


























Değirmenci Dergisi, bu sayısında dünyadaki büyük bir kitle için 
önemli birere gıda maddesi olan, ancak 2005 yılından bu yana 
genel seyirde üretimi düşen bakliyat ürünlerini ele aldı.
2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen dünya bakliyat 
üretimi, 2005 yılından bu yana düşüşe geçerek, 2007 yılında, 
2000 yılı seviyelerine kadar geriledi. 
Ülkeler itibariyle dünya bakliyat üretiminde yaklaşık yüzde 
25’lik payla ilk sırayı alan Hindistan’da bakliyat ekim alanlarında 
yüzde 4 gerileme söz konusu. 
Bakliyat üretiminde Hindistan’dan sonra gelen ikinci öneli ülke 
olan Kanada’da, son yıllarda bakliyat çeşitleri üretimine büyük 
önem veriliyor ve ekim alanları devamlı olarak arttırılıyor. 
Bugün, dünya piyasasında bakliyatın başlıca ana çeşitleri olan 
fasulye, bezelye, nohut ve mercimekte, Kanada çok önemli bir 
üretici durumunda.
Son yıllarda  yağlı tohumlar üretimine ağırlık veren Çin’de de, 
fasulye ekim alanlarında daralma söz konusu. Global kriz ile 
birlikte bakliyat ürünlerinin fiyatının düşmesi, üreticileri bu 
ürünlerin üretiminden uzaklaştırdı. Bu nedenle yeni sezonda 
bakliyat ekiminde azalma bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde de endüstri için bakliyat ihracatı 
özel bir önem taşıyor. 2007-2008 sezonunda ABD’de fasu-
lye üretimi 727 bin ton, ihracat hacmi ise 561 bin ton olarak 
gerçekleşti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde 2009 
sezonunda bakliyatın her çeşidi ile ilgili ekim alanlarında artış 
olduğu tahmin ediliyor.
Dünya genelindeki gerileme, bakliyat üretiminde dünyanın ilk 
10 ülkesi olan Türkiye’de de yaşanıyor. Türkiye’de 2005-2009 
yılları arasında, toplam bakliyat üretimi yaklaşık 350 bin ton 
geriledi. 
2005 yılında 1 milyon 433 bin ton olan Türkiye’nin toplam bak-
liyat üretimi, 2009 yılında 1 milyon 101 bin tona geriledi. En 
yüksek düşüş ise kuraklığın da etkisiyle 2008 yılında yaşandı. 
2008’de Türkiye’nin toplam bakliyat üretimi son yılların en 
düşük seviyesi olan 855 bin tona düştü.
Dünya bakliyat üretiminin yüzde 80-85’i iç piyasalarda tüketili-
yor, yüzde 10-15’lik kısım ise uluslararası ticarete konu oluyor. 
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bakliyat üretimini önemli 
ölçüde artıran Kanada, üretim artışına paralel olarak en önemli 
ihracatçı ülke konumunda. 2006 yılı verilerine göre Kanada’nın 
dünya bakliyat ihracatındaki payı yüzde 25,4. Kanada’dan sonra 
ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ülkeleri sırasıyla Çin Halk 
Cumhuriyeti, Avustralya ve Türkiye takip ediyor. 
Dünya bakliyat ihracatında 5. sırada yer alan Türkiye’nin payı 
yüzde 6,7.Bakliyat ithalatında ise 2006 yılı verilerine göre en 
büyük pay Hindistan’a ait. Hindistan, 2006 yılında dünya bak-
liyat ithalatının yüzde 10’unu gerçekleştirdi. Hindistan’ı yüzde 
6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik pay ile İspanya ve ABD takip 
ediyor. Türkiye’nin ise dünya bakliyat ithalatındaki payı, miktar 
olarak yüzde 1,7.

Miller Magazine, in this edition, has addressed to the products of 
grain, which constitutes an important product of food for a major 
mass in the world; but that has decreased in production since the 
year 2005. 
The growing grain production within 5 years between the years 
2000 and 2005, has increased since 2005 and has reached its level 
in 2007as it was in the year 2000. There is regression in the area of 
land harvested in India, that has a share of 25% in the world grain 
production and that is in the first row. The second country in the 
row that follows India is Canada, where great importance is given 
to the variety of the grain in recent years and where the area har-
vested is continuously in growth.
Canada is in a major position producing the main varieties in grain 
such as beans, green peas, chickpeas and lentils. As for China, 
where focus is given to the production of oily grains, there is a 
decrease in the area harvested producing beans. The decrease in 
prices of grain due the global crisis has chased away the produc-
ers from producing these products. 
Therefore, a decrease in the production of grain is expected in 
the new season. Grain export is of great importance at the United 
States of America for the industry. At the end of the season 2007-
2008, the production of beans in the USA was realized as 727 
thousand tons with an export capacity of 561 thousand tons. 
Thus, a growth in the harvested areas of many varieties of grain is 
expected to have been realized in the 2009 season at the United 
States of America.The regression seen worldwide is also seen in 
Turkey which is in the first ten countries of the world. The total 
production of grain in Turkey between the years 2005 and 2009 
has regressed approximately 350 thousand tons. 
The total production of grain realized in Turkey in the year 2005 was 
as 1 million 433 thousand tons and in 2009 the amount regressed 
to 1 million 101 thousand tons. The highest amount of decrease 
was experienced in the year 2008 due to the drought seen. 
The total production of grain in 2008 was as its lowest level as 855 
thousand tons. 80 to 85% of the world production of grain is gen-
erally consumed in inner markets and from 10 to 15%of the grain 
is put into the international trade. Canada, where the production 
of grain has especially increased after the 1990’s, is also in the po-
sition as the most important grain exporter in the world parallel to 
its increase seen in its production. 
According to the data gained related to 2006, the share of Canada 
in the world grain export is 25.4%.The United States of America, 
as the second biggest exporter after Canada, is followed by the 
People’s Republic of China, Australia and Turkey. Turkey, which is 
in the fifth row in the export of grain, has a share of 6.7%.  The big-
gest share in the import of grain belongs to India according to the 
2006 data. India has realized 10 percent of the world grain import 
in the year 2006. India is followed by Pakistan with a share of 6% 
and Spain and the USA with shares of 5%. The share of Turkey in 
the world grain import is 1.7% in amount. 
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Çin’de görülen son 60 yılın en şiddetli kuraklığının 
1.9 milyon hektarlık alanda ekili kış buğdayı hasadını 
etkileyeceği ve bunun da küresel çapta artan gıda 
fiyatlarını daha da arttıracağından endişe ediliyor.

Son 60 yılın en şiddetli kuraklığının görüldüğü Çin’de, kuraklığın 
1.9 milyon hektarlık alanda ekili kış buğdayı hasadını vurması 
bekleniyor. Bu durumun, yaşanan doğal felaketler nedeniyle 
dünya genelinde artan gıda fiyatlarını daha da yukarı çekmesin-
den endişe ediliyor. 

Ülkede yayın yapan Qilu Evening News’in haberine göre; Şubat 
ayında yağmur yağmaması durumunda Çin’de son 200 yılda 
görülen en şiddetli kuraklık baş gösterecek.

Çin’den gelen kötü haberler son dönemde yükselişte olan 
buğdayın, kile fiyatını Chicago Emtia Borsası’nda yüzde 1’lik artışla 
8.83 dolara çıkararak, son 29 ayın en yüksek değerine getirdi. 

Çin’de de ciddi bir yükseliş kaydeden buğday fiyatı, Zhengzhou 
Emtia Borsası’nda yüzde 6.6 yükseliş kaydederek 463 doları (ton fi-
yatı) gördü.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO), dün-
yanın en büyük buğday üreticisi olan Çin’in, Ekim ayından beri gö-
rülen mevsim normallerinin altında kalan yağış miktarı nedeniyle 
kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Çin’deki toplam buğday üretiminin son hasat döneminde bir 
önceki sezona kıyasla 115.1 milyon tondan 114.5 milyon tona 
düştüğü belirtilirken, ABD’li yatırım danışmanlığı şirketi Macqua-
rie Group bu yıl 4 milyon tonluk bir azalış görüleceği tahmininde 
bulunuyor.

Çin Tarım Bakanlığı da 4 Şubat’taki açıklamasında, havaların 
ısınmasının ve yağmurun yağmamasının tahıl hasadını kötü 
etkileyebileceği uyarısını yapmıştı. Yağmur kıtlığının, ülkedeki 
sekiz bölgede, buğday ekininin yüzde 35’ini olumsuz etkilediği 
belirtiliyor.

Uzmanlar kuraklığın kışa rastlamasını büyük bir şans olarak ni-
teliyor, kimsenin aç kalmayacağını ancak Pekin hükümetinin 
muhtemelen buğday ithal etmek zorunda kalacağını vurguluyor.

There is a concern that the most severe drought of the 
last 60 years in China will affect the winter wheat har-
vest cultivated on an area of 1.9 million hectares and 
that this will cause the food prices that are already on 
the rise globally to increase more. 

In China there is the most severe drought of the last 60 years and 
it is expected that the drought will strike the winter wheat harvest 
cultivated on an area of 1.9 million hectares. There is a concern 
that this situation will cause to push up the worldwide increasing 
food prices due to the natural disasters being experienced.  

According to the news of Qilu Evening News published in China, 
if there is no rainfall in February the most intense drought of the 
last 200 years will arise in the country. The bad news from China 
are that the price of wheat that was rising in the last period came 
up to 8.83 dollars by bushel with 1 per cent increase in the Chi-
cago Commodity Exchange and made it the highest of the past 
29 months.  

The wheat price that was on a massive rise in China recorded an 
increase of 6.6 per cent on the Zhengzhou Commodity Exchange 
and was 463 dollars (tons price).The United Nations Food and Ag-
riculture Organization (FAO) made a warning that China, which 
is the world’s biggest wheat producer, is facing the danger of 
drought because of the rainfall that has been under the season’s 
averages since October. 

It is stated that the total wheat production of China in the last 
harvest season has dropped to 114.5 million tons from 115.1 mil-
lion tons compared to the previous season. The USA investment 
consultancy company Macquarie Group estimates that this year 
there will be a decrease of 4 million tons.  In their announcement 
of February 4th, the China Ministry of Agriculture had made the 
warning that the warming weather and the lack of rainfall might 
have adverse effects on the crop yield. It is put forward that the 
lack of rainfall has affected 35 per cent of the wheat cultivation in 
eight regions in the country negatively. The experts consider the 
drought being in the winter as a great chance and they emphasize 
that nobody will starve but the Beijing government may have to 
import wheat. 
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Uluslararası Hububat Konseyi’nden verilen bilgiye göre 
2009/10 sezonunda 41 milyon ton olan dünya makarna-
lık buğday üretimi, 2010-11 sezonunda 6,6 milyon ton 
düşecek. 

Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) raporuna göre 2009/10 se-
zonunda 41 milyon ton olan dünya makarnalık buğday üretimi, 
2010/11 sezonunda 6,6 milyon ton (yüzde 16) azalarak 34,4 mil-
yon ton civarında seyredecek.IGC, üretimdeki yüzde 5’lik azalma-
nın ve bir önceki sezona göre 10 milyon ton artan tüketimin et-
kisiyle, dünya dönem sonu stoklarının 16 milyon ton düşerek 180 
milyon ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. 

Son beş yılın üretim ortalaması olan 37,6 milyon tona 
kıyaslandığında, 34,4 milyon tona gerileyen üretiminin, son 10 
yılın en düşük değeri olduğu belirtiliyor. En düşük değer 2001-
2002 döneminde 31,8 milyon olarak açıklanmıştı. IGC, dünya 
makarnalık buğday üretiminin bir önceki sezona göre düşmesinde 
Kanada ve Kuzey Afrika’daki rekoltelerin etkili olduğunu belirtirken, 
İspanya’nın rekolte kalitesinin beklenildiği gibi olmadığını ve bu 
sezon ülkenin makarnalık buğday üretiminin büyük bir kısmının 
hayvan yemi olarak kullanılacağını da açıklıyor. 

Üretimin azalması ve düşük kalite etkisi, son aylarda ABD ve Ka-
nada başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde makarnalık 
buğday fiyatlarının artmasına yol açtı. Makarnalık (durum) buğday 
fiyatlarının da 300-350 dolar aralığına yerleştiği öğrenildi. 

Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) Ocak ayında hazırladığı 
raporda, geçen sezon 677 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği 
belirtilen dünya buğday üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 
döneminde, 33 milyon ton azalmayla 644 milyon tona ineceği 
tahmin edilmişti. 

The information from the International Grains Council 
indicates that the world durum wheat production that 
was 41 million tons in the 2009/10 season will drop by 
6.6 million tons in the 2010/11 season.  

According to the report of the International Grains Council (IGC), 
the world durum wheat production that was 41 million tons in the 
2009/10 season will drop by 6.6 million tons (16 per cent) in the 
2010/11 season and will be around 34.4 million tons. IGC predicts 
that with the 5 per cent decrease in production and the consump-
tion that increased 10 million tons compared to the previous sea-
son, the world end-of-the-season stocks will drop by 16 million 
tons and realize as about 180 million tons.  

It is put forward that compared to the 37.6 million tons that was 
the average production of the last five years, production went 
back to 34.4 million tons and this is the lowest figure of the last 
10 years. The lowest figure had been announced as 31.8 millions 
in the 2001-2002 season.  IGC states that the yields in Canada and 
South Africa have been effective in the fall of the world durum 
wheat production compared to the previous season and they also 
indicate that the yield quality in Spain did not turn out to meet 
the expectations and that this season a big part of the country’s 
durum wheat production will be used as animal feed.  In the re-
cent months, the effect of the drop in production and the low 
quality has caused the durum wheat prices to increase in many 
parts of the world, the USA and Canada being in the first place. It 
has been found out that the durum wheat prices have settled in 
the 300 – 350 dollars interval.  In the report prepared by the Inter-
national Grains Council (IGC) in January it was predicted that the 
world wheat production estimated to have been at the level of 
677 million tons last season would drop to 644 million tons in July 
2010/June 2011 season, with a decrease of 33 million tons. 
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Geleneksel unlarla ya da pirinç unuyla aynı işleme 
hattında, taze doldurulmuş makarna, preslenmiş ma-
karna, Asya erişteleri ve glütensiz ürünler elde etmek 
artık mümkün.

Pavan, 2010 yılı Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde çok 
yönlülüğü ve geniş yelpazeli ürün üretimiyle göze çarpan, yeni 
bir konsepte sahip bir makarna üretim hattı kurdu. Tamamen oto-
matik olan bu hat, 2 bin 200 kg/saat’lik bir kapasite ile hammad-
delerin işlenmesinden taze makarnanın pişirilmesine kadar tüm 
evreleri kapsıyor. 

Kurulan bu hatta, hem geleneksel unlarla hem de pirinç unu ile içi 
dolu makarna (tortellini, cappelletti ve ravioli gibi), düz makarna 
(geleneksel lazanya ve dalgalı kenarlı lazanya), doğu erişteleri, 
preslenmiş taze uzun kesim ve kısa kesim makarnalar gibi önceden 
pişirilmiş ürün tipleri elde edilebiliyor.

Geleneksel hammaddeler ya da glütensiz hammaddelerle 
preslenmiş ve ince ince üst üste konmuş ürün üretmek için, içine 
irmik, un ve pirinç unu koyulmuş big-bag’ler, gerekli esnekliği 
sağlayan ve iki karıştırıcı tankı besleyen farklı dozajlama araçlarına 
gönderiliyor. 

Hammaddelerin farklı karışımları ise sadece PLC biriminden iste-
nilen tarifin yüklenmesiyle otomatik olarak elde edilebiliyor. Glü-
tensiz ürünlerin hattı, açık olarak özel bir un besleme sistemine 
sahip.

Karıştırıcıda, pirinç ununa dayalı ürünleri üretirken özel bir buhar 
evresine gerek var. Hamur yapma evresinin ardından hat, aynı 
anda preslenmiş makarna ve şerit makarna gibi iki farklı ürünü 
üretmek üzere ayrılıyor. Her bir şekillendirme makinesi ise tortel-

On the same processing line it is possible to produce 
fresh filled pasta, extruded pasta, Asian noodles and 
precooked pasta from conventional flours or from rice 
to obtain gluten-free products.

Pavan has installed in December 2010 in the United States a new 
concept line that stands out for its versatility and for the wide 
range of products that can be manufactured. The line is fully auto-
mated and covers all stages from the handling of raw materials to 
the cooking of fresh pasta with a capacity of 2.200 kg/hr. 

The following types of pre-cooked products, made of both tradi-
tional flours and rice flours, can be obtained: filled pasta (as tor-
tellini, cappelletti and ravioli), flat pasta (as traditional lasagna and 
rippled edge lasagna), oriental noodles, extruded fresh long-cut 
and short-cut pasta.

Semolina, flour and rice flour stored in big bags are sent to dif-
ferent dosing devices which feed two mixing tanks providing the 
required flexibility to manufacture both extruded and laminated 
product, either with traditional raw materials or with gluten-free 
raw materials. 

The different mixtures of raw materials can be obtained automati-
cally by simply loading the desired recipe from the PLC unit. The 
line for gluten-free products is obviously equipped with a dedi-
cated flour feeding system. 

When manufacturing products based on rice flour, a special 
steaming stage is provided within the mixer. After the dough 
forming stage the line splits to manufacture at the same time two 
kinds of products: extruded pasta and sheeted pasta. Each form-
ing machine can handle different shapes such as tortellini, cappel-
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lini, cappelletti ve ravioli gibi farklı şekiller yapabiliyor. Teknolojik 
işlem aynı zamanda, Asya erişte üretiminde belli bir gereksinim 
olan bir hamur dinlendirme sistemini de şekillendirme alanına 
dahil ediyor.

Preslenmiş ya da şerit makarna ürünleri, daima aynı tarzda ve çok 
katlı fırınlarda pişiriliyor. Pişirme sonrası nem içeriği yüzde 55 ve 
yüzde 70 arasındadır. Fırın aynı zamanda makarnadan nişastayı 
arındırmak için bir durulama sistemine sahip. Sonra ürün, az su 
tüketimi olan özel bir sistemle soğutuluyor. Düşük atık su miktarı 
ve enerji tasarrufu Pavan fırınlarının kendine özgü yapı özelliklerin-
den.Kolay bir temizleme için sanitizasyon ve ulaşılabilirlik konuları 
ile azami olarak ilgilenilmiş. Fırın, kuşakların altında ve üstünde 
spreyleme çubuklarına ve pişirme odası içinde ise dönen püskürt-
me başlıklarından oluşan yerinde temizleme (CIP) sistemine sahip. 
Hattın tüm bileşenleri, motorlar dahil, çok kolay ve hızlı bir şekilde 
köpüklendiriliyor ve dezenfekte ediliyor. 

Hattın alan tasarrufu yaptıran düzenlemeleri ise küçük üretim oda-
larının dahi uygun hale gelmesini sağlıyor. Kontrol sistemi, işleme 
ayarlarını yöneten ve üretimde, başka bir uygulama geçişte oto-
matik bir başlatmaya imkan tanıyan bir PLC içeriyor. Şekillendir-
me ve pişirme hattını tamamlamak için Pavan, aynı zamanda son 
ürünün hedef raf ömrü ile uyumlu paketleme, paketleme sonrası 
pastörizasyon ve sterilizasyon için entegre sistemler de öneriyor.

letti and ravioli. The technological process also includes a dough 
resting system in the forming area as this is a specific requirement 
in Asian noodles production.

The extruded or sheeted pasta products are uniformly cooked in 
a multi-tier cooker. The moisture content after cooking is between 
55% and 70%. The cooker is also equipped with a rinsing system 
to wash away starch from the pasta.  The product is then cooled 
down with a special system having a low water consumption. The 
low quantity of waste water and the energy saving are the distinc-
tive construction features of Pavan cookers.Maximum attention 
has been paid to the aspects of accessibility and sanitisation for 
easier cleaning. The cooker is equipped with a cleaning-in-place 
(CIP) system consisting of spraying bars above and below the 
belts and rotating nozzles inside the cooking chamber. 

All components of the line, there including motors, can be 
foamed and sanitised in a very easy and quick manner.The space-
saving configuration of the line makes it suitable for small pro-
duction rooms. The control system features a PLC that manages 
the process parameters and allows for an automatic start-up on 
production changeover.  To complete the forming and cooking 
line, Pavan also proposes integrated system for packaging, post-
packaging pasteurisation and sterilisation in accordance with the 
target shelf life of the final product.
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Dünyadaki gıda krizi korkusu Moldova’yı da sardı. Moldova Hü-
kümeti, gıda krizi korkusuyla buğday ihracatını durdurma kararı 
aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Moldova Tarım Bakanı Va-
sile Bumacov, ülkenin geçen yıl 2009’a göre üç kat fazla buğday 
ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, ülkenin buğday rezervinin 
azaldığına dikkat çekti ve ülkesinin buğday açığı konusunda cid-
di bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Başbakan Vlad 
Filat da buğday ihracatını durdurma kararını onayladı.

Moldova’nın halihazırda 135 bin ton buğday rezervi bulunduğu 
ve bu rakamın bu yıl sonbahar aylarındaki hasada kadar ülkenin 
ihtiyacı olan buğday ihtiyacının çok az altında olduğu belirtili-
yor. 

Avrupa’nın en fakir ülkelerinden Moldova’nın ana sanayisi tarım. 
Ülke, geçen yıl İtalya, Romanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya 
ve Bangladeş’e buğday ihracatı gerçekleştirdi.

The food crisis fear worldwide has spread to Moldova as well. 
The Moldovan Government has taken the decision to stop wheat 
export with the fear of the food crisis. The Moldova Minister of 
Agriculture Vasile Bumacov made an explanation regarding the 
issue and said that the country made a three-fold wheat export 
last year compared to 2009 and drew attention to the fact that the 
wheat reserves of the country have decreased.

He emphasized that the country is facing a serious danger of 
wheat deficit. The Prime Minister Vlad Filat has approved the deci-
sion of stopping the wheat export. It is stated that Moldova has 
currently 135 thousand tons of wheat reserves and that this fig-
ure is much lower than the wheat need of the country until the 
harvest in the months of autumn.  The main industry of Moldova, 
one of the poorest countries of Europe, is agriculture. Last year 
the country exported wheat to Italy, Romania, the Southern Greek 
Region, Russia and Bangladesh. 
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Yurt dışında tarım projelerine yatırım yapan bir şirket kuran 
Libya, yurtdışında buğday ekmek için yer arıyor.Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Libya Tahıl Yetiştirme Kuruluşu Başkanı Ali Ar-
houma, Türkiye, Brezilya, Arjantin ve Ukrayna’da buğday üretimi 
yapılabilir alanlara yatırım yapabileceklerini söyledi.

Arhouma, Libya’nın gıda güvenliğini sağlamak için yurt dışında 
tarım projelerine yatırım yapan bir şirket kurduğunu belirterek, 
“Ukrayna, Türkiye, Arjantin ve Brezilya’da buğday ekimine yönelik 
çabalar var.” dedi. Ayrıca Libya’nın geçen yılki buğday rekoltesi-
nin 200 bin ton olduğunu belirten Arhouma, bu yılki rekoltenin 
300 bin tona, 2015 rekoltesinin ise 600 bin tona çıkarılmasının 
hedeflendiğini ifade etti.

Ağustos 2010’da tahıl ihracatına 2010 yılı sonuna kadar 
yasak getiren ancak daha sonra bu süreyi Haziran 2011’e 
kadar uzatan Rusya, un ihracatındaki yasağı kaldırarak 
değirmencilerin dış piyasada daha fazla pazar kaybet-
mesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Yangınlar ve kuraklık nedeniyle tahıl üretimi düşen ve bu neden-
le tahıl ürünlerine 30 Haziran 2011 tarihine kadar ihracat yasağı 
getiren Rusya, yasağa itiraz eden un ihracat firmalarının talebi ne-
deniyle yasağı kısmen kaldırdı. Rus hükümeti, 1 Ocak’tan itibaren 
un ihracatına izin vererek değirmencilerin dış piyasada daha fazla 
pazar kaybetmesinin önüne geçmeye çalışıyor. 

Hükümetin aldığı kararla buğday, arpa, çavdar ve mısır ihra-
cat yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılırken, buğday ve çavdar unu 
yılbaşından itibaren yasak kapsamı dışına çıkarıldı.

Rusya Tarım Birliği, ülkenin kendi ihtiyacına yetecek kadar buğday 
unu olduğunu, dış piyasalarda pazar kaybına uğramamak için 
hükümetin yasak kapsamını sınırlandırılmasını talep etmişti. 

Rusya Tahıl Üreticiler Birliği Başkanı Pavel Skurihin de, daha önce 
yaptığı değerlendirmede tonu 6-7 bin ruble olan tahıl ürünlerinin 
yüzde 33 oranında zamlanarak 2011’de 9 bin rubleye (290 dolar) 
kadar çıkabileceği uyarısı yapmıştı.

Libya has established a company that is investing into agricul-
tural projects abroad and now it is looking for a place abroad for 
wheat cultivation.  Libya Crops Cultivation Organization Chair Ali 
Arhouma made an explanation about the issue and said that they 
can invest into wheat cultivation areas in Turkey, Brazil, Argentina 
and Ukraine.  

Arhouma indicated that Libya has established a company to in-
vest into agricultural projects abroad in order to provide food 
security and he further expressed, “There are attempts for wheat 
cultivation in Ukraine, Turkey, Argentina and Brazil.” Arhouma also 
said that Libya’s wheat yield was 200 thousand tons last year and 
added that the aim is to increase this year’s yield to 300 thousand 
tons and the 2015 yield to 600 thousand tons. 

In August 2010 Russia had placed a ban on crops export 
until the end of 2010, but they had extended this to 
June 2011. Now  they are lifting the ban on flour export 
in an attempt to prevent that the millers lose more mar-
ket share in the foreign markets. 

In Russia grain production had fallen down due to the fires and 
the drought and therefore they had put a ban on grains export 
until June 30th, 2011, but now they have partly removed the ban 
with the demand of the flour export companies that objected to 
it.  The Russian government is trying to prevent more loss in the 
market share of the millers in the foreign markets by permitting 
flour export as of 1st January. The decision the government has 
taken extends the export ban on wheat, barley, rye and corn to 
June 30th but wheat flour and rye flour have been taken off the 
scope of the ban as of the new year. 

 The Russian Agricultural Association had stated that the country 
had sufficient wheat flour for their own needs and had requested 
that the government would limit the scope of the ban so as not to 
lose on their market shares in the foreign markets. The Chair of the 
Russian Grains Producers Association Pavel Skurihin had made the 
warning that the grain products that were 6-7 thousand rubles/
ton might go up to 9 thousand rubles/ton (290 dollars) with an 
increase of 33 per cent. 





Kazakistan’ın 2010 yılında toplam 8.8 milyon ton tahıl ihraç 
ettiğini açıklayan Kazakistan Tarım Bakanı Akilbek Kurishbayev, ih-
raç edilen tahılın 4.2 milyon tonunun bu yıl ki hasılattan olduğunu 
ifade etti. 2010 yılındaki buğday hasılatının 12.2 milyon ton olarak 
gerçekleştiğini belirten Kurishbekov, Kazakistan’ın tahıl stokunun 
9.3 milyon ton olduğunu ve stokun 2.6 milyon tonunun istikrar fo-
nuna ait olduğunu söyledi. Kazakistan’ın geçen yıl 23 milyon tona 
yaklaşan tahıl hasılatı bu yıl kuraklıktan dolayı yarı yarıya düştü. 

Kuraklık ve beraberinde gelen üretim düşüşü nedeniyle 
hububat ihracat kotalarını düşüren Ukrayna, kotaları 
yeniden arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede 
geçtiğimiz yıl buğday fiyatlarında yüzde 50 arış olduğu 
açıklandı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle ihracat kotalarını kısıtlayan Ukray-
na, kotaları yeniden arttırmayı planlıyor. Ukrayna Tarım Bakanı 
Mikola Prisyajnik, Kiev’de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 
yıl aldıkları düşük ürün yüzünden düşürdükleri hububat ihracat 
kotalarını artırabileceklerini söyledi.
Ukrayna’da geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, buğday ihracatı 
1 milyon, mısır 3 milyon ve arpa da 200 bin ton ile sınırlandırılmıştı. 
Kiev’in uyguladığı kota aksi bir karar alınmadığı sürece Mart ayına 
kadar yürürlükte kalacak.

BUĞDAY FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI
Avrasya’nın tahıl ambarı olarak değerlendirilen Ukrayna’da, Foyil 
Securities şirketi uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre 2010’da 
buğday fiyatları yaklaşık yüzde 50, mısır fiyatları yüzde 30, ayçiçeği 
fiyatları ise yüzde 33 oranında artış gösterdi. Ukraynalı uzmanların 
iddiasına göre ülkedeki gıda ürünlerinin fiyatının artışı, aynı za-
manda global fiyat artışını da tetikliyor. 

Rusya, Avustralya, Hindistan ve Latin Amerika gibi ülkelerde 
olumsuz hava koşullarının üretimi düşürdüğünü ve birçok 
insanın faturayı küresel ısınmaya kestiğini belirten Foyil Securi-
ties uzmanları, geçen sezon yaşanan olumsuz hava koşullarının 
ileride yeniden nüks edebileceğini belirtti. Uzmanlar bu durumun 
gerçekleşmesi halinde yiyecek fiyatlarının her zamankinden daha 
pahalı olacağını söylüyor.

The Kazakhstan Minister of Agriculture Akilbek Kurishbayev dis-
closed that in 2010 Kazakhstan exported a total of 8.8 million tons 
of crops and he also said that 4.2 million tons of the exported crops 
were from the current year’s yield. Kurishbekov further expressed 
that the wheat yield in 2010 has been 12.2 million tons and that 
Kazakhstan’s crops stocks are 9.3 million tons and 2.6 million tons 
of these stocks belong to the stabilization fund.  Kazakhstan’s crop 
yield that was about 23 million tons last year has dropped by half 
due to drought.

Ukraine that had dropped the grains export quotas due 
to the drought bringing production decrease along 
is continuing to work to raise the quotas again. It has 
been made public that there was a 50 per cent increase 
in the wheat prices in the country last year. 

Because of drought Ukraine had restricted their export quotas last 
year and now they are planning to increase the quotas again. The 
Ukraine Minister of Agriculture Mikola Prisyajnik gave an explana-
tion to the media in Kiev and said that they may increase the crops 
export quotas that they had dropped last year because of the low 
yield.  Last year due to the drought the wheat export had been 
limited to 1 million tons, corn to 3 million tons and barley to 200 
thousand tons in Ukraine. The quota applied by Kiev will remain in 
force until March unless there is a contrary decision. 

THE WHEAT PRICES INCREASED BY 50 PER CENT
Ukraine is considered as the corn loft of Eurasia and according to 
the public announcement made by the experts of the Foyil Securi-
ties Company in 2010 the wheat prices increased by about 50 per 
cent, the corn prices by 30 per cent and the sunflower prices by 
33 per cent. The Ukrainian experts claim that the price increase of 
the food products in the country triggers the global price increase 
at the same time.  The Foyil Securities experts indicated that the 
adverse weather conditions caused the production to drop in 
countries such as Russia, Australia, India and Latin America and 
that many people held the global warming responsible for this 
negativity. They also said that the severe weather conditions ex-
perienced last season can return in the future. The experts express 
that in case this happens, food prices will be more expensive than 
ever. 
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Bolt’n’Go zincir ve taşıma sistemi, dairesel taşıyıcı zincir sistemleri 
ve bağlantıları için geliştirilen ve uygulamaya konulan yenilikçi 
bir kurulum metodu. Bu sistemde; bağlantı ve taşıma sisteminin 
montajı, yüksek derecede sertlik ve gerginliği olan palet zincirinin 
standart bir cıvata ve somunla birleştirilmesi ile çok daha kolay 
yapılabiliyor. 

Geleneksel zincir sistemlerinde, cıvata ve halka segmanlar kullanılır. 
Ancak bu sistemlerde, herhangi bir bakım ya da onarım esnasında 
tüm sistemin, taşıyıcının içerisinden çıkartılması gerekir ki. Bu da 
önemli bir sorundur ve çok fazla zaman kaybına, dolayısıyla da 
yüksek bakım masraflarına neden olur.

BOLT ‘N’ GO’NUN KURULUMU ŞEKLİ
Bolt ’n’ Go sistemleri ile taşıma sisteminde, cıvataların değişimi 
gibi onarımlar, sistem taşıyıcının içerisinden çıkarılmadan, hatta 
zincirin gerginliği bile azaltılmadan yapılabiliyor. Bu sistemde, 
montajlanmış taşıma sistemi yerine, taşıma sistemi üzerine cıvata 
kullanılıyor ve bu da hiç sorun olmadan değiştirilebiliyor. 

Geleneksel sistemlerde yer alan cıvata ve halka segmanların 
kullanımına ilişkin diğer bir sorun ise halka segmanların bazı du-
rumlarda kendiliğinden çıkabilmesi. Bu da zincirin bağlantısının 
kesilmesine, dolayısıyla da yine bir zaman kaybına yol açmakta. 
Bolt ‘n’ Go sistemlerinde ise, zincir ve raylı taşıma sistemi birbirl-
erine emniyet somunları ile güvenle tutturuluyor ve sistemin 

The Bolt ’n’ Go chain and flight system is a revolutionary assembly 
method for drop forged and round link conveyor chain systems. 
The link and flight assembly is made easier by attaching the flight 
to the chain link using a standard bolt and nut, with a high case 
hardness and high tensile hollow pin. 

Traditional chain systems have used pins and circlips. The problem 
with this system is that during any maintenance repairs on the 
chain, the whole chain would have to be lifted out of the conveyor 
to conduct repairs. This results in large down time in production 
and high maintenance costs. 

IMAGE OF BOLT ‘N’ GO ASSEMBLY
With the Bolt ‘n’ Go system, to conduct repairs such as to change 
flights or pins can be done inside the conveyor, without even tak-
ing the tension out of the chain. Instead of welded flights, we are 
using bolt on flights, and again these can easily be changed with-
out any fuss.

Another problem with traditional systems using pins and circlips, 
is that circlips can come off in some circumstances, causing the 
chain to become disconnected, and again downtime. With the 
Bolt ‘n’ Go system, the pins, chain and flights are secured using 
a secured lock nut, which securely holds the system together in 
a consistent manner, but also facilitating easy and safe removal 
when required. 
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uyumlu bir şekilde güvende kalması sağlanıyor. Bu durum, aynı 
zamanda gerekli görüldüğü koşullarda kolay ve güvenli bir şekilde 
sistemin dışarı çıkarılmasına da olanak tanıyor. 

Bu sistemin ilk kullanıcısı 2006 yılının Kasım ayında ABD 
Wisconsin’deki CHS Ink’in tesisi oldu. Tesiste, yıllık olarak yaklaşık 1 
milyon ton buğday ve soya fasulyesi gibi çeşitli ürünler işleniyor.
Tesiste, geleneksel olan cıvata ve halka segman sistemlerinin kuru-
lumu için birkaç çeşit sürükleyici taşıyıcı bulunuyor ve taşıyıcılarda 
dövme zincirler kullanılıyor. Bunun, güvenirliliği kanıtlanmış 
bir montaj sistemi olduğu ancak, bükülmüş ya da kırılmış zin-
cir aparatlarının değişiminde ciddi anlamda zaman kayıplarına 
neden olduğu belirtiliyor.  CHS Ink Bakım ve Onarım Sorumlusu Bill 
Hoffer, sistem hakkında şunları söylüyor; “Biz 4B Bolt ‘n’ Go zincirl-
erini kurduk ve ben sonuçlardan oldukça memnunum. Bolt ‘n’ Go 
zincirleri, kurulum ve bakım açısından hem hızlı hem de kolay. Her 
yeni taşıma sistemi montajında, zinciri tek tek ayırma gereksinimi 
duymuyorsunuz. Ayrıca, zinciri gevşetmeye ya da taşıma sistemi 
değişiminde tekrar germeye de ihtiyaç duyulmuyor. Bu sistem, 
kullanıcılara tek başına taşıyıcıların rutin bakımları esnasında tarif 
edilemeyecek kadar çok zaman kazandırıyor. Bolt ‘n’ Go sistemleri-
ni, yaklaşık 12 aydır kullanmaktayız ve bugüne kadar herhangi bir 
sorunla karşılaşmadık.” 

BOLT ‘N’ GO ZİNCİR SİSTEMİNİN TAŞIYICI ÜZERİNDEKİ 
İŞLEYİŞİ 
Bolt ‘n’ Go zincir sistemi 102, 125, 142, 150, 160 ve 200 mm ağır 
metrik bağlantı aralıkları için kullanılabiliyor. Sistemde ağır nay-
lon taşıyıcılar kullanılıyor. Burada, var olan mevcut çelik taşıma 
sistemleri üzerinde ayrıca cıvata kullanmak yerine, cıvatalar 
kendilerine ayrılmış olan oluklardan geçiriliyor. Naylon taşıyıcı 
sistemler, mükemmel ölçüde bir dayanıklılığa ve güç kapasitesine 
sahip. Bolt ‘n’ Go vida/somum sistemi, geleneksel monte edilmiş 
taşıyıcı sistemi ile geleneksel olan cıvata ve halka segmanların 
yerleştirilmesinde de kullanılabilir. Bu durum da, Bolt ‘n’ Go taşıma 
sisteminin bakım ve onarımını yapan kişilere oldukça büyük bir 
kolaylık sağlamaktadır. Bolt ‘n’ Go sistemi aynı zamanda dairesel 
bağlantı zincirleri için de uygundur. Bu sistemde naylon taşıma 
sistemine benzer bir şekilde, ancak cıvata olmaksızın çalışmaktadır. 
Bolt ‘n’ Go sistemi hayatı sadece kolaylaştıran, kullanımını 
kolaylaştıran, makul bir fiyatı olan ve en çok da masraf ve zaman 
kaybı olmayan bir sistemdir.”

One of the first installations to use this system was in November of 
2006 at CHS, Superior, WI. The facility handles several commodi-
ties which include wheat and soybeans at the rate of around 1.0 
million tons per annum. 

They have several drag conveyors which use drop forged chain, 
with the traditional pin and circlip assembly. While this has proved 
a reliable assemble method for them, it has proved time consum-
ing when changing out bent or broken chain flights.

Bill Hoffer, Head of Maintenance said of the system; “We installed 
4B’s new Bolt ‘n’ Go chain, and I am pleased with the results. The 
Bolt ‘n’ Go chain is very easy and fast to install and maintain, as you 
eliminate the need to separate the chain each time while install-
ing a new flight. 

Also there is no need to slacken of the chain or re-tension while 
changing flights. This alone will save untold hours on the routine 
maintenance of these conveyors” He goes onto to say “the Bolt ‘n’ 
Go system has been in service for well over 12 months, is running 
great and no problems”.

BOLT ‘N’ GO CHAIN SYSTEM RUNNING ON CONVEYOR
The Bolt ‘n’ Go chain system is available for 102, 125, 142, 150, 160 
and 200mm heavy metric link ranges. The system uses heavy duty 
Nylon flights, which bolt straight through the pins, with no need 
to bolt on or slide over existing steel flights. 

The Nylon flights also have excellent wear, strength and resistance 
capabilities. The Bolt ‘n’ Go pin / bolt assembly system can also be 
used with the traditional welded flight system, to replace the tra-
ditional pin and circlip arrangement. This like the bolt n go flight 
system is very easy to change over to for the maintenance team 
on site.

The Bolt ‘n’ Go system is also available for round link chain, where-
by the system works under a similar system of nylon flights being 
bolted directly to the chain, in this case without pins. The Bolt ‘n’ 
Go system is all about making life easier for the end user, ease of 
use, inexpensive and above all low maintenance and down time.
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Türkiye un sanayicilerinin 2010 yılını döviz girdisi 
açısından birincilikle tamamladığını düşünen Türkiye 
Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen, 
Türkiye’nin kaliteli un ihraç ettiğini, bu nedenle fiyatının 
diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye un sanayicisinin 2010 yılını döviz geliri açısından birinci-
likle tamamladığını düşündüğünü söyleyen Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan Özmen, Türkiye’nin kaliteli un 
ihraç ettiğini, bu nedenle fiyatının diğer ülkelere göre biraz yüksek 
olduğunu belirterek, “Kazakistan, miktar olarak bizden daha fazla 
un ihraç etmiş olabilir. Ancak, biz, 1 milyon 800 bin tonun üzerinde 
ihracata karşılık elde ettiğimiz döviz geliri ile ilk sırada yer alıyoruz 
sanıyorum.” dedi.

Rusya’nın kuraklık nedeniyle buğday ihracatını 2011’in Hazi-
ran ayına kadar durdurduğunu ve Rusya’dan sonra Ukrayna 
ve Kazakistan’ın da buğday ihracatına kısıtlamalar getirdiğini 
hatırlatan Özmen, bu durumun hem Türkiye’yi hem de uluslararası 
pazarı çok etkilediğini belirtti ve sanayicilerin buğday ithalatını 
2010’un Haziran ayından itibaren tamamen AB ve ABD’ye 
kaydırmak durumunda kaldıklarını söyledi. 

Bunun ihracat fiyatlarını yüzde 30 artırdığını söyleyen Özmen, 
konuyla ilgili şunlar dile getirdi; “Bu sıkıntılara rağmen, 2010 yılının 
ihracat rakamının 1 milyon 800 bin tonun üzerinde olduğunu tah-
min ediyoruz. Biz bunu zaten hedeflemiştik. 

Bu kadar aksaklığa rağmen, gerek Uzakdoğu’da pazar payımızın 
büyümesi, gerekse ülke portföyümüzün büyümesi bunda etkili 
oldu. Kriz olmasaydı, 2005 yılındaki 2 milyon 40 bin tonluk rekor 

Erhan Özmen, the Chair of the Turkey Flour Business-
men Federation, considers that the Turkish flour busi-
nessmen have completed the year 2010 ranking at the 
top in regards to foreign currency input and he has stat-
ed that Turkey is exporting quality flour and therefore, 
the price is higher compared to other countries. 

Erhan Özmen, the Chair of the Turkey Flour Businessmen Federa-
tion, considers that the Turkish flour businessmen have complet-
ed the year 2010 ranking at the top in regards to foreign currency 
input and he has stated that Turkey is exporting quality flour and 
therefore, the price is higher compared to other countries. He add-
ed, “Kazakhstan may have exported more flour than us in terms of 
quantity, however, I believe that we are ranking in the first place 
with the foreign currency income that we have obtained for the 
export of over 1 million 800 thousand tons.”

Özmen also made the reminder that Russia stopped their wheat 
export until 2011 June because of drought and that after Russia, 
Ukraine and Kazakhstan had also brought in restrictions for wheat 
export and he expressed that this situation impacted both Turkey 
and the international market. He went on saying that as of 2010 
June the businessmen have had to shift their wheat import to 
the EU and the USA completely. Özmen made the point that this 
caused the export prices to increase by 30 per cent and he also in-
dicated, “In spite of these problems, we estimate the 2010 export 
figure to be over 1 million 800 thousand tons. This had been our 
goal anyway. The growth of our market share in the Far East and 
the growth of our country portfolio in spite of all these troubles 
have been effective in this situation. If there had been no crisis, 
it was estimated that we would be going over the record break-
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rakamını kıracağımızı öngörüyordu. Ancak, biz kaliteli un satıyoruz 
ve fiyatımız biraz yüksek. 2009’da Kazakistan miktar anlamında 
bizden fazla ihraç etmesine karşın döviz bazında bizim getirimiz 
daha yüksekti. Bu yıl da döviz getirisi açısından 2010’da da dünya 
birincisi olduğumuzu düşünüyorum.”

Geçen yıl çok zorlanılan Siri Lanka, Endonezya, Filipinler, Güney 
Kore’de Türkiye’nin kalıcı hale geldiğini açıklayan Özmen, bu ülkel-
erden gelen talebin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Türkiye 2009 yılında 3 milyon 379 bin ton buğday ithalatına karşın, 
1 milyon 807 bin ton un ihracatı gerçekleştirip, 581,4 milyon dolar 
döviz geliri elde etmişti. İhracatçı birlikleri kayıtlarına göre; Ocak-
Ekim dönemindeki un ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,41 artarak 1 milyon 505 bin tondan 1 milyon 571,3 bin 
tona çıktı. 

Kayıtlı döviz geliri ise 498,8 milyon dolardan, yüzde 2,4 azalma 
ile 486 milyon dolara geriledi. Ancak yılsonu itibariyle ihracat 
miktarının 1 milyon 850 bin ton, döviz gelirinin de 600 milyon 
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Aralık 
ayında satışa açılan 610 bin tonluk buğdayın sadece 260 bin tonu 
alıcı buldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nden yapılan 
yazılı kamuoyu açıklamasına göre, 15 Aralık 2010 tarihinde satışa 
açıldığı duyurulan 610 bin ton buğdayın sadece 260 bin tonunun 
alıcı buldu.

Dünya hububat piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalan-
maların Türkiye’deki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve 
yurtiçi piyasa istikrarını korumak amacıyla TMO tarafından belirli 
aralıklarla bir dizi tedbir uygulamaya konulmuştu. 
Bu kapsamda TMO, 15 Aralık 2010 tarihli Kamuoyu Açıklamasın-
da, toplam 610 bin ton buğdayın, kalitelerine göre 525-655 TL/
Ton arasında değişen fiyatlarla satışa açıldığını duyurmuştu. Son 
olarak satışa çıkarılan bu buğdayın 260 bin tonunun alıcı buldu-
ğunu açıklayan TMO, yurtiçi piyasaların düzenlenmesi amacıyla, 
satışı gerçekleşmeyen söz konusu buğdaylar da dahil edilerek, 
önümüzdeki günlerde yine Türkiye geneline yayılmış işyerlerinin 
tamamından, önemli bir miktarda buğdayın daha satışa açılaca-
ğını duyurdu.

According to information provided from Turkish Grain Board, only 
260 thousand tons of the 610 thousand-ton of wheat which was 
opened to sales in December were sold. 

According to the written public statement of General Directorate 
of Turkish Grain Board (TMO), only 260 thousand tons of the 610 
thousand-ton of wheat which was opened to sales in December 
15 were sold. With the aim of minimizing the negative effects of 
the recent fluctuations in world grain markets in Turkey and to 
preserve the domestic market stability, a series of precautions 
were taken by TMO with certain periods.

Within this context, TMO had announced in its Public Statement 
dated December 15, 2010 that a total of 610 thousand tons of 
wheat were opened to sales with prices changing between 525 
and 655 TL/tons according to their quality.  

TMO, which stated that only 260 thousand tons of this wheat 
could be sold, announced that an important amount of wheat 
will again be opened to sales from all of the business enterprises 
spread all over Turkey soon, including the non-sold wheat, with 
the aim of regulating domestic markets. 

ing figure of 2 millions 40 thousand tons in 2005. However, we 
are selling quality flour and our price is somewhat high. In 2009 
Kazakhstan’s export was higher than ours in terms of quantity, but 
our gainings in terms of foreign currency were more. I believe that 
worldwide we are ranking at the top in terms of foreign currency 
profit this year as well.”  Özmen made it public that Turkey has be-
come permanent in Sri Lanka, Indonesia, the Phillippines, South 
Korea where it had been problematic the previous year and he 
said that the demand from these countries is increasing year by 
year.  In 2009 Turkey realized flour export of 1 million 807 thou-
sand tons against 3 million 379 thousand tons of wheat import 
and obtained 581.4 million dollars of foreign currency income. 
According to the records of the exporters’ associations the flour 
export in the January – October term increased by 4.41 per cent 
compared to the same period last year and went up to 1 million 
571.3 thousand tons from 1 million 505 thousand tons. The re-
corded foreign currency income went back to 486 million dollars 
from 498.8 million dollars, by 2.4 per cent decrease. However, as 
of the end of the year it is predicted that the export quantity is 1 
million 850 thousand tons and the currency income is 600 million 
dollars.  
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin verilerine 
göre Gaziantep ve bölge illerden Irak’a 2010 yılında 
gerçekleştirilen 2 milyar 380 milyon 373 bin dolarlık 
ihracatın 582 milyon 328 bin dolarlık kısmını hububat 
ve bakliyat ürünleri oluşturuyor.

Gaziantep ve bölge illerinin 2010 yılında gerçekleştirdikleri ihra-
cata Irak damgasını vurdu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlik-
leri (GAİB) verilerine göre, Gaziantep ve bölge illerinin 5 milyar 
160 milyon 388 bin dolar olarak gerçekleşen 2010 yılı ihracatının 
yaklaşık yarısı (yüzde 46) Irak’a gerçekleştirildi. Irak, 2010 yılında 
da GAİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında açık ara 
liderliğini sürdürdü.

Gaziantep ve bölge illerinden Irak’a, 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ül-
keye yapılan ihracatın yaklaşık 2,5 katı oranında ihracat gerçekleş-
tirildi. 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla AB üyesi ülkelere yapılan 
ihracatta yüzde 19 artış yaşanırken, Irak’a yapılan ihracat ise yüzde 
43 oranında artış yaşandı.

2010 yılında Gaziantep ve bölge illerinden Irak’a yapılan 2 milyar 
380 milyon 373 bin dolarlık ihracatın 582 milyon 328 bin dolarlık 
kısmını hububat ve bakliyat ürünleri oluşturdu. AB üyesi 26 ülkeye 
yapılan ve 985 milyon 83 bin dolarda kalan toplam ihracatın ise 
31 milyon 104 bin dolarlık kısmı hububat ve bakliyat ürünlerinde 
oluşuyor.

In August 2010 Russia had placed a ban on crops export 
until the end of 2010, but they had extended this to 
June 2011. Now  they are lifting the ban on flour export 
in an attempt to prevent that the millers lose more mar-
ket share in the foreign markets. 

In Russia grain production had fallen down due to the fires and 
the drought and therefore they had put a ban on grains export 
until June 30th, 2011, but now they have partly removed the ban 
with the demand of the flour export companies that objected to 
it.  The Russian government is trying to prevent more loss in the 
market share of the millers in the foreign markets by permitting 
flour export as of 1st January. The decision the government has 
taken extends the export ban on wheat, barley, rye and corn to 
June 30th but wheat flour and rye flour have been taken off the 
scope of the ban as of the new year. 

 The Russian Agricultural Association had stated that the country 
had sufficient wheat flour for their own needs and had requested 
that the government would limit the scope of the ban so as not to 
lose on their market shares in the foreign markets. 

The Chair of the Russian Grains Producers Association Pavel Skuri-
hin had made the warning that the grain products that were 6-7 
thousand rubles/ton might go up to 9 thousand rubles/ton (290 
dollars) with an increase of 33 per cent. 





NKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin, çeltik 
üretiminde 920 bin ton ile rekor kırdığı 2010’da, tarihi-
nin en fazla çeltik ve pirinç ithalatını yaptığını söyledi.

Türkiye’de çeltik-pirinç üretimi ve sorunları konusunda 
değerlendirmelerde bulunan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin, çeltik üretiminde 920 bin ton ile 
rekor kırdığı 2010’da, tarihinin en fazla çeltik ve pirinç ithalatını 
yaptığını söyledi.

Türkiye’de 1980’lerde 100 bin ton üretim yapıldığını, kişi başına 3,2 
kilogram (kg) pirinç tüketildiğini belirtirten Doç. Dr. Gaytancıoğlu, 
geçen yıl üretimin 550 bin tona, kişi başına tüketimin ise iki kattan 
fazla artarak, 8-9 kg’a çıktığına işaret etti.

1980’den önceki yıllarda, üretimin yetersiz olmasına karşın, yerli 
üreticinin yüksek gümrük vergileriyle korunduğunu hatırlatan 
Doç. Dr. Gaytancıoğlu, Turgut Özal’ın başlattığı “terbiyevi ithalat” 
politikası ile 1980’lerin ikinci yarısından sonra Türkiye’nin yılda 
130-150 milyon dolar karşılığı 200-300 bin ton pirinç ithal eder 
hale geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin 2007’de 215 bin ton, 2008’de 191 bin ton, 2009’da 212 
bin ton olan pirinç ithalatının, geçen yıl 317 bin tona çıktığına dik-
kati çeken Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, ithalattaki artışın, yurtdışı 
piyasalarda fiyatların düşmesinden kaynaklandığını belirtti. 

Trakya Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 
geliştirilen yüksek verime sahip “Osmancık” tohumunun, 2000’li 
yıllara yaklaşırken tüm çeltik tarlalarında kullanılmaya başlanması 
ile Türkiye’nin neredeyse 10 yıllık bir dönemde pirinç üretimini 
ikiye katladığını anlatan Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, üretimdeki 
önemli artışa rağmen, ithalatın devam etmesi nedeniyle, yerli pi-
rincin fiyatının baskı altında tutulduğuna işaret etti ve Türkiye ta-
rihinin en fazla çeltik ve pirinç ithalatının geçen yıl yapıldığını, 120 
kuruştan açılan piyasanın 80 kuruşa gerilediğini söyledi.

NKU Faculty of Agriculture Department of Agricul-
tural Economy Faculty Member Assoc. Prof. Okan 
Gaytancıoğlu said that the highest amount of rice plant 
and rice importation in Turkey’s history was made in 
2010, when a record was broken in rice plant produc-
tion with 920 thousand tons. 

Namık Kemal University (NKU) Faculty of Agriculture Depart-
ment of Agricultural Economy Faculty Member Assoc. Prof. Okan 
Gaytancıoğlu, which made an evaluation about rice plant and rice 
production and problems in Turkey, said that the highest amount 
of rice plant and rice importation in Turkey’s history was made in 
2010, when a record was broken in rice plant production with 920 
thousand tons.Assoc. Prof. Gaytancıoğlu, who stated that in 1980s, 
100 thousand tons of production was made and 3,2 kilograms 
(kg) of rice was consumed per person, emphasized that produc-
tion rose to 550 thousand tons last year and that consumption 
per person more than doubled and reached 8-9 kg. Assoc. Prof. 
Gaytancıoğlu, who reminded that although production was insuf-
ficient in the years before 1980, domestic consumers were pro-
tected with high custom taxes, said that with the “improvement 
of exportation” which was started by Turgut Özal, turkey started to 
export 200-300 thousand tons of rice corresponding to 130-150 
million dollars after the second half of the 1980s. Stressing that 
turkey’s rice exportation, which was 215 thousand tons in 2007 
and 191 thousand tons in 20008, rose to 317 thousand tons last 
year, Assoc. Prof. Gaytancıoğlu said that the increase in exporta-
tion was resulted from the decrease in prices in foreign markets.  
Assoc. Prof. Okan Gaytancıoğlu said that Turkey doubled its rice 
production in almost a period of 10 years with the use of high-
yield “Osmancık” seed developed by General directorate of Trakya 
Agricultural Research in all rice plant fields towards the 2000s. He 
said that the price of domestic rice is kept under pressure because 
of the continuation of exportation despite the significant increase 
in production and added that the highest amount of rice and rice 
plant importation in Turkey’s history was made last year and that 
the market which was opened at 120 kurus decreased to 80 ku-
rus. 
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Temmuz 2010’da açılan 
Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk tesisi Depocu-
luk A.Ş., hububat sektöründe İMKB modeline geçiş 
çalışmalarını hızlandırdı. Polatlı  Ticaret  Borsası 
Başkanı Yahya Toplu, İMKB benzeri oluşturulacak 
borsada her türlü ürünün alım satımının 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Temmuz 2010’da Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulan Türkiye’nin 
ilk lisanslı depoculuk tesisi Depoculuk A.Ş., Polatlı Ticaret 
Borsası’nda İMKB modeline geçiş çalışmalarını hızlandırdı. Bu 
kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul’da bulunan 
Merkezi Kayıt Kuruluşu yetkililerinden oluşan 12 kişilik bir 
heyet hem Polatlı Ticaret Borsası’nda hem de lisanslı depoculuk 
tesislerinde incelemelerde bulundu. 

İnceleme heyetine bilgi veren Polatlı Ticaret Borsası Başkanı 
Yahya Toplu, Polatlı’ya Türkiye’nin 63 il ve ilçe merkezinden 
hububat getirildiğini, ürün kalitesi yönünden ilçenin iyi du-
rumda olduğunu ifade etti.

Polatlı’da Lisanslı Depoculuk Sistemi’nin bu yıl faaliyete 
geçirilmesinin planlandığını dile getiren Toplu, lisans onayının 
Sanayi Bakanlığı tarafından gerçekleşmesi ile gelişmiş batı ül-
kelerinde olduğu gibi hububatta yeni bir ticaret anlayışının 
gelişeceğini belirterek, “İMKB benzeri oluşturulacak borsada 
her türlü ürünün alım satımı gerçekleştirilecek” dedi. 

“Polatlı’da inşa ettiğimiz 40 bin tonluk hububat silosunu 

Depoculuk A.Ş., which is Turkey’s first licensed warehousing facil-
ity opened in Polatlı district of Ankara in July 2010, gave speed 
to its work regarding transition to ISEM (Istanbul Stock Exchange 
market) model. President of Polatlı Commodity Exchange Yahya 
Toplu said that all kinds of products will be sold and bought in 
the exchange market which will be formed similar to the ISEM 
model. 

Depoculuk A.Ş., which is Turkey’s first licensed warehousing facil-
ity opened in Polatlı district of Ankara in July 2010, gave speed 
to its work regarding transition to ISEM (Istanbul Stock Exchange 
market) model. Within this context, a committee of 12 people 
composed of authorities from the ministry of Industry and Com-
merce and Central Registration Foundation which is in Istanbul 
made investigations both in Polatlı Commodity Exchange and the 
licensed warehousing facilities.  

President of Polatlı Commodity Exchange Yahya Toplu, who pro-
vided information for the investigation committee, stated that 
grain is brought to Polatlı from 63 provincial and district centers 
of Turkey and that the district is in a good condition in terms of 
product quality.  

Toplu, who stated that the Licensed Warehousing System is 
planned to be operated this year in Polatlı, said that with the ap-
proval of the license from the Ministry of Industry, a new under-
standing of trade in grain will be developed like in western coun-
tries and added “All kinds of products will be sold and bought in 
an exchange market which will be formed similar to ISEM”.  Yahya 
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TMO’ya kiraya verdik. Hububat burada tasnif edilerek depo-
lanacak ve hububatın sahibine, ürünün kalitesini, miktarını be-
lirten ve borsalarda alınıp satılabilecek, banka teminatı olarak 
kullanabilecek bir belge verilecek.” diyen Yahya Toplu, hüküme-
tin bu sistemi hasat döneminde Polatlı’dan başlatarak Türkiye 
Borsası’nı oluşturmayı planladığını belirtti.Sistemin, hububat 
ticaretini tüm halka açtığı da belirtildi. 

Sermayesi olan her vatandaşın, aracı firmalarla hububat alım 
satımı yapabileceği belirtildi.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel ve beraberindeki heyet ise 
incelemelerin ardında, 40 bin ton kapasiteli lisanslı depoculuk 
tesislerine tam not verdi. Yücel, hububat sektöründe getirilme-
ye çalışılan yeni sistemin gelişmiş birçok batı ülkesinde bile bu-
lunmadığını belirterek, Türkiye ve Türk tarımı açısından önemli 
bir gelişmenin altyapısını yaptıklarını vurguladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Yakup Engincan ise, İMKB 
bünyesinde 32 milyon alım satım işleminin elektronik ortamda 
gerçekleştiğini belirterek, aynı sistemi Polatlı Lisanslı Depocu-
luk bünyesinde de gerçekleştirmeye çalışacaklarını açıkladı.

Toplu, who said “We rented the 40 thousand tons of grain silo 
which we constructed in Polatlı to TMO. Grain will classified and 
stored here and a document stating the quality and amount of 
the product, which can be traded in exchange markets and which 
can also be used as a bank guarantee will be given to the owner 
of the grain”, stated that the government is planning to create the 
Turkey Exchange market starting from Polatlı in this harvesting 
period.It was also expressed that the system opens grain trade to 
the whole public. It was stated that every citizen with capital can 
buy and sell grain via intermediary firms.  The Ministry of Industry 
and Commerce General Manager of Domestic Trade İsmail Yücel 
and the committee accompanying him gave the licensed ware-
housing facility with 40 thousand tons of capacity full Marks as a 
result of the investigations. 

Expressing that the new system which is tried to be introduced 
into the grain industry does not even exist in many developed 
western countries, Yücel emphasized that they completed the 
infrastructure of an important development for turkey and Turk-
ish agriculture.  General Director of the Central Registration Foun-
dation Yakup Ergincan said that 32 million purchasing and sales 
transactions take place in the electronic environment within the 
body of ISEM and that they will try to implement the same system 
within the body of Polatlı Licensed Warehousing. 



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Pi-
rinç Tebliği, 7 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
landı. Yayımlanan tebliğe göre farklı pirinç türleri birbi-
rine karıştırılarak piyasaya sunulmayacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 7 Ocak 2011’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği ile pirinç çeşitleri, 
pirinçlerin nasıl ambalajlanacağı ve nasıl depolanacağı yeniden 
belirlendi. Yapılan değişiklikle birlikte pirinçler, tane uzunluğuna 
göre uzun taneli pirinç, orta taneli pirinç ve kısa taneli pirinç 
olarak gruplandırılacak ve farklı pirinç çeşitleri, sınıfları, grupları, 
tipleri ve menşei karıştırılarak piyasaya sunulmayacak. Ayrıca pi-
rinçlerin ve kırık pirinçlerin rutubet miktarı ise en fazla yüzde 14.5 
olacak.

Paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan kavuzsuz 
pirinç, değirmenlenmiş pirinç, yarı haşlanmış pirinç ve kırık pirin-
cin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, 
muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu 
ürünlerin özelliklerini belirlemeyi amaçlayan Tebliğ’e göre; pirin-
cin kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olması, acılaşmış, 
ekşimiş, kokuşmuş, küflenmiş olmaması, yabancı bir tat ve koku, 
böcek ve böcek parçalarını, kalıntılarını ve yumurtalarını, hay-
vansal artıklar ve metal parçalarını içermemesi gerekiyor. 

Tebliğ’e göre; farklı pirinç çeşitleri, sınıfları, grupları, tipleri ve 
menşei karıştırılarak piyasaya sunulmayacak. Ürün içerisinde bu-
lunan kırık taneler arasında, kendi çeşidinden başka bir çeşidin 
kırığı olmayacak. Tam değirmenlenmiş pirinç; içerdiği kusurlu 
tane, organik ve inorganik yabancı madde miktarlarına göre 1. 
veya 2. sınıf olarak değerlendirilecek. 

TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE BİR YIL İÇERİSİNDE UYULMALI
Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürün-
leri üreten, satan ve ithal eden işyerleri bu Tebliğ’in yayım tari-
hinden itibaren bir yıl içerisinde, bu Tebliğ hükümlerine uymak 
zorunda olacak. Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında 
yer alan ürünleri üreten, satan ve ithal eden işyerleri, bu Tebliğ 
hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 19 Nisan 2001 tarihli ve 
24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pirinç 
Tebliği hükümleri geçerli olacak.

Turkish Food codex Rice Statement of the Ministry of 
Agriculture and Rural Affairs was published in the Offi-
cial Gazette on January 7, 2011. According to the state-
ment that was published, different types of rice cannot 
be mixed and offered to the market. 

According to the Turkish Food Codex Rice Statement of the Min-
istry of Agriculture and Rural Affairs which was published in the 
Official Gazette on January 7, 2011, rice types, how to pack and 
how to store rice have been determined again. According to the 
changes made, rice will be grouped as long rice, medium-sized rice 
and short rice according to rice length and different rice groups 
cannot be presented into the market by mixing different types, 
classes, groups, types or origins of rice. In addition, the maximum 
moist amount of rice and cracked rice will be 14.5 per cent. Ac-
cording to the statement which aims at determining the features 
of this product so that husked rice, milled rice, parboiled rice and 
cracked rice which is provided for human consumption in pack-
ages or as bulk will be produced, prepared, processed, preserved, 
transported and marketed in conformity with its technique, rice 
shall have its specific color, taste, smell and appearance; it shall 
not be bitter, sour, stinky or moldy and it shall not contain bugs 
or bug parts, remnants or eggs or animal waste or metal parts.  
According to the statement; different types, classes, groups or 
origins of rice cannot be mixed and presented to the market. The 
cracked seeds contained in the product shall not belong to any 
other type of product than rice. Whole milled rice will be classi-
fied as 1st or 2nd class according to the amount of faulty seeds, 
organic and inorganic foreign material it contains.  

PROVISIONS OF THE STATEMENT SHALL BE COMPLIED 
WITH WITHIN ONE YEAR 
Enterprises which still operate and which produce, sell and im-
port the products within the scope of this Statement shall have 
to comply with the provisions of this Statement within one year 
following the publication of this Statement. Until the enterprises 
which still operate and which produce, sell and import the prod-
ucts within the scope of this Statement comply with the provisions 
of this Statement, Turkish Food Codex Rice Statement provisions 
published in the Official Gazette dated April 19, 2001 number 
24378 shall be valid. 
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Dünya üzerinde büyük bir kitle için önemli birer gıda 
maddesi olan bakliyat ürünlerinin dünya genelindeki 
üretimi, 2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyürken, 
2005 yılından bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 
2000 yılı üretimine kadar gerilemiştir. Dünya genel-
indeki bu gerileme bakliyat üretiminde dünyanın ilk 
10 ülkesi olan Türkiye’de de yaşanmış, 2005-2009 yılları 
arasında toplam bakliyat üretimi yaklaşık 350 bin ton 
düşmüştür. 

Bakliyat grubunu oluşturan ürünler, ilk çağlardan beri insanlar 
tarafından kültürü yapılarak üretilen besin gruplarından birisi 
olup, beslenmede büyük önem taşımaktadırlar. Bakliyat grubu 
içerisinde yer alan ve dünya genelinde insan beslenmesinde 
öneme sahip olan ürünler mercimek, nohut, kuru fasulye, bakla, 
bezelye ve börülcedir. Bu altı ürün yemeklik tane baklagiller olarak 
da bilinmektedir.

DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ
Bakliyat üretimi dünya geneline yayılmış olmakla beraber, ülkeler 
genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü üzerinde ihtisaslaşmış-
lardır. Kuru fasulye üretimi Asya ve Amerika ülkelerinde, nohut 
üretimi Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinde, bakla üretimi Asya, 
Afrika ve Avrupa ülkelerinde, mercimek üretimi Amerika ve Asya 
ülkelerinde, börülce üretimi Afrika ülkelerinde, bezelye üretimi ise 
Avrupa ve Amerika ülkelerinde yoğunluk kazanmıştır.

2000’li yılların başında 55 milyon ton olan dünya bakliyat üretimi, 
FAO verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 55,8 milyon ton, 2008 
yılında ise 60 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. 2000 - 2005 
arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen bakla üretimi, 2005 yılından 
bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000 yılı üretimine 
yaklaşmıştır. Bakliyat üretimindeki bu azalışın çeşitli nedenleri 
vardır. ABD’de sübvansiyonların arttırılması sonucu Kanada’da 
üreticilerin risk almak istemeyip mercimek üretimlerini kısmaları 
ve Kuzey Amerika’da üreticilerin kuru fasulye yetiştirmeye istekli 
olmamaları, Avustralya ve Türkiye’de görülen kuraklık ve fiyatların 
düşük seviyelerde seyretmesi bu nedenler arasında sayılmaktadır. 
Dünya bakliyat üretimindeki azalmada, verimlilikte görülen 
azalmanın da etkisi bulunmaktadır. Dünya bakliyat üretiminde 
verim 2007 yılında yüzde 5 azalmıştır. Bu azalma özellikle Afrika 
ülkelerinden kaynaklanmaktadır (- %15,6).  Gelişmiş ülkelerin 
üretim verimliliği,  gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha fazladır. 
Amerika kıtasında verimlilik hektar başına yaklaşık 1.168 kg iken, 
Afrika kıtasında 475 kg’dır. 

BAKLİYAT ÜRETİMİNDE ÜRÜNLERE GÖRE DURUM
Dünyada en fazla yetiştirilen bakliyat türü kuru fasulye olup, börül-
ceyle birlikte kuru fasulyenin toplam üretimi 2005 yılında yaklaşık 
23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında 18,3 milyon 
ton olarak açıklanan kuru fasulye üretimini, yine aynı dönemde 
9,6 milyon ton ile nohut, 9,2 milyon ton ile bezelye takip etme-
ktedir. Bakla ve mercimek ise bu ürünlerden sonra gelmektedir. 
2005 yılında bakla üretimi 4,3 milyon ton, mercimek üretimi ise 
4,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 üretim miktarları ile 
kuru fasulye dünya bakliyat üretim miktarının yüzde 35’ini, nohut 
ve bezelye ise yüzde 18’ini oluşturmaktadır.

While the worldwide production of pulses - which are 
one of the most important foodstuffs for a big mass in 
the world – increased constantly in 5 years between 
2000 and 2005, it started to decrease since 2005 and 
it declined to the degree of the year 2000 in 2007. This 
worldwide decline occurred in Turkey - which is one of 
the top 10 pulses producer countries - and its total puls-
es production decreased roughly 350,000 tons. 

Throughout history, the productions of pulses constitute one of 
the nutrition groups which are cultivated and produced by peo-
ple. The productions which are in the pulses group and are impor-
tant worldwide for people, are lentil, chickpea, dry bean, broad 
bean, pea and kidney bean. These six products are also known as 
edible pulses.

WORLD PULSES PRODUCTION
Although the pulses production is worldwide, the countries gen-
erally have specialized in one or two kind of pulses productions. 
The dry bean production is more widespread in the Asian and 
American countries; the chickpea production in the Asian, African 
and American countries; the broad bean production in the Asian, 
African and European countries; the lentil production in the Asian 
and American countries; the kidney bean production in the Afri-
can countries; the pea production in the European and American 
countries. According to the data of FAO, the world pulses pro-
duction which is 55 million tons in the beginning of 2000s was 
approximately 55.8 million tons in 2007 and was more than 60 
million tons in 2008. The broad bean production which increased 
constantly in 5 years between 2000 and 2005 started to decrease 
since 2005 and it declined to the degree of the year 2000 in 2007. 
There are a lot of reasons behind this decline in the pulses produc-
tion. That the Canadian producers reduced the lentil production 
not to take risk because of the increased subventions in USA; that 
the North American producers didn’t will to produce dry beans; 
the drought in Turkey and in Australia; the low price are among 
the reasons. The decrease in fertility had also effect on the decline 
of the world pulses production. In 2007, the fertility in the world 
pulses production decreased 5 per cent. This decrease resulted 
from the African countries (-15.6%). The fertility of the developed 
countries is more than the developing countries. While the fertil-
ity per hectare in the American continent is approximately 1.168 
kg, it is 475 kg in the African continent.

SITUATION IN THE PULSES PRODUCTION, ACCORDING 
TO THE PRODUCTIONS 
The most cultivated pulses production in the world is dry bean 
and in 2005 its production with the kidney bean production was 
roughly 23 million tons. In 2007, the dry bean production was 18.3 
million tons; it was followed, in the same period, by the chickpea 
production with 9.6 million tons and by the pea production with 
9.2 million tons. The broad bean and the lentil followed these 
products. In 2005, the broad bean production was 4.3 million 
tons and the lentil production was 4.1 million tons. With the 2007 
production quantities, the dry bean constitutes 35% of the world 
pulses production quantity; the chickpea and the pea constitute 
18% of it.  
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PRODUCTION OF PULSES ACCORDING TO COUNTRIES
With its 25% pulses production rate in the worldwide production, 

India ranges first among 
the countries; this coun-
try is followed by Canada, 
People’s Republic of China 
and Brazil. The place of 
Turkey in the worldwide 
pulses production changes 
between 8 and 10.

India
In India, there is a 4% de-
cline in the cultivation 
areas of pulses. A decline 
is expected in the pulses 
consumption per capita in 

India. It is estimated that in 2010, average pulses consumption per 
capita is 10 kg per year. While the annual per capita consumption 
was 27.3 kg between 1958 and 1959, the consumption in the re-
cent years has become 12.7 kg by decreasing 53%. The expected 

reason in the consumption 
is the decrease of the pro-
duction and the increase in 
prices. The fact that the In-
dian National Food Security 
Unit hasn’t taken measure 
to increase the production 
of pulses is pointed out as a 
primary reason. During the 
“Green Revolution” which 
started in 1967, the Unit 
focused on the production 
of wheat, rice and corn; and 
the fertility of these prod-
ucts caused to an increase 
in the prices of the pulses. 

The cumulative annual growth since 1967 has been 1.14% for 
pulses, but 2.8% for wheat, 2.23% for rice, 1.88% for oily seeds, 
1.7% for corn. In this respect, the Indian National Food Security 
Unit intends to increase the production of pulses 2 million tons in 
2011 by increasing the cultivated areas end the fertility.

As a result, the production of pulses has showed a little growth 
(0.9%) in the past five years. So, the importation has become an 
important subject because of the deficit of pulses in the country.
Parallel to the increase in the population, a 10.76% increase in the 
import of pulses comes into question.

China
There is a decrease in the dry bean cultivation areas in China 
which concentrated on cultivating oily seeds in the recent years. 
When the prices of pulses decreased as a result of the global crisis, 
the producers couldn’t sell their products. Therefore, a decrease in 
the cultivation of pulses is expected in the new season. That the 
import rate of dry bean of China decreased 22.7% in the last two 
months of 2008 is remarkable.

ÜLKELER BAZINDA BAKLİYAT ÜRETİMİ
Ülkeler itibariyle dünya bakliyat üretiminde yaklaşık yüzde 25’lik 
payla Hindistan ilk sırayı 
almakta, bu ülkeyi ise Kan-
ada, Çin Halk Cumhuriyeti 
ve Brezilya takip etmektedir. 
Türkiye’nin dünya bakliyat 
üretimindeki yeri ise yıllara 
göre 8.’lik ile 10.’luk arasında 
değişmektedir.

Hindistan
Hindistan’da bakliyat 
ekim alanlarında yüzde 
4 gerileme söz konusu. 
Hindistan’da kişi başı bak-
liyat tüketiminde azalma 
beklenmektedir. 

2010 yılında kişi başı yıllık ortalama bakliyat tüketiminin 10 kg 
olduğu tahmin ediliyor. Ortalama yıllık kişi başı bakliyat tüketi-
mi 1958-1959 yılları 
arasında 27,3 kg iken son 
yıllarda tüketim yüzde 53 
azalarak 12,7 kg olmuştur. 
Tüketimde öngörülen 
azalmanın nedeni; üretim-
deki azalma ve artan 
fiyatlardır. Başlıca neden 
olarak, Hindistan Ulusal 
Gıda Güvenlik Birimi’nin 
bakliyat üretimini arttıracak 
önlemler almaması göster-
ilmektedir.  Birimin, 1967 yılı 
nda başlayan “Yeşil Devrim” 
sırasında buğday, pirinç ve 
darı üretimine odaklan- 
ması nedeniyle bu ürünlerin veriminin, bakliyatın pahalanmasına 
yol açmıştır.  
1967 yılından bu yana kümülatif yıllık büyüme bakliyatta yüzde 
1,14 olmuş fakat buğdayda yüzde 2,8, pirinçte yüzde 2,23, 
yağlı tohumlarda yüzde 1,88 ve darıda yüzde 1,7 oranlarında 
büyümüştür. Bu bakımdan Hindistan Ulusal Gıda Güvenlik Birimi, 
2011 yılında bakliyat üretimini; ekili alanları ve verimi arttırmak 
yoluyla 2 milyon ton arttırmayı amaçlamaktadır. 

Sonuç olarak bakliyat üretimi son beş yıldır düşük büyüme (%0,9) 
göstermektedir.  Bu nedenle, ülkede bakliyat açığı bulunduğundan 
ithalat önem kazanmıştır. Nüfus artışı ile birlikte bakliyat ithalatında 
yüzde 10,76’lık bir artış söz konusudur. 

Çin
Son yıllarda  yağlı tohumlar üretimine ağırlık veren Çin’de, fasulye 
ekim alanlarında daralma söz konusudur. Global kriz ile birlikte 
bakliyat ürünlerinin fiyatı düşünce, üretici ürünü satamamıştır. 

Bu nedenle yeni sezonda bakliyat ekiminde azalma beklenmek-
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tedir. 2008’in son iki ayında Çin’in fasulye ihracatının yüzde 22.7 
oranında gerilemesi dikkat çekicidir.

Kanada
Geniş ekim alanlarına sahip Kanada, son yıllarda bakliyat çeşitleri 
üretimine büyük önem vererek ekim alanlarını devamlı artıran ülke 
oldu. Dünya piyasasında bakliyatın başlıca ana çeşitleri olan fasu-
lye, bezelye, nohut ve mercimekte Kanada çok önemli bir üretici 
durumunda.Kanada’nın 2008-2009 sezonu fasulye üretimi 240 bin 
ton, ihracatı 220 bin ton olarak; aynı dönemde nohut üretimi 150 
bin ton, ihracatı 85 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. 
2008-2009 sezonunda 
ürettiği 3 milyon 200 
bin ton bezelyenin 2 
milyon 300 bin tonunu 
ihraç eden Kanada’da 
mercimek tüketi çok 
sınırlı olduğu için aynı 
dönemde üretilen 681 
bin ton mercimeğin (yeşil 
ve kırmızı toplam) 575 
bin tonu ihraç edilmiştir. 
2009-2010 dönemi için 
de Kanada’nın kuru fasu-
lye ve bezelye ekim alanlarında bir azalma, buna karşılık nohut ve 
mercimek alanlarında artış olduğu tahmin edilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde endüstri için bakliyat ihracatı özel 
bir önem taşıyor. 2007-2008 sezonunda ABD’de fasulye üretimi 
727 bin ton, ihracat hacmi 561 bin ton olarak gerçekleşti. Ürettiği 
fasulyenin yüzde 77’sini ihraç eden ABD, aynı sezonda 154 bin ton 
mercimek üretiminin 132 bin tonunu ihraç etmiştir. Yaklaşık 70 bin 
ton nohut üretiminin de ise üçte biri ihraç edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2009 sezonunda bakliyatın her 
çeşidi ile ilgili ekim alanlarında artış olduğu tahmin edilmektedir. 

DÜNYA BAKLİYAT 
TİCARETİ
Dünya bakliyat ticareti 
2007 yılında değer bazına 
5,1 milyar Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Miktar 
olarak da son beş yılda 
yüzde 6 artan dünya bak-
liyat ticareti, 2007 yılında 
10,2 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Dünya bak-
liyat ihracatında yüzde 37 
ile bezelye en büyük paya 
sahiptir.
Dünya bakliyat ticaretine ithalat ve ihracat bazında bakıldığında 
ise; 2007 yılı verilerine göre ihracat miktar olarak 10.283 bin ton 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 2006 yılında yemeklik tane baklagiller-
in dünya ihracatı değer bazında dikkate alındığında; 1.298 milyon 
Dolar ile kuru fasulyenin en yüksek ihraç değerine sahip olan ürün 

Canada
Canada which has vast cultivation areas has attached tremendous 
importance in recent years to the production of pulses types and 
has become a country which has increased constantly its cultiva-
tion areas. In the world, Canada is an important producer of dry 
bean, pea, chickpea and lentil which are the main types of puls-
es.
In 2008-2009 season, Canada’s dry bean production was 240,000 
tons, its export was 220,000 tons; and in the same season the 

chickpea production 
was 150,000 tons, its 
export was 85,000 tons. 
Canada - which export-
ed 2,300,000 tons of 
3,200,000 tons of pea it 
produced in the 2008-
2009 season – exported 
575,000 tons of 681,000 
tons of lentil (red and 
green) it produced in the 
same season, because of 
the limited consumption 
of lentil. It is estimated 
that in 2009-2010 pe-
riod, there is a decrease 

in Canada’s dry bean and pea cultivation areas, and an increase in 
its chickpea and lentil areas 

United States of America
In United States of America, the exportation of pulses for indus-
try has a special importance. In 2007-2008 season, America’s dry 
bean production was 727,000 tons, its export volume was 561,000 
tons. USA - which exported 77% of the dry bean it produced - ex-
ported 132,000 tons of 154,000 tons of lentil it produced in the 
same season. One third of its total chickpea production that was 
about 70,000 tons was exported. It is estimated that in 2009 sea-
son, there was an increase in the cultivation areas in America con-

cerning all kind of pulses. 

WORLD PULSES TRADE
The world’s pulses trade 
was 5.1 billion dollar on the 
basis of value in 2007. The 
world’s pulses trade quan-
tity increased 6% and in 
2007 its quantity was 10.2 
million tons. The pea has 
the biggest portion in the 
world’s pulses exportation 
with its rate of 37%. When 
the world’s pulses trade is 

observed on the basis of exportation and importation, according 
to the data of 2007 the exportation was 10.283 tons. When the 
world’s exportation of edible pulses in 2006 are considered on the 
basis of value, the dry bean was the product that had the peak 
exportation value and it was followed by the pea with its value of 
880 million dollars. That the pea’s quantity is more than the dry 
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olduğu ve kuru fasulyeyi 880 milyon Dolarlık değeriyle bezelyenin 
takip ettiği görülmektedir. Miktar olarak bezelye kuru fasulyeden 
daha yüksek paya sahip olmasına rağmen, ortalama bezelye ih-
raç fiyatlarının kuru fasulyeden oldukça düşük oluşu, değer olarak 
kuru fasulyeyi ön plana çıkarmaktadır. Bezelyeden sonra en yük-
sek ihraç değerine sahip ürünler mercimek, nohut ve bakla şeklin-
de sıralanmaktadır.

Dünya bakliyat ithalatı da 
2006 yılında miktar olarak 
9.416 bin ton, değer olarak 
da 3.650 milyon Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Değer 
olarak dünya ithalatına 
konu olan en önemli ürün 
kuru fasulye olup, bu ürünü 
yine bezelye takip etmekte-
dir.
Dünya bakliyat üretiminin 
yüzde 80-85’i iç piyasalar-
da tüketilmekte, yüzde 10-
15’lik kısım ise uluslararası 
ticarete konu olmaktadır. Dünya bakliyat ihracatında en önemli 
ülke Kanada’dır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bakliyat üretimini 
önemli ölçüde artıran Kanada üretim artışına paralel olarak önem-

li bir ihracatçı olmuştur. 2006 yılı verilerine göre Kanada’nın dünya 
ihracatındaki payı yüzde 25,4’dür. 
Kanada’dan sonra ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ülkeleri sıra-
sıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya ve Türkiye takip etmektedir. 
Dünya ihracatında 5. sırada yer alan Türkiye’nin payı yüzde 6,7’dir.
2006 yılıverilerine göre Hindistan en büyük ithalat-
çı ülke olup, dünya ithalatının yüzde10’unu gerçekleştir-
miştir. Hindistan’ı yüzde 6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik payları 
ile İspanya ve ABD takip etmektedir. Türkiye’nin ise dünya ithala-
tındaki payı miktar olarak yüzde 1,7’dir.

bean’s quantity features the dry bean on the basis of value. The 
products that follow the pea in the matter of having the peak ex-
portation value are lentil, chickpea and broad bean.

The world’s pulses exportation was 9.416.000 tons as a quantity 
and 3.650 million dollars as a value in 2006. The dry bean was the 
product that is a world’s exportation subject in the matter of val-

ue and it is followed by the 
pea again.
80-85% of world’s pulses 
production is consumed 
in the internal market and 
a quantity of 10-15% is a 
subject of international 
trade. 

Canada is the most impor-
tant market in the world’s 
pulses exportation. Canada 
which has increased signifi-
cantly its pulses production 
especially after the 1990s, 

has become an important exporter, parallel to the increase of the 
production. According to the data of 2006, the portion of Canada 
in the world’s exportation is 25.4%. The USA ranges second as a 

big exporter following Canada and these countries followed by 
the People’s Republic of China, Australia and Turkey in the given 
order. The portion of Turkey which ranges fifth in the world’s ex-
portation, is 6.7%.

According to the data of 2006, India was the biggest importer 
country and its import rate was 10% in the world’s total importa-
tion. India is followed by Pakistan with the portion of 6%, Spain 
and the USA with the portion of 5%. Turkey’s portion as a quantity 
in the world’s importation is 1.7%.
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 TÜRKİYE’DE BAKLİYAT ÜRETİMİ
Bakliyat üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan 
Türkiye’de, bakliyat üretim alanlarında son yıllarda ciddi bir daral-
ma var. 2005 yılında 1 milyon 433 bin ton olan toplam bakliyat 
üretimi 2009 yılında 1 milyon 101 bin tona gerilemiştir. En yük-
sek düşüş ise kuraklığın da etkisiyle 2008 yılında yaşandı. 2008’de 
Türkiye’nin toplam bakliyat üretimi son yılların en düşük seviyesi 
olan 855 bin tona düştü.

Bakliyat olarak tabir edilen 
altı yemeklik tane baklagil 
içerisinde üretim miktarı 
ve ekilen alan itibariyle ilk 
sırada yer alan nohutta, 
2005 yılında 5 milyon 578 
bin dekar olan ekilen alan, 
2009 yılında 4 milyon 559 
bin dekara gerilemiş; üretim 
ise aynı dönemlerde 600 
bin tondan 562 bin tona 
düşmüştür.

Türkiye’de 2005 yılında 4 
milyon 399 bin dekarlık ekim 
alanıyla nohutu takip eden 
ikinci önemli bakliyat ürünü 
olan mercimekte de benzer 
bir düşüş yaşanmıştır.  Mer-
cimek ekim alanı yaklaşık 2 
milyon dekarın üzerinde bir 
gerileme göstererek 2009 
yılında 2 milyon 149 bin dekara; üretim miktarı ise 570 bin ton-
dan 302 bin tona düşmüştür. Aynı dönemler arasında kuru fasulye 
ekim alanı  1 milyon 412 bin dekardan 949 bin dekara; üretimi de 
210 bin tondan 181 tona gerilemiştir.  2010 yılına dair net veriler 
olmamakla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık 2010 tari-
hli bülteninde, baklagillerin 
tahmini üretim miktarları; 
kuru fasulyede yüzde 13,3, 
kırmızı mercimekte yüzde 
53,4 oranında artış, nohut-
ta ise yüzde 5,8 oranında 
azalış olarak belirtilmiştir.

Türkiye’de bakliyat üretimi 
ülke geneline yayılmış ol-
makla beraber Güneydoğu 
Anadolu, Orta Anadolu 
ve geçit bölgeleri ile Mar-
mara Bölgesi’nin güneyi 
üretimin en yoğun olduğu 
bölgelerdir. 

Genel olarak; kırmızı mercimek Güneydoğu’da, yeşil mercimek, 
nohut ve kuru fasulye Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde, bakla 
Ege ve Güney Marmara’da, bezelye ise Orta Anadolu ve Marmara’da 
en fazla yetiştirilmektedir.

PULSES PRODUCTION IN TURKEY
In Turkey which is among the top 10 countries in the world in 
the pulses production, there has been a significant decrease in 
the pulses cultivation areas. The total pulses production that was 
1.433.000 tons in 2005, decreased, in 2009, to 1.101.000 tons. The 
biggest decrease was in 2008 as a result of the drought. In 2008, 
Turkey’s total pulses production decreased to 855.000 tons that 

is the lowest rate in the re-
cent years.
For chickpea, which ranks 
first among the six edible 
legumes which are defined 
as pulses, cultivation areas 
which were 5 million 578 
thousand decares in 2005 
decreased to 4 million 559 
thousand decares in 2009 
and in the same period, 
production decreased from 
600 thousand tons to 562 
thousand tons. 
There was a similar decline 
in the lentil which ranges 
second as an important 
pulses production follow-
ing the chickpea with its 
4.399.000 decares of cul-
tivation areas in 2005 in 
Turkey. The lentil cultiva-
tion areas decreased more 
than 2 million decares and 

in 2009 it decreased to 2.149.000 decares; its production quan-
tity decreased from 570.000 tons to 302.000 tons. In the same 
periods, the dry bean cultivation areas decreased from 1.412.000 
decares to 949.000 decares; and its production decreased from 
210.000 tons to 181.000 tons. Although there are is not net in-

formation about the year 
2010, estimated pulses 
production amounts were 
stated as 13,3% increase in 
dry beans, 53,4% increase 
in red lentil and 5,8% de-
crease in chickpea in the 
December 2010 bulletin of 
Turkish Statistical Institute. 

Pulses production in Turkey 
is spread throughout the 
country but South-eastern 
Anatolia, Central Anatolia 
and transition regions and 
the South of Marmara re-

gion are areas where production is the most widespread. General-
ly;  red lentil is produced in the South-eastern Anatolia, green len-
til, chickpea and dry beans are produced in Central Anatolia and 
transition areas, broad beans in the Aegean Region and Southern 
Marmara and pea in Central Anatolia and Marmara the most. 
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TÜRKİYE’NİN BAKLİYAT İTHALATI
Türkiye’de bakliyattaki üretim düşüşüne bağlı olarak ihracat 
azalırken, ithalat artıyor. Türkiye özellikle 1997 yılından itibar-
en önemli miktarlarda bakliyat ithal etmiştir. 1994 yılına kadar 
Türkiye’nin bakliyat ithalatının hemen hemen tamamını kuru fa-
sulye oluştururken, 1994 yılından itibaren yeşil mercimek, 1997 
yılından itibaren de nohut ve kırmızı mercimek ithalatı önemli 
ölçüde artış göstermiştir. 

2000 yılında 78 milyon Dolara ulaşan bakliyat ithalatı, 2003 yılına 
kadar azalma göstererek 14 milyon dolara gerilemiş, ancak daha 
sonraki yıllarda sürekli artış göstererek 2007 yılında 90 bin 429 
tonluk ithalatla 78,7 milyon dolara; 2008 yılında ise 273 bin tonluk 
ithalatla 333 milyon dolar gibi rekor düzeye ulaşmıştır.

Türkiye’nin bakliyat dış ticaretinde ithalat ilk kez 2008 yılında ih-
racatın üzerinde gerçekleşmiş ve 2008 yılında Türkiye 146 milyon 
dolarlık açık vermiştir. 

Türkiye’nin 2007 yılı ithalatının yüzde 48,8’ini kuru fasulye, 
yüzde 8,72’sini kırmızı mercimek, yüzde 14,7’sini yeşil mercimek, 
yüzde 5,5’ini de nohut ithalatı oluştururken; 2008 yılı ithalatının 
yüzde 66,9’unu kırmızı mercimek, yüzde 16,9’unu kuru fasulye, 
yüzde 6,4’ünü yeşil mercimek, yüzde 2,7’sini de nohut ithalatı 
oluşturmuştur. 2008 yılında Türkiye’nin bakliyat ithalatının maksi-
mum düzeyde gerçekleşmesinde, söz konusu yılda kırmızı merci-
mek üretiminin önemli ölçüde azalması etken olmuştur.

TÜRKİYE’NİN BAKLİYAT İHRACATI
Özellikle 1980 yılından itibaren üretimde görülen artışlar netices-
inde Türkiye’nin bakliyat ihracatı da önemli ölçüde artış göstermiş, 
1990 yılında 300 milyon doların üzerine çıkan ihracat değeriyle 
Türkiye dünyanın en büyük bakliyat ihracatçısı olmuştur. Daha 

TURKEY’S PULSES IMPORTATION
Depending on the decrease in pulses production in Turkey, expor-
tation decreases and importation increases. Especially since 1997, 
Turkey has imported an important amount of pulses. While until 
the year 1994, almost all of Turkey’s pulses importation was consti-
tuted by dry beans, importation of green lentils started to exhibit 
a significant increase starting in 1994 and chickpea and red lentil 
importation increased significantly as of 1997. 

Pulses importation, which reached 78 million dollars in 2000, de-
creased to 14 million dollars until 2003 but in the following years, 
it continuously increased and reached 78,7 million dollars in 2007 
with 90 thousand 429 tons of importation and reached a record 
level like 333 million dollars in 2008 with an importation of 273 

thousand tons. 
In Turkey’s foreign trade of pulses, importation first exceeded ex-
portation in 2008, when Turkey had a deficit of 146 million dol-
lars.  
In 2007, 48,8% of Turkey’s importation was composed of dry beans, 
8,72% was red lentil, 14,7% was green lentil and 5,5% was chick-
pea. In 2008, 66,9% of importation was red lentil, 16,9% was dry 
beans, 6,4% was green lentil and 2,7 % was chickpea. The tremen-
dous decrease in red lentil production in 2008 was an important 
factor which contributed to Turkey’s pulses importation reaching 
a maximum level in that year. 

TURKEY’S PULSES EXPORTATION
Especially since 1980, Turkey’s pulses exportation has increased 
significantly as a result of the increases observed in the produc-
tion, and in 1990 Turkey became the biggest pulses exporter in 
the world with its exportation value which was more than 300 mil-
lion dollars. The pulses exportation that fluctuated and generally 
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sonraki yıllarda dalgalanma gösteren ve genel olarak bir azalma 
seyri gösteren bakliyat ihracatı, 2004 yılı itibariyle 167 milyon 
Dolar, 2005 yılında 158 milyon dolar, 2006 yılında 248 milyon 
dolar, 2007 yılında 189 milyon dolar, 2008 yılında ise 187 mily-
on dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı Birliklerinin kayıtlarına 
göre 2009/10 döneminde

Türkiye’nin organik bakliyat ihracatı da söz konusudur. Ancak 
Türkiye’de konvansiyonel olarak üretilen bakliyat ürünleri de 
genel olarak organiğe yakın bir şekilde üretilmektedir. Özellikle 
gelişmiş ülkelerden kaynaklanan organik bakliyat talepleri artış 
göstermekle beraber, bu talepteki artış diğer organik olarak 
üretilen ürünlere nispetle düşük kalmaktadır.

Türkiye’nin bakliyat ihracatında genel olarak Ortadoğu ülkeleri, 
Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri 
ilk sıraları almaktadır. 2008 yılı itibariyle Türkiye’den bakliyat 
ihracatı gerçekleştirilen ülke sayısı 80’in üzerinde olup, Türkiye’nin 
en önemli pazarları Sri Lanka, Irak, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Suudi 
Arabistan, Almanya ve Ürdün’dür. Doğu Avrupa ülkeleri, Güney 
Amerika ülkeleri, Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhu-
riyetleri Türkiye için potansiyel arz eden ülkeler olarak görülmek-
tedir. 

decreased in the following years, was 167 million dollars in 2004, 
158 million dollars in 2005, 248 million dollars in 2006, 189 mil-
lion dollars in 2007, 187 million dollar in 2008. According to the 
recordings of the Unions of Exporters, in 2009/10 period, there is 
an organic pulses exportation. 

However, the pulses products that are produced conventionally 
are also produced like the organic way. While the demand of or-
ganic pulses having its source in the developed countries has in-
creased, the increase of this demand is low in comparison with 
the other organically cultivated products.

The Middle-East countries, the West European countries, the 
North African countries and the South Asian countries range first 
generally in the Turkey’s pulses exportation. 

In 2008, the number of countries which imported pulses prod-
ucts from Turkey was more than 80, Turkey’s most important 
markets are Sri Lanka, Iraq, Kuwait, Egypt, England, Saudi Arabia, 
Germany and Jordan. The East European countries, the South 
American countries, Russia and the Middle Asia Turkish Repub-
lics are considered as potential markets.



Chairman of the Board of Directors of PAKDER M. Tevfik 
Dinçer, who said that in turkey’s pulses foreign trade, 
importation first exceeded exportation in 2008 and 
that Turkey had a deficit of 146 million dollars that year, 
emphasized that the main target for reducing pulses 
importation should be a planned, competitive and ef-
fective production.
 
While dry beans used to constitute an important part of our im-
portation until the year 1994, our green lentil importation started 
to increase significantly as of 1994 and our chickpea and red lentil 
importation started to increase as of 1997. 

Turkey, which is among the first 10 countries in the world in pulses 
production, experienced a serious decrease in its pulses produc-
tion in recent years due to draught. As a consequence, Turkey 
shifted from the position of a pulses exporting country to a posi-
tion of pulses importing country.  

Chairman of the Board of Directors of the Association of agricul-
tural products, Grain, Pulses Processing and Packaging Industri-
alists (PAKDER) Mehmet Tevfik Dinçer, who said that a decrease 
in turkey’s pulses importation can only be achieved with a fully 
planned, competitive and effective production policy, answered 
the questions of our magazine about the developments in Turkish 
and world pulses industries. 

Mr. Dinçer, could you please first give some information about 
the recent state of pulses production of our country? There was 
a degree of recession in pulses production in the past few years 
because of the draught. What is the situation in this season? Are 
there any supply problems?  

Türkiye’nin bakliyat dış ticaretinde, ithalatın ilk kez 2008 
yılında ihracatın üzerinde gerçekleştiğini ve bu yılda 
Türkiye’nin 146 milyon Dolarlık açık verdiğini söyleyen 
PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Tevfik DİNÇER, bak-
liyat ithalatının azaltılması için ana hedefin planlı, reka-
betçi ve verimli bir üretim olması gerektiğini vurguladı.
 
Dünya bakliyat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye’de, 
son yıllarda kuraklık gibi nedenlerden dolayı bakliyat üretiminde 
ciddi bir düşüş yaşandı. Böylece Türkiye bakliyat ihracatçısı bir 
ülke konumundan ithalatçı konumuna geçti. 

Türkiye’nin bakliyat ithalatının azaltılmasının tamamen planlı, re-
kabetçi ve verimli bir üretim politikası ile mümkün olacağını söy-
leyen Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sana-
yicileri Derneği (PAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik 
DİNÇER, Türkiye ve dünya bakliyat sektöründeki gelişmelerle ilgili 
dergimizin sorularını yanıtladı.

Tevfik Bey, öncelikle ülkemizin bakliyat ürünleri üretimiyle ilgili 
son durum hakkında bilgi verir misiniz? Önceki yıllarda kuraklık 
gibi nedenlerden dolayı bakliyat üretiminde bir miktar gerile-
me yaşanmıştı. Bu sezonda durum nedir? Arzla ilgili herhangi 
bir sıkıntı var mı? 
Genel olarak baklagillerin üretiminde, sadece yeşil mercimek, bar-
bunya fasulye ve kırmızı mercimek üretimlerinin dışındaki diğer 
tarımsal üretimler çok fazla olumsuz etkilenmemişlerdir. Ama 
bu ürünlerde sizin de belirttiğiniz gibi 2009 yılındaki rekolteleri-
miz maalesef daha önceki yıllardaki üretimlerimizin altında 
gerçekleşmişlerdir. Bu olumsuz gelişmelerin nedeni olarak da 
kuraklık faktörü gösterilebilir. Ancak diğer taraftan da buğday ve 
pirinç rekoltelerimizde artış yaşanmıştır.
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Generally, agricultural productions other than green lentil, red-
dish bean and red lentil production were not affected so nega-
tively. But in these productions, our 2009 harvest was unfortu-
nately below our production amounts in previous years, as you 
also stated.  The factor of draught can be shown as the reason for 
these negative developments. But on the other hand, there has 
been an increase in our wheat and rice harvests. 

We saw that in green lentil and reddish bean, low harvest con-
tinued like in the previous years and there was no change. In the 
previous year, there was a serious price increase in wheat-based 
production, for example in cracked wheat. However, the prices 
have fallen this year because of the increase in wheat harvests 
this year. 

As the pulses industry, the year was sometimes inactive and some-
times active on a seasonal basis. For instance, the market was par-
tially inactive before the month of Ramadan but from Ramadan 
until now, activity continues because of the rise in world prices. 
Rice production in our country increases every year when com-
pared to previous years despite the factor of draught and the 
amount imported from abroad decreases. Our rice production is 
around 480 thousand tons and our consumption is around 550-
600 thousand tons. Therefore, the insufficient amount is imported 
from abroad.  

For red lentil, our average production is estimated as 500 thou-
sand tons and our consumption around 300 thousand tons for 
2007. We used to export our consumption surplus of red lentil but 
since the South-eastern Anatolian region was affected very badly 
from the draught in 2008, our production loss compared to the 
past was around 200 thousand tons. As a result, we have shifted 
to the position of an importing country of a product which used 
to be an important item of exportation for us. However, our 2010 
production increased again thanks to the precautions taken and 
our deficit has been covered up to an important extent. 

Unfortunately, a similar situation is also valid for green lentil. It is 
estimated that our production of this product is around 18 thou-
sand tons and the consumption deficit is provided with importa-
tion. There was also a loss of yield in our chickpea production. I 
can say that we have problems this year in this product, whose 
production is estimated around 550 thousand tons in 2009. It is 
said that our approximate production of white bean and reddish 
bean is 220 tons. Our consumption is estimated around 250 thou-
sand tons, and the deficit is provided with importation.

In our country, wheat-based products are more widely used in nu-
trition. In this respect, wheat production constitutes a very impor-
tant subject for our country. It is said that our wheat production 
is around 20 million tons this year. The raw material of cracked 
wheat which is also sold in the pulses industry is wheat. Thus, 
since we do not have any problems in wheat production for now, 
there are also no problems in cracked wheat production. Despite 
the crisis in 2009, the increase of harvest in wheat prevented a 
significant price increase in cracked wheat.  Our country has a very 
important geographical position and resources. In this process of 

Yeşil mercimekte ve barbunya fasulyede, geçen yıllarda olduğu 
gibi düşük rekoltelerin devam ettiğine ve değişiklik olmadığına 
tanık olduk. Daha önceki yıl, özellikle buğdaya dayalı ürünlerde, 
örneğin bulgurda ciddi fiyat artışları oldu fakat bu yıl buğday re-
koltelerindeki artıştan dolayı geçen yıla nazaran fiyatlarda düşüşler 
yaşanmıştır.

Bakliyat sektörü olarak, dönemsel bazda yılı bazen durgun ba-
zen hareketli olarak geçirdik. Örneğin; ramazan ayından önce 
piyasa kısmen durgunken, ramazan ayından bu yana, dünya 
fiyatlarındaki yükselmeden dolayı, hareketlilik devam ediyor. Ül-
kemizdeki pirinç üretimi, kuraklık faktörüne rağmen, geçmiş yıllara 
nazaran her yıl artış göstermekte ve yurt dışından ithal ettiğimiz 
miktar azalmaktadır. Pirinçte üretimimiz, pirinç olarak yaklaşık 
480 bin ton, tüketimimiz ise yaklaşık 550-600 bin ton civarındadır. 
Dolayısıyla aradaki tüketim farkı yurt dışından ithal edilmektedir. 

Kırmızı mercimekte 2007 yılında, ortalama üretimimiz 500 bin ton, 
tüketimimiz de yaklaşık 300 bin ton civarında tahmin edilmekte-
dir. Kırmızı mercimekte tüketim fazlamızı da ihraç etmekte idik 
ama 2008 yılında, kırmızı mercimeğin yoğun olarak üretildiği 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi maalesef kuraklıktan çok ciddi bir 
şekilde etkilendiğinden dolayı, geçmiş yıllara nazaran üretim 
kaybımız 200 bin ton civarında olmuştur. Dolayısıyla çok önemli bir 
ihraç kalemimiz olan bu üründe, ithalatçı konumuna düşülmüştür. 
Ancak 2010 yılı üretimimiz, alınan önlemler sayesinde tekrar yük-
selme göstermiş ve önemli miktardaki açığımız kapatılmıştır.

Yeşil mercimekte de maalesef benzer durum söz konusudur. 
Bu üründeki üretimimizin 18 bin ton civarında olduğu tahmin 
edilmekte, tüketim farkı da ithalatla karşılanmaktadır. Nohut 
üretimimizde de verim kaybı yaşanmış ve 2009 yılında yaklaşık 
550 bin ton civarında olduğu tahmin edilen bu üründe bu yıl 
sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim.

Beyaz fasulye ve barbunyada da yaklaşık üretimimizin 220 ton 
civarında olduğu söylenmektedir. Tüketimimizin de yaklaşık 250 
bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir, farkı da keza itha-
latla karşılanmaktadır.

Ülkemizde, beslenmede ağırlıklı olarak buğdaya dayalı ürünler 
kullanılmaktadır. Bu anlamda buğday üretimi ülkemiz açısından 
çok önemli bir durum arz etmektedir. Buğday üretimimizin bu yıl 
yaklaşık 20 milyon ton civarında olduğu söylenmektedir. 

Bakliyat sektöründe de satılan bulgurun hammaddesi buğdaydır. 
Dolayısıyla buğday üretiminde şimdilik sorun yaşamadığımızdan 
dolayı bulgurda da sorun yaşanmamaktadır. 2009 yılındaki krize 
rağmen, buğdaydaki rekolte artışı, bulgurda ciddi anlamda bir fi-
yat artışı yaşanmamasına neden olmuştur.

Ülkemiz çok önemli bir coğrafi konum ve kaynaklara sahiptir. Bu 
küresel kriz sürecinde, küresel etkilerden az veya çok etkilenmek, 
bizlerin ortak çaba, çalışma ve girişimlerimizle direk olarak ilinti-
lidir. Eğer sahip olduğumuz kaynakları doğru ve verimli bir şekilde 
kullanırsak, küresel krizleri, küresel fırsatlara dönüştürebileceğimizi 
düşünüyorum. Dolayısıyla üretmek ana hedefimiz olmalıdır.
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Türkiye’nin bakliyat tüketimi hakkında neler söyleyebilirs-
iniz? Türkiye’nin bakliyat tüketimiyle diğer dünya ülkelerinin 
tüketimlerini karşılaştırdığınızda ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor?
Bakliyat; coğrafyamızda özel bir öneme sahiptir. Ülkemizde ve 
Ortadoğu’da tüketimi yoğundur. Diğer dünya coğrafyalarının 
farklı bölgelerinde tüketimi de farklılıklar göstermektedir. Bizim 
ülkemizde ağırlıklı olarak bitkisel ürün tüketimi yoğun olmasına 
rağmen, Avrupa ve Amerika kıtasında hayvansal ürün tüketiminin 
yoğun olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin bakliyat ithalatında nasıl bir süreç hakim, ithalatta 
önceki yıllara göre herhangi bir artış veya azalma söz konusu 
mu? Türkiye’nin bakliyat ithalatının azaltılması nelere bağlı?
Ülkemiz özellikle 1997 yılından itibaren önemli miktarlarda bakli-
yat ithal etmiştir. 1994 yılına kadar ithalatımızın önemli bir kısmını 
kuru fasulye oluştururken, 1994 yılından itibaren yeşil mercimek, 
1997 yılından itibaren de nohut ve kırmızı mercimek ithalatımız 
önemli ölçüde artış göstermiştir.  2000 yılında 78 milyon Dolara 
ulaşan bakliyat ithalatımız, 2003 yılına kadar azalma göstererek 14 
milyon Dolara gerilemiş, ancak daha sonraki yıllarda sürekli artış 
göstererek 2007 yılında 78,7 milyon Dolara, 2008 yılında ise 333 
milyon Dolarla rekor düzeye yükselmiştir. Bakliyat dış ticaretimizde 
ithalatımız ilk kez 2008 yılında ihracatımızın üzerinde gerçekleşmiş 
ve bu yıl ülkemiz 146 milyon Dolarlık açık vermiştir. 2007 yılı 
ithalatımızın yüzde 48,8’ini kuru fasulye, yüzde 8,72sini kırmızı 
mercimek, yüzde 14,7’sini yeşil mercimek, yüzde 5,5’ini de nohut 

ithalatı oluştururken; 2008 yılı ithalatımızın yüzde 66,9’unu kırmızı 
mercimek, yüzde 16,9’unu kuru fasulye, yüzde 6,4’ünü yeşil mer-
cimek, yüzde 2,7’sini de nohut ithalatı oluşturmuştur. 2008 yılında 
bakliyat ithalatımızın maksimum düzeyde gerçekleşmesinde 
söz konusu yılda kırmızı mercimek üretimimizin önemli ölçüde 
azalması neden olmuştur. Döviz fiyatlarındaki düşük kur ve kur 
fiyatlarındaki istikrar, Türkiye’de bakliyat ithalatını özendiren bir-
inci etkendir. İkincisi ise üretimdeki yetersizliktir. Bir üçüncü faktör 
iç piyasa fiyatlarının yüksek olmasıdır.Türkiye bakliyat ithalatının 
azaltılması tamamen, planlı, rekabetçi ve verimli bir üretim 
politikası ile mümkündür.

Bakliyat üretiminde ülkemizde ön plana çıkan bölgeler hang-
ileridir? Hangi bölgelerde hangi bakliyat ürünlerinin üretimi 
yapılmaktadır?
Pirinç ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi ve kısmen Karadeniz 
Bölgesi’nde, kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 

global crisis, being affected too much or a little from global effects 
is directly related to our common efforts, Works and initiatives. If 
we use the resources we have correctly and effectively, I think that 
we can turn global crises into global opportunities. Therefore, our 
main target should be to produce. 

What can you say about Turkey’s pulses consumption? When 
turkey’s pulses consumption is compared with the consump-
tion of other countries, what kind of a picture is seen?  
Pulses have a special importance in our geography. It is densely 
consumed in our country and the Middle East. Consumption vari-
ous in different regions of other geographies of the world. While 
vegetative product consumption is more widespread in our coun-
try, I think that animal product consumption is much denser in 
Europe and America continents. 

What kind of a process is dominant in pulses importation in 
Turkey? Is there any increase or decrease in importation com-
pared to the previous years? What does the decrease in Turkey’s 
pulses importation depend on? 
Our country imported important amounts of pulses, especially 
since 1997. While an important part of our importation was con-
stituted by dry beans until 1994, our green lentil importation in-
creases significantly as of 1994 and chickpea and red lentil impor-
tation increased as of 1997. 

Our pulses importation, which reached 78 million dollars in 2000, 
decreases down to 14 million dollars until 2003 but it continuous-
ly increased in the following years, reaching 78,7 million dollars in 
2007 and a record level of 333 million dollars in 2008.  

In pulses foreign trade, our importation exceeded our exportation 
for the first time in 2008 and that year, our country had a deficit of 
146 million dollars. While our 2007importation was composed of 
dry beans by 48,8 per cent, red lentil by 8,72 per cent, green lentil 
by 14,7 per cent and chickpea by 5,5 per cent; in 2008, our impor-
tation was constituted by red lentil by 66,9 per cent, dry beans by 
16,9 per cent, green lentil by 6,4 per cent and chickpea by 2,7 per 
cent.  The reason why our pulses importation reached a maximum 
level in 2008 was the significant decrease in our red lentil produc-
tion that year.Low Exchange rates and the stability is the first fac-
tor that encourages pulses importation in Turkey. 

The second factor is the insufficiency in production. A third factor 
is the high domestic market prices.Decrease of turkey’s pulses im-
portation can only be possible with a fully planned, competitive 
and effective production policy. 

What are the most prominent regions in pulses production in 
our country? Which pulses are produced in which regions?
 Rice is densely produced in the Marmara region and partly in 
the Black Sea region. Red lentil is produced in the South-eastern 
Anatolian region. Green lentil is produced in Yozgat, Çorum and 
Konya and generally in the Central Anatolian Region. 

Chickpea is produced in Nevşehir, Konya, Muş and Isparta. Bean 
is produced in Erzincan, Konya and Adapazarı. Broad bean is 
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yeşil mercimek Yozgat, Çorum ve Konya’da ve genel olarak İç An-
adolu Bölgesi’nde, nohut Nevşehir, Konya, Muş ve Isparta’da, fasu-
lye Erzincan, Konya ve Adapazarı’nda, bakla İzmir’de, bezelye genel 
olarak Ege Bölgesi’nde, börülce üretimi ise yine Ege Bölgesi’nde 
yoğunlukla üretilmektedir.
 
Türkiye’de bakliyat işleyen fabrikaların teknolojik yapıları ve ka-
pasiteleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de bakliyat işleyen fabrikaların teknolojik altyapıları bir 
takım eksikliklerine rağmen, dünya ile rekabet edecek düzeydedir. 
Bu fabrika ve işleme tezgahlarının hiç biri, maalesef kapasitesinin 
yüzde 100’nü kullanamamaktan şikayet etmektedir. Bu işletmelerin 
tamamının, ucuz ve dünya ile rekabet edecek ürün temin etmeleri 
halinde harikalar yaratabilecekleri düşüncesindeyim.

Türkiye’nin bakliyat üretimi ve ihracatı konusunda, uluslararası 
pazardaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki 
süreçte Türkiye’nin bu alanda nasıl bir gelişme kat edeceğini 
düşünüyorsunuz? 
Sektörde 2009 yılındaki tarımsal ürün ihracatında çok önemli bir 
gelişme sağlanmamıştır. Özellikle dünyadaki emtia fiyatlarındaki 
dalgalanma nedeniyle ithalatı yapılan tarımsal ürünlerin önemli 
bir kısmı, yurtdışındaki bağlantılar karşılığı verilen ön ödemelere 
rağmen limanlarda bekletilmiş ve kaparolar piyasa değimiyle 
yakılmıştır. İthalat yapan çoğu firma, yaptıkları ithalattan dolayı 
önemli zararlara maruz kalmışlardır. ,Bir yandan satın almış 
oldukları mal fiyatları düşmüş, öbür taraftan dövizdeki kurlarda 
yükselme olmuştur. Bu durum, iki türlü bir zarar oluşmasına 
neden olmuştur. 2009 yılında yaşanan bu sıkıntılar, 2010 yılında 
ithalatçılarımızın ithalatta daha temkinli yaklaşmalarına neden 
olmuştur.Türkiye’nin, bakliyat üretme konusunda önemli bir 
altyapıya sahip olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla uluslararası 
pazarda “ben de varım” diyeceksek, üretimimizi arttırmamız ger-
ekir. Tabi sadece üretmek de yetmez. Rekabet edecek maliyetlerle 
üretmeyi kastediyorum. Bundan sonraki süreçte de, özellikle 
tarımsal üretim stratejik bir duruma taşındığından, ayrıca özel bir 
önem ve ilgi gerektiriyor.

Türkiye’nin bakliyat ihracatında ve ithalatında hangi ülkeler ön 
plana çıkıyor? Önümüzdeki yıllarda hangi ülkeler potansiyel ih-
racat pazarları olarak değerlendirilebilir?
Ülkemizde bakliyat ithalatında Kanada, ABD, Çin, Hindistan, Ka-
zakistan, Meksika gibi ülkeler; ihracatında da Irak, Suriye, Libya, 
Mısır, Cezayir ve Sudan gibi komşu ülkeler ön plana çıkmaktadır. 
Gelecek yıllar için de komşu ülkeler, Orta ile Uzakdoğu ülkeleri ve 
Afrika kıtası potansiyel ihracat pazarı olarak değerlendirilebilir.

Türkiye, bakliyat üretiminde yurtdışındaki büyük firmalarla re-
kabet edebilecek durumda mıdır? 
Özellikle 1980 yılından itibaren üretimde görülen artışlar netices-
inde bakliyat ihracatımız da önemli ölçüde artış göstermiş, 1990 
yılında 300 milyon doların üzerine çıkan ihracat değeriyle ülkemiz 
dünyanın en büyük bakliyat ihracatcısı olmuştur. Daha sonraki 
yıllarda dalgalanma gösteren bakliyat ihracatımız; 2004 yılı itibari-
yle 167 milyon Dolar, 2005 yılında 158 milyon Dolar, 2006 yılında 
248 milyon Dolar, 2007 yılında 189 milyon Dolar, 2008 yılında ise 
187 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

produced in İzmir and pea is generally produced in the Aegean 
Region. Kidney beans are also produced densely in the Aegean 
region. 

What can you say about the technological structures and ca-
pacities of the pulses processing factories in Turkey?
Despite some insufficiencies, technological infrastructure of the 
pulses processing factories in Turkey can compete with the world 
level. These factories and processing ateliers unfortunately com-
plain that they cannot use 100% of their capacities. I think that all 
of these enterprises can work wonders if they can provide cheap 
products which can compete with the world. 

How do you see turkey’s position in the international market 
in terms of pulses production and exportation? What kind of a 
development do you suppose turkey will demonstrate in the 
following period?  
There was not a very important development in the industry in 
2009 in agricultural product exportation. Especially because of 
the fluctuations in world stock prices, an important part of the ex-
ported agricultural products were kept in ports despite the down-
payments given via the connections abroad and down-payments 
were burned, to put it with the market jargon. Many of the export-
ing firms were subject to important losses because of their expor-
tation. The price of the product they bought decreased on the one 
hand, and on the other hand, foreign exchange rates increased. 
This situation led to a two-way damage. These problems which 
were experienced in 2009 caused our exporters to be more cau-
tious in exportation in 2010. I think that turkey has an important 
infrastructure in terms of pulses production. Thus, if we are going 
to say “I am in” in the international market, we need to increase 
our production. Of course, it is not sufficient to produce only. I 
mean production with competitive prices. In the future process, 
agricultural production requires a special importance and interest 
since it is carried to a strategic position. 

Which countries are prominent in Turkey’s pulses importation 
and exportation? Which countries can be regarded as potential 
exportation markets for the following years? 
Countries such as Canada, the USA, China, India, Kazakhstan and 
Mexico are prominent in our country’s pulses exportation and in 
terms of importation; neighboring countries such as Iraq, Syria, 
Lebanon, Egypt, Algeria and Sudan are prominent. For the follow-
ing years, neighboring countries, Middle and Far East countries 
and the Africa continent can be seen as potential exportation 
markets. 

Can turkey compete with large foreign firms in pulses produc-
tion?  
As a result of the increase in production especially since 1980, our 
pulses exportation also increased considerably and our country 
became the biggest pulses exporter of the world in 1990 with an 
exportation value of over 300 million dollars. Our pulses expor-
tation fluctuated in the following years and was realized as 167 
million dollars in 2004, 158 million dollars in 2005, 248 million dol-
lars in 2006, 189 million dollars in 2007 and 187 million dollars in 
2008. 
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Türkiye Bakliyat İhracatı (Ton)
   2004 2005 2006 2007 2008
Nohut   133.073 123.593 104.685 69.193 88.338
Mercimek 171.185 118.421 301.329 186.271 70.340
Fasulye   17.723 1.729 2.663 1.654 3.046
Bakla   168 525 496 910 1.942
Diğer*   45 188 223 346 1.034
Kaynak: Trademap,  (*) İGEME

Son olarak bakliyat sektörü açısından 2010 yılını değerlendirir 
misiniz? PAKDER olarak 2011 yılında gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında ulaşmak istediğiniz rakamlar, hedefler, planlar nel-
erdir?
Bakliyat sektörü, 2010 yılını özellikle siyasi gelişmeleri ve dünyada 
yaşanan olayları izleyerek geçirdi. İç piyasada da çok hareketli 
bir yıl yaşandığı söylenemez. Ancak dış piyasalardan gelen tale-
pler özellikle Irak ve komşu ülkelerden gelen talepler, dönemsel 
hareketlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla 2010’un 
sektörümüzün için derlenme ve toparlanmanın yaşandığı ve 
altyapıların güçlendirildiği bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.2011 
yılında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, bakliyatın satış 
ve tanıtımına önem vereceğimizi belirtmek isterim. Dernek 
olarak yurtiçinde planladığımız etkinliklerimizi yaşama geçirme 
arzusundayız. Özetle bakliyatın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki 
önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. 
Üretken ve sağlıklı mutlu bir ülke dileklerimle.

PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Dinçer’e 
dergimize zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığı için teşekkür edi-
yoruz.

Turkey Pulses Exportation(Tons)
  2004 2005 2006 2007 2008
Chickpea 133.073 123.593 104.685 69.193 88.338
Lentil  171.185 118.421 301.329 186.271 70.340
Bean  17.723 1.729 2.663 1.654 3.046
Broad Bean 168 525 496 910 1.942
Other*  45 188 223 346 1.034
Source: Trademap,  (*) İGEME

Lastly, can you evaluate the year2010 for the pulses sector? 
What are the figures, targets and plans you want to achieve as 
PAKDER in 2011 in Turkey and abroad? 
The pulses sector spent the year2010 following political develop-
ments and world events. It cannot be said that it was a very ac-
tive year in the domestic market. However, demands from foreign 
markets, especially demand from Iraq and neighboring countries 
enabled periodic activities. Therefore, we can say that 2010 was a 
year of pulling together and strengthening of infrastructures. 

I would like to state that we will attach importance to sales and 
promotion of pulses in the domestic and foreign markets. As an 
association, we want to realize the activities we plan in the coun-
try. In summary, we want to draw attention to the importance of 
pulses in a healthy and balanced diet. 
I wish a productive, healthy and happy country. 

We thank the Chairman of the board of Directors of PAKDER Meh-
met Tevfik Dinçer for sparing time for our magazine and answer-
ing our questions.



“Dünyada tarımsal ürünlerin kalitesinde yaşanan so-
runlar ve hasat döneminin sarkması, Türk çiftçisinin 
ürününün dünya piyasasında yüksek fiyatlarla alıcı 
bulmasına yaradı. 2010 yılında Türk çiftçisi kazandı. 
Ancak dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar da 
ihracatçılarımız açısından sorunlara neden oldu.”

Mersin’in ilk bulgur, mercimek, makarna tesislerini kuran, 2007 
yılında Kanada, Avustralya ve ABD’deki tesislerini “Alliance Grein 
Traders (AGT)” adı altında birleştiren Arbel A.Ş, 2009 yılı Eylül ayında 
Türkiye’deki şirketi de AGT çatısı altına aldı. 2007 yılında Kanada 
Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda hisselerini halka açan AGT, 
Türkiye’deki şirketin de aynı çatı altına alınmasıyla büyük değer 
kazandı.

Mercimekte değirmenci ustası İbrahim Arslan’ın oğulları, 
Mahmut, Hüseyin, Hasan ve Ali Arslan, 30 yıl önce kurdukları 
firmalarını özverili çalışmalarıyla dünya devleri arasına taşırken, 
mercimek denildiğinde global ölçekte akla gelen ilk isim haline 
dönüşen Arbel A.Ş, tek bir emtiada dünyada piyasa yapıcısı kon-
umuyla dikkatleri üzerine çeken ender firmalardan biri haline 
geldi.

“Dünyaya Türk mercimeği adını ‘Arbel’ olarak duyuran şirketimiz, 
bu başarısını dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip 
etmesine, rakiplerini iyi tanımasına ve yeni pazarlar keşfedebilmek 
için sürekli araştırma yapmasına borçludur.” diyen Arbel A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, dergimizin firmaları ve 
dünya bakliyat piyasasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

“The problems in the quality of agricultural products in 
the world and the decline of the harvest period enabled 
the products of Turkish farmers to find buyers in the world 
market with high prices. Turkish farmers won in 2010. 
However, the fluctuations in world markets caused prob-
lems for our exporters.”

Arbel A.Ş, which founded Mersin’s first cracked wheat, lentil and 
pasta facilities and which United its facilities in Canada, Australia 
and the USA in 2007 under the name “Alliance Grain Traders (AGT), 
incorporated the factory in Turkey into the roof of AGT in Septem-
ber 2009. AGT, which opened its shares in Canada Toronto Stock 
Exchange Market to the public in 2007, gained important value 
with the incorporation of the company in Turkey under the same 
roof. 
Mahmut, Hüseyin, Hasan and Ali, sons of a miller master of len-
til, carried their factory, which they founded 30 years ago, among 
world leaders as a result of their devoted work. Arbel A.Ş. turned 
into the first name that come to the mind when lentil is concerned 
on a global scale and became one of the rare firms which drew 
attention to itself with its position of a market maker in the world 
with a single product. 
Chairman of the Board of directors of Arbel A.Ş. Mahmut Arslan, 
who says “ Our company, which made the world hear about Turk-
ish lentil under the brand “Arbel”, owes its success to following 
technological developments closely, knowing its rivals very well 
and continually carrying out research”, answered the questions of 
our magazine about their firm and world pulses markets. 
Mr. Arslan, as far as we know, Arbel has a very long past and 

54



Mahmut Bey, bildiğimiz kadarıyla Arbel, çok uzun bir geçmişe ve 
hem yurtdışında hem de yurtiçinde çok önemli bir başarıya sa-
hip. Özellikle de Kanada’daki yatırımınızdan sonra dünya genel-
inde çok daha farklı bir konuma yerleştiniz. Öncelikle bize bu 
süreci biraz anlatır mısınız?
Mersin’in ilk bulgur, mercimek, makarna tesislerini kuran firmamızın 
50 yıllık bir geçmişi var. Bugün Mersin’de bulunan 7 tesisi ile şehir 
ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Arbel A.Ş. olarak, 
dünya piyasasında da tanınan ve piyasa yapıcısı konumunda olan 
bir firmayız.
İlk yurtdışı yatırımımızı 2002 yılında Kanada’da gerçekleştirdik. O 
dönemin Kanada Tarım Bakanı şirketimizi ülkesinde yatırım yapmak 
için davet etti. Gerekli incelemeler ve alt yapı çalışmalarından son-
ra Kanada’nın en büyük tarım eyaletlerinden olan Saskatchewan 
Eyaleti’nde yatırım yaptık ve kurduğumuz tesis Kanada’nın ilk mer-
cimek kırma tesisi olma özelliğine sahiptir. Kısa sürede Kanada’nın 
en büyük bakliyat işleyen firması olmayı başaran firmamız, bugün 
Kanada’nın farklı eyaletlerindeki 15 tesisi ile ülkedeki bakliyat 
ihracatının yüzde 45’ini gerçekleştirmektedir.

Yurtdışındaki yatırımlarımıza, 2007 yılında Avustralya ve Amerika’da 
tesis yatırımı yaparak devam ettik. Daha sonra Kanada, Amerika 
ve Avustralya’daki tesislerimizi Alliance Grain Traders İncome 
Fund (AGT) çatısı altında topladık ve Toronto Menkul Kıymetler 
borsasında halka açtık. 2007-2009 arasında Kanada, Amerika ve 
Avustralya’da yaptığımız yatırımlarla 4 kıtada üretim yapan te-
sis sayımızı 24’e çıkardık. 2009 yılında da Mersin’deki şirketlerimizi 
AGT çatısı altına aldık. Borsaya ilk açıldığı 2007’de hisse değeri 5,4 
Kanada Doları olan ve yüksek kalite ürün pazarlamasıyla tanınan 
şirketimizin hisseleri, bugün 30 Dolar’dan işlem görüyor. Toronto 
Menkul Kıymetler Borsası verilerine göre firmamızın borsa değeri 
520 milyon Dolar civarında.

Bize biraz da son zamanlarda yaptığınız yatırımlar, teknolojik 
anlamda kaydettiğiniz gelişme ve üretim kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Arbel Grubu, dünyanın dört bir tarafında üretimden pazarlamaya 
sektörün içinde yer alan dünyanın en büyük şirketlerindendir. 
Gıda alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Arbella Makarna 
olarak 2009 ve 2010 yılında yaptığımız ek bina ve üretim hattı 
yatırımlarımızla üretim kapasitesi açısından Türkiye’de ilk sıralarda 
yer alıyoruz. 

Yaptığımız yeni hat yatırımımızın sene sonuna kadar 
tamamlanmasının ardından 5. hattımız devreye girmiş olacak. 
Böylece yıllık 160 bin ton kapasiteyle dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alarak sektörde söz sahibi olacağız. Pirinç sektöründe 
de yatırımlarımız var. Edirne’de 2011 yılının ilk aylarında bitmesi 
planlanan 17 dönüm üzerine çeltik tesisi yatırımı yaptık. 20 bin 
ton depolama imkânına sahip olacak tesislerde günlük 250 ton 
çeltik işlenebilecek. Bunun yanı sıra Kasım ayının başında, 140 yıllık 
İngiliz gıda firması A.POORTMAN’ı 8.3 milyon sterlin bedelle satın 
aldık. Firma özellikle fasulye alanında dünyanın en iyi firmalarından 
biridir. İngiltere ve Çin’de tesisleri bulunan şirketin ayrıca İngiltere, 
Çin ve Hollanda’da ticaret ofisleri bulunuyor. Çin’deki tesisimiz 
için 2 milyon dolarlık ek bir yatırım yapacağız. Ayrıca tesis yatırımı 
yaptığımız her ülkeye kendi üretim teknolojilerimizi ve Mersin’de 
yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlarımızı götürüyoruz.   Bugün Alli-

a very important success both in Turkey and in the world. You 
have taken a different position all over the world especially after 
your investment in Canada. First of all, can you tell us about this 
process? 
Our firm, which founded the first cracked wheat, lentil and pasta 
facilities of the world, has a history of 50 years. Arbel A.Ş, which 
contributes to the city’s economy and employment with its 7 facili-
ties in Mersin, we are a firm which is known in the world market 
and which is a market maker.  We made our first foreign investment 
in Canada in 2002. Canada Minister of Agriculture of that period 
invited our company to their country to make investment. After 
carrying out the necessary analyses and infrastructure studies, we 
made an investment in the state of Saskatchewan, which is one of 
the biggest agriculture states of Canada. The facility we founded 
is the first lentil cracking facility of Canada. Our firm, which suc-
ceeded in becoming Canada’s biggest lentil processing firm in a 
short time, today undertakes 45 % of Canada’s pulses exportation 
with its 15 facilities in different states of Canada. 
We continued our investments abroad by making facility invest-
ments in Australia and America in 2007. Then, we gathered our 
facilities in Canada, America and Australia under the roof of Alli-
ance Grain Traders Income Fund (AGT) and we opened it to the 
public in Toronto Stock Exchange Market. With the investments we 
made in Canada, America and Australia between 2007 and 2009, 
we increased the number of our facilities carrying out produc-
tion in 4 continents to 24. In 2009, we gathered our companies in 
Mersin under the roof of AGT.  Shares of our company, whose share 
value was 5,4 Canadian dollars in 2007, when it first open to the  
exchange market and which is known for marketing high quality 
products, are today traded at the exchange from 30 dollars. Ac-
cording to data obtained from Toronto Stock Exchange Market, the 
exchange market value of our firm is around 520 million dollars. 

Can you also give us some information about your recent invest-
ments, the technological developments you made and your pro-
duction capacity? 
Arbel Group is one of the biggest companies of the world which 
takes place in the industry in all corners of the world from produc-
tion to marketing. We continue our investments in the field of food. 
With the investments of outbuilding and production line we made 
in 2009 and 2010 as Arbella Makarna, we are in the top lines in 
terms of production capacity. After the completion of our new line 
investment until the end of the year, our 5th line will have started 
to operate.  Thus, we will have a say in the industry by taking our 
place among the numbered producers of the world with an an-
nual capacity of 160 thousand tons. We also make investments in 
the rice sector. We invested in a rice plant facility over a land of 
17 thousand decares in Edirne, which is planned to be completed 
in the first months of 2011. In these facilities which will have 20 
thousand tons of storing capacity, 250 tons of rice plant per day 
will be able to be processed. In addition to this, we purchased the 
140 year-old English firm A.POORTMAN for 8.3 million pounds at 
the beginning of November. This firm is one of the best firms in 
the world especially in the field of beans. The company, which has 
facilities in England and China, also has trade offices in England, 
china and Holland. We will make an additional 2 million dollars of 
investment for our Office in China. In addition, we take our own 
production Technologies and qualified personnel whom we train 
in Mersin to every country where we make investments.   Today, 
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ance Grain Traders bünyesinde bulunan 24 işleme tesisi ile yıllık 1.5 
milyon ton işleme kapasitesine sahibiz.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki çalışmalarınız, pazar payınız ya 
da konumunuz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bugüne kadar 
dünya pazarında ne kadarlık bir yol kat ettiniz? Kaydettiğiniz 
başarının sırrı nedir?
Kanada’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Türkiye’de, Avustralya’da 
ve Çin’deki tesislerimizde, bölgelerdeki üreticilerden satın aldığımız 
bakliyat ve özellikli diğer ürünleri işleyerek, dünyanın 85 ülkesine 
ihraç ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Arbel Grubu, dünya-
nın dört bir tarafında üretimden pazarlamaya kadar sektörün için-
de yer alan, dünyanın en büyük ve piyasa yapıcısı konumundaki 
şirketlerindendir.
Başarımıza gelince; artan rekabet ve küreselleşme, kuruluşları 
sürekli daha iyi olmaya teşvik etmektedir. Bunun sonucunda, 
üretim araçları ve sistemleri de değişmekte ve yenilenmekte. Amaç 
“Gelişmeyi hızlanarak sürdürmek ve gelecekte de var olmaktır.” 
Bunun bilincinde olan grubumuz, Ar-Ge çalışmaları ile üretimdeki 
liderliğini desteklemektedir. Dünyaya Türk mercimeği adını ‘Arbel’ 
olarak duyuran şirketimiz, bu başarısını dünyadaki gelişmeleri ve 
teknolojiyi yakından takip etmesine, rakiplerini iyi tanımasına ve 
yeni pazarlar keşfedebilmek için sürekli araştırma yapmasına bor-
çludur.

Türkiye’nin bakliyat üretimi ve ihracatı konusunda, uluslararası 
pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki 
süreçte Türkiye’nin bu alanda nasıl bir gelişme kat edeceğini 
düşünüyorsunuz?
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
olarak adlandırılan sektörümüz, 
bitkisel yağlardan çikolataya, ma-
karnadan bakliyata kadar geniş 
bir gıda sektörünü temsil ediyor. 
Hemen her kaleminde ülke 
olarak iddialı olan sektörü-
müz, un ihracatında dünya bir-
incisi, makarnada dünyanın 
beşinci büyük üreticisi ve ik-
inci büyük ihracatçısıdır. Türkiye, 
dünyanın sayılı bakliyat üretici ve 
ihracatçıları arasında bulunuyor.
 Tüm bakliyat gruplarında dünya 
üretiminin ilk beşinde yer alan Türkiye, ihracatta Kuzey Amerika 
ve Ortadoğu ülkelerine yoğunlaşıyor. Yılda ortalama 22 milyon 
ton rekolte elde edilen buğday üretimi ile dünyanın ilk yedi ülkesi 
arasında olan Türkiye’de, yaklaşık 750 un fabrikası çalışıyor. Yıllık 
14 milyon ton un üretilirken, bunun ihracata giden kısmı ise 3 mi-
lyon tonu geçiyor.Türkiye’nin sektördeki üretim gücü, ihracatına da 
doğrudan yansıyor. Ülkemizdeki toplam ihracatının yüzde 3,62’sini 
karşılayan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, 2010 
yılında 2009’a göre ihracatını yüzde 12,7 artarak 4,1 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. Sektör firmalarımız Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
çok güçlü pazarlara sahip. Bunun yanı sıra İtalya, Almanya, Hollan-
da gibi Avrupa ülkelerine de önemli miktarda ihracat yapılmakta. 
Geçtiğimiz yıl 157 milyon dolar ihracat yapılan Irak en önemli 
pazarlarımızdandır.
Savaş sonrası yaralarını sarmaya çalışan Irak’ta firmalarımız çok atak 

we have an annual 1.5 million tons of capacity with 24 processing 
facilities within the body of Alliance Grain Traders.

What can you say about you work in Turkey and abroad, your 
market share or position? How far have you gone in the world 
market up to now? What is the secret of your success? 
In our facilities in Canada, the United States of America, Turkey, 
Australia and China, we process the pulses and other specialty 
products which we purchase from the producers in these regions 
and export them to 85 countries in the world. As I said before, Ar-
bel Group is one of the biggest and market maker companies of 
the world, which is present in the sector in all corners of the world 
from production to marketing. 
As for our success; increasing competition and globalization en-
courages institutions to be better all the time. As a result of this, 
means and systems of productions also change and get renewed. 
The purpose is “to sustain development by gaining more speed and 
to exist in the future”. Our group is aware of this and its supports 
its leadership in production with R&D works. Our company, which 
made the world hear about Turkish lentil under the name “Arbel”, 
owes its success to following the developments in the world and 
technology, knowing its opponents and to continuously carry out 
research with the aim of discovering new markets. 

How do you evaluate Turkey’s position in the international mar-
ket in terms of pulses production and importation? What kind of 
a development do you suppose Turkey will demonstrate in the 
following period?
Our industry which is defined as grain, pulses and oil seeds, repre-

sents a wide food industry from 
vegetable oil to chocolate, from 
pasta to pulses. Our industry, 
which is ambitious as a country 
in almost all its items, ranks first 
in the world in flour exportation, 
is the fifth biggest producer of 
pasta in the world and the sec-
ond biggest pasta exporter of 
the world. Turkey is among the 
world’s numbered pulses pro-
ducers and exporters. Turkey, 
which ranks among the fifth of 
world production in all pulses 

groups, concentrates on Northern American and Middle Eastern 
countries in exportation. In Turkey, which is among the first seven 
countries of the world with an average of 22 million tons of harvest 
per year of wheat production, approximately 750 flour factories 
operate. While 14 million tons of flour per year is produced, the 
amount exported exceeds 3 million tons.  The power of produc-
tion in Turkey’s industry is directly reflected on its exportation. The 
grain, pulses and oil seeds sector, which provides for 3,62 % of our 
country’s total exportation, increased its exportation by 3,62 per 
cent in 2010 compared to 2009 and reached the level of 4,1 bil-
lion dollars. Firms of our industry have very strong markets in the 
Middle East and Northern Africa. In addition, there is also impor-
tant amount of exportation with European countries such as Italy, 
Germany and Holland. Iraq, with which our exportation was 157 
million dollars last year, is one of our most important markets. In 
Iraq, which is trying to dress its wounds in the post-war period, our 
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davranarak önemli bir yer edindiler. Irak’tan sonra 105 milyon dolar 
ihracatla Suriye ve 94 milyon dolar ihracatla da Suudi Arabistan 
önemli ihraç adreslerimiz. Son dönemlerde Sudan ve Bangladeş 
gibi yeni pazarlarımız da güçlendi. Avrupa’ya ihracatın artırılması 
için de çalışmalarımız devam etmekte.
Uluslararası pazarlar birçok faktörün birbiri ile yakından ilişkili 
olduğu bir alan olduğundan diğer ülkelerdeki üretim miktarları ve 
buna bağlı olarak koyulabilecek ihracat yasakları, ikame malların 
fiyatları, değişen tüketici tercihleri, talep ve benzeri faktörler, ih-
racat verilerinde etken olacaktır. Aynı zamanda artan üretim ile 
sektör ithalatının azalması ve ihraç ürünlerindeki ithal ara malı 
kullanımının azalması neticesinde, ülkemize daha fazla katma 
değer bırakılacaktır. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda 
2011 yılının sektör açısından olumlu geçeceğini düşünmekteyiz. 

Son olarak dünya ve Türkiye bak-
liyat üretimi ve ticareti açısından 
2010 yılını değerlendirir misiniz? 
2011 yılıyla ilgili beklentileriniz, 
öngörüleriniz nelerdir?
2010 yılında özellikle Kuzey 
Amerika’da yaşanan iklimsel so-
runlar nedeniyle tarımsal ürün 
piyasaları olumsuz yönde etkilen-
di. Zamanından sonra ve yoğun 
olarak yağan yağışlar bu ülkelerde 
yetişen ürünlerin kalitesinde ve 
veriminde düşüşlere neden oldu. 
Kuzey Amerika ülkelerinde nor-
mal dönemde Ağustos ayında gerçekleşen hasat Eylül ayının so-
nuna sarktı. Bu nedenle dünya baklagil piyasaları olumsuz yönde 
etkilendi. Ürünün piyasaya girmesinde yaşanan gecikme nedeni-
yle fiyatlar yüksek seyretti. 

Dünyada tarımsal ürünlerin içinde hububat, bakliyat ve yağlı 
tohumlarda anormal fiyat dalgalanmaları oluştu. Tarımsal ürün 
fiyatlarının yükselmesi, bu sektörde yer alan ihracatçıların so-
run yaşamasına neden oldu. Hasat döneminin başında 180-200 
Dolar’dan işlem gören buğday, Rusya’nın getirdiği ihracat yasağı 
nedeniyle kalitesine göre 300-350 Dolar’a yükseldi.
Türkiye’de ise tarımsal ürün hasadı ve ürün ihracat bağlantıları Haz-
iran ayında gerçekleşir. Özellikle mercimekte, dünyanın ilk hasat 
yapılan ülkelerinin başında Türkiye gelir. Bu nedenle turfanda 
olarak da tabir edilebilir. Türkiye’de 2010 yılında buğday ve bakliyat 
ürünleri rekoltesi iç piyasa ve ihracata yetecek düzeyde gerçekleşti. 
Dünyada tarımsal ürünlerin kalitesinde yaşanan sorunlar ve hasat 
döneminin sarkması, Türk çiftçisinin ürününün dünya piyasasında 
yüksek fiyatlarla alıcı bulmasına yaradı. 2010 yılında Türk çiftçisi 
kazandı. Ancak dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar da 
ihracatçılarımız açısından sorunlara neden oldu. Fiyat geçişlerinde 
yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatçı taahhütlerini yerine get-
irmekte zorlandı. Alıcı ile satıcı arasında sorunlar yaşandı. İhracat, 
hasadın başladığı dönemdeki beklentinin altında gerçekleşti.
Şubat ayında sektör temsilcilerimiz 2011 yılına yönelik olumlu 
beklenti içindeler. Dünyada yaşanan iklimsel sorunların ve fiyatta 
yaşanan dalgalanmaların olmayacağını ön görerek, Türkiye’de 
ürün kalitesinde ve rekoltesinde sorun yaşanmaması halinde, yeni 
dönemde çiftçimizin ve ihracatçımızın kazanacağı kanaatindeyiz.

companies acted very pushingly and obtained an important posi-
tion. Our other important exportation addresses after Iraq are Syria 
with an exportation of 105 million dollars and Saudi Arabia with an 
exportation of 94 million dollars. Recently, our new markets such 
as Sudan and Bangladesh also became stronger. 
We are still working to increase our export to Europe.  Since inter-
national markets are areas where many factors have close relations 
to each other, production amounts in other countries and related 
export bans which could be implemented, prices of substitute 
goods, changing consumer preferences, demand and similar fac-
tors will be effective in exportation data. At the same time, as a 
result of the decrease in production and industry importation and 
the decrease in the use of imported intermediate goods in export 
product, more added values will be left to our country. When these 

factors are taken into consider-
ation, we think that 2011 will be a 
positive year for the industry.  

Lastly, can you evaluate2010 in 
terms of world and Turkey puls-
es production and trade? What 
are your expectations and pro-
jections for 2011? 
In 2010, agricultural product 
markets were affected badly es-
pecially because of the climatic 
problems experienced in North-
ern America. Late and dense pre-
cipitation in these countries led 

to a decrease in the quality and yield of the products which grow 
in these countries. While harvest was normally made in august 
in Northern American countries, it was declined until the end of 
September. Therefore, world pulses markets were affected nega-
tively. Prices were high because of the delay in the product’s en-
tering the market.  There were abnormal price fluctuations in the 
world in grain, pulses and oil seeds among agricultural products. 
The increase in agricultural products caused problems for the ex-
porters in this industry. While wheat was traded around 180-200 
dollars in the beginning of the harvest period, it rose to 300-350 
dollars according to its quality because of the exportation ban im-
plemented by Russia. In Turkey, agricultural product harvest and 
product exportation connections are made in June. Turkey is one 
of the world’s earliest harvesting countries, especially in lentil. For 
this reason, it can also be defined as early grown. Turkey’s wheat 
and pulses products harvest was sufficient for the domestic market 
and exportation in 2010.  The problems in the quality of agricul-
tural products in the world and the decline of the harvest period 
enabled the products of Turkish farmers to find buyers in the world 
market with high prices. Turkish farmers won in 2010. However, the 
fluctuations in world markets caused problems for our exporters. 
Because of the problems in price transmissions, exporters had dif-
ficulty fulfilling their commitments. There were problems between 
buyers and sellers. Exportation was realized lower than the level of 
expectation in the period at the start of harvest.  In February, our 
industry representatives have positive expectations for the year 
2011.Foreseeing that no climatic problems or price fluctuations 
will be experienced in the world and if there are no problems in 
product quality and harvest in Turkey, we believe that our farmers 
and exporters will win again in the new period.
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Seçilen Konular 
•	 Zarar	görmüş	tohum	unu
•	 Glüten	arttırma
•	 Böcekten	zarar	görmüş	un
•	 Makarna	unu	gelişimi
•	 Enzimler:	karboksil	esterazları	
•	 Görünüm:	enzimatik	ağartma

Yüksek ve Amilaz Aktivitenin Nedenleri
• Hasılat sırasında ağır yağmurlar sonuncunda tohumun zarar 
görmesi ->
–saklı 
–bariz tohumlanma

•	Olgunlaşmamış	buğday	başlarında	geç	buzullanma		->
–“yeşil amilaz” tekrar katalizlenmemiş
– zarar gören tohum adına gözle görülür iz yok

Tohum Hasarı - Etkileri
• Azalan sayı, jelatinizasyon ısısı, maksimum akışmazlık çok 
düşük
• Yetersiz su emilimi
• Yapışkan hamurlar
• Zayıf hamur yapısı
• Aşırı kararma
• Büyük gözenekli yapı
• Ekmek içinde görülen düşük esneklik
• Ekmek içi yumuşaklığında iyi raf ömrü

Selected Topics
•	 Sprout-damaged	flour
•	 Gluten	enhancement
•	 Bug-damaged	flour
•	 Noodle	flour	improvement
•	 Enzymes:	carboxyl	esterases
•	 Outlook:	enzymatic	bleaching

Reasons for High &-Amylase Activity
•	Sprout	damage	due	to	excessive	rain	falls	prior	to	harvest	->

–hidden 
–obvious sprouting

•	Late	frost	on	immature	wheat	heads	->
–“green amylase” not re-metabolized
–no visible sign for sprout damage

Sprout Damage –Effects
• Falling number, gelatinization temperature, maximum viscosity 
too low
• Insufficient water absorption
• Sticky doughs
• Weak dough structure
• Excessive browning
• Coarse pore structure
• Crumb structure with lower elasticity
• Good shelf-life of crumb softness

60



Tohum Hasarı – Temel Ölçüler 
Un değirmeni içerisinde 
• Düşük alım oranları
• Nişasta hasarını mümkün olduğunca düşük tutmak

Fırın içerisinde
• Ekşi un ya da ekşiltici ile ekşimeyi arttırma
• Daha sert hamurlar hazırlama
• Yoğurma sürecinde kullanılan enerjiyi azaltma
• Tezgah süresini azaltma (son ispat için uygun zaman)
• Güçlü enzim aktivitesi ile ekmek arttırıcıları azaltma
• Eğer mümkünse sodyum klorit oranını biraz arttırma

Tohum Hasarı Olduğunda Una Yapılacak Muamele 
•	Oksidasyon	&	olgunlaşan	aracılar	(örn.	Askorbik	asit)
−Önemli ölçüde artış

•	Enzimler
−Amilaz dozunu azaltma
−Ksilanaz kullanımında tedbirli olma
−Oksidazı göz önünde bulundurma

•	Emulgatörler	(Datem,	mono/di,	lesitin)
−Yapışkanlığı azaltmaya yardımcı olma
−Un katılığını arttırma

•	Enzim	ayarlayıcıları
−Esas enzimlerin etkilerini kontrol etmeye yardımı olma

Sprout Damage -Principal Measures
In the flour mill
• Lower extraction rates 
• Keep starch damage as low as possible

In the bakery 
• Increase acidity by sour dough or acidifiers
• Prepare stiffer doughs
• Reduce energy input upon kneading
• Reduce bench time (safe time for final proof )
• Reduce bread improvers with strong enzyme activity
• Slightly increase sodium chloride, if possible

Flour Treatment in Case of Sprout Damage
•	Oxidation	&	maturing	agents	(e.g.	ascorbic	acid)
−Increase significantly

•	Enzymes
−Reduce dosage of amylase
−Cautious use of xylanase
−Consider oxidase

•	Emulsifiers	(Datem,	mono/di,	lecithin)
−Help to reduce stickiness
−Improve dough stability

•	Enzyme	regulators
−Help to control effect of intrinsic enzymes
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GLÜTEN ÇOĞALMASI
Düşük Protein Un – Nedenler & Etkiler
Sebepler
• Buğday Çeşitliliği 
• Büyüme Koşulları
• Gübreleme
Etkiler
• Düşük uzatılabilirlik
• Düşük tolerans
• Azalmış yoğunluk randımanı
Düşük Protein Un – Ölçüler
• Karıştırma
• Hava sınıflandırması
• En iyi uygulamayı Bulmak
• Glüten bağımlılığı
• Glüten sabitlemesi
- Oksidatif muamele
- Enzimler
- Emulgatörler
- Mineraller ve tuzlar
- Sinerjik proteinler & polimerler 

Glüten Arttırıcı Faydaları
• Doz sadece 400 –3,000 her milyondaki partikül miktarı
• % 50 ya da daha fazla eklenmiş glütenin yerini alma
• Düşük protein ununu yükseltme
• Hayati glüten fonksiyonunu arttırma
• Ekmek arttırıcıları ya da standart un muamelesini engellemi-
yor
• Reolojik ve pişirme hususlarını geliştiriyor 
• Marka uyumlu

GLUTEN ENHANCEMENT
Low-Protein Flour – Reasons & Effects
Reasons
• Wheat variety
• Growth conditions
• Fertilization
Effects
• Low extensibility
• Little tolerance
• Reduced volume yield
Low-Protein Flour –Measures
• Blending
• Air classification
• Finding the best application
• Gluten addition
• Stabilization of the glüten
- Oxidative treatment
- Enzymes
- Emulsifiers
- Minerals and salts
- Synergistic proteins & polymers

Gluten Enhancer Benefits
• Dosage only 400 –3,000 ppm
• Can replace 50% and more of added glüten
• Upgrades low protein flour
• Boosts vital wheat gluten function
• Does not interfere with standard flour treatment or bread im-
provers
• Improves rheological and baking properties 
• Lable-friendly





BÖCEKTEN ZARAR GÖRMÜŞ UN

Böcekten Zarar Görmüş Un - Sebepler
• Arazide istila – Süne ( Infestation on the field –Sunn pest (Süne, 
Süne maura, Kımıl, kımıl zararlısı, Nysius huttoni) 
• Sindirim enzimlerinin hububat içine salgılanması (ve gövdenin 
içine?)
• Hamurun hazırlanması sırasında 
glüten azalması

Böcekten Zarar Görmüş Un 
– Etkileri (1)
• Buğday hububat: açık renkli 
dairelerle çevrelenmiş nerdeyse 
görünmeyen koyu noktalar (de-
likler)
• Bazı hububatlar buruşmuş ya da 
daha hafif, ama yüz litrenin ağırlığı 
nerdeyse değişmemiş
• Azalan sayı normal
• Posa birikmesi nerdeyse normal

Böcekten Zarar Görmüş Un – Etkileri (2)
• Glüten ibresi daha düşük, normale yakın
• Şişme ibresi daha düşük
• Çekilmiş glüten dinlenme sonrası sıvı hale geliyor
• Farinograf: çok düşük istikrar, dar kavis
• Düşük dirençli yapışkan & sulu hamurlar 
• Düşük pişirme performansı
• Acı tat 

BUG-DAMAGED FLOUR

Bug-Damaged Flour –Reasons
• Infestation on the field –Sunn pest (Eurygaster integriceps, Eury-
gaster maura, Aelia acuminata, Aelia rostrata, Nysius huttoni) 
• Secretion of digestive enzymes into the grain (and into the stem 
?)

•Gluten degradation during dough 
preparation

Bug-Damaged Flour –Effects 
(1)
• Wheat grain: almost invisible dark 
spots (punctures) surrounded by 
lighter circles
• Some grains shriveled or lighter, 
but hectoliter weight mostly un-
changed
• Falling number normal
• Sedimentation almost normal

Bug-Damaged Flour –Effects (2)
• Gluten index lower, close to normal
• Swelling index lower
• Extracted gluten liquefies upon resting
• Farinograph: very low stability, narrow curve
• Sticky & runny doughswith low resistance
• Low baking performance
• Bitter taste
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Böcekten Zarar Görmüş Un – Ölçüler 
• Yüksek nem ve ısıda barındırma (?*)
• Makul un ile karıştırmak fakat zarar görmüş kısmı azaltma
• Hamurun dinlenme zamanını minimuma indirme
• Aşağıdaki özellikleri içeren düzenleyiciler kullanmak 
a) glüteni güçlendirme
b) böcek enzimlerini engelleme
c) genel anlamda pişirme koşullarını iyileştirme
• Uygun uygulamayı seç: örn. Bisküviler, krakerler ya da gofretler
*e.g. Berlin, E. 1936. Die Mühle, 73(5), 129-130, orKretovich, VL, 
1944. Cereal Chem. 21(1), 1-17

MAKARNA UNU GELİŞİMİ 
Makarna Unu için Arzu Edilen Özellikler
•	Kolay	işleme
–Yumuşak ve uzayabilir hamur şart
•	Bir	örnek	ve	kolay	kuruyan
–Düşük su emilimi
• Doldurmalardan oluşan neme tolerans
–Sıkı ve kapalı (bir örnek) hamur 
yapısı 
•	 Pişirme	 sırasında	 düşük	 sızma	
kaybı
–Sıkı ve kapalı (bir örnek) hamur 
yapısı 
–Düşük nişasta kaybı
•	Yüksek	pişirme	toleransı	(düşük	
‘emilim’)
–Sıkı ve kapalı (bir örnek) hamur 
yapısı 
–Düşük nişasta kaybı
–İyi protein kalitesi

PASTAZYM
Makarnalar için Pastazym’ın Faydaları
• Kuru ve pişirilmiş makarnaların rengini ve parlaklığını arttırır
• Pişirilmiş makarnaların sertliğini arttırır
• Fazladan pişirme toleransını arttırır
• Kızarmış hazır makarnaların yağ emilimini azaltır
• Makarnaların kuruma süresini azaltır
• Dış görünümünü iyileştirir
• Kurutulmuş makarnaların mekanik dengesini arttırır

Bug-Damaged Flour –Measures
• Conditioning at increased moisture & temperature (?*)
• Blend with sane flour but reduce damaged part to a minimum
• Reduce dough resting times to a minimum
• Use improvers that
a) strengthen the glüten
b) block the insect enzymes
c) improve overall baking properties
• Choose suitable application: e.g. biscuits, crackers or wafers
*e.g. Berlin, E. 1936. Die Mühle, 73(5), 129-130, orKretovich, VL, 
1944. Cereal Chem. 21(1), 1-17

NOODLE FLOUR IMPROVEMENT
Desirable Properties for Noodle Flour
• Easy processing
–Soft & extensible dough required
• Uniform & quick drying
–Low water absorption
• Tolerance towards moisture from fillings

–Firm and closed (uniform) dough 
structure
• Low leaking losses upon cooking
–Firm and closed (uniform) dough 
structure
–Low starch damage
• High cooking tolerance (low 
“soakiness”)
–Firm and closed (uniform) dough 
structure
–Low starch damage
–Good protein quality

PASTAZYM
Advantages of Pastazym for Noodles
• Improves colorand brightness of dry and cooked noodles
• Increases firmness of cooked noodles
• Enhances overcooking tolerance
• Reduces oil uptake of fried instant noodles
• Reduces drying time of noodles
• Improves surface appearance
• Enhances mechanical stability of dried noodles
• Reduction raw material costs
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Mulgaprime90F –Makarnayı İyileştirmek için Damıtılmış 
Monogliserid Sınıflandırılmış Un 
Mulgaprime 90F’nın Faydaları
• Hamuru yoğurma özelliklerini geliştirir
• Kurumaya karşı toleransı arttırır
• Taze makarnaların hamur yapısını güçlendirir
• Dolgulardan dolayı oluşan neme karşı toleransı arttırır
• Çatlak oluşumunu azaltır
• Pişirme toleransını arttırır

Tüm Yağlar*     1,280

Kutupsuz Yağlar     457
Kutuplu yağlar     823
Fosfatid (lesitin)     250
Fosfatidik asit     30
Fosfatidgiserol     51

Mulgaprime90F –Flour-grade Destilled Monoglyceride 
for Noodle Improvement
Advantages of Mulgaprime 90F
• Improves dough handling properties
• Enhances tolerance towards drying-out
• Strengthens dough structure of fresh noodles
• Improves the tolerance towards moisture from fillings
• Reduces crack formation
• Increases cooking tolerance

Total lipids*     1,280
Non-polar lipids     457
Polar lipids     823
Phosphatides(lecithin)    250
Phosphatidylacid     30
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Fosfatidkolin     27
Fosfatidletonalamin kalıntıları
Fosfatidliserin     15
Liso-fosfatidkolin     117
Liso-fosfatidletanolamin    10
Galaktolipidler     249
Diğer kutuplu yağlar    320
*mg/100 g buğday unu.%405 kül

Phosphatidylglycerol    51
Phosphatidylcholin    27
Phosphatidylethanolamine    traces
Phosphatidylserine    15
Lyso-phosphatidylcholin    117
Lyso-phosphatidylethanolamine   10
Galactolipids     249
Other polar lipids     320
*mg/100 g wheatflour0.405 % ash
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Verimli topraklara sahip olan ancak sulama prob-
lemi nedeniyle hububat üretiminde kendi kendi-
ne yeterliliğe henüz ulaşamayan İran için bu konu, 
kalkınma planlarındaki ana hedefler arasında 
yer alıyor. Ancak İran’ın hububat üretimi dışında 
odaklandığı bir konu daha var. Bu da dünya hububat 
ticaretinin akış güzergahında sahip olduğu jeopolitik 
konum. 

İran 1979 yılında rejim değişikliğine uğradığında, güçlü bir petrol 
endüstrisi ve çoğu tarım sektöründe faaliyet gösteren orta boy 
işletmelerden oluşan özel sektöre sahipti. Ancak Irak ile 8 yıl süren 
savaş ve devrimin etkileri ile bu tablodan uzaklaştı. 

Devrimi izleyen yıllarda çiftlikler, şirketler ve bankalar 
devletleştirildi ve dünyadaki eğilimin aksine yabancı sermaye 
yasaklandı. Dolayısıyla İran ekonomisi tek boyutlu bir düzen 
kazandı. Ancak 12.11.1985 tarihinde yayınlanan tek maddelik bir 
yasa ile karşılıklılık şartına bağlı olarak yabancı şirketlerin pazar-
lama ve satış ofisi açmaları hakkındaki yasak kaldırıldı. 

1993 yılında Serbest Bölgeler Kanunu, Haziran 2002 yılında ise yeni 
Yabancı Yatırımı Teşvik Kanunu yürürlüğe sokularak yabancı ser-
maye ülkeye çekilmeye ve özel sektöre dinamizm kazandırılmaya 
çalışıldı. 

Petrol gelirlerinin yüksekliğine rağmen, hızla büyüyen nüfus 
baskısı, enflasyon ve işsizliğin artması, yaygın yoksulluk, temel 
ihtiyaç malzemelerine uygulanan sübvansiyonların bütçe üz-
erinde giderek artan yükü, verimsiz, büyük ve hantal kamu sek-
törü, devlet monopollerinin (bonyad) denetimindeki belirsizlikler 
ve Birleşmiş Milletler ile ABD yaptırımları, İran ekonomisinin 
karşılaştığı en büyük sorunlar olarak gösterilmektedir.

İran, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü yönünde özelleştirme 
plânları yapmakta, büyük oranda ithal ikamesine dayanan 
ekonomiyi verimli bir şekilde yapılandırmak, petrol gelirlerine 
bağımlılıktan kurtararak, petrol dışı malların ihracatını artırmak ve 
çeşitlendirmek istemektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
belirlenen özelleştirme hedeflerine ulaşamayan İran’da, 2005 
yılında yürürlüğe giren Dördüncü Kalkınma Plânı çerçevesinde 
özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırılmıştır. 

İRAN’DA TARIM SEKTÖRÜ
İran 23,6 milyon hektarı bulan ekilebilir alanları ile dünyada tarım 
ürünleri üretim çeşitliliği (çiftlik ve bahçe üretimi dâhil) açısından 
dördüncü sırada yer almaktadır.  

Ülkede tarımsal üretimi etkileyen farklı iklim özellikleri görülme-
kte ve bu durum çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesini müm-
kün kılmaktadır. Ancak İran’daki tarım alanlarının yüzde 56 - 60’lık 
kısmı düzenli olarak sulanamamaktadır. Bu da ülkedeki üretim ka-
pasitesinin ve verimliliğinin düşük seviyelerde kalmasına, İran’ın 
tarımsal üretimde kendine yeterliliğe ulaşamamasına neden 
olmaktadır. Bu yüzden İran, tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 
halen net ithalatçı ülke konumundadır. 

For Iran, which has fertile lands but which cannot sup-
ply for its own demand of grain production because 
of its irrigation problem, this is among the main tar-
gets of the development plan. However, there is one 
more thing which Iran focuses on in addition to grain 
production. The geopolitical position it has in the di-
rection of flow of world grain trade.  

When Iran experienced a change of regime in 1979, it had a strong 
oil economy and a private sector that was composed of medium 
sized enterprises most of which operated in the agricultural sec-
tor. However, due to the effect of the 8-year war and the revolu-
tion, it moved away from this picture.

In the years following the revolution, farms, companies and banks 
were nationalized and contrary to the world trend, foreign capi-
tal was banned. Therefore, Iranian economy gained a unidimen-
tional order. However, with a one-article law which was enforced 
on 12.11.1985, the ban on foreign company’s opening marketing 
and sales offices was removed on condition of mutuality.

The country was made attractive to foreign capital and dynamism 
was introduced into the private sector by enforcing the Free Zones 
Law in 1993 and the Law on Encouraging Foreign Investment in 
2002.  

Despite the high income from oil, the pressure of the rapidly grow-
ing population, inflation and the increase in unemployment, wide-
spread poverty, the increasing burden of the subsidies on staple 
products on the budget, an infertile, big and cumbersome public 
sector, the ambiguities in auditing state monopolies (bonyad) and 
the sanctions of the United Nations and the USA are shown as the 
biggest problems faced by the Iranian economy. 

Iran is making privatization plans to solve economical and so-
cial problems and it wants to restructure its economy effectively 
which is mainly based on import substitution and to increase and 
diversify the export of non-oil products by getting rid of being 
dependent on oil revenues. In Iran, which could not reach the 
privatization targets indicated in the Third Five-Year Development 
Plan, privatization activities gained speed within the frame of the 
Fourth Development Plan which was effected in 2005.  

AGRICULTURAL SECTOR IN IRAN
Iran ranks fourth in the world in terms of its variety of agricultural 
products (including farm and garden production) with its 23,6 
million hectares of cultivatable land.  

Different climate conditions affecting agricultural production are 
seen in the country and this enables the cultivation of various ag-
ricultural products. However, 56 – 60 per cent of Iran’s agricultural 
areas cannot be regularly irrigated. This causes the production 
capacity and fertility of the country to stay at low levels and pre-
vents Iran from sustaining itself in agricultural production. For this 
reason, Iran is still a net importer country in foreign trade of food 
and agricultural products.  
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Tarım ve gıda sanayi ürünlerinde kendine yeterliliğin sağlanmasına 
büyük önem veren İran, bu durumu kalkınma planlarında ana 
hedefler arasında göstermektedir. Ancak genel kanı İran’ın kısa 
vadede kendine yeterliliğe ulaşmasının mümkün olmadığı 
yönündedir. 

İran’da halihazırdaki tarım tekniklerini modernize etmek amacıyla 
önemli teşvikler verilmekte, birçok baraj inşa edilmektedir. Nis-

peten dışarıya kapalı bir ülke olması nedeniyle özellikle dünyadaki 
modern teknolojinin tarıma nasıl yansıtılabileceği konusu, üzeri-
nde en çok tartışılan hususlardan biri olmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye’deki tarım teknolojilerinin gelişkin ve Avru-
pa pazarlarına nazaran ucuz olması, İranlı ithalatçılar açısından 
Türkiye’yi cazip kılmaktadır. Tarım sektöründeki yatırımlarda 
bir artışın söz konusu olduğu İran’da, tarımsal üretimdeki 
liberalleşme, paketleme ve pazarlama alanındaki gelişmeler yeni 
ihraç pazarlarının yaratılmasına olanak tanımaktadır.

İran bir taraftan tarımsal faaliyetlerini ve yatırımlarını arttırırken, 
zaman zaman da olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli kayıplar 
yaşamaktadır. 2008 yılında yaşanan don olayları ve doğal afetler, 
İran’ın tarım sektörünü büyük bir zarara uğratmıştır. Yapılan hesap-
lamalara göre 2008’de tarım sektörünün uğradığı zararın parasal 
değeri 15,9 milyar dolardır.

HUBUBAT ÜRETİMİ
İran, tahıl üretiminde son yılların en önemli düşüşünü 2008/09 
sezonunda yaşandı. Bu sezonda yaşanan iklimsel sorunlar, ülk-
enin tahıl üretimine çok ciddi zararlar verdi. 2008/09 sezonunda 

Iran, which attaches tremendous importance to ensure self-suf-
ficiency in agriculture and food industry products, shows this as 
one of its main targets in its development plans. However, it is 
widely thought that it is not possible for Iran to reach a self-suffi-
cient level in the short term.  

In Iran, significant incentives are given to modernize the present 
agricultural techniques and many dams are built. Since it is a coun-

try which is relatively closed to the world, especially the subject of 
how the modern technology in the world can be reflected on ag-
riculture is one of the most widely discussed subjects. Within this 
context, the fact that agriculture technologies in Turkey are de-
veloped and cheaper compared to European markets makes Tur-
key attractive for Iranian importers.  In Iran, where an increase in 
investments in agriculture sector is observed, the liberalization in 
agricultural production and the developments in packaging and 
marketing fields enable the creation of new export markets. 

While Iran increases its agricultural activities and investments on 
one part, it also experiences important losses from time to time 
due to negative weather conditions. The frost and natural disas-
ters of the year 2008 gave significant damage to Iran’s agricultural 
sector. According to calculations, the monetary value of the dam-
age experienced by the agricultural sector in 2008 is 15,9 billion 
dollars. 

GRAIN PRODUCTION
Iran experienced the most important fall of the recent years in 
grain production in the 2008/09 season. The climate problems 
experienced in this season gave serious damage to the country’s 
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buğday üretimi 10 milyon tonla son 6 yılın en düşük seviyesinde 
seyretti. Bu da bir önceki sezonla kıyaslandığında 5 milyon ton-
luk bir düşüşü ifade ediyor. Hükümet, kuraklık nedeniyle oluşan 
buğday açığını kapatmak için yaklaşık 10 milyon ton buğday 
ithalatı gerçekleştirdi. 

İran’ın yetkili makamları 2010/11 sezonu için de, Mart 2010’da 
yaptıkları açıklamalarda buğday üretimini 15 milyon ton olarak 
öngörüyor, buğday ve arpa üretiminde ciddi bir artış bekliyorlardı. 
Sezon sonunda gerçekleşen üretim miktarı da 14.4 milyon tonla 
bu beklentiye yaklaştı. Ancak iklim değişikliğinin etkisiyle 2025 
yılında İran’ın buğday üretiminin 13.7 milyon ton civarlarında 
seyredeceği tahmin ediliyor.Nüfusun da aynı dönemde 96 milyon 
kişiye ulaşacağı ve kişi başına düşen buğday tüketiminin 210 kg 
olacağı öngörülüyor. Bu öngörüye göre 2025 yılında İran’da 20 
milyon ton buğday talebi ve bununla birlikte 6.3 milyon ton buğ-
day açığı oluşacak.

İran’da pirinç üretimi, 2008/09 sezonundaki düşüşün dışında 
genel anlamda bir artış eğiliminde. Mısır üretiminde ise son 3 yılda 
bir miktar artış görülse de, 2006/07 sezonuyla kıyaslandığında 
üretimin gerilediği görülüyor.2008/09 sezonunda buğdaydakine 
benzer bir üretim düşüşünün yaşandığı arpa üretiminde ise 
2010/11 sezonunda yeniden bir artış gözleniyor.

Hububat Üretim Miktarları (Milyon Ton)
Grain Production Amounts (Million Tons)

İRAN’DA DEĞİRMENCİLİK
İran genelinde yaklaşık 350 tane un değirmeni bulunmaktadır. Bu 
değirmenlerin toplam öğütme kapasitesi ise yıllık 23-24 milyon 
ton civarındadır. Değirmenlerin teknolojik açıdan gelişmişliği ise 
son derece yüksek. Ülkedeki değirmencilik sektörü, son derece or-
ganize bir yapıya sahip ve birçoğunun bünyesinde modern ekip-
manlar kullanılıyor.

İÇ TÜKETİM
İran’da ekmek tüketimi son derece yüksek. FFI (Flour Fortification 
Initiative)’ın verdiği bilgiye göre ülkede kişi başı günlük buğday 
tüketimi 416 gram. Bu da dünyanın en yüksek buğday tüketim 
oranlarından birini oluşturuyor. Ülkede 2010/11 sezonunda 
tüketilen buğday miktarı 16 milyon ton. Fiyat açısından pahalı 
bulunması nedeniyle İran’da pirinç tüketimi son derece düşük, 
hatta 2010/11 sezonunda 3.3 milyon tonluk tüketim oranıyla mısır 
ve arpa tüketimin dahi gerisinde kalıyor.

DIŞ TİCARET
Uzun süre ithal ikamesine dayanan bir sanayileşme politikası 
izleyen ve tüm ithalâtın devletin kontrolü altında gerçekleştiği 
İran’da, son yıllarda uygulamaya konan dışa açılma politikaları 
ve DTÖ’ye üye olma hedefi doğrultusunda, ithalattaki tarife dışı 

grain production. In the 2008/09 season, wheat production was 
the lowest in the past 6 years with 10 million tons. This refers to a 5 
million-ton decrease compared to the previous year. The govern-
ment imported approximately 10 million tons of wheat to com-
pensate the wheat deficit which occurred because of the draught.  
In their announcements in March 2010, competent authorities of 
Iran foresaw wheat production as 15 million tons for the 2010/11 
season and expected a serious increase in wheat and barley pro-
duction. The amount of production at the end of the season ap-
proached this expectation with 14.4 million tons.  

However, due to the effect of climate change, it is anticipated that 
in 2025, Iran’s wheat production will be around 13.7 million tons. 
It is also anticipated that the population will reach 96 million in 
the same period and that the wheat consumption per capita will 
be 210 kg. According to this prediction, the whet demand in Iran 
in 2025 will be 20 million tons and there will be 6.3 million tons 
of wheat deficit. Rice production in Iran is generally in a trend of 
increase except for the decrease in the 2008/09 season. Although 
some increase is observed in corn production for the past 3 years, 
it is seen that production has decreased when compared with 
the 2006/07 season. In barley production, despite a production 
decrease similar to that of the wheat’s in 2008/09 season, a new 
increase is seen in the 2010/11 season. 

Başlangıç Stokları (Milyon Ton)
Initial Stocks (Million Tons) 

MILLING IN IRAN
There are approximately 350 flour mills in Iran. The total grind-
ing capacity of these mills are around 23-24 million tons per year. 
The mills are highly developed in terms of technology. The milling 
sector in the country has a very organized structure and modern 
equipment is used in most of them. 

DOMESTIC CONSUMPTION
Bread consumption is fairly high in Iran. According to information 
obtained from FFI (Flour Fortification Initiative), daily wheat con-
sumption per capita in the country is 416 grams. This constitutes 
one of the world’s highest wheat consumption rates. 
The amount of wheat consumed in the country in the 2010/11 
season is 16 million tons. Iran’s rice consumption is very low be-
cause its price is considered high. It is even lower than corn and 
barley consumption in the 2010/11 season with a consumption 
rate of 3.3 million tons. 

FOREIGN TRADE
In Iran, which for a long time had an industrialization policy based 
on import substitution and where all import took place under gov-
ernment control, non-tariff barriers have been partially removed 
and the import of many products whose import were banned 
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were made possible in parallel with the foreign expansion policies 
which were implemented in recent years and the target of being 
a member of WTO. However, in order to protect local industry and 
production, taxes on imports were kept high and import was not 
allowed to become attractive. 

Grain products such as wheat, barley, corn and rice are among 
important items. Especially the amount of grain imported in the 
draught of 2008 amounts to 16 million tons. This amount is equal 
to Iran’s wheat production in 2010/11 season. However, there was 
considerable decrease in the last two seasons especially in wheat 
import. Wheat import, which was 3.6 million tons in 2009/10 sea-
son, decreased to 300 thousand tons in 2010/11 season. 

Although there is not a significant change in barley, corn and 
rice import, barley and corn import decreased a little and rice im-
port increased. In Iran, where there is no rice, corn or barley ex-
port, there is a degree of development in wheat export in recent 
years. However, the wheat export which reached 1 million tons 
in 2010/11 season represents the highest amount of Iran’s wheat 
export until today.   

İRANS STRATEGIC PLANS FOR THE FUTURE PERIOD
Iran continues its activities in the direction of taking a more active 
role in grain and flour production and trade. Representatives from 
countries which have a say in grain and flour production, includ-
ing Turkey, participated in the “Iran Grain Congress” which was 
held on 22-24 January 2011 in Tehran for this purpose. 

Russia, Holland, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Germany, 
Australia, Bangladesh, Lebanon, United Arab Emirates, Algeria, In-
dia, Pakistan, Ukraine, France, Switzerland, Iraq, Egypt and Oman 
and the International Grain Council were other important partici-
pants of this congress. 

In the speeches delivered in the congress, the priority among 
the most popular topics and future targets was logistics, that is, 
transportation, rather than production. When the direction of im-
port and export in world wheat production targets and trade is 
considered, the first subject emphasized by Iranian authorities in 
the congress was that Iran has important advantages locally and 
regionally in the North-South and East-West lines.

Iranian authorities, who emphasized that Iran has a geopolitical 
significance between the East and the West, stated that Iran aims 
to be the granary of the world market with a win-win approach 
with both land and sea transport with its neighboring countries 
by alternating between fierce competition and consensus. The 
congress made an impression that Iran determines its policies 
in this subject with the aim of becoming an aggressive market 
player. 

engeller kısmen kaldırılmış, ithalatı yasak çok sayıda maddenin 
ithalatı mümkün hale gelmiştir. Ancak, yerli sanayinin ve üretimin 
korunması amacıyla ithalatta alınan vergi oranları yüksek tutularak 
ithalatın cazip hale gelmesine olanak tanınmamıştır.

Buğday, arpa, mısır,  pirinç gibi hububat ürünleri, önemli kalemler 
arasında yer almaktadır. Özellikle 2008’deki kuraklık döneminde 
ithal edilen toplam hububat miktarı 16 milyon tonu bulmaktadır. 
Bu miktar İran’ın 2010/11 sezonundaki buğday üretimi kadardır. 

Ancak son 2 sezonda özellikle buğday ithalatında önemli bir dü-
şüş olmuş, 2009/10 sezonunda 3.6 milyon ton olan buğday itha-
latı, 2010/11 sezonunda 300 bin tona gerilemiştir. Arpa, mısır ve 
pirinç ithalatında çok önemli bir değişim olmamakla birlikte arpa 
ve mısır ithalatında bir miktar düşüş, pirinç ithalatında ise artış söz 
konusudur.

Pirinç, mısır ve arpa ihracatının olmadığı İran’da, son yıllarda 
buğday ihracatında bir miktar ilerleme var. Ancak 2010/11 sezo-
nunda 1 milyon tona ulaşan buğday ihracatı, İran’ın bugüne kadar 
gerçekleştirdiği en yüksek buğday ihracat miktarını temsil ediyor.  

İRAN’IN GELECEK DÖNEME DAİR STRATEJİK PLANLARI
İran, hububat ve un üretimi ile ticaretinde daha etkin rol alma 
yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla 22-24 Ocak 2011’de 
Tahran’da düzenlenen “İran Hububat Kongresi”ne Türkiye de dahil, 
hububat ve un üretiminde söz sahibi ülkelerin yetkilileri katıldı.  

Rusya, Hollanda, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, 
Avustralya, Bangladeş, Lübnan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Cezayir, 
Hindistan, Pakistan, Ukrayna, Fransa, İsviçre, Irak, Mısır ve Um-
man ve Uluslararası Hububat Konseyi, bu kongrenin diğer önemli 
katılımcılarıydı.

Kongrede yapılan konuşmalarda ön plana çıkan konular ve 
gelecekle ilgili hedefler arasında önceliği, üretimden ziyade lojis-
tik yani taşımacılık aldı.

Dünya buğday üretim hedefleri ve ticaretinde ithalat ve ihracatın 
istikametine bakıldığında, İran’ın gerek yerel gerekse bölgesel 
olarak Kuzey-Güney ve Batı-Doğu hattında ciddi avantajlara sahip 
olduğu, Kongre’de İranlı yetkililerin dile getirdiği birincil konuy-
du. 

İran’ın doğu ve batı arasında jeopolitik olarak önemli olduğunu vur-
gulayan İranlı yetkililer, İran’ın çevresinde yer alan 15 komşu ülke 
ile hem kara hem de deniz ticaretiyle kızgın rekabetten uzlaşıya, 
kazan-kazan yaklaşımıyla dünya piyasasının tahıl ambarı olmayı 
hedeflediğini belirttiler. Kongre, İran’ın bu konudaki politikalarını 
saldırgan bir piyasa oyuncusu olma yönünde belirlediği izlenimi 
yarattı.

İhracat	(Milyon	Ton)	/	Export (Million Tons) İthalat (Milyon Ton) /	Import	(Million	Tons)
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Giriş
• Dünya ticareti ve ekonominin gelişiminde bölgesel işlemler en 
popular düzen özelliği kazanmıştır. 
• 15 ülkeye komşuluk eden İran  (karadan ve denizden) 
• Denizi olmayan 9 ülke İran üzerinden uluslararası sulara 
ulaşabilmektedir. 
• İran’ın doğudan batıya, kuzeyden güneye inkâr edilemez bir jeo-
politik avantajları vardır. 

İhracatçılar	hakkındaki	gerçekler:
• Dünya buğday ihracatı: 126 mmt
• Rusya, Ukrayna & Kazakistan ihracatı: 35mmt 
• Bu ülkelerin Dünya Toplam İhracatındaki payları 2020 yılında 
%22’den %35’e yükselecektir. 
Kaynak: USDA

İthalatçılar hakkındaki 
gerçekler:
• Öngörüler MENA Bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Dünya 
piyasasında bir talep artışı olacağını göstermektedir. 
• 2009-10 yıllarında Arap Ligi Ülkeleri 11 m US$ değerinden daha 
fazla buğday ithal etmiştir. 

Introduction
• Regional transactions became the most popular pattern for 
world trade & economic development.
• Iran neighboring 15 countries (by land & sea) 
• 9 of landlocked countries would be able to reach international 
waters through Iran. 
• Iran has undeniable geopolitics advantages to connect east to 
west & north to south.
 
Facts	about	exporters:
• World wheat export :  126 mmt
• Russia, Ukraine & Kazakhstan export : 35mmt 
• These countries’ share in the world’s total export will rise from 
22% to 35% in 2020
 Source: USDA
 

Facts	about	importers:
• Forecasts show that MENA region (middle east & north Africa) 
will have the most growing demand market in the world. 
• In 2009-10 Arab League countries  imported more than 11 m US$ 
wheat.

İki	ağa	arasında	karşılaştırma:	
Comparing	between	two	routes:

İhracatçı	ülkeler	rollerini	değişiyor:
Exporting	countries	changing	their	roles	:
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USDA	öngörüleri	2020	yılı	için	vurguladıkları:
•Rus buğday ihracatı 18.4 mmt’dan 28.7 mmt’a kadar yükselecek-
tir
• Kazakistan ihracatı 8 mmt’dan  11 mmt’a kadar yükselecektir. 
• MENA bölgesindeki temel ithalatçılar toplam ithalatı 32 mmt’a 
arttıracaklardır. 

Sonuçlar
• İran kuzeyinde yer alan temel ihracatçılar ve güneyinde yer 
alan temel ihracatçılar arasında yer almaktadır. Bu onlarla iletişim 
kurması için ideal bir fırsat sağlayacaktır. 
• İran’ın bölgesel hububata dönüşümü tüm taraflar için kazandırıcı 
nitelk taşır:
– İharcatçıların piyasadaki payları artacaktır.
– İthalatçılar ise daha düşük olan fiyatlardan memnun 
kalacaklardır.

USDA	forecasts	for	2020	emphasizes:
• Russian wheat export will rise from 18.4 mmt to 28.7 mmt
• Kazakh export will rise from 8 mmt to 11 mmt
• Main consumers in MENA region will rise  importing to 32 mmt

Deduction
• Iran located between main exporters in north & main importers 
in south.  This could be an ideal opportunity to connect them.
• Converting Iran to regional hub of grain would be a win-win situ-
ation: 
– Exporters earn greater share in market.
– Importers enjoys lower prices.

 ,Çözümler
1. Geçiş
2. Yeniden ihracat & artı değer.
3. Değiş-tokuş
 
Hedef Ülkeler
İhracatçılar:
Irak
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen
Umman
Afganistan
Pakistan
Endonezya
Bangladeş
Lübnan

İthalatçılar:
Kazakistan
Rusya
Ukrayna

Solutions
1. Transit
2. Re- export & value adding.
3. swap
 
Target countries
Exporters:
Iraq
Saudi Arabia
U.A.E
Yemen
Oman
Afghanistan
Pakistan
Indonesia
Bangladesh
Lebanon

Importers:
Kazakhstan
Russia
Ukraine








