’dan
ithalat yapılabileceğini açıklamıştı.

Putin, who has stated that they can also use the government
stock of grain to deal with markets additionally in order to keep
the grain prices low, has also said “We also keep this fact in mind.
This fund was constituted for this purpose anyway. It is we that
will decide about the time and the precautions to be taken.” The
Vice Prime Minister Viktor Zubkov, had previously stated that once
the grain prices which are currently 6 thousand Rubles per ton
reaches 7 thousand or 8 thousand Rubles, they will start using the
government grain stocks and said “We have harvested 60,5 million
of grain this year. This amount is sufficient to meet our nutritious
and agricultural needs. It is in fact sufficient for the following year
as well.” Whilst Putin gave no information about which country
they were to import grain from, the Russian Agriculture Minister
had previously claimed that they were able to import grain from
Ukraine and Kazakhstan.

YÜZDE 30 ZAM BEKLENİYOR

30% OF RISE IS EXPECTED

Piyasalardaki zamanlama ve gerekli önlemler konusundaki
kararı biz vereceğiz.” dedi. Başbakan Yardımcısı Viktor Zubkov
ise daha önce yaptığı açıklamada, tahılın tonunun mevcut fiyatı
olan 6 bin Rubleden 7 bin-8 bin Rubleye yükselmesi halinde,
stoktaki tahıldan satış yapmaya başlayacaklarını belirterek, “Bu
yıl 60,5 milyon tahıl hasadı yapıldı. Bu gıda ve ziraat de dahil iç
ihtiyaçlarımızı karşılayacak miktarda.

Ton başına rakamın 6 bin-6 bin 500 ruble seviyesinde kalacağını
öngören Zubkov’un aksine, Rusya Tarım Birliği Başkanı Pavel
Skurihin, yaptığı bir açıklamada tonu 6-7 bin ruble olan tahıl
ürünlerinin 2011’in ilk çeyreğinde yüzde 30 oranında zamlanarak
9 bin rubleye (290 dolar) çıkabileceğini söyledi.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Andrey Klepaç ise 7 bin ya da üzerinin
görülebileceğini ifade etmişti.

Whilst Zubkov fore sees that that the price of grain will remain
around 6 thousand or 6,5 thousand Rubles per ton, Pavel Skurihin, The Russian Board Manager of the Agricultural Union claims
that the price of the remining grain stock will rise about 30% more
in the first quarter of 2011 and reach an amount of 9 thousand
Rubles (290 dollars) next year. The Vice Minister of Economics, Andrey Klepaç had also claimed that it would be possible to see the
prices ranging over 7 thousand Rubles per ton.

Avrasya Ticaret Sistemi Ticari Mal Borsası Uzmanı Daniyar Temirbayev, Rusya’nın buğday ihracatını yasaklama kararının, Kazak buğdayının ton başına fiyatını
340-350 dolar seviyelerine yükseltebileceğini belirtti.

The Eurasia Trade System Commodity Market Expert
Daniyar Temirbayev remarked that the wheat export
banning decision of Russia may cause the Kazakh wheat
price per ton to increase to about 340-350 dollar levels.

Rusya’nın tahıl ihracatını yasaklama kararının ardından tüm
dünyanın Kazak buğdayına ilgisinin arttığını açıklayan Avrasya Ticaret Sistemi Ticari Mal Borsası Uzmanı Daniyar Temirbayev, Rusya’nın tahıl ihracat yasağını 2011 yılının ortasına
kadar uzatmasının Kazak tahılında fiyat yükselme eğilimini
güçlendirdiğine işaret etti.

Daniyar Temirbayev, the Eurasia Trade System Commodity Market
Expert, indicated that following Russia’s grain export banning decision the interest in the Kazakh wheat by the whole world has
increased. He also pointed to the fact that Russia’s extending the
grain export banning to mid-2011 has strengthened the trend for
the price increase at the Kazakh grain.

“Buğdayın yurtiçi fiyatının önümüzdeki yılın bahar aylarında
ton başına 340-350 dolara çıkması muhtemel gözüküyor.” diyen Temirbayev, dünya tahıl piyasasında Rusya’nın büyük bir
oyuncu olduğunu ifade ediyor ve şunları ekliyor; “Rusya gibi bir
tahıl ihracatçısının dünya pazarlarında uzun süre olmaması, tahıl
fiyatlarını her halükarda etkileyecektir.”

Temirbayev said, “It seems likely that the domestic price of wheat
will go up to 340 – 350 dollars per ton in the next spring months.”
He also expressed that Russia is a significant player in the world
grain market and he further commented, “In a case of a grain exporter such as Russia not appearing in the world market for a long
time, the grain prices will be impacted at any rate.”
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ABD’de pirinç hasadındaki ciddi düşüş ve hayvan yemi Rice prices may remain in tight position in global marolarak tüketimin verdiği ipucuna göre pirinç fiyatları kets taking a cue from a significant fall in the US rice
küresel piyasalarda gergin bir durumda kalabilir.
harvest and increased consumption for animal feed.
ABD Tarım Birimi ülkenin pirinç üretimi tahminlerini ürün yılı
için (Eylül 2010 - Ağustos 2011 arası) düşürmüştü. Bu yılın ulusal pirinç çeltiği üretim tahminleri 11 milyon ton olarak yüzde
5 daha düşük ve öngörüler dekar başına ortalama üretimin
2005 – 2006 sezonundan bu yana en düşük orana ineceği
yönünde bulunuyor.
USDA, 2010-11 uzun taneli Amerikan pirinci üretim tahminlerini
192 milyon / yüz libreden 182 milyon ton / yüz libreye düşürdü.
Dünyanın geçen yılın dördüncü en büyük ihracatçısındaki
hasadın tahminlerin en az yüzde 10 altında olmasından korkuluyor.
Bu durumla birlikte mısır üretiminin kötü verimden dolayı 344
milyon ton olan önceki tahminlere karşı 322 milyon ton olması
tahmin ediliyor. Mısır fiyatları uç seviyelerde duraklarken hayvan yemi olarak pirinç talebi artmakta. % 100 kırık pirinç hayvan yemi olarak kullanılıyor.
CBOT daki mısır işlemleri iki yılın en yüksek fiyatıyla aniden kile
başına 5,7325 USD ya yükseldi. Kısıtlı arz ve düşük verimden
dolayı hem mısır hem de uzun taneli pirinç fiyatları yükselmekte. Ancak kırık pirinçteki üretim fazlasının fiyatlara baskı yapmakta olduğu görüldü.
Ayrıca mısıra karşı olan düşüklüğü muhafaza edilirse kırk
pirinç bira ve ev hayvanı yemi yapmakta kullanılıyor ve sığır
ve kümes hayvanı yemi olarak da kullanılabilir. Kırık pirincin ucuzlaması ülkede olan nadir durumlardan birisi olarak
değerlendiriliyor. Sanayi uzmanlarına göre arz ve talep
konuları değerlendirildiğinde çeltik fiyatları hızla artacak. Uzmanlar fiyatların Ocak ayına kadar 16 – 17 USD / libre civarına
tırmanabileceğini belirtiyorlar.

The US Department of Agriculture had lowered the country’s rice
output estimates for the crop year (September 2010 to August
2011). The estimate for this year’s national rice paddy production
is lower by 5% to 11 million tonnes and forecast that average yield
per acre would drop to the lowest since the 2005-2006 season.
USDA lowered the US long grain rice production estimate for
2010-11 to 182 million hundredweight from 192 million hundredweight. The harvest in the world’s fourth-largest exporter last year
is feared to be at least 10 percent lower than the estimates.
Meanwhile the corn production is estimated at 322 million tonnes
against the previous estimate of 334 million tonnes due to poor
yields.
The rice demand is on the rise for the cattle feed as the corn prices
seen hovering at the peak levels. 100% broken rice is used as animal feed. Corn futures on CBOT surged to a two-year high of USD
5.7325 per bushel.
Both corn and long-grain rice prices are on the upsurge due to
tight supply and less yields. But the oversupply of broken rice
seemed to be putting pressure on the prices.
Further, the broken rice is used to make beer and pet-food and
if their discount to corn is sustained; they may be used for making cattle and poultry feed. The broken rice has become cheaper,
which is considered as a rare happening for the country.
According to industry experts, the prices of rough-rice will rise at
a rapid pace considering the demand and supply issues. They feel
that the prices may surge to USD 16 to USD 17 per 100 pounds by
January.
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İtalyan Tarih Öncesi ve Erken Tarih Enstitüsü’nün araştırma
ekibinden Laura Longo, “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımlanan araştırmalarında,
günümüzdeki İtalya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti topraklarında
yaşayan tarih öncesi insanların, tohumları ve kökleri una
dönüştürmek için öğüttüklerine dair kanıt bulduklarını söyledi.

Laura Longo from the Italian Pre-History and Predate History Institute research team, expressed in her research published in the
“Proceedings of the National Academy of Sciences” journal that
they have found evidence for the pre-historic people living in today’s Italy, Russia and the Czech Republic milling the seeds and
roots to convert them to flour.
Longo noticed that her findings are to the contrary of the image of
man surviving on meat and she expressed the view that the prehistoric man may have eaten the first forms of flat bread. Longo,
who stated that bread provided sources of energy and carbohydrates for the pre-historic man, also drew attention to the fact that
flour may have been kept away in the periods when it was difficult
to reach flour and meat.
In the studies that Longo and her research team carried out in the
archeological fields of Italy, Russia and the Czech Republic, grain
starch was found over the milling stones of 30 thousand years of
age. The researchers have stated that their findings take the first
date of man’s using flour to 109 thousand years back. In a study
carried out in Israel previously flour remains on milling stones of
20 thousand years of age had been encountered.
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Longo ve araştırma ekibinin İtalya, Rusya ve Çek
Cumhuriyeti’ndeki arkeolojik alanlarda yaptıkları çalışmalarda
30 bin yaşındaki öğütme taşlarının üzerinde tahıl nişastaları
bulundu.Araştırmacılar, bulgularının, insanoğlunun unu ilk
kullanış tarihini 10 bin yıl geriye götürdüğünü bildirdi. Daha
önce İsrail’de yapılan bir araştırmada 20 bin yıllık öğütme
taşlarının üzerinde un kalıntılarına rastlanmıştı.
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Longo, bulgularının, insanoğlunun önce etle beslenen bir canlı
olduğu imajına ters olduğunu bildirerek, tarih öncesi insanın
yassı ekmeğin ilk formlarını yemiş olabileceğini kaydetti.
Ekmeğin tarih öncesi insanlara enerji ve karbonhidrat kaynağı
sağladığını ifade eden Longo, unun, ete ulaşmanın zor olduğu
dönemlerde saklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunda
dünya buğday üretimi öngörüsünü bir önceki yıla göre
33 milyon ton daha az olacak şekilde, 644 milyon ton
olarak açıkladı.

The International Grain Council has stated they had
forecasted that the production of grain would be realized as 644 million tons with a decrease in amount of
33 million tons compared to the previous year.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat üretim ve
tüketim öngörüleriyle ilgili 25 Kasım 2010 tarihli son raporunda,
geçen yıl 677 milyon ton düzeyinde olduğu tahmin edilen dünya
buğday üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde,
33 milyon ton düşüşle 644 milyon ton civarında seyredeceğini
açıkladı.

The International Grain council (IGC) stated in their report dated
25 November 2010 that the production of grain between the July
2010/June 2011 season will range around 644 million tons with a
decrease in amount of 33 million tons compared to the previous
year reported as 677 million tons.

Kuzey yarımkürede hasatların hemen hemen tamamlandığını, özellikle ABD ve Avustralya olmak üzere bazı ülkeler için azaltılan tahminlerin Çin’i de içeren diğer ülkelerdeki artışlarla dengelendiğini
belirten IGC, dünya buğday üretiminin bir önceki yıla göre büyük
bir düşüş göstermesinin özellikle Rusya başta olmak üzere BDT’nin
bazı bölgelerindeki olumsuz koşullarının sonucu olduğunu ifade
ediyor.
Konsey’in buğday tüketim öngörüsünde ise bir önceki yıla göre 7
milyon tonluk bir artış var ve tüketimin 2010/11 sezonunda 658
milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Dünya buğday tüketimine bakıldığında, üretimin 14 milyon tonla
tüketimin altında kaldığı görülüyor ancak Konsey, mevcut stoklarla bunun dengeleneceği belirtiliyor. Uzmanlar ise, dünya genelinde 4 yıldan sonra ilk kez, elde edilen ürünün, talebin altında
kalacağını belirtiyor. Dönem sonu stoklarının ise geçen yılın 14
milyon ton altında, 181 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği
öngörülüyor.

According to the explanation brought by IGC, almost all the harvest to be realized in the northern areas of the world were completed and that the decrease seen from especially the USA and
Australia was met by the increase seen from China. The main reason to the decrease seen in the production of grain was stated to
be due to the negative impact and experiences Russia and the CIS
went through.
The council estimates that the consumption of grain will increase
in amount of 7 million tons compared to the previous season and
range around 658 million tons in the 2010/11 season. When gazed
at the world grain consumption it can be easily observed that the
production level is about 14 million tons below the level of grain
consumption.
However, the council also states that the gap seen in the values
would be balanced via the world grain stocks. The experts continue by stating that after 4 years of time, it is the first time in the
world for the amount of production of a product would be realized below the level of consumption.
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Dünya buğday ticaretinin ise geçen yıla göre 7 milyon ton düşüşle
120 milyon tona gerilemesini bekleyen Konsey, dünya buğday
ticaretinin geçen yıla kıyasla azalmasını da Asya’daki piyasalarda
olan öğütmelik ve yemlik sınıf buğday yüklemelerinin azalması
olarak açıklıyor.

The council, which expects the commerce of grain to reduce 7 million tons compared to the previous year and to be realized as 120
million tons, explains the reason for such decrease as the extreme
load and amounts set aside for the usage of grain as feed and
those remaining to be grinded in the Asian markets.

Konsey’in raporuna göre; AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada,
Kazakistan, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca ihracatçıların 2009/10
sezonunda 70 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen
dönem sonu buğday stokları, 2010/11 dönemi sonunda 52 milyon
tona düşecek.

According to the Council’s report, the grain stocks which ranged
around 70 million tons at the end of the 2009/10 season of leader
exporter countries such as the EU, the USA, Argentina, Australia,
Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine, will reduce to 52 million
tons at the end of 2010/11.

PİRİNÇTE REKOR BEKLENTİSİ

A RECORD EXPECTATION FROM RICE

IGC’nin dünya genelindeki pirinç rekolte tahmini ise, geçen yıl 440
milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya pirinç
üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, bir önceki
tahminin altında, ancak bir önceki yılın üzerinde olarak 449 milyon tona çıkacağı yönünde. 9 milyon tonluk artışın öngörüldüğü
bu rakam, pirinç için rekor olarak değerlendiriliyor.

The estimation of the International Grain Council was brought
up for the production of rice, which was recorded to have ranged
around 440 million tons in the previous year and that in the
2010/11 season end of year grain production amounts will be realized below the previous estimation but above the actual previous production and be realized as 449 million tons. It is assessed
that the amount of such increase valued 9 million tons is expected
to be record for rice. The council stated that they believe that the
reduction seen in the production of rice was due to the decrease
seen in the production at India. However, the council still states
that they expect record amounts this year in spite of the conditions they have stated. It is estimated that the world trade of rice
will range at a level of 30,8 million tons. The council states that
the reason for such increase with a rate of 3% seen in the trade
amounts was related to the extreme load of rice seen in Asia and
Africa. It is also forecasted that the world rice stocks at the end of
the season will be realized as 96 million tons with an increase valued 3 million tons compared to the previous year. It is emphasized
that these numbers constitute the highest levels in recent years.

Konsey, dünya pirinç üretimi öngörüsünün geçen aya kıyasla
azaltılmasını, büyük oranda Hindistan’ın ana ürününün resmi
öngörüsünün beklenenden daha az olmasına bağlıyor. Bununla
birlikte, küresel üretimin halen rekor düzeyde olabileceği ifade
ediliyor.
Dünya pirinç ticaretinin ise 30,8 milyon ton seviyelerinde
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Konsey, dünya pirinç ticaretindeki
yüzde 3’lük artışın temelini Asya ve Afrika’ya olan büyük yüklemelerin oluşturduğunu belirtiyor. Dünya dönem sonu stoklarının
ise geçen yıla göre 3 milyon ton artışla 96 milyon tona ulaşacağı
öngörülüyor. Bu rakamın son yılların en yüksek seviyesi olduğu
vurgulanıyor.
Pirinç stoklarının bu yıl 3 milyon ton artması beklenirken, pirinç
üretiminde ilk beş sırada yer alan ülkelerdeki stokların yüzde 9
civarında artması ve bu ülkelerin elindeki stokun 30,6 milyon tona
çıkmasının beklendiği ifade edildi. Bu yıl el değiştirecek pirinç
miktarının ise 30,8 milyon ton olarak hesaplandığı bildirildi.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ KARŞILIYOR
Dünyadaki tahıl arzı, ana üretici konumundaki Rusya, Çin gibi ülkelerdeki azalma nedeniyle önceki yıla oranla düşerken, Türkiye’de
ise buğday ve mısır üretiminin bir miktar azalsa da ihtiyacı
karşılayacağı, pirinç üretimininse bu yıl da artacağı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de de tahıl
üretiminin, önceki yıla oranla yüzde 3,4 azalarak yaklaşık 32,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2009 yılında, tahıl
ürünleri üretim miktarları, bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında
artarak yaklaşık 33,6 milyon ton olarak gerçekleşmişti.
Buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 5,3 oranında azalarak
yaklaşık 19,5 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 3,5 oranında
azalarak yaklaşık 4,1 milyon ton olması beklenirken, çeltik üretiminin yüzde 16,7 oranında artarak yaklaşık 875 bin ton olması
öngörülüyor.

It was stated that the rice stocks which are expected to increase
with an amount of 3 million tons this year, the stocks of the first
five countries in the production of rice will remain with an increase
in their stocks as well, approximately in amount of 9 million tons
and that the total stock will reach up to 30,8 million tons.

TURKEY’S PRODUCTION MEETS ITS CONSUMPTION
The world grain supplies are expected to decrease due to the decrease seen in the production of grain in leading countries like
Russia and China, but it is stated that a rise will seen in the production of rice in Turkey though the amount of production of
wheat and corn still may experience a decrease. According to the
Turkish Statistical Institute data, it is estimated that the production of grain in Turkey will show a decrease compared to the previous year with a rate of 3,4% and be realized as 32,4 million tons.
In 2009, though, the production of grain had shown an increase
compared to the year before and was realized as 33,6 million tons
with a rate of increase of 14,6%. Compared to the previous year, it
is expected that the production of grain be realized as 19,5 million
tons with an increase rate of 5,3 percent, production of corn be
realized as 4,1 million tons with a rate of decrease as 3,5 percent
and for the production of rice, it is estimated to be realized as 875
thousand tons with an increase rate of 16,7 percent by the end of
the season.
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FAO ve WFP’nin ortak raporu tarafından bugün bildirildiği üzere
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde (DPRK) yaşayan beş milyon kadar insan oldukça iyi bir hasat ve gıda tedarikinde oluşan
bir miktar artışa rağmen gıda kıtlığı ile karşı karşıya olmaya devam
edecekler.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni (DPRK) Eylül ayında ziyaret
eden ortak bir FAO/WFP Tahıl ve Gıda Güvenlik Değerlendirme
Heyeti ülkenin 2010/11 pazarlama yılı için (Kasım/Ekim) 867 000
ton olarak tahmin edilen bir hububat ithalatı gereği ile karşı
karşıya olduğunu saptadı.
Hükümet 542 000 tonu gıda açığı olarak bırakarak sadece 325 000
kadar ticari ithalat yapmayı planlamakta. Değerlendirme Heyeti
en zor durumda olan nüfus yoğunluğu için 305 000 ton kadar
uluslar arası gıda yardımı sağlanmasını önerdi.

BOŞ AMBARLAR
Heyet Kuzey Kore’de ülkenin hububat üretiminin ortalama yüzde
90 ı kapsayan 10 bölgeye gitti. Ziyaret edilen ambarlarda hiç hububat stoku bulunmuyordu ve Ekim ayında dağıtmak için mevcut
olan düşük kalite mısır yaz hasadından kalmıştı. Ayrıca yetersiz
kurutma olanaklarından dolayı aşırı nemli ve kirli bir içeriği vardı.
Bu yıl, gübre, haşere ilacı, iş traktörleri, dizel yakıt ve elektrik gibi
tarımsal girdilerin bulunmasında bazı gelişmeler olduğu için tahıl
üretiminde oldukça fazla bir artış bekleniyordu.

About five million people living in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) will continue to face food shortages despite a
relatively good harvest and a slight increase in food supply, a joint
report by FAO and WFP said today.
A joint FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission that
visited DPRK in September found that the country faces a cereal
import requirement for the 2010/11 marketing year (Nov/Oct) of
an estimated 867 000 tonnes.
The Government plans to import commercially only about 325
000 tonnes, leaving 542 000 tonnes as an uncovered food deficit.
The mission recommended to provide some 305 000 tonnes of
international food assistance to the most vulnerable population.

EMPTY GRANARIES
The mission covered seven of North Korea’s 10 provinces, accounting for about 90 percent of the country’s cereal production. The
warehouses visited contained no cereal stocks while low quality
maize available for distribution in October came from the summer harvest and, due to inadequate drying facilities, had excessive moisture content and contaminants.
A substantial increase in cereal production had been expected
this year due to some improvement in the availability of agricultural inputs such as fertilizers, pesticides, operational tractors, diesel fuel and electricity.

Ancak bu beklentiler sağanak yağış ve fırtınaların sebep olduğu
ciddi su baskınları ve bunların sonucunda meydana gelen tahıl
kayıpları gibi bir dizi kötü hava şartları olaylarıyla engellendi.
Bu faktörlerin bir araya gelmesi 2010/11 temel gıda mahsulü
üretiminin 2009/10 a oranla sadece yüzde 3 oranında artmasıyla
sonuçlandı.

These expectations, however, were frustrated by a series of extreme weather events such as the intense rainstorms causing severe flooding and consequent crop loss. The combination of these
factors resulted in an increase of only three percent in the 2010/11
staple food production over that of 2009/10.

FAO ekonomisti ve heyetin yardımcı başkanı olan Kisan Gunjal,
“Kuzey Kore’nin ekonomisi yılda yüzde birin altında gibi çok yavaş
bir hızla büyüyordu ve bugüne kadar da yıllar boyunca ciddi gıda
açıkları sorunu yaşadı,” diye belirtti. “Ayrıca, önemli sektörler olan
tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin performansları da son
yıllarda negatif yıllık büyüme oranlarıyla istikrarsız durumda.”

“North Korea’s economy has been growing at a sluggish pace of
under one percent annually and for many years now has suffered
significant food deficits”, said Kisan Gunjal, FAO economist and coleader of the mission. “Furthermore, the performance of the important agriculture, forestry and fisheries sector has been erratic
with negative annual growth rates over the last years.”
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GIDA YARDIMI ŞART

FOOD AID ESSENTIAL

Joyce Luma, Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği Analiz
Bölümü Başkanı ve heyetin yardımcı başkanı, “Hükümetin 2010/11
yılındaki Kamu Dağıtım sistemi (PDS) ile sağladığı tahıl karnesi
günlük enerji gereksiniminin ortalama yarısını karşılayabilirdi.
Gelecekte olabilecek küçük bir sarsıntı ciddi bir olumsuz etki
oluşturur ve bu kronik açık etkin şekilde yönetilemezse sınırlaması
zor olur,” dedi.

“The cereal rations provided by the government through its Public Distribution System (PDS) in 2010/11 would likely contribute
about half the daily energy requirements. A small shock in the future could trigger a severe negative impact and will be difficult
to contain if these chronic deficits are not effectively managed,”
said Joyce Luma, Chief of WFP’s Food Security Analysis Unit and
co-leader of the mission.

Gıda kıtlığından en çok zarar görenler arasında çocuklar, hamile
kadınlar ve süt veren anneler, yaşlılar ve ileri beslenme bozukluğu
bulunan bölgelerdeki gıda alamayanlar bulunuyor.

Those who are most vulnerable to food shortages include children, pregnant women and nursing mothers, the elderly and food
insecure in regions with high malnutrition.

Son yıllarda Heyetin toplam kullanım gerekleri olarak belirttiği
5.35 milyon tona karşılık yıllık toplam hububat üretimi 4,5 milyon ton civarında kaldı. Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’nde
(DPRK) en önemli tahıl olan çeltiği (öğütülmemiş pirinç) mısır, patates, yulaf/arpa ve soya fasulyesi izliyor.

In recent years, total cereal production has stagnated at around
4.5 million tonnes annually, compared to the 5.35 million tonnes
that the Mission says represent total utilization needs. Paddy (unmilled rice) is the most important crop of the DPRK- followed by
maize, potatoes, wheat/barley and soybeans.

Heyet, DPRK’de gıda yardımı programlarını sürdürmeye ek
olarak patates depolama olanaklarının iyileştirilmesini; tahıl kurutma yöntemlerinin geliştirilmesini; yüksek proteinli baklagillerin üretiminin arttırılmasını; ev bahçelerine daha fazla destek
sağlamak için bir ulusal politika oluşturulmasını önerdi.

In addition to maintaining food assistance programmes in DPRK,
the mission recommended: to upgrade storage facilities for potatoes; to improve grain drying methods; to increase production
of high-protein legumes; to develop a national policy to provide
greater support to household gardens.

Ayrıca yerel beslenme düzenine protein eklemenin bir aracı olarak
balık havuzlarına ayrılan yerleri arttırmayı, dolayısıyla su ürünleri
yetiştiriciliğini genişletme tavsiyesinde bulundular.

Also suggested as a means of adding protein to the local diet, is
increasing the areas dedicated to fish ponds, therefore broadening aquaculture production.
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Kamboçya’da pirinç hasadının Tarım Bakanlığı’nın tahminlerine göre bu yıl yaklaşık 8 milyon tonla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.Ülkede kuraklık ve selin
bazı bölgelerdeki üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle, 2.76
milyon hektarlık alanda beklenen üretim miktarı 7,3 milyon
tondu. Ancak bakanlık yaptığı son açıklamada, pirinç üretiminin beklenenin yüzde 9 üzerinde, yani 7,99 milyon ton olarak
gerçekleşebileceğini bildirdi.
Kamboçya Tarım Bakanı Chan Sarun, 2009 yılında 7,6 milyon ton
olan pirinç üretiminde artışın, bir önceki yıla göre daha yüksek
olacağını söyledi.Bakanlığın yaptığı açılamaya göre, bu üretim
sezonunda 20.815 hektar pirinç ekim alanı doğal afetlerden zarar gördü. Bu alanın 3.216 hektarı kuraklık, 219 hektarı böcekler,
17.380 hektarı ise su baskınları yüzünden zarar gördü.

Uganda Ulusal Tarım Araştırma Örgütü, yükselen nüfus nedeniyle artan talebi karşılamak için pirinç üretimini iki katına
çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
Daily Monitor Gazetesi’nin Entebble tabanlı haberine göre
Uganda’daki 60 milyon tonluk açığı gidermek ve pirinç
ihracatı için, mevcut 180 bin tonluk yıllık üretimin arttırılması
hedefleniyor. Bu üretimin ne kadarlık süre içerisinde iki katına
çıkarılacağına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Pirinç üretiminin iki katına çıkarılması için de yaklaşık 150 milyon Dolarlık bir ithalat ikamesi gerekiyor. Uganda’nın çeltik
ekim alanının 2007 yılından bu yana 8 kattan daha fazla arttığı
belirtiliyor.
Ajans, bölgede pirince olan talebin arttığını belirtiyor.

According to the forecast of the Ministry of Agriculture the rice
harvest in Cambodia is expected to be about 8 million tons, reaching the highest level of the last 10 years. The expected production
amount in 2.76 million hectare area was 7.3 million tons due to
the drought and the negative impact of the floods in some regions in the country. However, in their last explanation the Ministry stated that rice production might be 9 per cent more than the
expectations, that is 7.99 million tons. The Cambodian Minister of
Agriculture Chan Sarun said that the increase in rice production
that was 7.6 million tons in 2009 would be higher compared to
the previous year. According to the explanation made by the Ministry, 20.815 hectares of rice cultivation area was harmed by natural disasters during this production season. 3.216 hectares of this
area was harmed by drought, 219 hectares by pests and 17.380
hectares were harmed by flooding.

Uganda National Agricultural Research Team stated that they intend to double the production of rice with the increase seen in the
population and in order to meet the demand. According to the
Entebble based news in the Daily Monitor papers, Uganda aims
to increase the production of rice from the current amount of 180
thousand tons in order to fill the gap and to realize the export of
rice. There was however no information given about the duration
of their plans related to doubling the amount of production.
For the realization of the production of rice to double, approximately 150 million dollar import replacement product is necessary. It is stated that the paddy cultivation area has increased
more than eight times larger than before since the year 2007 in
Uganda.The agents express that the demand to rice has increased
in the region.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçtiğimiz aylarda
açıkladığı “TMO 2010-2014 Stratejik Planı”nda piyasa regülasyonu hedefi kapsamında, hububat piyasa
fiyatlarını, TMO alım ve/veya hedef fiyatı üzerinden ±
yüzde 20 bandında tutmayı amaçlıyor.

The announcement made by Turkish Grain Board (TGB)
under the topic of ‘ TGB’s 2010-2014 strategic plan’
concerning the regulation of the market aims to maintain TGB’s purchase and/or target price (artieksi) %20
band for grain market prices

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan “TMO 2010-2014 Stratejik Planı”nda, kurumun stratejik amaçları, hedefleri ve faaliyetleri ortaya kondu. Kurum, ‘Piyasa
Regülasyonu’ açısından kurumun stratejik amacını, ‘Etkin kurumsal yapısıyla faaliyet konusuna giren ürün piyasalarına derinlik
kazandırmak ve istikrarı sürdürmek’ ve ‘Ürün alım ve muhafaza
standartlarını AB ile uyumlu hale getirmek’ olarak açıkladı. Stratejik plana göre; piyasa regülasyonu hedefi kapsamında, hububat
piyasa fiyatları, TMO alım ve/veya hedef fiyatı üzerinden ± yüzde
20 bandında tutulacak. Piyasadaki olağandışı hareketleri önlemek
için OHAL (Olağanüstü Hal) stoku dahil, yıllık ortalama 1 milyon
ton buğday (± yüzde 20), 8 bin ton pirinç rezerv stok bulundurulacak. TMO’nun depolarında halen 2 milyon ton düzeyinde
buğday stoku bulunuyor.

Turkish Grain Board’s 2010-2014 strategic plan, approved by TGB’s
administrative board presented the strategic aims, targets and
operations of the establishment. From the view point of ‘market
regulation’ the establishment announced that the strategic aim
is to help efficient corrorations gain depth maintain stability, and
make the purchase and preservation of the products compatible
with EU standarts.

MİNİMUM ALIM MİKTARI ARTIYOR

THE MINIMUM PURCHASE AMOUNT INCREASES

TMO alımlarının AB standartlarına uyumlaştırılması çerçevesinde
minimum alım miktarı 2014 yılına kadar; makarnalık buğday ve
çeltikte 10 tona, ekmeklik buğday ve diğer hububatta ise 25 tona
çıkartılacak; alıma başlama dönemi hububatta üreticiler, üretici
birlikleri ve kooperatifler için 1 Haziran’dan 1 Temmuz’a, çeltikte ise
1 Ekim’den 1 Kasım’a ötelenecek. Plana göre, ekmeklik buğdayda
minimum alım miktarı, 2011’de 5, 2012’de 10, 2013’te 15, 2014’te
25 ton olacak.

İn order to harmonize into EU standarts the minimum purchase
for pasta wheat and rice will be 10 tons, and bread wheat and
other kinds of grain will increase to 25 tons. For grain unions and
cooperatives the date of purchase period of grain will be between
June 1-July 1 and the purchase of rice will be between September 1-November1. According to the plan the minimum purchase
quantity of bread wheat will be 5 tons in 2011, 10 tons in 2012, 15
tons in 2013 and 25 tons in 2014.

DEPO KAPASİTESİ AB’YLE UYUMLU HALE GETİRİLİYOR

STOCK QUALITY IS MADE COMPATIBLE WITH EU
STANDARTS

Ürün alım ve muhafaza standartlarının AB ile uyumlu hale getirmesi için de her yıl en az 2 laboratuvarın altyapı eksikliği giderilecek. 2010 yılında 50, 2011 yılında 46 adet alım merkezi ile depolama tesisi rehabilite edilecek. Uzun süreli kiralama garantisi
kapsamında ihalesi yapılan 130 bin tonluk depo inşaatları 2010yılı
sonuna kadar tamamlanacak.

According to the strategic plan, market grain prices will be kept
as the purchase and/or tarket price (artieksi) %20 band. In order
to prevent abnormal activities in the market it will keep an average 1 million ton wheat (artieksi %20) and 8000 ton rice within its
stock including a state of emergency. There are still 2 million tons
of wheat in the stocks of TGB.

İn order to make purchase and preservation standarts compatible
with EU standarts at least 2 labratories’ substructural deficiencies
will be repaired every year. İn 2010 50 purchase centers and in
2011 46 purchase centers will be renovated.Stock constructions
for 130 thousand tons will be completed in by the end of 2010.
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Aynı kapsamda 2012 yılına kadar 1 milyon 660 bin ton kapasiteli hububat deposu yaptırılmasına yönelik ihale hazırlıklarının
tamamlanması sağlanacak. İlk aşamada 2014 yılı sonuna kadar
800 bin tonluk deponun inşaası bitirilecek.

ATIL KAPASİTELER DEĞERLENDİRİLECEK

These constructions have already been auctioned and guaranteed for long term rental. Within the same frame new auctions for
stock construction of 1million 660 thousand tons of grain will be
completed by year 2014. firstly the construction of stocks for 800
thousand tons of grain will be completed .

TMO faaliyetleri açısından fonksiyonlarını yitirmiş ve/veya verimli
kullanılmayan tesis ve gayrimenkulleri değerlendirme çalışmaları
sürdürülecek. 2010-2014 yıllarında her yıl belirlenecek atıl durumdaki arsa, arazi ve tesislerin değerlendirilmesi ve ekonomiye
kazandırılmasına devam edilecek. Atıl durumdaki arsa, arazi ve tesislerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması çalışmaları
ile 2010’da 15 milyon lira, 2011’de 20 milyon lira, 2012’de 25 milyon
lira, 2013’te 28 milyon lira, 2014’te 30 milyon lira gelir sağlanması
planlanıyor. 2010-2014 Stratejik Planı’na göre TMO’nun daha etkin
bir yapıya kavuşturulması için de yeniden yapılanmasına yönelik
kanun taslağı, bu yıl hazırlanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na
gönderilecek.

INACTIVE CAPACITIES WILL BE RECOVERED

Dünya Makarna Günü dolayısıyla Türkiye Makarna
Sanayicileri Derneği tarafından yapılan açıklamada,
dünya makarna üretiminde en büyük payın yüzde 32
ile İtalya’ya ait olduğu belirtiliyor. Ardından sırasıyla
yüzde 12 ile A.B.D., yüzde 11 ile Brezilya, yüzde 6 ile
Rusya geliyor. Türkiye ise yüzde 5,3 ile 5. sırada yer
alıyor.

In the explanation brought by the Turkish Pasta Industry Association due to the World Pasta Day, it is understood that it was Italy with the largest ratio in pasta
production in the world with a 32% of rate. Respectively, The USA with a 12 % rate, Brazil with an 11%
rate and Russia with a rate of 6%. Turkey was listed in
the fifth row with a rate of 5.3% of pasta production.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği’nden ‘Dünya Makarna Günü’
dolayısıyla yapılan açıklamaya göre; dünya makarna üretiminde
en büyük pay yüzde 32 ile İtalya’da. Onu yüzde 12 ile ABD, yüzde
11 ile Brezilya, yüzde 6 ile Rusya ve yüzde 5,3 ile Türkiye izliyor.

According to the explanation brought on World Pasta Day by the
Turkish Pasta Industry Association, Italy was the leader in pasta
production with a rate of 32%. Respectively followed by The USA
with percentage of 12%, Brazil with 11% and Russia with 6% and
Turkey with a percentage of 5,3. With 22 factories giving service
in pasta production, Turkey’s set capacity is 1 million and 300
thousand tons.The annual pasta production is around 630 thousand tons and now aims to reach 750 thousand tons by the end
of 2010.
The consumption of pasta per person in Turkey is lower than other
leading countries in the sector. The consumption of pasta in Italy
per person is 28 kilograms whilst these amounts vary such as 12,9
kilograms in Venezuela, 11,7 kilograms in Tunisia, 10,4 kilograms
in Greece, 8,3 kilograms in France and only 6,1 kilograms in Turkey. Turkey is in the 21th row in pasta consumption while in the
fifth row in production and second in export. The next aim of the
pasta sector in Turkey is to achieve the position pasta deserves
and increase its annual consumption to 8 kilograms per person.

Faal 22 makarna fabrikasıyla hizmet veren Türkiye’de toplam kurulu kapasite 1 milyon 300 bin ton. Yıllık makarna üretimi 630
bin tonlar seviyesinde olup 2010 yılsonu hedefi 750 bin ton.Türk
makarnasının fert başına tüketimi makarna sektöründe söz sahibi olan diğer ülkelerdeki tüketime göre oldukça düşük. Yıllık kişi
başı makarna tüketimi İtalya’da 28 kilogram, Venezuela’da 12,9
kilogram, Tunus’ta 11,7 kilogram, Yunanistan’da 10,4 kilogram
ve Fransa’da 8,3 kilogram iken bu miktar Türkiye’de 6,1 kilogram.
Dünya makarna üretiminde 5. ve ihracatta ise 2. sırada yer alan
Türkiye, makarna tüketiminde 21. sırada bulunuyor. Türk makarna sektörünün gelecek hedefi ise yurtiçinde “makarnaya hak
ettiği yeri kazandırmak” ve tüketimi yıllık 8 kilogram seviyelerine
çıkarmak.

TGB will continue its activities to recover unfunctional capacities
and/or inactive facilities. Between 2010-2014 designated inactive
land, property and facilities will be utilized and help the economy.
İn order to utilize inactive land, property and facilities 15milion lira
in 2010, 20million lira in 2012, 28million lira in 2013 and 30 million
lira in 2014 will be endowed.
According to the 2010-2014 strategic plan, in order to be more
efficient and have a beter structure TGB will complete its draft bill
and deliver it to the ministry of agriculture and rural affairs by the
end of this year.
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Konya Ticaret Borsası’nın (KTB) hazırladığı “Hububat Rekolte ve Kalite Değerleri” raporuna göre Konya
Ovası’nda hububat rekoltesi bir önceki yıla göre yüzde
10 civarında düştü.

According to the “Grain Yield and Quality Values” report prepared by the Konya Exchange of Commerce the
grain yield in the Konya Plain has dropped by about 10
per cent compared to the previous year.

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından hazırlanan “Hububat Rekolte ve Kalite Değerleri” raporunda, yağışların düzensizliği,
lokal yerlerde görülen kuraklık, hastalık ve dolu zararının yanı
sıra tarla faresi popülasyonundaki artış gibi nedenlerden dolayı
Konya Ovası’nda hububat rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde
10 civarında düştüğü belirtildi.Raporda; ‘Tahıl ambarı’ olarak nitelendirilen Konya’da, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının uzun
yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bitki
gelişiminin erken başladığı ifade ediliyor ve gübre kullanımının
geçen yıla göre genel olarak yüzde 25-30’luk bir artış gösterdiği
belirtiliyor.

In the “Grain Yield and Quality Values” report prepared by the
Konya Exchange of Commerce it was stated that the grain yield
dropped by about 10 per cent compared to the previous year due
to reasons such as the irregularity in the rainfall, local droughts,
diseases and the harm given by hail and in addition to these because of the increase in the field mouse population. In the report
it is expressed that in Konya, which is described as “the corn loft”,
plant growing has started early because the temperatures in the
winter have been above long years’ averages and it is also said
that fertilizer usage has generally shown an increase by 25 – 30
per cent compared to last year.

REKOLTE DÜŞTÜ, KALİTE ARTTI

THE YIELD DROPPED, QUALITY INCREASED

Raporda yer alan tablolara göre; 2009 yılında 774 bin 797 dekar
alanda ekilen buğdaydan 2 milyon 812 bin 515 ton rekolte ve
dekar alandan da 363 kilogram verim elde edildi. Ancak 2010
yılında ekim yapılan alan 759 bin 27 dekara, rekolte 2 milyon 535
bin 151 tona, verim ise dekar alanda 334 kilograma düştü.Hububat rekoltesindeki düşüşün geçen yıla oranla yüzde 9,86 olduğu
belirtilen raporda, dekar başına verimin buğdayda yüzde 7,99, arpada da yüzde 8,03 oranında düştüğü kaydedildi.

According to the tables in the report, in the year 2009 wheat was
planted in an area of 774 thousand 797 decare and the yield was
2 million 812 thousand 515 tons and the outturn in area/decare
was 363 kilograms. However, in 2010 the cultivated areas dropped
to 759 thousand 27 decare, the yield to 2 million 535 thousand
151 tons and the outturn to 334 kilograms per area/decare. In the
report it is stated that the fall in the grain yield is by 9.86 % compared to last year and it is noted that the outturn in wheat per
area/decare dropped by 7.99 %, in barley by 8.03 %. It is cited in
the report that the sunn pest fight and the 15-days earlier harvest
helped improve quality compared to the previous years; however,
the last rainfall had a negative affect on the wheat quality. It is also
said that the protein value of the firstly harvested wheat is 14 and
above, but it falls to about 11-12 in the harvested crop that was
harmed by the rainfall.

Süne ile yapılan mücadelenin ve hasadın 15 gün önceden
başlamasının kalite üzerinde geçen yıllara göre artış sağladığı, ancak son yağan yağmurların buğday kalitesi üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu dile getirilen raporda, ilk hasat edilen buğdayların
protein değerlerinin 14 ve üstünde olduğu, yağışlara yakalanan
ekinlerden hasat edilenlerde ise protein değerinin 11-12’ye kadar düştüğü bildirildi.Geçen yıl Borsa’ya gelen kaliteli buğdayın
oranının yüzde 8, ekmeklik olarak kullanılabilecek buğdayın yüzde
25 ve geri kalan yaklaşık yüzde 65’lik kısmının bisküvilik ve düşük
vasıflı buğdaydan oluştuğu anımsatılan raporda, “2010 yılı Eylül
ayının 25’ine kadar, Borsamıza gelen buğdayların yüzde 9’unu kaliteli, yüzde 40’ını ekmeklik, yüzde 50’sini de bisküvilik ve yemlik
buğdaylar oluşturmuştur.” denildi.

It is reminded in the report that the quality wheat that entered
the market last year was 8 %, the bread making wheat 25 % and
the rest of about 65 % was wheat for biscuits and low quality
wheat. The report says, “Until 25 September, 2010, the wheat that
has come to our Market comprises 9 % quality wheat, 40 % bread
making wheat and 50 % wheat for biscuit and feed stuff.”
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The Minister of Agriculture and Rural Affairs Mehmet
Mehdi Eker says; “There are 2 thousand 400 endemic
types of plants in all the European Union countries.
The number of endemic types of plants that we have
recorded in Turkey is 3 thousand 900. This means that
the contribution to food security Turkey will provide to
supply and achieve for the future of the world is very
significant.”
İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen Türkiye’nin
1000 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Konyalı
firmalar ve Konya Sanayi Odası üyesi olarak 35 yılını
doldurmuş kuruluşlar için düzenlenen ödül töreninde
konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,
Türkiye’nin tarımsal üretim değerini 23 milyar dolardan
56 milyar dolara çıkararak bu alanda tüm Avrupa Birliği
ülkelerini geride bıraktığını söyledi.
Göreve geldiklerinde dünyanın 11. tarımsal ekonomisi olan
Türkiye’nin bugün dünyanın 8. tarımsal ekonomisi haline geldiğini
ifade eden Bakan Eker, Türkiye’nin önünde sadece ABD, Çin,
Hindistan, Rusya gibi ülkelerin olduğunu söyledi.
Dünyanın geleceğinde tarımsal üretimin çok önemli olduğunu ve
Türkiye’nin, tarımsal üretim potansiyellerinin esasını teşkil eden
bioçeşitlilik bakımdan Avrupa Birliği’nden çok zengin olduğunu
söyleyen Bakan Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bütün Avrupa
Birliği ülkelerinde 2 bin 400 endemik bitki türü var.
Türkiye’de bizim kayıt altına aldığımız endemik bitki türü sayısı ise
3 bin 900. Bu şu demektir. Dünyanın geleceğinde gıda güvenliğini
tedarik ve temin etmek bakımından Türkiye’nin sağlayacağı katkı
çok büyük. AB müzakerelerinde, müzakere sürecini açtığımız gıda
ile ilgili başlıkta biz, Avrupa’nın sınırlarını Ardahan, Hakkari, Van,
Mardin ve Hatay sınırlarına taşıdık. Yani hijyen, sağlık, gıda, birtakım
bitki ve hayvan hastalıkları yönüyle Avrupa Birliği’nin sınırını buralara taşıdık. Bu faslı biz müzakereye açtık. Avrupa Birliği’nin şu
anda yürürlükteki tüm mevzuatını uyguluyoruz.” dedi.

Mehdi Eker, the Minister of Agriculture and Rural Affairs gave a
speech at the award ceremony of the 35 year old Konya institutions that are members of the Konya Chamber of Industry. These
institutions are taking place among the 1000 biggest industrial
foundations of Turkey specified by the Istanbul Chamber of Industry. Minister Mehmet Mehdi Eker said that Turkey increased her
agricultural production value to 56 billion dollars from 23 billion
dollars and surpassed all European Union countries in this field.
Minister Eker expressed that Turkey was the 11th agricultural
economy of the world when they took over the government and
today the country has become the world’s 8th agricultural economy.
He added that only countries like the USA, China, India and Russia
are before Turkey. He went on to say that the agricultural production is very important for the future of the world and Turkey is
much richer than the European Union in respect to bio-diversity
that forms the foundation of the agricultural production potentials. He further remarked, “There are 2 thousand 400 endemic
plant types in all the European Union countries. The number of
endemic types of plants that we have recorded in Turkey is 3 thousand 900. This means that the contribution to food security Turkey
will provide to supply and achieve for the future of the world is
very significant. In the title of food that we have started to negotiate in the EU proceedings we have taken the European borders to
Ardahan, Hakkari, Van, Mardin and Hatay borders. In other words,
we have taken the European Union borders to these places in the
aspects of hygiene, health, food, some plant and animal diseases.
It was us who started this title for negotiation proceedings. We are
implementing all the current legislations of the European Union.”
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“11.2 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

9 milyar dolar ithalatımız var. 4 milyar doların üstündeki kısmı,
tarım sektörünün doğrudan kullanmadığı ürünler. 4 milyar
doları öyle çıktığınız zaman ilave 5-6 milyar dolar gıda ve diğer
tarımsal üretim ihracatı yapan ülke durumundayız. 8 yıl öncesine göre nüfusumuz artmadı, azaldı, tarım alanlarımız da
artmadı. Aynı alanda üretim yapıyoruz. Daha az sayıda çiftçiyle
üretim yapıyoruz ama verimlilik arttı.”

“WE ARE ACCOMPLISHING 11.2 BILLION DOLLARS OF EXPORT”
Minister Eker remarked that there are speculations made on agriculture, that mostly those who do not have any knowledge are
talking and that easy and cheap politics is carried out and he went
on to say, “For example, the agriculture sector of Turkey has put
forward an outstanding performance in productivity. We feed 70
million people and the 30 million tourists who visit our country. In
addition to these we have an export of 11.2 billion dollars as net
exporters. Our import is 9 billion dollars. The amount of this that is
over 4 billion dollars belongs to the products that are not directly
used by the agricultural sector. When you subtract this amount of
4 billion dollars, we are in the position of a country that exports
additional 5-6 billion dollars of food and other agricultural products. Compared to 8 years ago, our population has not increased,
but it has decreased, our fields of agriculture have not increased
either. We produce in the same areas. We produce with fewer
farmers but productivity has increased.”

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,
Türkiye’nin 2002 yılında toplam tohumluk üretiminin 145 bin ton olduğunu, 2009 ise bu rakamın 385
bin tona çıktığını belirterek, yüzde 165’lik bir artış
sağladıklarını söyledi.

Mehdi Eker, the Minister of Agriculture and Rural Affairs, said that in 2002 Turkey’s total seed production
was 145 thousand tons and in 2009 this figure went up
to 385 thousand tons, remarking they have provided
an increase of 165 per cent.

Türkiye Tohumcular Birliği’nin Dedeman Otel’deki 2. Olağan
Genel Kurulu’nda konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi
Eker, Türkiye’nin dekar başına buğdayda 60-70 kilogram verim
alırken, şimdi dekar başına sulu şartlarda 400-500 kilogram, kuru
şartlarda 250-300 kilogram verim aldığını söyledi.

The Minister of Agriculture and Rural Affairs Mehdi Eker gave a talk
at the 2nd Regular General Assembly of the Turkey Seed Planters
Association at the Dedeman Hotel and indicated that while Turkey used to get 60 – 70 kilograms of outturn per decare, now it is
400 – 500 kilograms per decare in rainy conditions and 250 – 300
kilograms in dry conditions. Minister Eker also told about their
work in seed planting and he continued to say, “We have attached
great importance to certificated seed planting. In the year 2005
we took certificated seed usage under support coverage. In 2008
we also supported certificated seed breeders and we have made
a payment of 400 millions liras up to the present. We are working
to pave the way for the sector.We have legitimatized various laws
related to seed planting. T

Tarım üzerinde spekülasyonlar olduğunu, en çok da bilgi sahibi olmayanların konuştuğunu, çok kolay ve ucuz siyaset
yapıldığını belirten Bakan Eker, şöyle devam etti; “Mesela Türkiye tarım sektörü müthiş bir verimlilik performansı ortaya koydu. 70 milyon insanın, ülkemizi ziyaret eden 30 milyon turistin
karnını doyuruyoruz, üstüne net ihracatçı olarak 11.2 milyar
dolar da ihracat gerçekleştiriyoruz.

Tohumculuk konusunda yaptıkları çalışmaları da anlatan Bakan
Eker, şöyle konuştu; “Sertifikalı tohum üretimine büyük önem
verdik. 2005 yılında sertifikalı tohum kullanımını destekleme
kapsamına aldık. 2008’de sertifikalı tohum üreticisine de destek
verdik ve bugüne kadar 400 milyon lira ödeme yaptık. Sektörün
önünü açmak için çalışıyoruz.
Tohumculukla ilgili çeşitli kanunları yasalaştırdık. 20 yıl ıslahçı
hakları kanunu çıkarılmadığında sesi çıkmayanlar, bugün ‘Türkiye şu kadar ithalat yapıyor’ diyerek ‘ucuz, yüzeysel, polemikçi
bir muhalefet anlayışıyla sektörü demotive etmeye’, sektörün
gelişmesini olumsuz yönde etkilemeye çalışıyorlar.Kapasitesi
açısından dünyanın 3. büyük tohum gen bankasını Ankara’da
açtık.
Şu an 68 bin tohum gen bankasında muhafaza edilmektedir. Türkiye’nin 2002’de toplam tohumluk üretimi 145 bin ton,
2009’da tohumluk üretimimiz 385 bin tona çıktı. ‘Türkiye’de
tohum bitti yok oldu’, falan diyenler, devletin bu resmi kayıtlarına
lütfen göz atsınlar. Artış yüzde 165.”

hose who kept quiet for 20 years when the law for plant breeders’
rights did not pass are saying ‘Turkey imports in such amounts’
today’, and they are trying to ‘demotivate the sector with a cheap,
superficial, polemicist understanding of opposition’, attempting
to impact the improvement of the sector in a negative way. We
have opened the world’s 3rd largest seed gen capacity bank in
Ankara. At the moment 68 thousand seeds are being preserved
in the gen bank. In 2002 Turkey’s total seed production went up
to 145 thousand tons and in 2009 our seed production went up
to 385 thousand tons. Those who are saying ‘Seeds in Turkey have
finished and vanished’ should kindly have a look at these official
state records. The increase is 165 per cent.”

41

S.Alaybeyi; “Türkiye uluslararası değirmen makineleri
pazarında şu anda dünya lideri olmak üzeredir. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya değirmen makineleri
piyasasında Türkiye’nin tamamen söz sahibi olacağını
düşünüyorum..”

S.Alaybeyi; “Turkey is about to be the leader country
in the milling machinery sector in the world. I believe
that in the following ten years time, Turkey will have
dominance over the world milling machinery markets. ”

Dünya değirmencilik sektörüne 45 yıldır başarıyla hizmet veren
Molino Makina, yıllarca süren AR-GE çalışmaları neticesinde
geliştirdiği en son yenilikleri 21-24 Nisan 2011’de İstanbul’da
gerçekleştirilecek İDMA 2011 Fuarı’nda, dünya değirmen sektörünün beğenisine sunacak.

Molino Pasta which has been giving service in the milling sector
for 45 years will present its latest innovations at the IDMA fair on
the dates between 21-24 April at Istanbul.

AR-GE çalışmalarına çok önem veren ve bunun için 13 milyon
Dolarlık yatırımla bünyesinde, bu alanda dünyanın sayılı AR-GE
merkezlerinden birini kuran Molino Makina’nın Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Salim Alaybeyi, her yıl toplam cirolarının yüzde
10’unu AR-GE çalışmalarına ayırdıklarını belirtiyor.
Bugün geldikleri noktada bu çalışmaların çok etkili olduğunu
söyleyen Salim Alaybeyi, Türkiye’nin dünya değirmen pazarındaki
yeriyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulunuyor; “Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya değirmen makineleri piyasasında
Türkiye’nin tamamen söz sahibi olacağını düşünüyorum.” Alaybeyi, Molino Makina ve Türkiye’nin dünya değirmen pazarındaki
durumuyla ilgili sorularımızı yanıtlıyor.

Molino Pasta, which gives great importance to research development studies has invested 13 million dollars to the field and has
established one of the major research development centers in the
world, states that they spare at least 10 percent of their total endorsement to the research development field studies.
Salim Alaybeyi, the representative of the board of management of
Molino Pasta, states that the research development studies they
have been working on for years has a major affect to the point
they have reached currently and assesses Turkey’s position in the
milling sector as “I believe that Turkey will be pioneering milling
machinery within the following 10 years in the sector.”
Alaybeyi, now answers the questions related to Molino Pasta and
Turkey’s position in the milling markets.
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Salim Bey, bildiğimiz kadarıyla Molino Makine, 45 yıllık geçmişe
sahip bir firma. Bize bu 45 yıllık süreci, değirmen makineleri
imalatına nasıl başladığınızı ve bugünlere nasıl geldiğinizi
özetler misiniz?
Evet, Molino 1965 yılından beri Türk sanayisine büyük katkılar
sağlamış, üç nesildir devam eden köklü bir firmadır. Aslında ilk temelleri 1955 yılına dayanır. Konya eşrafından ekmekçi Salim ağa
lakaplı ekmek fırıncılığı yapan dedem, 1955 yılında ilk modern
un fabrikasını Konya’da kurduktan sonra babam Dr. Ömer Lütfi
Alaybeyi’ni 1955 yılında değirmencilik öğrenimini görmek üzere
Fransa’daki değirmencilik fakültesine gönderir.
Babam eğitiminin ardından dedemin un fabrikasında işletme şefi
olarak çalışır. Dedemin 1964’de vefatından sonra babam, 1965’de
Molino’yu kurarak un fabrikaları makine imalatına başlar. Kuruluş
yıllarındaki çok sıkıntılı devrelerin ardından Molino firması tanınır
ve belli bir seviyeye gelir. 1981 yılında Türkiye’den ilk defa değirmen
makineleri ihracatı, Molino tarafından Fransa ya gerçekleştirilir.
Daha sonra 1985 yılında kuzey Afrika ülkelerinde çok önemli bir
ivme yakalanarak bu ülkelerde yaklaşık 30 civarında un ve irmik
fabrikasının kurulumu gerçekleştirilir.

Mr. Alaybeyi, as far as we know, Molino Machinery is a company
with a 45 year past. Can you please briefly summarize how you
started manufacturing milling machinery and how you have
reached your current position today?
Yes, Molino Machinery was established in 1965 and has contributed to the Turkish industry for long years. It is a powerful company
that has been remained for three generations.
Actually, the firm longs back to the year 1955. My grandfather,
who was a baker in Konya, was called Salim ağa, sent my father,
Dr. Ömer Lütfi Alaybeyi, to France to get education over milling in
1955 with the first established modern flour factory. Once my father returns, he starts working at my grandfather’s flour factory as
an administrator chef. After my grandfather passes away in 1964,
my father established Molino and started manufacturing machinery. After the first hard years following its establishment, Molino
becomes to be recognized and reaches a certain level. The first
machinery was exported to France in Turkey in the year 1981 by
Molino. Later, in the following years, our company caught a great
chance over African countries and has realized establishments of
flour and semolina factories ranging around thirty in total.

Bilahare Molino’nun dünya piyasasındaki şöhreti ve güvenirliği
daha da artarak, şu anda dünyanın 35 ülkesine ihracat yapan ve
çok prestijli projelere imza atan firma haline gelir.

During all the process, Molino became to be widely recognized
and now has a current position which exports milling machinery to 35 countries in the world and undersigned the world most
prestigious projects.

Firmanızın kuruluşundan bugüne kadar teknolojik anlamda
kaydettiği gelişmeyi anlatır mısınız? Bildiğimiz kadarıyla bir un
fabrikasının bütün teknolojik ihtiyaçlarını giderecek bir makine
parkurunuz var. Bize ürettiğiniz bu makineler, en son yenilikleriniz ve geliştirmeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız Molino, kuruluşundan bu yana sürekli kendini yenileyen, araştıran, en iyiyi yapmaya çalışan, ayrıca tüm araştırma ve
geliştirme çalışmalarını akademik ve bilimsel ruhla destekleyen
bir mantığa sahiptir. Bu mantık bugünlere gelmemizde itici bir
güç olmuştur.

Can you tell us about the technologic development you have
experienced since the establishment of your company? As far
as we know, you have all the requirements a flour factory needs.
Can you inform us about all the machinery you have manufactured, the innovations and developments?
Our company Molino, has always considered giving the best service with research development studies combined with an academic and scientific spirit. This conscious of such has brought us
to our current position today.

Molino bünyesindeki fabrikamız, üretim kabiliyetimiz ve teknolojik
seviyemiz; anahtar teslimi, un, irmik fabrikaları, silo tesisleri, yüksek kapasiteli liman gemi doldurma boşaltma tesisleri üretmek
için günümüzün gerektirdiği her türlü teknolojik imkân, bilgi ve
tecrübeye sahiptir.
Ürettiğimiz makineler dünya çapında kabul ve rağbet görmüş,
müşteri taleplerinin tümüne cevap verecek kalite, verimlilik,
dayanıklılık, bakım kolaylığı gibi kriterlere haizdir.

Our factory in the Molino scope, our production capability and
technologic level, flour and semolina factories established, facilities, high capacity port services including loading and unloading
goods on ships and many more technologic facilities have been
used in our services providing us information and experience. The
machinery we have manufactured so far has been demanded for
and has contributed competition among other firms in the sector.
All our machinery possesses all the criteria required to provide our
customers the quality, fertility, durability and care ease intended
for.
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Makinelerinizin çalışma randımanı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında kurulumunu
gerçekleştirdiğiniz anahtar teslimi tesis sayısı ve bu tesislerde
ne kadarlık buğday işlendiğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Az önce de bahsettiğim gibi makinelerimizin tümü müşterilere
cevap verecek şekilde dizayn ve imal edilmiştir. Ayrıca değişik taleplere göre imalat da yapılmaktadır.
Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 300 tesisimiz
bulunmaktadır. Bunların içinde 5T/24 saatten 1000T/24 saate
kadar çeşitli kapasitelerde çalışan un veya irmik fabrikaları
bulunmaktadır. Ayrıca bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz silo projeleri yaklaşık 1 milyon 500 bin tona ulaşmıştır.
Firmanız için AR-GE’nin önemini ve üretim sürecinizdeki konumunu anlatır mısınız? Ar-Ge çalışmalarına ne kadar kaynak
ayırıyorsunuz?
Şunu gururlar söyleyebilirim ki AR-GE konusunda dünyadaki en
iddialı firmalardan birisiyiz. Bunun en açık kanıtı ise, firmamız
bünyesinde bulunan, 13 milyon Dolarlık yatırım ve Tübitak desteği
ile yapılmış AR-GE pilot tesisimizdir.
Bu tesis Türkiye’de, bu konudaki tek AR-GE tesisi olup, dünyadaki en iyi birkaç tesisten biridir. Her türlü bilimsel ve endüstriyel
çalışma yapmanın mümkün olduğu tesisimiz, yeni makine dizayn
ve teknolojilerimizin geliştirilmesinde önemli ufuklar açmaktadır.
AR-GE tesisimize yaptığımız 13 milyon Dolarlık yatırımının yanında
yıllık olarak ciromuzun yaklaşık % 10’nu AR-GE’ye ayırıyoruz.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki çalışmalarınız, pazar payınız ya da
konumunuz hakkında bilgi verir misiniz? Faaliyet gösterdiğiniz
45 yılı aşkın sürede, dünya pazarında ne kadarlık bir yol kat ettiniz?
Maalesef son 12 yıldır yurtiçi un fabrikası piyasasında fazla faaliyetimiz yok. Bunda piyasanın doymuş olması ve çok üreticinin
olması etkendir.
Ancak üretim programımızda olan Blower’ler, fanlar, hava kilitleri, filtreler, yön klapeleri gibi pnömatik sistemlerde kullanılan
makineler aynı zamanda toprak sanayi, kimya sanayi ve diğer bazı
sanayi kollarında da kullanıldığı için yurtiçinde bunların satışını
yapıyoruz.

What can you say about your machinery process? Can you inform us about how many factories you have established so far
considering inner cities and abroad and how much grain is processed at those factories?
As I have stated above all our machinery is qualified, designed and
manufactured in order to meet all the needs of our customers. We
have established about 300 facilities so far. Among these, there
exist factories with capacities 5 tons/24 hours and those with
1000 tons/24 hours ranging in production of flour and semolina.
Moreover, the silo projects we have realized so far have reached
almost a million and a half.
Can you explain about the research development studies importance for your company and how much of a share of source
you provide to the research development studies?
I can express with great honor that we are one of the most claiming companies in the world for research and development studies.
The biggest evidence for such claim is the 13 million dollar investment we have provided for our Research Development pilot
center with the support of Tubitak. This center is the only one in
Turkey and one of the most qualified ones in the world.
Our center which provides all types of scientific and industrial
studies also provides us with new points of view for the machinery to be manufactured. Besides the 13 million dollar investment,
we annually out aside 10 percent of our total endorsement.

Can you inform us about your market shares within the country
and those abroad or about your current position in the markets? How far did you manage to go within the 45-year-process
so far?
Unfortunately we don’t have much of a process in the flour sector
in Turkey for since the last twelve years. The reason for such situation is that the markets are quite satisfied with the production of
flour and that there many producers existing.
However we do realize the sales of such machinery as Blowers,
fans, air-tightness, filters and other pneumatic systems which are
required along with the soil industry, the chemical industry and
other industrial branches that are used with the machinery.
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Yurtiçinde Blower, fan, hava kilidi, filtre gibi pnömatik konusunda
çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat pazar payı konusunda
istatistiki bir bilgim yok. Yurtdışında ise oldukça iyi olduğumuzu
söylemek mümkün, genellikle prestijli ve büyük projeler
yapıyoruz.
Yurtdışı pazar payımız hakkında da herhangi bir fikrim yok.
Çünkü tüm rakiplerimizi ve yaptığı işleri takip etmek oldukça zor.
45 yıllık süreçte kat etiğimiz yolu kısaca; 1965 yılında 240 m²’lik
bir atölyeden 25.000 m² kapalı ve 53.000 m² açık alana sahip bir
fabrika, dünyanın sayılı birkaç AR-GE tesisinden birine ve ciddi
bir deneyime sahip ve buna ilaveten dünya üzerinde başarı ile
gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile Türk sanayisine ve ekonomisine
önemli katkılar sunan bir firma olarak özetleyebiliriz.

Türkiye’nin uluslararası değirmen makineleri pazarındaki yerini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Türk firması olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ve ihracat yaptığınız ülkelerde nasıl
bir karşılık buluyorsunuz?
Türkiye uluslararası değirmen makineleri pazarında şu anda
dünya lideri olmak üzeredir. Gerek üretici firma sayısı, gerekse
imalatlarda standartların yükselmesi bunda büyük rol oynamıştır.
Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya değirmen makineleri piyasasında
Türkiye’nin tamamen söz sahibi olacağını düşünüyorum.
İhracat yaptığımız ülke sayısı 25 civarındadır. Bazı ülkelerde
Türkiye’ye karşı ön yargı ve antipati olmasından dolayı zorlanıyoruz.
Buna mukabil, bize çok dostça ve sıcak yaklaşım içinde olan ülke
sayısı daha fazla.
Üretim teknolojileriniz ve ürettiğiniz makinelerle yurtdışındaki
büyük firmalarla rekabet edebilecek düzeyde misiniz? İhracat
yaptığınız ülkelerde, birlikte çalıştığınız firmalar ürün kalitenizden memnun mu?
Kesinlikle evet, hatta bazı konularda yurtdışı rakiplerimizden çok
daha iyi olduğumuz, bize müşterilerimiz tarafından ifade edilmektedir. Yurtdışındaki müşterilerimizden ürün kalitemiz hakkında
çok olumlu tepkiler alıyoruz. Buna mukabil siyasi, ekonomik ve
coğrafi durumlarından dolayı teknik ve satış sonrası servis vermekte zorlandığımız ülkeler de az da olsa var. Bunları çeşitli yöntemlerle aşmaya çalışıyoruz. Buna ambargo altındaki İran’ı örnek
olarak verebilirim.

I can easily say that we are good at blowers, fans, air-tightness and
filters in Turkey. However, I don’t know much about our market
shares, statistically. It is possible, though, to say we are very successful abroad, we mainly work on prestigious and big projects. I
don’t know much about our shares abroad either because it’s actually difficult to track all our competitives in the sector.
To what we have succeeded in the 45 year duration I can briefly
summarize that we have become to be one of the major companies in the sector that contributes to the Turkish industry and
economy with all our research studies and projects applied. We
had started in 1965 with only a workshop with a size of 240 meter
square and now a factory with 25.000 m² of closed area and 53.000
m² with an open area that processes with serious experience.

What do you think about the international status of Turkey in
the milling machinery markets? To which countries do you export machinery and do you find in response?
Turkey is about to be the leader country in the milling machinery sector in the world. The numbers of productive firms and the
manufacture standards applied have had a major affect on the
situation. I believe that in the following ten years time, Turkey will
have dominance over the world milling machinery markets.
The number of countries we export machinery is around 25
countries. We sometimes face difficulties due to the prejudice
and antipathy views of some countries. However, the numbers of
countries with warmer and friendly approaches are much more in
amount when compared.
Do you believe that you are at a level able to complete major
companies abroad in production Technologies? Are the companies you work with abroad satisfied with your product qualities?
Certainly yes, in fact we are told to be much better than many of
the countries abroad. We receive very positive impacts from our
customers abroad. However, there are of course some countries
that we face difficulty in providing service after sales due to the
political, economic and geographical aspects.
We try to come over the situations somehow, though. I can easily
give Iran as an example for one of these countries.
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2010 yılı sizin için nasıl geçti, beklentileriniz ve hedefleriniz
nelerdi, bu hedefleri yakalayabildiniz mi? 2011 yılında hedefleriniz nelerdir? Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ulaşmak
istediğiniz satış ve ihracat rakamları nelerdir?
2010 yılı umduğumuz gibi olmadı ve global krizden herkes gibi biz
de etkilendik. Beklediğimiz projeler olmadı. Fakat şu anda olumlu
gelişmeler başladı, yeni projeler almaya başladık.
2011 yılında beklentimiz teklif verdiğimiz ve ciddi çalışmalar
yaptığımız projelerin gerçekleşmesidir. Şu anda belli bir ciro
hedeflemesi yapmak ise zor.
Son olarak varsa yeni dönemde piyasaya sunmayı planladığınız
yenilikler ve gerçekleştireceğiniz yeni fabrika projeleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Piyasaya sunacağımız yenilikler oldukça fazla. Yıllarca
sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarımızın neticesini 21 – 24 Nisan
tarihinde İstanbul İDMA Fuarı’nda 522 m²’lik fuarın en büyük
standında sergileyeceğiz. Tüm dost ve müşterilerimizi bekliyoruz.
Kendilerine orada yetkili arkadaşlarımız her türlü bilgiyi vermek
için hazır bulunacaklardır.

How did the year 2010 go for you? What were your expectations
and aims? Did you end to catch them? What are the numbers
you aim to catch in sales and export processes?
2010 was not actually what we had expected. The global crisis affected us as it did for everyone.
However, positive developments have occurred in means of our
projects we have realized. It is though very difficult to estimate an
endorsement target now.
Finally, can you inform us about your plans for the following
year and if exists about your projects and innovations you will
present to the markets?
The innovations we will present to the markets are numerous. We
will present our research development studies we have been processing on for years on the dates between 21-24 April at the IDMA
fair on the biggest stand measuring 522 meters square.
We invite all our friend and customers to visit us there. Our authorized staff will be there to inform everybody.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, tüm dost
ve müşterilerimizi İDMA standımıza bekliyoruz.

I thank you for the chance to you have provided for me and would
like to end by once again inviting everyone to our stand at the
fair.

Molino Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salim Alaybeyi’ne bize
vakit ayırdığı ve sorularımızı yanıtladığı için teşekkür eder, başarılarının
devamını dileriz…

We thank Salim Alaybeyi, the Molino Machinery Board of Management
Vice President for sparing us time and answering our questions and will
the best for them…
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Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC)’nin 2010/11 mısır üretim
öngörüsü ise Ekim ayında 814 milyon tonken, Kasım ayında
810 milyon tona geriledi. Bu miktar bir önceki sezona göre 1
milyon tonluk bir düşüşü temsil ediyor. Tüketim ise bir önceki
sezona kıyasla 27 milyon ton arttı.

Whilst The International Grain Council’s expectation for the
production of corn for 2010/11 October was 814 million tons,
it was decreased to 810 million tons in November. This decrease represents a decrease of million ton compared to the
previous season. On the other hand, however, the consumption has shown 27 million tons of increase when compared.

Ilıman ve tropik bölgelerde tarımı yapılan bir bitki olan mısırın,
farklı iklim koşullarına adapte olmuş ticari üretimi yapılan pek There exist many types of corn which is normally grown in warm
çok çeşidi bulunmaktadır. Günümüzde üretimi yapılan hibrit and tropic areas but can be adapted to various climates for proçeşitler ilk olarak Amerika’da yapılan ıslah çalışmaları sonucunda duction. The hybrid variety which was first seen in the USA has
elde edilmiş ve 1800’lü yıllarda Avrupa’ya, Güney Amerika’ya, been applied in Europe in the 1800’s and respectively in South
Africa, Africa and Australia.
Afrika’ya ve Avustralya’ya
Dünya Mısır Üretimi ve Üretimdeki Değişim
götürülmüştür.
The World Corn Production and Change
The area where corn is best
grown requires 120 days with
certainly no cold and an average
of 2100-2200 days of development. It can reach best amounts
in regions where water is sufficient and where the climate is
warm. Corn which has a major
position in the use of feed in the
world actually has a wide scope
of usage. Corn is used and benefitted from in sectors and fields
such as the flour industry, in the
starch and starch based candy industries, the vegetable oil industry, bio-fuels industry, bread production, chips and as appetizers.
However, the fact is obvious and
60% of the corn is used as feed
for animals and the remaining
40% is used in food industries.
The United States, China, Brazil,
Mexico, Argentina are among
the leading countries for corn in
the world.

Mısır bitkisinin en iyi
geliştiği bölgeler en az 120
donsuz güne ve ortalama
2100-2200 Günlük Gelişme
Derecesine sahip yerlerdir.
Suyun bol ve sıcaklığın
ılıman olduğu iklimlerde en
yüksek verim düzeylerine
ulaşılır.
Dünyada önemli oranda
yem sanayinde değerlendirilen mısırın kullanım
alanı aslında oldukça geniş.
Mısır; unlu mamuller sanayi, nişasta ve nişasta bazlı
şekerler sanayi, bitkisel yağ
sanayi, biyoyakıt sanayi,
mısır ekmeği yapımı, taze
tüketim, cips ve çerez olarak
kullanılmaktadır.
Ancak bugün dünya mısır
üretiminin yüzde 60 civarındaki önemli bir bölümü
hayvan yemi olarak, yüzde
40’ı ise gıda ve diğer sanayi
kollarında kullanılmaktadır.
ABD, Çin, Brezilya, Meksika, Arjantin dünya mısır
üretiminde söz sahibi olan
başlıca ülkeler arasındadır.

DÜNYA MISIR ÜRETİMİ
810 MİLYON TONA
GERİLEDİ
Dünya mısır üretimi ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) istatistiklerine göre 2008/09 sezonunda 797.7 milyon ton, 2009/10
sezonunda ise 813.6 milyon ton olarak gerçekleşti. 2009/10
sezonunda dünya üretim miktarında 333 milyon tonla ABD ilk
sırada yer alırken Çin, 158 milyon tonla ikinci sırada yer alıyor.
2010/11 sezonunda dünya mısır üretimiyle ilgili USDA’nın Kasım
ayı öngörüsü ise 818.5 milyon ton.

THE WORLD CORN
PRODUCTION HAS
REDUCED TO 810 MILLION
TONS
According to the USDA world corn
production statistics the world
corn production was realized as
797.7 million tons in 2008/09 season and as 813.6 million tons in
2009/10. Whilst the USA was first in the world with an amount of
333 million tons, China followed with an amount of production of
158 million tons. The USDA had foreseen 2010/11 November corn
production as 818.5 million tons. According to the International
Grain Council data which generally is similar to the USDA data
stated that the corn production was 798 million tons in 2008/09
and 811 million tons in 2009/10. While The International Grain
Council foresee in October was 814 million tons the production
of corn in November reduced back to 810 million tons.
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USDA’nın üretim veriyle hemen hemen örtüşen Uluslararası
Tahıl Konseyi’nin (IGC) verilerine göre ise dünya mısır üretimi
2008/09 sezonunda 798 milyon ton, 2009/10 sezonunda ise 811
milyon ton olarak gerçekleşti.

When compared with the 2009/10 season there can be seen a
decrease in 2010/11 season in means of corn production. The decrease in the USA and China can be said to have affected the decrease in the production amount. According to the International
Grain Council data, in spite of the issues related to fertility in the
USA and China, a production of 810 million tons still reveal a record production.

IGC’nin 2010/11 mısır üretim öngörüsü ise Ekim ayında 814 milyon tonken, Kasım ayında 810 milyon tona geriledi. 2009/10 sezonuyla kıyaslandığında 2010 / 11 sezonunda dünya mısır üretiminde bir miktar düşüş görülmektedir. Bu düşüşte ABD ve Çin’ The biggest support to this amount of production was provided
deki üretim miktarlarının düşmesi etkili. IGC’nin verilerine göre, by Argentina. It is stated that Argentina has a vast amount of inABD ve Çin’de bu yıl gözlemlenen verim sorunlarına karşın, crease in the production of corn this year. According to the USDA
data, the 2010/11 corn produc810 milyon ton olan mısır
tion was realized as 25 million
rekoltesi, yine de bir rekor
Dünya mısır ekim alanı ve verim
tons when compared to the preolma özelliği taşıyor. Bu
The World Corn Plantation Area and Fertility
vious year recorded as 22.5 milüretim rekoruna en büyük
lion tons.
katkıyı ise Arjantin sağladı.
Arjantin’de mısır üretiminde
bu yıl çok ciddi oranda artış
THE WORLD CORN CONkaydedildiği
belirtiliyor.
SUMPTION INCREASES 27
USDA’nın verilerine göre
MILLION TONS
bir önceki sezonda 22,5
In the report dated 25 Novemmilyon ton olan Arjantin’in
ber, The International Grain
mısır üretimi 2010/11 sezoCouncil claimed that the world
nunda 25 milyon ton olarak
corn production will range
gerçekleşecek.
around 810 million tons and that
the corn consumption will reach
amounts of 840 million tons. The
DÜNYA MISIR
amount of such consumption
TÜKETİMİ
which reveals record values, is
27 MİLYON TON
27 million tons more than the
ARTIYOR
2009/10 consumption season
25 Kasım tarihli raporunda
which was 813 million tons. The
dünya mısır üretiminin
increase is almost around 3%
810 milyon ton civarında
more than usual. This increase
seyredeceğini
açıklayan
is seriously affected by the use
IGC, dünya mısır tüketimiof corn in means of feed for aninin ise 840 milyon tona
mals. In the council’s report, it is
ulaşacağını belirtiyor.
stated that the usage of corn as
feed still remains as a competiRekor bir seviyeyi temsil
tive aspect and that the amount
eden bu tüketim miktarı,
has risen to 490 million tons
2009/10 sezonunda 813 miwith 20 million tons of increase.
lyon ton olan miktardan 27
The International Grain Council,
milyon ton (yaklaşık yüzde
which has stated that the stocks
3) daha fazla.
have reduced due to the major
Bu artışta, mısırın yemlik kullanım talebinin artmasının önemli consumption, estimates that the 2010/11 world corn stocks will
bir payı var. Konsey, raporunda, fiyatlardaki son artışa rağmen regress to 121 million tons from 152 million tons of stock previmısırın hayvan yemi olarak kullanımında rekabetçi durumunu ously. The council also states that they forecast that the USA corn
koruduğunu ve yemlik talebin 20 milyon ton artırılarak 490 mi- transferred stocks will be at its lowest level so far.
lyon ton düzeyinde öngörüldüğünü belirtiyor.
Tüketimdeki önemli artışın dönem sonu stoklarının gerilemesine de yol açacağını belirten IGC, geçen sezon 152 milyon ton olan dünya dönem sonu mısır stoklarının 2010/2011
dönemi sonunda, 121 milyon tona gerileyeceğini tahmin ediyor. Konsey, ABD’nin devir mısır stoklarının en düşük düzeyde
öngörüldüğünü de açıklıyor.

A RISE OF 8 MILLION TONS IS EXPECTED IN THE
COMMERCE OF CORN

The International Grain Council stated that they were expecting the commerce of corn in the world would decrease but the
amount would be balanced with the import demands. However,
in their final report, the International Grain Council reported that
they were forecasting the world corn trade to reach numbers of
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MISIR TİCARETİNDE 8 MİLYON TONUK ARTIŞ
BEKLENİYOR
Dünya buğday ticaretinin azalmasını bekleyen ancak bu durumun mısır ithalat talebindeki artış ile dengeleneceğini belirten
IGC, yayınladığı en son raporda dünya buğday ticaretini 2010/11
sezonunda 94 milyon ton olarak öngörüyor. Bu rakam 2009/10
dönemine göre 8 milyon tonluk bir artışa işaret ediyor. Yani geçen
yıl 86 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya
mısır ticaretinin, yüzde 9’luk artışla 94 milyon ton seviyelerine
çıkacağı öngörülüyor. Konsey, kuvvetli küresel yem talebinin
dünya mısır ticaretini yükseltmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ ARTIYOR

94 million tons in 2010/11 which actually point to 8 million tons of
increase compared to the previous year 2009/10. This means that
the world corn trade ranged around 86 million tons in the previous
year and reached 94 million tons with a 9% of rise. The council also
points out the importance of the rise seen in the world corn trade
due to the usage of corn as feed for animals worldwide.

CORN PRODUCTION INCREASES IN TURKEY
Among all the grain and wheat planted in Turkey, corn, respectively
after wheat and grain itself, has the largest area of cultivation. As in
all other countries in the world, Turkey has also shown an increase
in corn production. Major increase in the production of corn was
especially reported after the 1980’s. The reason for such increase
is due to the government support provided to producers.The support by the government ranges such as the application of new
modern corn production techniques, the encouragement in using
hybrid seeds and the cultivation being directed to areas with water
supplies and providing a certain amount of fertilizers for usage.

Türkiye’de tahıllar içinde buğday ve arpadan sonra en geniş
ekim alanına sahip mısırda üretim, son yıllarda dünya genelinde
olduğu gibi ülkemizde de sürekli bir artış gösteriyor. Türkiye’de
mısır üretimde belirgin artışlar özellikle 1980’li yıllardan sonra
kaydedilmiştir. Bunun da nedeni, devletin mısır üretimini teşvik
etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaya koyması, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır Especially with the production of corn in the region of Çukurova,
üretiminin sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde a mass amount of increase can be obviously seen in Turkey. Additionally, the reason of many farmers that leave cotton production
gübre kullanımının sağlanmasıdır.
has been directed to corn production with convenient conditions
Özellikle, Çukurova bölgesinde mısır üretiminin yaygınlaştırılması in means of expenses. In regional means of corn production; whilst
ile birlikte, Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir artış the production was mainly realized in the Black Sea Region and the
olmuştur. Ayrıca son dönemde maliyet açısından en elverişli Marmara Region, it was also possible to see corn production in the
şartların mısır üretiminde bulunması, pamuk üretiminden Mediterranean and the Aegean Regions as well.
uzaklaşan pek çok çiftçinin de, mısır ekimine yönelmesine
neden olmuştur.Bölgesel bazda mısır üretimi; 1950’li yıllarda It is also recorded that corn production was also realized in the
ağırlıklı olarak Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yapılırken, South East Anatolian region which caused an increase in the coun1980’li yıllardan sonra Akdeniz ve Ege bölgelerine kaymıştır. try’s production. According to the production amounts, the MediSon yıllarda ise Güney Doğu Anadolu bölgesinde de mısır terranean region takes its place in the first row with a rate of 48%
üretiminde önemli miktarda artışlar kaydedilmiştir. Üretim of corn production. Respectively, the Aegean Region with a rate of
rakamlarına göre birinci sırada olan Akdeniz Bölgesi toplam 15,4% and the Marmara Region with 14,6% follows in corn producüretimden yüzde 48 oranında pay almaktadır. Bu bölgeyi tion.
yüzde 15,4 pay ile Ege Bölgesi, yüzde 14,6 pay ile de Marmara
A SHARE OF 0,4% IN THE WORLD CORN PRODUCTION
Bölgesi izlemektedir.
Turkey has a share of 0,4% percent in the world corn production.
While in the 1980’S Turkey had cultivation area of 583 thousand
DÜNYA MISIR ÜRETİMİNDE YÜZDE 0.4 PAY
Türkiye dünya mısır üretiminden yüzde 0,4 oranında pay hectares for corn, many changes have occurred through time and
almaktadır. Türkiye’de 1980 yılında 583 bin hektar alanda mısır the area has reached 595 thousand hectares in the year 2008.
üretimi yapılırken, ekim alanlarında yıldan yıla artış ve azalışlar Whilst the production of corn was realized below the average level
gerçekleşmiş, 2008 yılında mısır ekim alanı 595 bin hektara of the world corn production in the previous years it has increased
to be above the averages in the recent years.
ulaşmıştır.
Türkiye ortalama mısır üretimi geçmiş yıllarda dünya
ortalamasının altında gerçekleşirken, son yıllarda dünya
ortalamasının üzerine çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2008 yılında 4 milyon 274 bin ton mısır üretimi
yapılan ülkemizde üretimin yoğunlaştığı Akdeniz ve Marmara
Bölgesi’nde ortalama verim 10 ton/ha olarak gerçekleşerek,
dünya ortalamasının iki katını geçmiştir.Türkiye mısır tüketimi
1990 yılında 2,6 milyon ton iken, 2008 yılında yüzde 60 oranında
artışla 4,2 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde mısır üretimi uzun
yıllar tüketimi karşılayamamış, ihtiyaç ithalatla karşılanmıştır.
2005 ve 2008 yıllarında üretim miktarı, ülke ihtiyacını karşılayacak
düzeye ulaşmıştır.

According to the Turkish Statistical Institute data the annual corn
production ranged around 4 million 274 tons in 2008 but with the
intensive production realized in the Mediterranean and the Marmara Regions, the results were recorded ranging around 10 tons/
hectare and has obviously doubled the average levels of the world
corn production. Turkey had an amount of corn production of 2,6
million tons in 1990 but has reaches 4,2 million tons in 2008 with
a sixty percent rise.
The production of corn was not able to meet the country needs
for long years and so the needs were met through import. The production amount in 2005 and 2008 were sufficient enough to meet
the country needs.
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TÜRKİYE’NİN MISIR İTHALATINDA AZALMA

DECREASE IN TURKEY CORN IMPORT

Ülkemizin mısır dış ticaretine baktığımızda, 2000-2004 yılları
arasında ortalama 1 milyon 329 bin ton mısır ithal edildiği görülmektedir. Mısır üretiminde gerçekleşen artışa paralel olarak mısır
ithalatı 2005 ve 2006 yılında azalmıştır.

When examining our countries import applications of corn between the years 2000-2004 we can easily observe that the amounts
ranged at an average of 1 million 329 thousand tons per year. Due
to the increase seen in the production of corn in the years 2005
and 2006, the import realized was respectively reduced. However,
it was once again reported to reduce in production in 2006 and
2007 due to the drought and reduced fertility of harvest.

2006 ve 2007 yıllarında üreticilerin yeterli gelir elde edemediği için
mısır üretiminden vazgeçmeleri ve kuraklığa bağlı olarak verimde
görülen azalma ile üretim miktarının yeniden azaldığı kaydedilmektedir. Mısır tüketimindeki hızlı artış sebebiyle mısır ithalatı
tekrar 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır.
2008 ve 2009 yıllarında üretim miktarının ihtiyacı karşılaması ile
2009 yılında ithalat miktarı azalmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen
ihracat miktarı 314 bin tondur. Bu da 2009 yılında mısır açığının
kapandığını göstermektedir. Ancak, 2008 yılında üretim ve
ihtiyacın üzerinde gerçekleştirilen ithalat ile sektörde mısır
fazlalığı olmuştur. Bu durumda 2010 yılında mısır ithalatına ihtiyaç
olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Due to the increase seen in the consumption of corn, importing
corn was seen to rise and remain above 1 million ton a year. Later,
in the following years as 2008 and 2009 the need of corn met the
consumption and so due to such fact the amount of imported
corn was once again reduced. The amount of export in 2009 was
314 thousand tons. This fact shows that the gap had been filled.
However, in 2008, the import that was realized with amounts over
the needs together with the production led to a mass of corn
stock that year. Therefore, it was pointed that there was no need
to import any corn in 2010 due to mass stock of corn.

Türkiye her yıl yoğun olarak ABD’den mısır ithalatı gerçekleştirirken,
2009 yılında toplam ithalatın sadece yüzde 4’ü ABD’den
gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında mısır ithalatı en fazla Ukrayna,
Rusya Federasyonu ve Romanya’dan yapılmıştır.

Whilst Turkey had realized a major amount of corn import from
the USA, it was only realized with a rate of 4% in 2009. Most of the
import of corn realized in the year 2009 was mainly from Ukraine,
The Russian Federation and Romania.
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Özellikle son 10 yılda kaydettiği ekonomik büyüme
ile bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri
haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, tarımsal alandaki
reformlarla birçok üründe olduğu gibi hububatta da
üretimini arttırmaya devam ediyor. Ancak bu üretim
şimdilik sadece iç tüketimi karşılayacak miktarda.
Bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak karşımıza
çıkan Çin, ekonomik gücünün temellerini 1970’lerin ikinci yarısında
ortaya koyduğu kalkınma programı çerçevesinde, ülkede tarım,
sanayi, bilim ve teknoloji olmak üzere dört temel reform alanı belirlenmesi ve bu programı hızla bir şekilde uygulamaya koymasıyla
sağladı.
Çin’deki reform kararlarının ana eksenini, dünya ekonomileri
ile entegrasyon ve dış ticaretin liberalizasyonu oluşturmuştur.
Açılma Politikaları olarak adlandırılan bu reform kararları, 3 farklı
kategoride formüle edilmiştir (Dış ticaret ve döviz kuru sistemleri,
yabancı sermaye yatırım politikaları, “Özel Ekonomik Bölge”lerin
kurulması).1984’de sanayi reformunu başaran Çin, 1986’da yüksek
teknolojiye ağırlık veren kalkınma planını uygulamaya koymuştur.
Öte yandan, Çin’in ancak 1992 yılından itibaren istikrarlı bir ekonomik büyümeyi sağladığı görülmektedir. 1990’ların ikinci yarısından
sonra ise Çin hızlı bir dışa açılma sürecine girmiştir. Çin nihayet
Aralık 2001’de DTÖ’ ye üye olarak serbest ticaret ve dış pazarlara
açılım konusunda önemli mesafeler kaydetmiştir.

People’s Republic of China, which has become to be
one of the major countries in the world economy, is
continuing to increase its production in grain along
with the agricultural reforms. However, the production realized can only meet the country’s own needs.
China, with one of the strongest economy in the world owes its
current situation to the reforms of the development programs
applies since the 1970’s on four main fields such as agriculture,
industry, science and technology.
The main aspect of the reforms applied by China has constituted
the world economy’s integration and foreign trade liberalization.
The reform decisions held, the so-called the extending politics,
has been formulized under three main categories.
(Foreign trade and currency, foreign capital investment politics
and the establishment of “Special Economic Zones”) China, which
has successfully completed its industrial reform in 1984, began to
put emphasis on the high technology in 1986.
Moreover, it can easily been seen that China has been recording
an efficient growth since the year 1992 and on. China has been involved in foreign country trade after the second half of the 1990’s.
Finally, they achieved to facilitate in foreign trade and act freely in
foreign markets at December, 2001.

1978 yılından beri kesintisiz olarak büyüyen Çin ekonomisinin 19782008 yılları arasındaki ortalama büyüme hızı %9’un üzerindedir.
Ekonomik büyüme, önemli ölçüde dış ticaret ve yatırımlardan
kaynaklanmaktadır. Ekonomik büyümenin daha dengeli hale getirilebilmesi için iç tüketim teşvik edilmeye çalışılmaktadır.

China which has been continuing to grow and develop with certainly no breaks at all since 1978 has caught a rate of 9% of development speed between the years 1978-2008. The growth and
development seen in China is mainly due to the foreign trade and
investments applied by the country.

Bu çerçevede, ‘11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ doğrultusunda, Çin,
İhracata Dayalı Kalkınma Modeli’nin yanı sıra, İç Talebe / Tüketime
Dayalı Kalkınma Modeli’ni de uygulamaya başlamıştır.

For the economic growth to be in more of a balance, the encouragement of consumption within the country is supported by
great means.

2008 yılının Kasım ayından itibaren dünyayı etkilemeye başlayan
küresel kriz, dünya ekonomisi ile büyük ölçüde eklemlenmiş ve
ihracatının büyük bir bölümünü gelişmiş ülkelere gerçekleştiren
Çin’i de etkilemiştir.

Within such borders, China started to apply The Inner demand
and consumption development program which focused on export models besides the 11th Five Year Development Plan.

2009 yılı Mayıs ayı itibariyle Çin’in toplam ihracatı, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azalarak 426,1 milyar
dolar ve ithalatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28
oranında azalarak 337,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ülkeye
giren doğrudan yabancı sermaye yatırımında da %20 oranında bir
gerileme yaşanmıştır.

ÇİN’DE TARIM SEKTÖRÜ VE HUBUBAT ÜRETİMİ
9,5 milyon kilometrekarelik alanıyla Rusya ve Kanada’dan sonra
yüzölçümü açısından dünyanın üçüncü en büyük ülkesi olan
Çin’de, ülke GSMH’sinin yaklaşık yüzde 15’i tarım sektöründen
sağlanırken, toplam çalışabilir nüfusun % 40’ı kırsal alanda istihdam edilmektedir. Çin bugünkü tarımsal üretim yapısı ile dünyadaki toplam ekilebilir arazinin %7’sine sahip olmakla toplam
dünya nüfusunun %22’sini beslemektedir.

The global crisis which affected the world since 2008 has also affected China which was intensively involved in foreign trade.Since
May, 2009, the total export China had realized had decreased with
a rate of 22% compared to the same season in the previous year
and was realized as 426.1 million dollars whilst the total import
had also decreased with a rate of 28% and was realized as 337,3
million dollars. A regression was also experienced in the total capital investment with a rate of 20%.

THE AGRICULTURAL SECTOR AND GRAIN PRODUCTION
IN CHINA
China, which is the third biggest country in means of its size of
land, respectively after Russia and Canada with 9,5 million kilometer square of land, provides 15 percent of its GNP from agriculture
and employs 40% of its population capable of working in agricultural fields.
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Çin’in tarımsal ürünleri arasında pirinç, buğday, patates, mısır,
yerfıstığı, çay, darı, arpa, elma, pamuk ve yağlı tohumlar ilk
sıralarda yer almaktadır. Çin’de 1985 yılında 143.3 milyon hektar
alanda ekim yapılırken 2005 yılında bu alan 155.5 milyon hektara
ulaşmıştır.
Yine 1985 yılında toplam ekim alanın yüzde 22.3’ünde pirinç
ekimi yapılırken, bu alan 2005 yılında yüzde 18.6’ya gerilemiştir.
Buğdayda ise 1985 yılında yüzde 20.3 olan ekim alanı, 2005
yılında yüzde 14.7’ye gerilemiştir. Mısır ekim alanında ise pirinç
ve buğdayın aksine bir artış söz konusudur. Toplam ekim alanında
1985 yılında yüzde 12.3’lük paya sahip olan mısır ekim alanı, 2005
yılında toplam alandan yüzde 17 pay almıştır.

YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİM VE STOK MİKTARLARI
Çin’in başlıca tarımsal ürünleri olan buğday, pirinç ve mısırda
üretim, yıllar itibariyle ufak dalgalanmalar göstermekle birlikte
genel olarak artış eğilimindedir.Çin’in 2006/07 sezonunda 108,5
milyon ton olan buğday üretimi, sonraki yıllarda düzenli bir artışla
2009/10 sezonunda 115,1 milyon tona ulaşmıştır.
Ancak USDA’nın Kasım 2010 verilerine göre, 2010/11 sezonunda
Çin’in buğday üretiminin, bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon
ton gerileyerek 114,5 milyon ton civarında gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Çin’in pirinç üretiminde de buğday üretimine benzer bir seyir
izlenmektedir. 2006/07 sezonunda 127,2 milyon ton olan pirinç
üretimi, 2009/10 sezonunda 136,5 milyon tona ulaşmıştır. 2010/11
sezonunda ise bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 0,5 milyon ton gerileyerek 136 milyon ton civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Mısır üretiminde ise 2006 yılından bu yana düzenli bir şekilde artış
kaydedilmektedir. 2006/07 sezonunda 151,6 milyon ton olan mısır
üretimi, 2009/10 sezonunda 158 milyon tona ulaşmıştır. 2010/11
sezonunda ise bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 10 milyon ton gibi
rekor bir artışla 168 milyon ton civarında gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Hububat Üretim Miktarları (Milyon Ton)
The Production amount of Grain (Million Tons)

Çin’de buğday stoku, 2006/07 sezonunda 38.5 milyon ton,
2007/08 sezonunda 39 milyon ton, 2008/09 sezonunda 45.7
milyon ton, 2009/10 sezonunda ise 55.3 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.20010/11 sezonunda ise 60 milyon ton civarında
seyredeceği tahmin edilmektedir. Pirinçte, 2006/07 sezonunda
35.9 milyon ton olan stok miktarı, 2009/10 sezonunda 40.8 milyon
tona ulaşmıştır. 2010/11 sezonunda ise 41.2 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

China presently has 7% of the total cultivation area in the world
and is capable of feeding 22% of the whole world population.
Products that are mainly seen in the Chinese agriculture can be
listed as rice, grain, potatoes, corn, peanuts, tea, wheat, barley, apple, cotton and oily seeds. Whilst China was only able to cultivate
on land sized 143,3 million hectares in 1985, they had reached the
size of 155,5 million hectares in 2005.Once again, 22.3% of the total cultivated area in 1985 constituted of rice, this area of cultivation had regressed to 18,6 percent in 2005.
As for grain, in 1985, 20.3% of the total area was cultivated whilst it
regressed to 14.7 percent in 2005. However, the situation was as in
contrary for corn, unlike the rice and grain, its cultivation area had
increased. The total cultivation are was with a rate of 12,3 percent
in 1985 and rose to 17 percent in 2005.

THE PRODUCTION AND STOCK AMOUNTS THROUGH
YEARS
Though ranged in amount from year to year, wheat, rice and corn,
which are the major agricultural products of China had always
been in tend to increase. In 2006/07 season at China, the wheat
production which ranged around 108,5 million tons has reached
115,1 million tons in 2009/10. However, according to the USDA
data records related to November 2010, it is estimated that the
wheat production of China had regressed to 114,5 million tons
decreasing 1 million ton from the previous season when compared.
It is the similar situation for the production amounts seen in rice.
The rice production which was realized as 127,2 million tons in
2006/07 had reached the amount of 136,5 million tons in 2009/10.
It is estimated that the production of rice in the 2010/11 season will
regress 0,5 million tons compared to the previous season and will
be realized as 136 million tons. In the production of corn, a regular
increase has been seen since the year 2006 and on. 2006/07 season rice production was recorded as 151,6 million tons and now
has reached 158 million tons in the 2009/2010 season. Moreover,
it is estimated that the corn production will increase 10 million
tons with a record worthy increase and be realized as 168 million
tons in the 2010/11 season.
The wheat stocks in China was realized as 38,5 million tons in
2006/07, 39 million tons in 2007/08, 45,7 million tons in 2008/09
and 55,3 million tons in 2009/10.
It is estimated that the amounts of stock will range around 60 million tons in the 2010/11 season. The stocks for rice as follows: 35,9
million tons in 2006/07 and 40,8 million tons in 2009/10. It is estimated that the stocks of rice would range around 41,2 million
tons in 2010/11. As for the stocks of corn, it was as 36,6 million
tons in 2006/07 and has reached 53,3 million tons in 2009/10. It
is estimated that the stocks would range around 60,1 million tons
in 2010/11.

FERTILITY
The fertility gained from harvested areas in China has ranged from
a year to another.
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2006/07 sezonunda 36.6 mil-yon ton olan mısır stoku ise 2009/10
sezonunda 53.3 milyon tona ulaşmış, 2010/11 sezonunda ise 60.1
milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Stoklar (Milyon Ton)
Stocks (Million Tons)

VERİMLİLİK
Çin’de, hasat yapılan alandan elde edilen verim yıllara göre
değişiklik göstermektedir. 2006/07 sezonunda buğday ekiminin
yapıldığı 23.6 milyon hektar alandan 4.6 milyon ton/ha verim elde
edilirken, 2007/08 sezonunda 23.7 milyon hektar alandan 4.6 milyon ton/ha, 2008/09 sezonunda 23.6 milyon hektar alandan 4.8
milyon ton/ha, 2009/10 sezonunda 24.3 milyon hektar alandan
4.7 milyon ton/ha verime ulaşılmıştır. 2010/11 sezonunda ise 24.3
milyon hektar alandan 4.7 milyon ton/ha verim beklenmektedir.
Mısır üretiminde de 2005/06 sezonunda 26.4 milyon hektar alandan 5.3 milyon ton/ha verim elde eden Çin, 2006/07 sezonunda
28.5 milyon hektar alandan 5.3 milyon ton/ha, 2007/08 sezonunda 29.5 milyon hektar alandan 5.2 milyon ton/ha, 2008/09 sezonunda 29.9 milyon hektar alandan 5.6 milyon ton/ha, 2009/10
sezonunda 31.2 milyon hektar alandan 5.1 milyon ton/ha verim
elde etmiştir. 2010/11 sezonunda da 31.5 milyon hektar alandan
5.3 milyon ton/ha verime ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

TÜKETİM
Çin’de tüketim, üretimle hemen hemen paralel bir seyir izlemektedir. 2006/07 sezonunda 102 milyon ton olan buğday tüketimi,
2007/08 sezonunda 106 milyon tona yükselmiş, 2008/09 sezonunda bir önceki yıla göre 0.5 milyon ton gerileyerek 105.5 milyon
ton olarak gerçekleşmiştir. 2009/10 sezonunda ise yeniden artarak 107 milyon tona ulaşmıştır. 2010/11 sezonunda ise USDA’nın
Kasım 2010 tahminlerine göre 107,8 milyon ton seviyelerinde seyredecektir.
2006/07 sezonunda 127.2 milyon ton olan pirinç tüketimi, yıllar
itibariyle düzenli bir artış göstererek 2009/10 sezonunda 134.3
milyon tona ulaşmıştır. 2010/11 tahmini pirinç tüketim rakamı ise
135 milyon ton.
Mısır tüketiminde de pirinç tüketiminde olduğu gibi düzenli bir
artış kaydedilmektedir. 2006/07 sezonunda 145 milyon ton olan
mısır tüketimi, 2009/10 sezonunda 159 milyon tonu bulmuştur.
2010/11 mısır tüketim tahmini de 162 milyon ton.

DIŞ TİCARET
Dışa açılım reformları sonucunda çok hızlı bir gelişme sürecine
giren Çin’in gelişmesinin en önemli etkenleri ülkeye gelen yabancı
sermaye ve artan dış ticarettir. Dış ticarette 1978’de 32. sırada olan
Çin, 2008 yılında ticaret hacmi ile dünyada 3. sıraya yükselmiştir.
Tüketim Miktarları (Milyon Ton)
Consumption Amounts (Million Tons)

Whilst 4,6 million tons/ha was gained from cultivated area sized
23,6 million hectares in 2006/07, in 2008/09 from the same cultivated area 4,8 million/ha of grain was gained an in 2009/10, the
area cultivated was 24,3 million hectares and the product collected was as 4,7 million/ha. As for the next season, 2010/11, the
estimated product to be collected from cultivated area sized 24,3
million hectares is as 4,7 million tons/ha.
China which had collected 5,3 million tons/ha from 26,4 million
hectares of cultivated area for corn in 2005/06, respectively collected 5,3 million tons/ha from an area sized 28,5 million hectares
in 2006/07, 5,2 million tons/ha from an area cultivated with size
of 29,5 million hectares in 2007/08, 5,6 million tons/ha from cultivated area sized 29,9 million hectares in 2008/09 and 5,1 million
tons/ha from an area cultivated at a size of 31,2 million hectares
in 2009/10. The situation is estimated as 5,3 million tons/ha in
2010/11 from cultivated area sized 31,5 million hectares.

CONSUMPTION
The consumption in China is respectively the same with the production realized. The consumption of grain was realized as 102
million tons in 2006/07, 106 million tons in 2007/08 and 105,5 million tons in 2008/09 with a 0,5 million regression. Eventually, in
2009/10 it increased and reached an amount of 107 million tons
and is estimated to reach 107,8 million tons in 2010/11 according to the USDA November, 2010 reports. The consumption of
rice had also increased regularly through years. It was realized as
127,2 million tons in 2006/07 and had reached 134,3 million tons
in 2009/10. The estimated rice consumption amount for 2010/11
is as 135 million tons. The rise seen in the consumption of rice is
similar to the rise seen in the consumption of corn as well. The
consumption of corn in 2006/07 was realized as 145 million tons
and has finally reached 159 million tons in 2009/10. It is estimated
to rise to amounts such as 162 million tons in the 2010/11 season.

FOREIGN TRADE
The most important aspects which have supported Chin’s growth
and development were the foreign capital that entered the country and the increase seen in foreign trade.
Whilst China took its place in the 32nd row in means of foreign
trade in the year 1978, its developing trade capacities drew China
up to the third row worldwide in 2008. The World Trade Organization (WTO) has had a positive impact seen in the development of
foreign trade for China. The foreign trade and subsidiary sectors
that contributed over 40% of support to the GNP has constituted
the most important sector providing employment.

57

DTÖ üyeliğinin getirdiği ivme de dış ticaretini artıran önemli bir
faktör olmuştur. Gayri safi milli hasılaya %40’ın üzerinde katkıda
bulunan dış ticaret ve tamamlayıcı sektörler en önemli istihdam
sağlayan sektörler arasındadır.2008 yılı sonu itibariyle Çin’in
ihracatı, ithalatı ve toplam dış ticareti sırasıyla 1,43 trilyon Dolar
(%17,2 artış), 1,13 trilyon Dolar (%18,5 artış) ve 2,56 trilyon Dolar
(%17,8 artış) olarak kaydedilmiştir.
2009 yılı Nisan ayında ihracat %22,6 oranında azalış kaydederek
91,94 milyar Dolar, ithalat ise %23 oranında azalış göstererek 78,8
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı Ocak-Nisan sezonunda ise, toplam ihracat 337,42 milyar Dolar (%20,5 gerileme),
toplam ithalat ise 261,99 milyar Dolar (%20,5 gerileme) olarak
kaydedilmiştir
.Çin’in en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Japonya, Güney Kore,
Tayvan, AB ve ABD ilk sırada yer almaktadır. İhracatında ise yine
başta ABD olmak üzere, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ilk
sıralardadır.

The export, import and foreign trade of China in the year 2008
was recorded respectively as 1,43 trillion dollars (17,2% rise), 1,13
trillion dollars (with a rise of 18,5%) and 2,56 trillion dollars (with a
rise of 17,8%).In the year 2009, the export percentage had reduced
with a rate of 22,6% and was recorded as 91,94 billion dollars. The
import rates had also reduced 23% and was realized as 78,8 billion
dollars. The total export in 2009 between January and April was
recorded as 337,42 billion dollars (with a regression rate of 20,5%)
whilst the total import was recorded in the same term as 261,99
billion dollars (with a regression rate of 20,5%).The countries
which China is involved in means of import are as Japan, South
Korea, Taiwan, The EU and The USA. As for its import, the countries
are listed as The USA, Hong Kong, Japan and South Korea.
Tüketim Miktarları (Milyon Ton)
Consumption Amounts (Million Tons)

HUBUBAT TİCARETİ
Çin’de buğday, pirinç ve mısırda ithalat yok denecek kadar
azdır. 2006/07 ve 2007/08 dönemlerinde 2.8 milyon ton olarak
gerçekleşen Çin’in buğday ve un ihracatı 2009/10 sezonunda 0.9
milyon tona gerilemiştir. 2010/11 dönemi tahmini ihracat miktarı
ise 2 milyon ton.
Pirinç ihracatı 2006/07 döneminde 1.3 milyon ton iken sonraki
yıllarda düşüş eğilimine girmiş ve 2009/10 döneminde 0.6 milyon
tona gerilemiştir.
2010/11 döneminde ise bu miktarın 0.9 milyon ton civarında
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.2006/07 sezonunda 5.3 milyon ton olan mısır ihracat miktarı ise, sonraki yıllarda önemli
bir düşüş kaydederek 2009/10 dönemimde 0.2 milyon tona
gerilemiştir. 2010/11 sezonunda da mısır ihracatının yine 0.2 milyon ton civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

THE COMMERCE OF GRAIN
The import realized in China for products such as wheat, rice and
corn is hardly ever seen. The wheat and flour import realized in
China in 2006/07 and 2007/08 was recorded as 2,8 million tons
and has respectively reduced to 0,9 million tons in 2009/10.
The 2010/11 export amounts were as 2 million tons. Whilst the
export of rice was as 1,3 million tons in 2006/07 it had reduced
in the following years and regressed back to 0,6 million tons in
2009/10. It is estimated for it to be realized as 0,9 million tons in
2010/11. The export of corn in 2006/07 was recorded to be as 5,3
million tons but similarly decreased in amount and regressed to
0,2 million tons in 2009/10. It is estimated that the export of corn
will similarly range around 0,2 million tons in 2010/11 as well.
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ÇİN’DE YATIRIM

INVESTMENT IN CHINA

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 1979 yılından bu yana uygulanan dışa açılım politikaları kapsamında, yabancı yatırımların
ülkeye çekilmesi ve bu süreçte sağlanan teşvikler temel politika
önceliğini oluşturmuştur.

Within the scope of the foreign policies applied by China since
the year 1979 has contributed the main initial policies with the
foreign investments drawn into the country and the encouragements provided.

Çin’in en çok yabancı sermaye çeken ülke olmasının ardında, işçilik
maliyetlerinin son derece düşük olması (en önemli faktör avantajını
oluşturan bu husus yıllar itibariyle bölgesel bazda değişim ve
farklılık göstermeye başlamıştır), nüfus büyüklüğünden kaynaklanan çok büyük bir iç talep yapısının varlığı, yüksek büyüme
oranlarından kaynaklanan alım gücünün artması ve düşük enflayon oranları ile ekonomik dinamiklerde gözlenen ve süreklilik arz
eden değişimler yatmaktadır.

Besides the foreign capitals drawn to China, facts such as minimum waged employment (it has though started to vary among
regions due to differences), a great inner demand structure of
the country due to its high population, the increase in purchase
power due to high development rates and low inflation rates have
supported the dynamics in economy to develop continuously.

1979-2000 döneminde, yukarıda belirtilen gelişmeler kapsamında,
ülkeye giren yabancı sermayenin toplam miktarı 1,1 trilyon ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2001 yılında Çin’in
Dünya Ticaret Örgütüne üye olması sonrasında, özellikle hukuki
altyapıda sağlanan gelişmeler (%100 yabancı şirket kurmaya izin
verilmesi, iç piyasaya satış hakkının sağlanması ve sanayi ile ileri
teknoloji dışında bankacılık, sigorta ve mali hizmetler alanında
yabancı yatırımlara izin verilmesi) ile ülkeye giren yabancı sermayede önemli artışlar yaşanmaya başlanmıştır.

2001-2008 yılları arasında ülkeye giren yabancı sermaye miktarı
537,6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Sadece son üç yıllık
dönem zarfında sırasıyla 72,7 milyar Dolar, 83,5 milyar Dolar ve
95,3 milyar Dolar yabancı sermaye girişi gerçekleşmiştir.
Çin’in yatırım teşvik politikası, belirli ülkeler veya bölgeler
bazında değil, tercihli sektörler ve tercihli bölgeler/yerler bazında
şekillenmektedir. Öncelikle, Çin’de yatırım alanları yabancılar için
dört ana kategoride tanımlanabilmektedir. Bunlar; desteklenen
yatırımlar, izin verilen yatırımlar, kısıtlı yatırımlar ve yasaklanan
yatırımlardır.
Yeni tarım teknolojileri ve entegre tarımsal kalkınma, enerji,
bazı ulaştırma alt sektörleri, özel hammadde projeleri ve yüksek teknoloji gibi sektörler Çin’de desteklenen alanlar içerisindedir. Ayrıca, Çin’in Batı ve Orta Bölgelerinde ve Özel Ekonomik
Bölgelerde yatırımcılar için özel teşvikler uygulanmaktadır. Çin
Hükümetinin yabancı yatırımcılara uyguladığı teşvik politikaları
genel olarak bölgeler bazında aynı olmakla birlikte, yerel yönetimler farklı vergi politikaları uygulayabilmektedir.

The total foreign capital drawn into the country between the years
1979-2000 was recorded as 1,1 trillion US dollars. Furthermore, after its membership to the World Trade Organization along with a
developing legal infrastructure, China became to experience major increase in the foreign capital records.
The foreign capital amounts that had entered the country between the years 2001 and 2008 was recorded as 537,6 billion US
dollars. In the last three years the capitals were recorded respectively as 72,7 billion US dollars, 83,5 billion US dollars and 95,3 billion US dollars.

The investment encouragement policies of China are not randomly realized but however, rather selectively as investments
are realized only to specific sectors and specific area and zones.
Initially, the areas of investments for foreigners can be categorized under four main titles.
These are as the supported investments, permitted investments,
limited investments and forbidden investments. The new agricultural technologies and integrated agricultural development,
some transportation sectors, raw material projects and high
technology fields are among the supported investments at China.
Additionally, in the west regions of China and in the middle regions, encouraging supports are applied to investors at special
economic areas.
Though the supportive encouragement policies China applies
to foreign investors are generally the same at all regions, the applied tax policies may differ due to local governing structures.
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Boyacıoğlu; “Dünya buğday, buğday unu ve ürünleri ticareti açısından 2010/11 sezonunda ihracat anlamında
ABD, AB-27, Kanada, Avustralya ve Arjantin’in ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.”
Olumsuz hava koşullarının geçtiğimiz sezon özellikle Kazakistan,
Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde buğday üretimini olumsuz etkilemesi, ülkelerin dünya
buğday ticaretindeki rollerini de bir miktar değiştirecek.
2010/11 sezonunda Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkeler
dünya buğday ticaretindeki etkinliklerini kaybederken, ABD, AB27, Kanada, Avustralya ve Arjantin’in bu sezonda dünya buğday
ticaretinde her zamankinden daha etkin rol alması bekleniyor.
Bu görüşü destekleyen Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, dünya buğday
ticareti ve Türkiye’nin dünya buğday ticaretindeki durumu ile ilgili
sorularımızı yanıtladı.
Dünya buğday ticareti açısından 2010/11 sezonunu
değerlendirebilir misiniz? Bu sezonda ihracatta ve ithalatta
hangi ülkeler ön plana çıkıyor ya da çıkacak?
İçinde bulunduğumuz sezondaki dünya buğday ticaretini
değerlendirebilmek için öncelikle güncel küresel üretim ve
tüketim bilgilerine bakmak gerekiyor.

Boyacıoğlu; “From the perspective of the trade of
world wheat, wheat flour and their products, we could
say that in the 2010/11 season the USA, EU-27, Canada, Australia and Argentina will come to the forefront
in export.”
The negative impact of the weather conditions on wheat production in the past season, especially in some regions of Kazakhstan, Russia, Ukraine, the European Union (EU) and Australia will
somewhat change the parts the countries play in the world wheat
trade. In the 2010/11 season while countries like Russia, Ukraine
and Kazakhstan are losing their effectiveness in the world wheat
trade, it is expected that the USA, EU-27, Canada, Australia and
Argentina will play more active parts in the world wheat trade this
season. Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, academic member of the
Okan University Food Engineering Department, who supports
this view, responded to our questions on the world wheat trade
and Turkey’s place in it.
Would you please evaluate the 2010/11 season form the point
of view of world wheat trade? Which countries are coming or
will come to the forefront in export and import this coming season?
In order to be able to evaluate the world wheat trade in the season we are in, it is firstly necessary to have a look at the current
global production and consumption data.
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Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) 25 Kasım 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 677 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya buğday üretimini, Temmuz 2010/Haziran
2011 döneminde, Ekim ayındaki öngörüsünü değiştirmeden
ancak 2009/10’dan 33 milyon ton az, 644 milyon ton miktarda
gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştur.

In their last report of 25 November, 2010, the International Grains
Council, without changing their forecast in October, predicted
that the wheat production that had been assumed to have realized as about 677 million tons in the 2009/10 season will be about
644 million tons in July 2010/June 2011 season, which is 33 million tons less than 2009/10.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) 9 Kasım 2010 tarihli dünya
buğday üretimi öngörüsü de IGC ile hemen hemen aynı miktarda
(643 milyon ton) iken, bakanlık kuraklıktan etkilenen Rusya ve
Ukrayna’nın geçen sene sırasıyla 61.7 milyon ton ve 20.9 milyon
ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen buğday üretimlerini, bu sezon sırasıyla 42.0 milyon ton ve 17 milyon ton olarak öngörmektedir.

The world wheat production forecast of 9 November, 2010 of the
United States Department of Agriculture (USDA) is about the same
as IGC (643 million tons), but the Ministry foresees the wheat production of Russia and Ukraine that were impacted by the drought
and whose wheat productions were predicted to have been realized respectively 61.7 million tons and 20.9 million tons last year,
to be 42.0 million tons and 17 million tons this year respectively.

USDA; geçen sene sırasıyla 10.5 milyon ton ve 22.5 milyon ton
olarak gerçekleştiği tahmin edilen Arjantin ve Avustralya’nın
buğday üretimlerini bu sezon sırasıyla 13.5 milyon ton ve 24 milyon ton olarak beklemektedir.

USDA expects the wheat production of Argentina and Australia
that were predicted to have been respectively 10.5 million tons
and 22.5 million tons last year, to be 13.5 million tons and 24 million tons respectively this year.

IGC, 2009/10 sezonunda 650 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday tüketimini ise Temmuz 2010/Haziran
2011 döneminde, Ekim ayından 2 milyon ton ve 2009/10’dan 10
milyon ton yüksek, 660 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini
öngörmektedir.

IGC had predicted the world wheat consumption to have been
650 million tons in the 2009/10 season, and they forecast that in
July 2010/June 2011 period it will be 2 million tons higher than
October and 10 million tons more than 2009/10, about 660 million tons.

Bu bilgiler dikkate alındığında dünya buğday, buğday unu ve
ürünleri ticareti açısından 2010/11 sezonunda ihracat anlamında
ABD, AB-27, Kanada, Avustralya ve Arjantin’in ön plana çıkacağını
söyleyebiliriz.

When this data is considered, we could remark that in the 2010/11
season the USA, EU-27, Canada, Australia and Argentina will come
to the forefront from the point of view of world wheat, wheat flour
and products export. When the production values given about
last season and this season are taken into account, especially Russia and Ukraine, the prominent exporters of our region, have been
outside the world wheat trade due to their low production this
season and related to this, due to the export banning decision
Russia has taken.

Geçen sezona ve bu sezona ilişkin verdiğimiz üretim değerleri
göz önünde bulundurulduğunda, özellikle bölgemizin önemli
ihracatçılarından olan Rusya ve Ukrayna, bu sezon düşük üretimlerine bağlı olarak ve de buna bağlı olarak Rusya’nın almış olduğu
ihracat yasağı nedeniyle, bu sezon dünya buğday ticaretinin
dışında kalmıştır.
Son bilgilere göre, Rusya’nın kışlık buğday ekimlerinin de azalmış
olduğu ve üreticilerin buğday yerine daha karlı olan yağlı tohumlara yönelebileceği dikkate alındığında, bu ülkenin önümüzdeki
sezonda da buğday ticaretinin dışında kalacağı, bilakis büyük miktarlarda buğday ithal edebileceği düşünülmektedir.
Kuraklık, seller ve yangınlar, başta Rusya olmak üzere, AB,
Ukrayna, Kazakistan gibi dünyanın bir çok ülkesinde üretimi
olumsuz etkilemiş, rekolte beklentisini düşürmüştür. Üretimdeki bu olumsuzluklar dünya buğday ticaretine nasıl bir yön
verecek?
IGC, 2009/10 sezonunda 127 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, Temmuz 2010/Haziran
2011 döneminde, Ekim ayı öngörüsünden 2 milyon ton yüksek
ancak 2009/10’dan 5 milyon ton düşük, yani 122 milyon ton
miktarda gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Konsey; dünya
buğday ticaretinin geçen yıla göre azalmasının nedeni olarak da
Yakın Doğu Asya’daki öğütmelik buğday ihtiyacının azalmasını
göstermiştir.

According to information received, Russia’s winter wheat cultivation has also been reduced and the producers can have a trend
towards fatty grains instead of wheat that is more profitable and
when this point is considered, it is believed that this country will
stay out the wheat trade next season and contrarily, will import
large quantities of wheat.
Drought, floods and fires have impacted production in many
countries of the world negatively, primarily Russia and then
EU, Ukraine and Kazakhstan and decreased the yield expectations. How will these negativities in production orient the world
wheat trade?
IGC had predicted the world wheat trade to be at about 127 million tons in the 2009/10 season and they forecast it to be 2 million tons higher than the October forecast in July 2010/June 2011
period, but 5 million tons lower than 2009/10, that is at about 122
million tons.
The Council has put forward the reduction in the need for milling
wheat in Near East Asia as the reason for the world wheat trade to
be less than last year.
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 13 Ekim 2010 tarihli raporunda,
ülkemizin 2010 yılı buğday üretiminin, önceki iyimser öngörüsünden yaklaşık 1 milyon ton düşük olduğunu ifade ederek 19.5 milyon ton düzeyinde açıklamıştır.

In the report of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) of 13rd October, 2010, it is stated that the 2010 wheat
production of our country is about 1 million ton lower than the
previously optimistic forecast and at about 19.5 million tons.

USDA Dış Tarım Servisi’nin 9 Kasım 2010 tarihli öngörülerine
göre ise; 2009/10 piyasa yılında 18 milyon 450 bin ton düzeyinde
gerçekleştiği tahmin edilen Türkiye buğday üretimi, Temmuz
2010/Haziran 2011 döneminde, Ekim ayındaki öngörüyle aynı ancak 2009/10’dan 1.45 milyon ton daha az olmak üzere 17 milyon
ton miktarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

The forecast of 9th November, 2010 of USDA Foreign Agriculture
Office says that in the 2009/10 market year Turkey’s wheat production that was predicted to have been at about 18 million 450
thousand tons will be the same in the July 2010/June 2011 period
as the October forecast but lower than 2009/10 by 1.45 million
tons, and that it will be 17 million tons in total. According to the
same source the wheat consumption of our country last season
that had been predicted to have been 17 million 100 thousand
tons is forecasted to be 17 million 200 thousand tons this season.

Aynı kaynağa göre, ülkemizin geçen sezon 17 milyon 100 bin ton
olarak gerçekleştiği tahmin edilen buğday tüketimi, bu sezon 17
milyon 200 bin ton olarak öngörülmektedir.

Yukarıdaki üretim ve tüketim verileri değerlendirildiğinde
TMO’nun açıklamalarına paralel olarak ülkemizin buğday üretiminde miktar anlamında bir sorun olmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, bu sezon yaşanılan bazı buğday hastalıkları ve
belli bölgelerdeki aşırı yağışlara bağlı olarak bazı kalite sorunlarının
yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, gerek iç piyasanın
gerekse dış piyasaların kaliteli un ihtiyacı için kaliteli buğday hammadesi ithalatı gereksiniminin olduğu da sektörün tüm paydaşları
tarafından kabul edilen bir gerçektir.
Bu görüşe paralel olarak FAO, ülkemizin 2010/11 piyasa yılında,
ağırlıklı olarak buğday unu üretimi için yüksek kaliteli buğday olmak üzere, 2.8 milyon ton buğday ithalatı yapacağını öngörmektedir. USDA Dış Tarım Servisi ise ülkemizin 2010/11 takvim yılı
buğday, buğday unu ve ürünleri ihracat ve ithalatını sırasıyla 4
milyon ton ve 3.5 milyon ton olarak öngörmüştür.

When the production and consumption data above are evaluated, it is observed that there is no problem in our country in wheat
production, in parallel to TMO’s explanations. However, it is being observed that some quality problems are being experienced
related to some wheat illnesses experienced this season and to
excessive rainfall in certain regions.
In this context, it is a fact accepted by all the shareholders of the
sector that there is a need for importing quality wheat raw material for the quality flour needs of both the internal market and
also of the external markets. Correspondingly, FAO forecasts that
in the 2010/11 market year our country will import 2.8 million
tons of high quality wheat for mostly wheat flour production.
USDA Foreign Agriculture Department forecasts the wheat flour
and products export and import of our country to be 4 million
tons and 3.5 million tons respectively in the 2010/11 calendar
year.

62

9

C-5

Türkiye için ithalatta ve ihracatta hangi ülkeler potansiyel
taşıyor?
Türkiye’nin buğday ithalatıyla ilgili olarak belirtilmesi gereken
önemli bir husus, sektör ve TMO’nun, önceki yıllardan farklı bir
şekilde, sezon başında iyi bir iletişim sağlaması ve bunun bir sonucu olarak ülkemizin erken pozisyon almış olmasıdır.

Which countries have an import and export potential for Turkey?
An important issue to put forward for Turkey’s wheat import is
that, different from the previous years, the sector and TMO had
good communication and as a result of this, our country could set
her position early enough.

Rusya, Ukrayna ve Kazakistan, Türkiye’nin buğday ithalatında
son yıllarda önemli birer kaynaktı ancak konuşmamızın başında
da belirttiğimiz ve yaygın olarak bilinen nedenlerle bu ülkelerin
yerine son zamanlarda AB-27, ABD ve Kanada ön plana çıkan
ithalatçılarımız olmuştur. Ayrıca Güney Yarımkürede hasatların
tamamlanmasını takiben ve mevcut görünüme göre, bu ülkelere
Arjantin ve Avustralya’nın da dahil olma olasılığı vardır.

Russia, Ukraine and Kazakhstan used to be significant resources
for Turkey’s wheat import in the recent years, but due to the widely known reasons that we put forward at the beginning of our discussion our prominent importers have changed to EU-27, the USA
and Canada instead of those other countries.

Ülkemizin 2009 ve 2010 yıllarındaki ihracat noktaları olan Yemen, Suriye, İtalya, Mısır, Lübnan, Tunus, Bengaldeş ve Irak’ın
da buğday üretimlerinin 2010/11 sezonunda düşmüş olması
nedeniyle ithalat potansiyellerinin devam etmesi beklenmektedir.
Dünya buğday ticaretiyle ilgili eklemek istedikleriniz alabilir
miyiz?
Dünya buğday ticaretindeki dalgalanmalardan en az düzeyde
etkilenmemiz için ülkemizin buğday üretim politikalarının belirlenmesinde konuya ilişkin tüm paydaşların (Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, TMO, Üniversiteler, Ziraat Odaları, Un Sanayicileri Federasyonu, İhracatçı Birlikleri, Fırıncılar Federasyonu, vb) bir araya
gelmesi gerekmektedir.
Politikaların belirlenmesinde sadece siyaset değil, bilim de
etkili olmalıdır. Diğer yandan, uluslararası piyasalarda benzeri diğer kuruluşlar gibi hareket edebilmesi için gerekli yasal
değişiklikler yapılarak TMO’ya özel bir statü kazandırılması da
tartışılmalıdır.

Besides, Argentina and Australia may be included in these countries following the harvest in the Southern Hemisphere and according to the current standing. As the wheat production of Yemen, Syria, Italy, Egypt, Lebanon, Tunisia, Bangladesh and Iraq
that were the exporting points of our country in the years 2009
and 2010, has dropped in the 2010/11 season, their import potentials are expected to continue.

Is there anything else that you would like to add about the
world wheat trade?
In order to be impacted at a minimum level by the fluctuations in
the world wheat trade, all shareholders related to the issue (the
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, TMO, the universities,
the Chambers of Agriculture, the Millers’ Federation, the Export
Unions) need to come together to specify the wheat production
policies of our country.
Not only politics, but also science has to be effective on determining the policies. On the other hand, it should also be discussed
that TMO gains a special status for it to be able to act like the other
similar organizations in international markets and the necessary
legal changes should be made for this issue.

Gerek buğday gerekse un için uluslararası piyasaların giderek
daralması, daha rekabetçi ve çok aktif hale gelmesi nedeniyle bu
piyasalarda önemli bir oyuncu olarak kalabilmemiz için mevcut
politikaların, çalışma sisteminin kesinlikle iyileştirilmesi gerekmektedir.

As the international markets are tightening both for wheat and
also for flour and they become more competitive and more active,
the current policies and the working system definitely need to be
improved for us to stay as an important actor in these markets.

İlaveten, tarımsal araştırmaların, ıslah çalışmalarının arttırılması,
geliştirilmesi için devlet kurumlarına yapılan destekler arttırılmalı,
özel sektör de bu konudaki Ar&Ge çalışmaları için önemli derecede teşvik edilmeli ve mevcut destekler konusunda da sektör
bilgilendirilmelidir.

In addition, support for the state organizations should be increased so that agricultural research and developing work increase and improve, the private sector should be promoted for
their Research and Development work on this issue and the sector
should be informed on the available support.

Ülkemizin tarım konusunda geleceği, bağımsızlığı tamamen
bu konuda yapılacak Ar&Ge çalışmalarına bağlıdır. Bu anlamda
gerekli alet-ekipman ve eğitilmiş personel hali hazırda mevcut
olup bu potansiyeli harekete geçirmek için sadece koordinasyona gerek vardır.

The future and independence of our country in agriculture completely depend on these Research and Development studies. The
necessary equipment and trained personnel for this point are
currently available and it is only coordination that is necessary to
move this potential.

Son olarak da biyoteknolojinin tarımsal uygulamalarının
sonuçlarına, örneğin biyotek buğdayın piyasaya girmesi gibi, her
zaman her anlamda hazırlıklı olmamız gerekmektedir.

Finally, we need to be prepared in every sense for the results of
the agricultural implementations of biotechnology, for example
the biotech wheat entering the market.
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Konsey, küresel buğday tüketiminin geçen yıla kıyasla 10 milyon
ton artacağını ancak 2010/11 sezonunda dünya buğday üretimindeki düşüşün önceki sezondan devreden çok yüksek stoklar
tarafından dengeleneceği yorumunu yapmıştır. Ancak bu yoruma rağmen, bilindiği üzere buğday fiyatları Mayıs ayından
bugüne, gerek uluslararası gerekse ulusal borsalarda önemli
düzeyde artış göstermiştir.
IGC, 2009/10 sezonunda 196 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2010/2011
döneminde 2009/10 sonundan sadece 16 milyon ton düşük
olarak, 180 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
Ancak gerek IGC’nin dönem sonu buğday stoku tahmini gerekse
buğday üretimiyle ilgili sorunun daha çok bölgesel görünmesi,
buğday fiyatlarındaki artış tablosunu açıklamamaktadır.
Uluslararası Değirmenciler Birliği’nin (IAOM), 22-25 Kasım 2010
tarihinde Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan 21.
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yıllık Konferans ve Fuarı kapsamında
yapılan panelde, konuşmacılar içinde bulunduğumuz sezon
yaşanan fiyat artışlarının nedenlerini Eski Sovyetler Birliği
ve Rusya’da yaşanan kuraklığa bağlı üretim düşüşü yanında,
Rusya’nın buğday ve un ihracatını yasaklaması, Euro’nun değerli
oluşu ve fon satışları, ABD’deki mısır üretimi ve Çin’deki kredi
azlığı gibi nedenlere bağlayarak, buğday fiyatlarında yakın zamanda önemli bir fiyat rahatlaması beklenmediği öngörüsüne
varmışlardır.
Uluslararası piyasa araştırma kuruluşu Euromonitor International (2010); hala 2008/09 düzeylerine yakın süreceği tahmin
edilen buğday stoklarının ve buğday-yoğun ürünler için talebin
zayıf olma olasılığının yüksekliği nedeniyle, kısa dönemde, arz/
talep dengesizliği ile ilişkili, kuvvetli buğday fiyatı dalgalanması
olasılığının oldukça düşük olduğunu açıklıyor.
Ancak kuruluş, buna rağmen yeni ve gelişmekte olan bölgelerdeki beklenenden kuvvetli talebe ve/veya belirli ülkelerdeki kısmen
zayıf rekoltelere bağlı olarak, buğday fiyatlarının Eylül 2010 ve
2011 sonu arasında, %3-5 oranında yükselebileceğini de belirtmektedir.
İlaveten, Euromonitor International bu aralığın ötesine
giden her fiyat hareketliliğinin diğer faktörler tarafından
yönlendirilebileceğini ifade etmiştir (Örneğin; özellikle Çin,
Hindistan ve Endonezya olmak üzere Asya piyasalarında hızlanan
genel bir ekonomik iyileşme).
Türkiye’de TMO’dan yapılan açıklamaya göre üretim
miktarlarında sorun yaratacak bir düşüş yok. Ancak zaman zaman ekmek fiyatlarındaki artış söylentileriyle beraber buğday
üretim miktarları da gündeme geldi. Sizce Türkiye’nin 2009/10
sezonundaki durumu nedir ve Türkiye’nin bu sezon ithalat ve
ihracat rakamları hangi düzeylerde olacaktır?
Türkiye’nin 2010/11 sezonundaki buğday durumunu
değerlendirebilmek için öncelikle güncel üretim ve tüketim bilgilerine bir bakmak gerekiyor.

The Council made the interpretation that the global wheat consumption will increase by 10 million tons compared to last year,
but the fall in the world wheat production in the 2010/11 season will be balanced by the very high stocks transferred from
the previous season. However, in spite of this interpretation, as
is known, the wheat prices displayed significant increases both
in international and also in national stock exchanges from May
up to today.
IGC is expecting the world season-end wheat stocks that they
predicted to have been at about 196 million tons in the 2009/10
season, to be at 180 million tons in the 2010/2011 period, which
is only 16 million tons lower than the end of 2009/10.
However, neither the season-end wheat stock forecast of IGC
and nor the regional outlook of the problem related to wheat
production explain the increase in the wheat prices.
At the panel of the International Association of Operative Millers (IAOM), which was held within the scope of the 21st Middle
East and Africa Region Annual Conference and Fair in Cape
Town, the Republic of South Africa on 22-25 November, 2010,
the speakers related the reasons for the price increases experienced this season to the production fall due to the drought
in the former Soviet Union and Russia and also to Russia’s banning wheat and flour export, Euro’s being valuable and the reserve sales, the corn production in the USA and the scarcity
of credits in China, and they forecasted that a significant price
easing in the wheat prices in near future is not expected. The
international market survey organization Euromonitor Inte
rnational (2010) discloses that due to the expected maintenance of the wheat stocks still close to the 2008/09 levels and
also to the high probability of low demand for wheat-intensive
products, a strong wheat price fluctuation probability related
to the supply/demand imbalance is rather low in short term.
However, the organization also remarks that in spite of the
above, related to the stronger demand than expected in the
new and developing regions and/or to the partly low yield in
certain countries, wheat prices may increase by 3 – 5 % between end of September 2010 and end of 2011. In addition, Euromonitor International has expressed the view that each price
activity beyond this interval can be driven by other factors. (For
example, an accelerating general economical improvement in
the Asia markets, especially in China, India and Indonesia).
According to the explanation made by the TMO, there is
no fall in Turkey that will create problems in production
amounts. However, from time to time along with the rumors
about an increase in bread prices, wheat production amounts
were also on the agenda. What do you think about Turkey’s
standing in the 2009/10 season and at what levels will Turkey’s export and import figures be this season?
It is necessary to have a look at the current production and
consumption information before making an evaluation about
Turkey’s standing in wheat in 2010/11 season.
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C-1

Birçok ülkede yetiştirilen buğday, aslında her kıtada ekilen ve
dünyada en kapsamlı yetiştirilen tahıl ürünüdür. Kolay nakledilir
ve saklanır ve de birçok çeşit ve türde ekmek, pasta, makarna,
kahvaltılık yiyecek, bisküvi, kurabiye ve pastacılık ürününü içeren
geniş bir yelpazedeki yiyecekleri üretmekte kullanılır.
Buğday milyonlarca insanın temel gıda maddesidir. Aynı zamanda yine milyonlarca kişinin de günlük yemeklerinin önemli bir
parçasıdır. Dünyadaki en önemli tahıl yiyecek ürünü unvanı için
sadece pirinç, buğdayla yarışmaktadır.
Buğday yetiştirme dünyası, net ihracat ve net ithalat yapan ülkeler
olarak ayrılabilir. Çok az ülke sadece kendi ihtiyaçları için buğday
yetiştirir ve bu durum hasattan hasada değişir.
Dünya buğday üretimi ilk kez 1997/98’de kayıtlarda 600 milyon
tonu geçmişti. Bu sonuca verimlilik arttırılarak ve buğday üretim
alanı genişletilerek ulaşılmıştır.

Wheat is grown in many countries and it is the most extensively
grown cereal product cultivated in every continent in the world.
It is easily transported and stored and it is used to produce a large
variety of foods that include many kinds and types of breads,
cakes, spaghetti, breakfast foods, biscuits, cookies and confectionery items. Wheat is the basic food for millions of people. It is
also a significant part of the daily meals of millions of people.
It is only rice that competes with wheat for the most important
cereal food product title of the world. The wheat growing world
can be divided into net exporting and net importing countries.
Very few countries grow it for their own needs only and this
changes from harvest to harvest.
The world wheat production exceeded 600 million tons for the
first time on record in 1997/8. This was achieved by improving
yields and by expanding the wheat production area. High-yield
varieties were introduced into many developing countries and
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üksek verimli çeşitlerin ekimi, Meksika, Hindistan ve Pakistan gibi
gelişmekte olan birçok ülkede uygulandı. Bu çeşitlerin çoğu bodur
veya yarı bodurdu. Bu projenin masrafları, bazı sermaye yatırım
sorunları doğurduysa da sonuçlar şaşırtıcıydı.
Bu buğdayların 1970’lerin ortasındaki performanslarındaki
eksikler, büyük ölçüde gerekli sulama, gübre ve tarım ilaçları
sağlamaktaki güçlüklerden dolayı oluştu. Ancak bu büyümeyi
sürdürmek giderek güçleşebilir, çünkü;
a) Ekim için uygun, ekilmemiş alan miktarı azalmaktadır,
b) Enerji ve diğer girdilerin masrafı göz önüne alındığında daha
fazla hasat artımına ulaşmak zor olabilir.

were used on a large scale in developing countries such as Mexico, India and Pakistan. Most of these varieties were dwarf or semidwarf. Although some capital investment problems emerged due
to the expenses of this project, the results were outstanding. The
shortfalls in the performance of this wheat during the mid- 1970s
was largely due to difficulties in providing the necessary irrigation, fertilizers and pesticides.
However, it may become increasingly difficult to sustain this
growth as:
a) The amount of uncultivated land suitable for cultivation is diminishing;
b) When energy and the cost for other input are considered, it may
prove difficult to reach further yield increases.

Protein düzeyleri ülkeler arasında karşılaştırıldığında hangi nem
içeriğinde verildiklerini bilmek önemlidir. 1999 yılında İngiltere,
Avrupa ile uyumlu olarak kuru kullanmayı, % 14 nem ile değiştirdi.
Diğer önemli ülkelerde normal olarak kullanılan nem yüzdeleri
aşağıdaki gibidir;

When the protein levels among countries are compared, it is significant to know at what moisture content they are quoted. In
1999, the UK changed from quoting at 14% moisture to using dry
basis, in line with Europe. Moisture percentages normally used in
other key countries are;

Avustralya
ABD		
Kanada		

Australia		
USA		
Canada		

11%
12%
13.5%

11%
12%
13.5%

Fransa’nın hemen hemen tüm bölümlerinde bir miktar buğday
yetiştirilmesine rağmen ana buğday yetiştirme alanları ülkenin
kuzeyinde ve Paris havzası çevresinde bulunmaktadır.

Whilst almost all French regions grow some wheat, the main
wheat producing areas are in the north of the country and centered round the Paris basin.

Ulusal Tahıl Bürosu (ONIC), Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
altında müdahale yetkilisi olarak hareket eden bir devlet
kuruluşudur. ONIC, 1999 yılında Fransız buğdayı için protein
içeriği, belirgin ağırlık, Hagberg düşme sayısı ve hamur sertliğini
temel alarak bir sınıflandırma tablosu oluşturdu.

The national office of cereals (ONIC) is a government body which
acts as the intervention authority under the European Union’s
Common Agricultural Policy. In 1999 ONIC established a classification table for French wheat based on protein content, specific
weight, Hagberg falling number and dough strength.

Yetiştirme şartları İngiltere’de üretilen buğdayın protein kalitesinde bir artış sağlar. Fransız buğdayının çoğunda, Fransız ekmeği
için uygun olarak, İngiliz buğdayından daha düşük protein vardır.
Genellikle hasat zamanı mevcut olan yağışsız şartlardan dolayı,
Fransız buğdayının, eşdeğer İngiliz buğdayına göre daha yüksek
bir Hagberg düşme sayısı vardır.

Growing conditions ensure a crop of wheat similar in protein quality to that produced in the UK. Most French wheat has a lower protein than the UK wheat which suits French bread. In general, due
to drier conditions at harvest time the French wheat has a higher
Hagberg falling number than its UK equivalent.

Önde gelen buğday ihracatçısı bir ülke olan Fransa, ürettiği
buğdayın hemen hemen yarısını diğer AB üyesi ülkelere, Doğu
bloğuna ve üçüncü dünya ülkelerine satar. Fransız buğdayı, İngiliz
değirmenciler tarafından, özellikle ülkede yetiştirilen buğday
stoklarının daha az olduğu hasat döneminin ikinci yarısında
(Şubat – Ağustos ayları arası) kullanılır. Ancak bu, İngiliz ürününün
nicelik ve niteliğine bağlıdır.

France is a major wheat exporting nation, selling about half of its
production to other EU members, the Eastern block and the third
world. French wheat is used by British millers especially in the second half of the harvest period (February to August) when supplies
of home-grown wheat may be less readily available. However, this
depends on the quality and quantity of the British crop.
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Hasadı Ağustos’ta yapılan Alman buğdayının, yıllık ortalama 5 milyon tonu ihraç edilir. İngiltere’ye ihraç edilen Alman buğdayının
büyük çoğunluğunun kaynağı, kuzey Almanya’daki Baltık bölgesidir. Almanya genellikle Avrupa’daki Amerikan çeşitlerine hemen
hemen eşdeğer olan en iyi kalitedeki buğdayı üretir.

About 5 million tons of the German wheat, which is harvested in
August, is exported. The source of the majority of German wheat
imported into the UK is the Baltic area in northern Germany. Germany generally produces the best quality wheat that is almost
equivalent to the American varieties in Europe.

Ekmeklik Alman buğdayı aşağıdaki sınıflara ayrılabilir;
B buğdayı % 12 protein, kuru taban
A buğdayı % 13 protein, kuru taban
E buğdayı % 14 protein, kuru taban
B tipi ekmeklik buğday, yurt içinde Alman değirmenlerinde
kullanılır ve bunların pek azı İngiltere’ye ihraç edilir. E tipi ekmeklik buğday kalite açısından ikinci derecede gelir. A ve E tipi Alman buğdayları, normal olarak iyi protein nicelik ve niteliği ile nitelendirilir. C buğdayı genellikle ekmek yapımı için uygun olmayıp
bisküvi üretimi ve yemlik olarak kullanılır.

German bread making wheat can be categorized into the following groups;
B wheat 12% protein dry basis
A wheat 13% protein dry basis
E wheat 14% protein dry basis
Type B bread making wheat is used domestically in the German
mills and very little of it is exported to the UK. Type E bread making wheat is the second best in quality. Types A and E German
wheat are normally specified with their good protein quantity
and quality. Wheat C is usually not suitable for bread making and
is used for biscuit production and feed stuff.

Diğer AB buğdayları, hasadın yapıldığı ülkedeki hasat miktarına
bağlı olarak zaman zaman pazarda bulunurlar. Önceleri Danimarka, İsveç ve İspanya gibi ülkeler, AB’ye büyük oranlarda buğday
sağlardı. Ancak buğday ekim alanları daha geniş birçok doğu
Avrupa ülkesinin Birliğe girmesiyle (özellikle de Polonya ve Macaristan), durum gelecekte daha değişken olacak gibi görünmektedir.

Other EU wheat appears on the market depending on the amount
of the yield in the harvesting country. Initially countries like Denmark, Sweden and Spain used to provide substantial amounts of
wheat for the EU. However, as many eastern European countries
with wider cultivation areas entered the Union (especially Poland
and Hungary), it seems that the situation will change in the future.

Kanada geleneksel olarak dünyanın en önde gelen üreticilerinden birisi olarak görülürdü ama 1990’lı yıllarda yapılan
küresel listede, sadece yedinci sıradadır. İhracat açsından
ise ABD’den sonra, en büyük ikinci buğday ihracatçısı ülke
durumundadır.

Traditionally Canada used to be considered as one of the most
prominent producers of the world, but in the global list drawn
up in the 1990s it only ranks the seventh. It is the second biggest
wheat exporting country after the USA when export is considered.
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Buğday, 490N ve 540N enlemler arasında (Kanada/ABD sınırı), 100
gün don olmayan bölgelerde yetiştirilmektedir. Buğday yetişen
alanların çoğunun iklimi, kışları kuru soğuk, yazları sıcak ve erken
yağışları olan bozkır – step iklimi olarak tanımlanmaktadır.
Buğday yetiştirilen eyaletlerin kuzey ucunda çok soğuk kışlar,
sıcak yazlar ve hafif yağış olur. Buğday yetişen bölgede, don olmayan sürenin çok kısa olmasından dolayı, 100 günden daha kısa
zamanda olgunlaşacak buğday çeşitlerinin yetiştirmesi üzerinde
çalışılmıştır. Bu çalışmalar, daha kuzeydeki toprakların da buğday
üretiminde kullanılmasını sağlamıştır.

Wheat is grown between latitudes 490N (Canada/USA border)
and 540N in areas that have 100 frost-free days. The climate of
most of the wheat growing areas is described as prairie-steppe
with cool dry winters, warm summers and early rainfall. On the
northern ends of the wheat growing states there are very cold
winters, warm summers and slight rainfall.
As the frost-free period in the wheat growing areas is very short,
attempts have been made to breed wheat that matures in less
than 100 days. These attempts provided that land further north
could be utilized for wheat production.

Üretilen buğdayın % 10 ile 65 civarındaki miktarı sert kırmızı
buğday, % 20 kadarı ise amber durum buğdayıdır. Doğu Kanada’da
az miktarda beyaz kış buğdayı ekilir ve bu ürünün sadece küçük
bir yüzdesi yurt içi tüketimde kullanılır. Geri kalanı ihraç edilir.

Approximately 10 to 65 % of the produced crop is hard red spring
wheat with some 20% amber durum. A small amount of white
winter wheat is grown in eastern Canada and only a small percentage of this crop is used for domestic consumption.

Kanada batı kırmızı bahar buğdayı (CWRS), genellikle sert ve yüksek proteinlidir ve de ekmeklik un için en iyisi olarak değerlendirilir.
Buğday, hem yerel hem de dış ticaretten sorumlu bir hükümet
kuruluşu olan Kanada Buğday Kurulu tarafından pazarlanır.
Buğday önce kalite özelliklerine göre derecelendirilir ve ardından
da bu dereceler, protein içerik bantlarına göre alt derecelerde
sınıflandırılırlar.

The rest is exported. Canadian Western Red Spring (CWRS) wheat
is generally hard with high protein and it is considered as the best
for bread making flour. Wheat is marketed by the Canadian Wheat
Board, an independent Crown corporation responsible for both
provincial and export trade. Wheat is first classified according
to its quality characteristics and these are then sub-divided into
protein content bands. These binding export standards make the
Canadian wheat the most reliable one. 80 – 85 % of the hard red
spring wheat usually contains ten varieties.

Bu bağlayıcı ihracat standartları, Kanada buğdayını en güvenilir
buğday haline getirir. Sert kırmızı bahar buğdayının % 80 – 85’i
genellikle on çeşit içerir. Dünya talebindeki değişiklikler ve üretim
programındaki gelişmelerin sonucu olarak Kanada sistemine farklı
buğdaylar (hem bahar hem kış) girmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, ortalama % 25-30 ile dünya buğday ticaretinin en büyük ihracatçısıdır. Buğday, ABD/Kanada sınırından
(49oN) hemen hemen Meksika Körfezi’ne (30oN) kadar her yerde
yetiştirilir. Bu kadar büyük üretim alanları ve geniş iklim şartları yelpazesi nedeniyle ABD’de birçok değişik türde buğday yetiştirilir.
Bozkır-step ikliminde (serin kurak kışlar, sıcak yazlar ve yaz başında
çok fazla yağış) yetişen sert kırmızı kış buğdayı, en çok Kansas,
Teksas ve Oklahoma’da yetişir ve toplam ABD buğday üretiminin
yarısını oluşturur.
Bu iklim bölgesinin kuzeyine doğru, sert kırmızı bahar ve durum buğdayı yetiştirilir. Bu bölgeler, Kanada bozkırlarındaki
buğday yetiştirme alanının güneye doğru bir uzantısı olarak
düşünülebilir.
Yumuşak kış buğdayı, ana buğday yetiştirme kuşağının hem
doğusunda hem de batısında yetiştirilir.

As a consequence of the changes in the world demand and the
development in its production program, different kinds of wheat
enter the Canada system (both spring and winter).

The United States of America is the world’s largest exporter of
wheat with approximately 25-30% of the world trade. Wheat is
grown everywhere from the US/Canada border (49oN) almost
down to the Gulf of Mexico (30oN).
With such vast growing areas and wide range of climatic conditions, many different types of wheat are grown.
The hard red winter crop that is grown in prairie-steppe climate:
(cool dry winter, warm summer with maximum rain in early summer) is cultivated mainly in Kansas, Texas and Oklahoma and it
covers half of the total US wheat crop production.
To the north of this climatic region, the hard red spring wheat
and durum wheat are grown. These regions can be considered
as a southern extension of the Canadian prairie wheat growing
region. The soft winter wheat is grown both east and west of the
main wheat growing belt.
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Doğu bölgelerinin büyük kısmı, iklimsel olarak yarı karasal iklim
olarak tanımlanır (soğuk kışlar, sıcak yazlar, tüm yıl boyunca yağış),
ancak yüksek rekolte batı bölgesinin bir özelliğidir.

Most of the eastern region is climatically described as semi-continental (cold winter, hot summer, rain throughout the year); however, high yields are a feature of the western region.

Batı eyaletlerinde yarı kurak iklim şartlarında (kışlar serin ile soğuk
arasındadır, yazlar sıcak ya da çok sıcaktır, yağmur zaman zaman
yağar), yumuşak beyaz kış buğdayı yetiştirilir. Daha güneyde Kaliforniya ve Arizona’nın sıcak eyaletlerinde ise sert kırmızı kış ve
durum buğdayı yetiştirilir.

In the western states, soft white winter wheat is grown in semi¬arid climatic conditions (winter ranging from cool to warm, summer hot or very hot, occasional rain). Further south, in the warmer
states of California and Arizona, hard red winter and durum wheat
are grown.

ABD tahıl standartları, Tarım Bölümü tarafından konulur ancak bu
bölüm, buğday pazarlamasında etken bir yer almaz. Yedi değirmen
sınıfı vardır ve bunlardan beşinin ticareti ortak olarak yapılır. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır;

The USA grain standards are set by the Department of Agriculture,
however, this department plays no active part in wheat marketing. There are seven milling classes, of which five are commonly
traded. These are described below:

a) Sert Kırmızı Bahar Buğdayı: Çok iyi değirmencilik ve pişirme özellikleriyle mükemmel ekmeklik buğday, b) Sert Kırmızı Kış Buğdayı:
İyi değirmencilik ve pişirme özellikleriyle ekmek buğdayı, yaygın
olarak düşük protein ve zayıf gluten buğdayı ile karışıma uygun
olmayan bir buğday. Bu buğday sınıfı sıklıkla geliştirme amacıyla
Doğu Avrupa’ya ihraç edilir.

a) Hard Red Spring Wheat: All-round bread wheat with superior
milling and baking characteristics, b) Hard Red Winter Wheat: A
bread wheat with good milling and baking qualities, widely not
suitable in blends with lower protein and weaker gluten wheat.
This wheat class is frequently exported to Western Europe for enhancement purposes.

c) Yumuşak Kırmızı Kış Buğdayı: Pide, hamur işleri, kraker, kek ve
kurabiye gibi pişmiş ürünlerde ve daha zayıf unların üretiminde
kullanılır. Protein içeriği diğerlerine göre göreceli olarak düşüktür.
Genellikle ABD’deki mevcut en ucuz buğday sınıfıdır.
d) Yumuşak Beyaz Buğday: Hemen hemen yumuşak kırmızı kış
buğdayı gibi kullanılan bir buğdaydır ve unun beyazlığının son
derece önemli olduğu yerlerde kullanılır.

c) Soft Red Winter Wheat: Wheat for the production of weaker
flours and for the production of baked goods such as flat bread,
pastries, cakes, crackers and cookies. The protein content is relatively low compared to the others. Generally it is the cheapest
wheat class available in the USA. d) Soft White Wheat: A type of
wheat which is used in much the same way as the soft red winter
wheat and it is used at places where the whiteness of the flour is
of extreme importance.

e) Sert Beyaz Buğday: Bu, ABD’de üretilen en yeni buğday sınıfıdır.
Uygulamaları sert kırmızı kış buğdayı için belirtilenlere benzer. Ununda, bu buğday sınıfını bir dizi ürün için tercih edilmesine neden
olan hafif, tatlı ve yumuşak bir tat vardır. Bu tür buğday sınıfının
üretimi henüz oldukça azdır ve bundan dolayı şimdilik ihracat nadiren yapılmaktadır.

e) Hard White Wheat: This is the newest wheat class produced in
the USA. Its applications are similar to those specified for the hard
red winter wheat. The flour has a slightly sweet and mild flavor,
which makes the application of this wheat class preferred for a
number of products. The production of this wheat class is still
rather low and therefore it is rarely exported for the time being.

Avustralya, dünyanın önde gelen buğday ihracatçılarından birisidir. Avustralya buğdayı, İngiltere AB’ye girmeden önce İngiliz
değirmencileri tarafından hatırı sayılır miktarlarda kullanılıyordu.
Şimdilerde ise yüksek nakliye masrafları ve ithalat vergileri
nedeniyle İngiltere’ye nadiren ihraç edilmektedir. Ülkede buğday
ve unun pazarlanmasından ve ihracatından Avustralya Buğday
Kuruluşu sorumludur.

Australia is a leading wheat exporter of the world. The Australian wheat was used in considerable amounts by the British millers before the UK entered the EU. Now it is rarely
exported to the UK due to the high transport costs and importing duties. The Australian Wheat Board is responsible
for the marketing and export of wheat and four.

Avustralya buğday üretiminde en önemli faktör, suyun bulunma
durumudur. Ortalama Buğday rekoltesi ile Nisan’dan Ekim ayına
kadar olan toplam yağış miktarı arasında yakın bir ilişki vardır.

Water availability is the most important factor in Australian
wheat production. There is a close relation between the average wheat yield and the total rainfall from April to October.
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Bu yüzden toplam buğday üretimi yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 1990’lı yılların sonuna doğru buğday yetiştirme
alanları arttı ve toplam üretim her yıl % 3 artarak (halen mevcut
olan ve 17 milyon tonu ihraç edilen) 25 milyon tonun üzerine
çıktı.

Therefore, the total wheat production can vary substantially from
year to year. Towards the end of the 1990s the wheat cultivation areas increased and the total production also increased by
3 % every year, exceeding 25 million tons (the currently available
amount and the exported 17 million tons included).

Buğday tüm Avustralya eyaletlerinde yetiştirilir ama ülkenin
başlıca buğday yetiştirme kuşağı Queensland’ın merkezinden
New South Wales, Victoria ve güney Avustralya’ya kadar uzanır.
Bölgesel iklim de üretimde önemli bir faktördür.

Wheat is grown in all the Australian states but the main wheat
growing belt of the country reaches out from the center of Queensland to New South Wales, Victoria and to southern Australia. The
regional climate is also an important factor in production.

New South Wales ve Queensland tahılının başarısı, yaz
yağmurlarının muhafazasına dayanır. Toprak derindir, nemi tutar
ve eğer nadasa bırakılırsa Şubat ve Nisan aylarında düşen yağışın
13-18 cm civarındaki miktarının çoğunu muhafaza edebilir.

The success of the New South Wales and Queensland crop depends on the conservation of the summer rainfall. The soil is deep,
it retains the moisture and if fallowed, it can preserve most of the
amount of 13 – 18 cm rainfall in February and April. This moisture
provides the necessary environment for cultivation in August and
September, when there is insufficient rain.

Bu nem de, yağışların yetersiz olduğu Ağustos ve Eylül aylarında,
ürün yetiştirmek için gerekli ortamı sağlar.Batı Avustralya’da
Akdeniz iklimi görülür. Bahar ve yaz aylarında yağış düşüşü son
derece belirsiz olduğu için ürün yetiştirmek, kış yağmurlarına
dayanır (Nisan – Eylül ayları).
Güney Avustralya ve Victoria’da bahar yağışları daha düzenlidir.
Buğday kış ayları olan Nisan ile Haziran ayları arasında ekilir.
Büyümenin ilk aşamalarında hafif gece donları olur ama ısı bitkinin sürekli büyümesini sağlamak için yeterince yüksektir.
Standart Beyaz Avustralya buğdayı, Avustralya’nın buğday üretiminin ortalama % 50’sini oluşturur. Bunlar, doğrudan değirmencilik
ya da karışım için kullanılan orta ile düşük protein içerikli türlerdendir.Ürünün % 20’si mükemmel Avustralya Beyaz buğdayıdır.
Bunlar, en az % 10 protein içeren, yüksek öğütülme performansı
ve un kalitesi özelliği olan sert taneli buğdaydır. Ülkede üretilen
buğdayın % 20’si sert Avustralya buğdayıdır.
Bu buğday çeşidi, en az % 11.5 protein düzeyine sahip, mükemmel değirmencilik kalitesi olan bir buğdaydır.Ayrıca üretim miktarı
% 5 civarlarında olan birinci kalite sert Avustralya buğdayı, en
yüksek kalitedeki, yüksek protein içeren (% 13 – 14) değirmencilik
buğdayıdır. Avustralya’nın geriye kalan % 12’lik buğday çeşidi,
özel, yumuşak, erişte ve diğer sınıflardan oluşur.

Çin, 1981’de 60 milyon tondan daha az olan buğday üretimini
1990’ların sonunda 120 milyon ton üretime çıkartarak dünyanın
önde gelen üretici ülkesi unvanını aldı. Ancak 1997-98 yıllarında
buğday üretmek için kullanılan alanın, 2004-05 yıllarında sadece
üçte ikiye düşürülmesi, bu artış eğiliminin gerilemesine neden
oldu.

Western Australia has a Mediterranean climate. As spring and
summer rainfalls are extremely unreliable, crop growth depends
on winter rains (April to September). In South Australia and Victoria spring rainfall is more regular.
Wheat is cultivated between April and June, the winter months.
There are slight frosts during the first phases of growing but the
temperature is sufficiently high to ensure the continuous development of the plant.
The Australian Standard White wheat accounts for about 50% of
Australia’s wheat production. These are medium and low protein
types used directly for milling or blending. 20 % of the crop is the
Australian Premium White wheat.
This is hard grained wheat with minimum 10% protein giving high
milling performance and flour quality.20 % of the crop produced
in the country is Australia Hard. This wheat type has a minimum
of 11.5 % protein level and is of outstanding milling quality.
Besides, first quality Australia Prime Hard wheat with a production
amount of about 5 % is the milling wheat at best quality, containing high protein (13 – 14 %). The remaining 12 % wheat type of
Australia covers special, noodle and other classes of wheat.

China raised her wheat production that was less than 60 million
tons in 1981 to 120 million tons in late 1990s and assumed the
title of the most prominent producing country of the world.
However, reducing the area used for wheat cultivation in 1997-98
to two-thirds in 2004-05 caused this trend in increase to decline.
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Buğday Çin’in hemen hemen tüm ekilebilir bölgelerinde yetiştirilir.
Özellikle Yangtze Nehri güneyinde yetiştirilen bir miktar kırmızı
buğday dışında, üretilen buğdayın büyük çoğunluğu beyazdır. Ülkede, bahar buğdayı kuzeyde ve kuzeydoğuda yetiştirilir.

Wheat is grown in almost all cultivable regions of China. Beside
some red wheat that is grown especially in the south of Yangtze
River, most of the wheat produced is white. The spring wheat is
grown in the north and northeast in the country.

Çin’de belirgin standartlar veya buğday sınıflandırılması mevcut
değildir ama yetiştirilen birçok tür, geleneksel olarak orta derecede protein ve düşük gluten seviyesi içerir. Yeni geliştirilen türlerde daha fazla protein ve gluten seviyesi vardır, ancak şu zamana kadar yetiştirme performansı tutarsız olmuştur.

There are no specific standards or a wheat classification in China, but many types that are grown traditionally contain medium
protein and low gluten levels. There is a higher protein and gluten level at the recently grown types, but so far cultivation performance has been inconsistent.

Hindistan tarımı önceleri iç talebi karşılamak için çok ilkel ve
dağınıktı. Öncelikle ABD’den olmak üzere büyük miktarda buğday
ithalatı yapılırdı. Ortalama buğday rekoltesi dünyadaki en düşük
oranlardan birisiydi ama yüksek rekolteli buğday çeşitlerinin
devreye girmesi, Hindistan’ın büyük bir ithalatçıdan büyük bir
ihracatçıya dönüşmesine neden oldu.

Indian agriculture used to be too primitive and disorganized to
supply domestic needs. Vast quantities of wheat were imported
primarily from the USA.

1990’ların sonunda Hindistan dünyadaki en büyük üçüncü üretici
olarak ABD’yi geçti ve bu durumunu hala korumaktadır. Ancak
2006 yılında Hindistan, 7 yıldan sonra ilk kez buğday ithalatına
başladı, çünkü üretim durgunlaşmış ve artan talebi karşılayamaz
duruma gelmişti.
Hükümetin sübvanse ettiği sulama ve gübre düzeni, yavaş
yavaş Hindistan tarımını değiştirmektedir. Ancak birçok bölgede
ortaçağdan kalma toprak mülkiyeti sistemleri ve çiftçilerin kalıtsal
tutuculukları sürmektedir.
Hindistan’ın iklim düzeni ise birçok diğer buğday üreticisi ülkeden
farklıdır. Kuraklık Hindistan çiftçisinin en büyük sorunudur ve
ekili alanların yarısından fazlası sulanmaktadır. Hasat birkaç aya
yayılmıştır, yılın ilk aylarında doğuda başlar ve batıya doğru devam eder. Hindistan’daki buğday çeşitlerinin çoğu, yüksek protein
içeriği olan sert değirmen buğdayıdır ve Hagberg düşme sayısı
değeri 600’ün üzerindedir.

The average wheat yield used to be one of the lowest in the world
but the introduction of high-yield wheat varieties turned India
from being a major importer to an exporter. In late 1990s India
overtook the USA as the third largest producer of wheat in the
world and she still maintains this position.
However, in 2006, India started importing wheat for the first time
in seven years, as production had begun to stagnate and fail in
keeping up with the increasing demand.The government-subsidized irrigation and fertilization schemes are gradually changing
the Indian agriculture. However, medieval systems of land tenure
and the innate conservatism of the farmers persist in many areas.
The India climate cycle differs from most other wheat-producing
countries. Drought is the most serious problem of the farmer and
more than half of the cultivated area is irrigated. Harvesting is
spread over several months, starting in the east during the early
part of the year and passing westwards.Most wheat varieties in
India are hard milling wheat with high protein content and the
Hagberg falling number value is over 600.
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Rusya’daki iklim çeşitliliği, çok sertten orta sertliğe doğru geniş
yelpazede bir buğday kalitesi çeşitliliğine yol açar.
Ülkede iyi kalite, sert kırmızı bahar buğdayı, kırmızı kış buğdayı ve
durum buğdayı üretilir. Ancak son yıllarda buğdayda dondan ve
haşerelerden zarar görmüş taneler bulunabilmektedir.
Ortalama olarak Rus buğdayı, pişirme gücü yönünden CWRS’den
daha zayıftır ve katkı buğdayı olarak uygundur. Bazı bahar
buğdayları, iyi su emme kalitesinde olduğundan un yapımı için
uygundur ve kabarabilen sağlam hamur elde edilir.
Ortaya çıkan ekmeğin de iyi bir kırıntı yapısı vardır. Diğer buğdaylar
genellikle sıradandır ve üretilen unun pişirme kalitesi yumuşak
Amerikan veya Avrupa buğdayına eşdeğerdir.
Ukrayna’daki hemen hemen tüm hasat, kış buğdayından yapılır.
Burası önceden Avrupa’nın ekmek deposu olarak bilinirdi, ancak
Ukrayna buğdayının sadece beşte biri değirmencilik kalitesindedir. Bu ülkeyle ilgili diğer sorunlar ise hem lojistik hem de
buğday tutarlılığındaki eksikliktir.
The vast varieties of climate in Russia cause a wheat quality variety too, ranging from very hard to medium hard. Good quality
hard red spring wheat, red winter wheat and durum wheat are
produced in the country. However, in recent years the wheat may
contain frosted and insect-damaged grains.
On average the Russian wheat is weaker than CWRS in baking
strength and it is suitable as filler wheat. Some spring wheat has
good absorption quality and thus, they are suitable for flour making and strong extensible dough is obtained.
The resulting bread has a good crumb structure. Other types of
wheat are usually average and the quality of the produced flour is
equivalent to that of the soft American or European wheat.
Almost all the yield in Ukraine comes from the winter wheat. This
place used to be known as the bread-store of Europe but only one
fifth of Ukrainian wheat is of milling quality. Other problems related to this country are the lack of logistics and wheat consistency.

Dimyat Mısır’da, Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir iskeledir. Eskiden Mısır’ın
meşhur pirinçleri, ince hasırdan örülmüş torbalar içinde buradan Türkiye gelirdi.

Dimyat is a port side at Egypt close to the Suez
Canal and Portsait. Long before, the unique rice
of Egypt had been imported to Turkey from
here.

Dimyat’a pirinç almak için giden bir Türk
tüccarının bindiği gemi Akdeniz’de Arap
Korsanları tarafından soyulmuş ve korsanlar
adamcağızın kemerindeki bütün altınlarını
almışlar.

A Turkish tradesman, one day while he was on a
ship travelling to Egypt to get rice, his ship was
taken by pirates and they had hijacked all the
gold the poor man was hiding inside his belt.

Binbir müşkülat içinde Türkiye’ye dönen pirinç
tüccarı, o yıl iflas etmek durumuna düşmüş.
İstanbul’dan kalkmış, memleketi olan Karaman’a
gitmiş. O sene tarlasından kalkan buğdayları da
bulgur tüccarlarına sattığından, kendi ev halkı
kışın bulgursuz kalmışlar.

The rice trader, who returned back to Turkey after
all he went through, had almost gone bankrupt
that year. He moved from Istanbul to his hometown Karaman. Due to the fact that he had also
sold the wheat that grew on his land, he and his
family were left with no wheat that winter.

The story of the words “Deceiving crushed wheat
“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan at home whilst leading for rice at Dimyat” starts
olmak” sözünün aslı buradan kalmıştır.
as stated above and is accepted as a quotation.

