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Dünya hububat piyasasında 2011

In 2011 World Grain Market

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat durumuyla
ilgili son raporunu 26 Mayıs’ta açıkladı. Rapora göre; Temmuz
2010/Haziran 2011 dönemi dünya hububat üretimi, geçen sezona göre 64 milyon ton düşüşle 1 milyar 730 milyon tona gerileyecek. Aynı dönemler içinde dünya hububat tüketimi ise 30
milyon ton artışla 1 milyar 791 milyon ton rakamına ulaşacak.
Küresel hububat ticareti de Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, geçen yıla göre 3 milyon artarak 243 milyon ton civarında
gerçekleşecek.
Üretim ve tüketim tahminlerine göre, dönem sonu hububat
stoklarının 61 milyon tonluk gerilemeyle 343 milyon tona inmesi bekleniyor. Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu
hububat stoklarının ise 57 milyon ton düşüşle 108 milyon tona
gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ancak raporunda 2010/11 sezonuyla ilgili üretim düşüklüğü
öngören Konsey, önümüzdeki yıl hububat üretiminde belirgin
bir iyileşmenin beklendiğini de bildiriyor. Raporda, Temmuz
2011/Haziran 2012 döneminde, dünya hububat üretiminin bu
sezona göre yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyar 808 milyon tona
ulaşacağı öngörülüyor. Konsey, bu artışın özellikle AB, Rusya ve
ABD’de olmak üzere başlıca tahıl ihracatçısı ülkelerdeki iyileşmeyi
yansıttığını belirtiyor.

International Grain Council (IGC) explained the final report related with world grain state on 26 May.
According to the report; world grain production of July 2010/
June 2011 will regress to 1 billion 730 million tones with a decrease of 64 million tone compared to the last season. Within the
same periods, world grain consumption will reach 1 billion 791
million tones with an increase of 30 million tones. Global grain
trade in July 2010/June 2011 season will realize in around243
million tones increasing 3 million tones compared to the past
year.
According to the production and consumption estimations, it is
expected that term-end grain stocks will fall to 343 million tones
with a decrease of 61 million tones. It is estimated that term-end
grain stocks of main exporters (EU, USA, Argentina, Australia,
Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine) will regress to 108 million tones with a decrease of 57 million tone.
Council that envisaged production fall related with 2010/11 season in the report stated that an explicit progression in the grain
production is expected fort he next year. In the report, in July
2011/June 2012 period, it is envisaged that world grain production will reach to 1 billion 808 million tone increasing in the rate
of 4,5 percent compared to this season. Council stated that this
increase in main cereal exporters notably EU, Russia and USA reflects the progression.

RUSYA İHRACAT YASAĞINI KALDIRIYOR
Bilindiği gibi Rusya’nın 2009’da 97 milyon ton olan hububat
üretimi, geçen yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile 61 milyon tona
kadar gerilemiş ve ardından da Rus hükümeti, hububat ihracatını
yasaklamıştı.
Dünyanın en büyük üçüncü tahıl ihracatçısı konumundaki Rusya,
kış sezonunun ve ekim döneminin verimli geçmesinin ardından
1 Temmuz’dan itibaren tahıl ürünleri ihracatına getirilen yasağı
kaldıracağını duyurdu.
2010’da 85 milyon ton tahıl hasadı beklediklerini söyleyen Rusya
Başbakan Birinci Yardımcısı Viktor Zubkov, bunun da 15 milyon
tonunun ihraç edilebileceğini açıkladı. Rusya’dan gelen olumlu
haberler dünya piyasalarına da yansıdı ve tahıl ürünlerinde
yüzde 3’lük bir ucuzlama yaşandı.
UKRAYNA KOTALARI KALDIRDI
Geçtiğimiz yıl yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle 31
Mart 2011’e kadar tahıl ihracatına kota uygulaması getiren
Ukrayna Hükümeti, 30 Mart’ta bir açıklama yaparak kotaları 1
Temmuz’a kadar uzattığını açıklamıştı. Ancak Mayıs ayında ikinci
bir açıklama yapan Hükümet, kotaları kaldırdığını açıkladı.

RUSSIA REMOVES THE BAN IN EXPORTATION
As is known, grain production of Russia which was 97 million
tone in 2009 regressed up to 61 million tone due to over temperatures experienced last year and following Russian Government banned that grain exportation.
Russia which is in the position of being the biggest third grain
exporter of the world announced that it will remove the ban put
in cereal products exportation as of 1 July following the efficient
pass of winter season and cultivation period.
Viktor Zubkov, First Vice Prime Minister of Russia said that they
expect 85 million tone cereal harvest in 2010 and explained that
15 million tone of which could be exported. Positive news coming from Russia reflected to the world markets and fall of 3 percent in cereal products was experienced.
UKRAINE REMOVED QUOTAS
Due to unfavorable weather conditions experienced in past year,
Ukraine Government that introduced a quota application in cereal exportation until 31 March 2011 made a statement on 30
March and explained that it extended the quotas until 1 July.
However, Government which made second statement in May
explained that it removed the quotas.
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Parantez Grup, yayınladığı “DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI”yla, değirmencilerin
üretimden ihracata kadar iş hayatlarında
ihtiyaç duydukları bütün bilgilere tek elden ulaşmalarını hedefliyor.

Parantez Group has targeted to enable
the millers to reach all information, that
they are in need, including production to
export by means of its publication called
as “ THE MILLER’S HANDBOOK”

İDMA Fuarı ve Değirmenci Dergisi ile bugüne kadar uluslararası
alanda önemli bir başarıya imza atan Parantez Grup, bu alandaki
hizmetlerine değirmencilerin başucu kaynağı olacak yeni bir yayın serisiyle devam ediyor.

Parantez Group that has succeeded in international arena up to
today by means of IDMA fair and Miller Journal has continued its
services by a new serial that will be head source for the millers.

Parantez Grup, yayınladığı “DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI”yla, un
fabrikası yatırımcılarının, un fabrikalarının profesyonel yöneticilerinin ve üretim sürecinde çalışan teknik ekiplerinin, un fabrikalarına makine ve servis hizmeti veren kuruluşların ve de sektörle
bağlantılı tüm profesyonellerin, üretimden ihracata kadar iş hayatlarında ihtiyaç duydukları bütün bilgilere tek elden ulaşmalarını hedefliyor.

Parantez Group has targeted to enable the flour factory investors, professional managers of the flour mills and technical
teams who are working in the manufacturing process as well as
institutions that provide service and machine to the flour mills
and all professionals that are related to the sector by means of
its publication called as “THE MILLER’S HANDBOOK” in terms of
manufacturing, export activities and other relevant information
that they are in need.

Değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha kaliteli ve verimli bir üretime geçebilmelerine katkı sağlayacak olan
DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI, dünya pazarı ve ihracat konularında
da firmalara önemli bilgiler sunuyor.

THE MILLER’S HANDBOOK that provides contribution for efficient and effective production of the firms that act in milling sector has provided important information in the subject of world
markets and exports.
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I.CİLT: “BUĞDAY VE UN”
Özel ambalajda, Türkçe ve İngilizce olarak 2 farklı dilde ve 2 cilt
olarak basılan DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI’nın I. cildi, buğdayın
tanımı ve morfolojisinden değirmen teknolojilerine, unda kalite
ve kalite kontrolden un katkılarına, un depolama ve taşıma sistemlerinden un fabrikası yönetimine kadar bir un fabrikasındaki
bütün bir süreci ayrıntılarıyla kapsıyor.
Kitabın birinci cildindeki tüm ana konu başlıkları için değirmencilik sektörünün temsilcilerinden oluşan bir gurup tarafından bir
araya getirilmiş. Kolektif bir çalışmayla hazırlanan birinci cildin
yazarları, değirmencilik sektöründe hem akademik hem de pratik olarak yer almış, başarı kazanmış ve tanınmış isimlerden oluşuyor.

2. CİLT: “KITA ARAŞTIRMASI: ASYA”
Kitabın II. cildi, Parantez Group’un Asya kıtasındaki belli başlı ülkelerle ilgili bir araştırma ve bilgi paylaşımı çalışmasından oluşuyor. Bu çalışma özellikle adı geçen ülkelerin hububat üretim ve
tüketim oranları, değirmencilik sektörleri, ithalat ve ihracat pazarları ve koşulları hakkında değirmencilik sektörü temsilcilerine
bilgi ve fikir vermeyi amaçlıyor.
Değirmencinin El Kitabı’yla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve satın
almak için www.degirmencininelkitabi.com web portalını ziyaret edebilirsiniz.

I. VOLUME: “WHEAT AND FLOUR”
1st volume of the THE MILLER’S HANDBOOK that was published
in 2 respective languages as in Turkish and English in 2 volumes
within its special package includes information such as definition of the wheat and its morphology, mill technologies, quality
in flour and quality control on flour, flour storage and transportation systems as well as flour mill management in a flour mill
indeed.
A group composed of the eminent and well known representatives of the mill sector for each main headline in the first volume
of the book has been convened. The authors of the first volume
that was organized by collective working have taken part both
in practical and academic aspects in the mill sector.

2nd VOLUME: “CONTINENT RESEARCH: ASIA”
2nd volume of the book is composed of the activities of Parantez
Group regarding research and information sharing with some
certain countries in Asia Continent. This study aims at providing
information and idea to the representatives of mill sector about
grain production and consumption rates, mill sectors, import
and export markets and conditions of the said countries.
In order to have further information about The Miller’s Handbook and to purchase the handbook, you could visit the following website accordingly www.millershandbook.com.
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Mart ve Nisan aylarında ciddi bir yağış eksikliğinin
yaşandığı Kuzey ve Orta Avrupa’daki bazı bölgelerin,
bu yıl normalin yüzde 40’ından da az yağış aldığı ifade
ediliyor. Kuraklık nedeniyle Avrupa’nın tahıl ambarı
Fransa’da buğday üretiminin bu yıl yüzde 11.5 azalarak 31.7 milyon tona düştüğü tahmin ediliyor.
Avrupa’nın en önemli tarım ülkesi Fransa’da, yaşanan kuraklık
dolayısıyla tahıl üreticileri çok zor durumda. Çiftçiler yağmur
beklerken, satıcılar fiyatların daha ne kadar yükseleceğini sorguluyor. Mart ve Nisan aylarında ciddi bir yağış eksikliğinin yaşandığı Kuzey ve Orta Avrupa’daki bazı bölgelerin, bu yıl normalin
yüzde 40’ından da az yağış aldığı ifade ediliyor.

It is stated that some countries in Northern and Middle
Europe where the lack of rains have been experienced
in March and April months have received rains less than
40% of normal rains. Due to the draught, it is estimated
that the seed production in France that is the grain elevator of Europe has decreased to 31.7 million tons at
the rate of 11.5%.

Geçtiğimiz aylarda “bir kriz içindeyiz” açıklaması yapan Fransa
Çevre Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet, yaşanan sıkıntının boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Because of the draught in France that is the most important agricultural country in Europe, the grain producers are in very difficult position. When the farmers are waiting for the rain, the sellers
are asking for how much prices will be increased. It is stated that
some regions in Northern and Middle Europe where the serious
lack of rains have been lived receives rains less than 40%. Recently,
Nathalie Kosciusko Morizet, Minister of Environment in France has
stated that we are facing with a crisis and indicated the dimensions of the current crisis.

FRANSA’NIN ÜRETİMİ YÜZDE 11.5 AZALDI

THE PRODUCTION OF FRANCE HAS DECREASED 15%

Tüccarlar ise 2010-2011 sezonundaki 35.6 milyon tonluk üretimden sonra bu yıl en fazla 34 milyon tonluk mahsul beklendiğini
dile getiriyorlar. Haziran ayında da yağış olmaması halinde daha
da kötüleşmesi beklenen kuraklık, Fransa’nın en büyük alıcıları
arasında bulunan Kuzey ve Batı Afrika ülkelerinde de endişeye
yol açıyor.

The grain producers have emphasized that the draught has damaged to the wheat production indeed. It is estimated that the
wheat production in France has decreased 11.5 percentages and
dropped to 31.7 million tons. On the other hand, the dealers have
drawn the attention that they have expecting 34 million tons of
production at most after producing 35.6 million tons production in 2010-2011. In June, if any rain has not been received, the
draught that is expected to be worst has preoccupied Northern
and Western Africa countries that are located among the major
recipients of France.

“UNUN FİYATI DÜŞMEYECEK”

“THE PRICE OF THE FLOUR SHALL NOT DECREASE”

Tahıl üreticileri ise kuraklığın özellikle buğday üretimine ağır darbe vurduğunu ifade ediyor. Fransa’nın buğday üretiminin bu yıl
yüzde 11.5 azalarak 31.7 milyon tona düştüğü tahmin ediliyor.

Avrupa’nın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Almanya’da da
üretim tahminleri yüzde 7.2 düşürülerek 22.31 milyon tona çekildi. Almanya’nın en büyük un üreticisi olan VK Mühlen’den yapılan açıklamada, “Almanya’da sürmekte olan kuraklık dolayısıyla
mahsul beklentilerimizi hem miktar hem de kalite bazında düşürdük. Buğdayın ve dolayısıyla unun fiyatı düşmeyecek.” dedi.
Ayrıca ABD’nin tarım üretiminde önde gelen Teksas, Kansas ve
Oklahoma gibi eyaletlerinde de ilkbaharın normalden daha sıcak ve kurak geçtiği, bunun da endişeleri artırdığı belirtiliyor.

Even in Germany that is the second biggest wheat producer of
Europe, the production estimation was declined to 23.1 million by
decreasing 7.2 percentages. In the statement that was made by
VK Mühlen that is the biggest flour producer of Germany, it is said
that due to the current draught in Germany, we have decreased
our product expectations in terms of amount and quality. For this
reason, the wheat and flour prices will not be decreased. On the
other hand, it is stated that the spring is more hot and draught
than normal temperatures in the states like Texas, Kansas and
Oklahoma so that it has increased the concerns accordingly.
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Sizde Elevatörünüzde Böyle
Sorunlar Yaşadınızmı?
Tapco, 50'den fazla ülkede 35 yılı aşkın
süredir bükülmüş ve kırılmış çelik kova
sorununa çözüm sunmaktadır.

®

STYLE CC-HD (AĞIR İŞ)
Polietilen Elevatör Kovası
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etalik olmayan Tapco kovaları, elevatör ayağındaki etkiyi
emme ve bir engeli aşmak için "esneme" veya "bükülme"
kabiliyetine sahiptir. Daha sonra asıl şekillerine dönerek, sizin için
çalışmaya devam ederler.
Tapco kovaları, preslenmiş çelik emsallerinden daha hafiftir ve
keskin kenarları yoktur, dolayısıyla elevatörünüze takılmaları
daha güvenli ve daha kolaydır.

Çatal Başlı
Elevatör
Cıvatası

Dünya çapında stoklanan 93 farklı boyutta 900.000
kovayla Tapco, ihtiyacınız olan şeyi ihtiyacınız olan
zamanda sağlar! Tapco'da ayrıca altı farklı tarzda
15 milyonun üzerinde emperyal ve metrik vidalı
elevatör cıvatası bulunur. Tapco çatal başlı elevatör
cıvataları, metal olmayan kovalar için özel olarak
tasarlanmıştır.

Tapco ile bugün irtibata geçin veya www.tapcoinc.com 'u ziyaret
edin.

Çelik kovalarınızı Tapco ile – şeklini koruyan
kovalarla değiştirin.
ELEVATÖR KOVALARI – ELEVATÖR CIVATALARI

225 Rock Industrial Park Drive, St. Louis, Missouri 63044 ABD
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Tarımbilimci Lester Brown, yayınlanan bir makalesinde 21. yüzyılda gıda savaşlarının çıkacağını, toprak rezervlerini kaybedenlerin yok
olacağını söyledi.

Lester Brown, Agronomist said in his published
article that food wars would break out in 21th
century, ones who lost their land reserves would
disappear.

Günümüzde tarımsal üretimin, dolayısıyla gıdanın önemine dikkat çekmek isteyen Tarımbilimci Lester Brown, Foreign Policy’de
kaleme aldığı makalesinde gıda fiyatlarındaki ani artışların özellikle fakir ülkeler için son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Brown, makalesinde şunları dile getirdi; “ABD’de buğday fiyatları
geçen yıl yüzde 75 oranında yükseldiğinde, bu durum, bir somun
ekmekte 2 dolarlık bir artış anlamına geliyordu ve bir somun ekmeğin fiyatı 2,10 dolara denk geliyordu. Bununla birlikte, eğer
Yeni Delhi’de yaşıyorsanız, bu tür ani fiyat sıçramaları gerçekten
önemlidir. Dünya buğday fiyatlarının iki katına çıkması, pazardan
eve taşıdığınız ve pideye dönüştüreceğiniz buğdayın maliyetinin
iki kat artması anlamına gelir.”

Lester Brown, Agronomist who wanted to draw attention to the
importance of agricultural production accordingly food emphasized in his article published in Foreign Policy that sudden increase in food prices is extremely important for particularly poor
countries.

Aynı durumun pirinç için de geçerli olduğunu anlatan Brown,
sözlerine şöyle devam etti; “Eğer dünyadaki pirinç fiyatı iki katına
çıkarsa, bu durumda Cakarta’da size komşu olan pazardaki pirinç
fiyatı da iki katına çıkmış demektir. Keza Endonezyalı bir ailenin
akşam sofrasında yerini alan bir kase haşlanmış pirincin maliyeti
de aynı şekilde...”

YÜKSELEN FİYATLAR HER YERDE EŞİT DERECEDE
HİSSEDİLMİYOR
“Kıtlığın hakim olduğu yeni bir çağda, gıda jeopolitiği acaba
neye benzeyecek?” sorusuna cevap arayan Brown, fiyatların yükseldiğini, ancak bu durumun etkisinin her yerde eşit derecede
hissedilmediğini anlattı. Amerika’yı örnek veren Brown, makalesinde şu bilgiye yer verdi; “Gelirlerinin onda birinden daha azını

In his article, Brown expressed “When wheat prices in USA rose
in 75 percent last year, this situation meant 2 dollars increase in
a loaf of bread and price of a loaf of bread corresponded to 2,10
dollars.
In addition to this, if you live in New Delhi, such sudden price
increases are really important. Twofold increase in world wheat
prices means twofold increase in cost of wheat that you carried to
home and will turn pita (Turkish Pizza).”
Brown explained that same situation is valid for rice continued his
speech as; “If the rice price doubles, this means twofold increase
in rice price in the market that neighbors you in Cakarta in this
situation. Likewise cost of a bowl of boiled rice replaced in dinner
meal of an Indonesian family is same…”

RISING PRICES ARE NOT FELT EQUALLY EVERYWHERE
Brown seeking an answer to the question of “In a new era when
famine dominates, what will food geopolitics look like?” explained
that prices increased but effect of this situation is not felt equally
everywhere. Brown showed America as sample included this in-
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süpermarkette harcayan Amerikalılar için gıda fiyatlarının artışı
bir facia değildir, en fazla bir can sıkıntısıdır. Ancak, gezegenin en
yoksul iki milyarlık kesimi için (ki bu insanlar, gelirlerinin yüzde
50 ila 70’ini gıdaya harcarlar) artan fiyatlar, günde iki öğün yerken
bunu tek öğüne düşürmek anlamına gelebilir. Küresel ekonomik
katmanların en alt basamağında yer alanlar için ise, bu durum,
kişisel iradelerinin tamamen yitirilmesi riski demektir. Bu durum,
devrimlere ve ayaklanmaya neden olabilir, ki zaten oldu da.”

“KITLIK, ARTIK YENİ NORM OLDU”
Mart ayı itibariyle, gıda fiyatlarının son sekiz ayın en yüksek
noktasına ulaştığını anlatan Brown, şu görüşlere yer verdi; “Bu
senenin hasadının az olacağı öngörüsü ve yaşanan fiyat artışları sonucu, Orta Doğu ve Afrika’daki hükümetlerin sendelemesi
ve endişeli piyasaların bir şoktan diğerine savrulmasıyla birlikte
gıda da giderek dünya politikasının gizli bir yönlendiricisi gücüne dönüştü.”
Krizlerin, giderek daha da tanıdık hale geleceğini anlatan Brown,
gıdaya dair bu yeni jeopolitiğin giderek daha değişken hale geldiğini anlattı. “Kıtlık, artık yeni norm oldu” diyen Brown, kısa süre
önceye kadar fiyatlardaki ani sıçramalara pek rağbet gösterilmediğini hatırlattı.
Bu durumun, 20. yüzyıl sonunda yerkürenin büyük bölümündeki siyasi istikrarın şekillendirilmesine yardımcı olduğunu anlatan
Brown, ancak şimdi, nedenler ve sonuçların tamamen farklı bir
hal aldığını söyledi.
Tarihsel olarak bakıldığında, fiyat artışlarının genellikle beklenmedik hava şartlarından kaynaklandığını (Örneğin; Hindistan’daki
bir muson yağmuru, eski Sovyetler Birliği topraklarında bir sel,
ABD’nin orta batısında yüksek hava sıcaklıkları gibi) belirten
Brown, “Bu tür olaylar her zaman için karışıklıklara sebep olmuştur; ancak ne mutlu ki seyrek olagelmişlerdir.” dedi.

DAHA FAZLA “EKMEK AYAKLANMALARI”
Bugün yaşanan fiyat artışlarının, hem talebi artıran hem de üretimin artırılmasını daha zorlaştıran eğilimler tarafından yönlendirildiğini söyleyen Brown, bu eğilimler arasında hızla artan nüfus,
hasatları kurutan sıcaklık artışları, sulama kanallarının kurumasının sayılabileceğini belirtti.
Brown, makalesinde şunları dile getirdi; “Yerkürenin akşam sofrasında, 219.000 ilave kişinin karnının doyurulması gerekiyor. Daha
da alarm verici olanı, dünyanın kıtlıkların etkisini azaltma yeteneğini giderek yitirmesidir.”
2011’deki gıda krizinin son derece gerçek ve bu yüzden de siyasi devrimler vasıtasıyla daha fazla “ekmek ayaklanmalarını” beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Brown, sözlerine şöyle
devam etti; “Peki, Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali, Mısır’da Hüsnü Mübarek ve (hububatının yüzde 90’ını ithal eden) Libya’da
Muammer Kaddafi gibi diktatörlerin başına gelenler, hikayenin
sonu değil, bizzat başlangıcıysa? Çiftçiler ve dışişleri bakanları!
Gıda kıtlılığının giderek dünya politikalarını şekillendireceği yeni
bir çağa hazırlıklı olun!”

formation in his article; “for American people who spent less one
of ten of their income in supermarket, increase in food prices is
not a disaster, it is a blahs at most. However, for two billions poorest part of the planet (these people spend 50 percent – 70 percent
of their income to food) rising prices could mean that they decrease the meal number to one from two in a day.
For ones who are in the bottom of global economic layers, this
situation means risk of loss of personal will completely. This case
could lead to revolutions and rebel, it already occurred.”

“FAMINE BECAME A NEW NORM ANYMORE”
As of March, Brown said that food prices reached the peak point
of last eight months and included these opinions; “a result of
prediction for harvest of this year would be low and experienced price increases, together with staggering of governments
in Middle East and Africa and scattering of worried markets from
one shock to another, food became a hidden router power of
world policy.”
Brown explained that crises would become a familiar position
gradually and this new geopolitics concerning food gradually became a variable position. Brown said “Famine became a new norm
anymore” and reminded that sudden increases in prices were not
lionized until a short while ago.
Brown said that this situation helped for political stability in
the large part of the globe for being shaped at the end of 20th
century but now reasons and results became fully different position.
When viewed as historically, Brown specified that price increases
arise from unexpected weather conditions (For instance; such as
monsoon rain in India, flood in former Soviets Union territories,
high air temperatures in Midwest of USA) and said that “Such
events always caused confusions; however how happy is they occurred rarely.”

MORE “BREAD REBELS”
Brwon said that price increases experienced today are directed by
tendencies both increased demand and much complicated the
production increase and stated that rapidly increasing population, temperature increase drying the harvest, drying of irrigation
canals could be ranked among these tendencies
In his article, Brown stated as ; “In dinner meal of globe, additional
219.000 person should be fed. More alarming is loss of world’s
ability for alleviating the effect of famines.”
Brown draw attention that food crises in 2011 could be accompanied by more “bread rebels” through the most real and therefore
political revolutions and continued as follows; Well, if incidents to
dictators such as Zeynel Abidin Bin Alin in Tunis, Hüsnü Mübarek
in Egypt (importer of 90 percent of cereals), Muammer Kaddafi in
Libya are not the end of the story but beginning itself? Farmers
and foreign affair ministers! Be ready for a new era in which food
famine would shape world policies gradually!”
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Kış sezonunu ve ekim dönemini verimli geçiren Russia has succeeded winter season and harvest
Rusya, 1 Temmuz’dan itibaren tahıl ürünleri ih- period stated to remove the ban on cereal prodracatına getirilen yasağı kaldıracağını açıkladı. ucts export as of 1st of July.
Dünyanın en büyük üçüncü tahıl ihracatçısı konumundaki Rusya,
kış sezonunun ve ekim döneminin verimli geçmesinin ardından
1 Temmuz’dan itibaren tahıl ürünleri ihracatına getirilen yasağı
kaldıracağını açıkladı.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Viktor Zubkov, 2010’da 85 milyon ton tahıl hasadı beklediklerini, bunun da 15 milyon tonunun
ihraç edilebileceğini açıkladı. Rusya’dan gelen olumlu haberler
dünya piyasalarına da yansıdı ve tahıl ürünlerinde yüzde 3’lük
bir ucuzlama yaşandı.
Rus basınında yer alan bilgilere göre Chicago Ticaret Borsası’nda
buğday fiyatları yüzde 3 gerilerken, mısır ve soya fiyatları ise yüzde 4’ün üzerinde düştü. Son üç hafta içinde önemli ölçüde gerileyen vadeli buğday satışları ise kile başına 7,92 dolardan işlem
görüyor.
Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’e tahıl sektöründe son
durumla ilgili bilgi veren Zubkov, “Rusya Federasyonu yaptığımız
hesaplara göre bu yıl 85 milyon ton tahıl hasat edecek. Bunun
15 milyon tonunun ihraç edilme imkanı var” dedi. Zubkov, ekilen arazinin de 27 milyon hektara ulaştığını, bunun geçen yıldan
yüzde 8,5 oranında daha fazla olduğunu kaydetti.
Rusya, 2009’da 97 milyon ton tahıl hasat ederken, toplam tüketimi de 78 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl yaşanan
aşırı sıcaklar nedeni ile hasat 61 milyon tona kadar gerilemiş, ardından da Rusya ihracatı yasaklamıştı.
İhracat yasağını Eylül ya da Ekim ayına kadar sürdürülmesini
öngören hükümet, tarım sektöründen gelen tepkiler nedeni ile
yasağın 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasına karar verdi. Rusya
Merkez Bankası ise ihracat yasağının kaldırılmasının hedeflerin
üzerinde seyreden enflasyon rakamlarını olumsuz etkileyeceği
konusunda uyarıyor.

Russia that is the third biggest cereal exporter of the world stated
that it will remove the ban on cereal products export as of 1st of
July after closing the winter season and harvest period successfully.
First Deputy Prime Minister of Russia, Viktor Zubkov has stated
that they have been waiting for 85 million tons cereal products in
2010 and 15 million of this could be exported. The positive news
coming from Russia was reflected to the world markets and 3%
decreasing in the prices of cereal products were observed accordingly.
According to the news in Russian media, when the wheat prices
have been retreated in Chicago Commercial Exchange, the corn
and soy bean prices have dropped over 4%. The credit wheat sale
that is greatly retreated within last three weeks has processed by
7,92 dollars per kilo.
Zubkov who informed the Russian President Dmitri Medvedev
about latest condition said that “Russian Federation will harvest
85 million tons cereal upon our calculations. It is possible to export 15 million of this”. Zubkov has added that the cultivated
area has reached to 27 million hectare and it is more than 8.5 percent when comparing with last year.
When Russia was harvesting 97 million tons cereal in 2009, its
total consumption was performed as 78 million tons. Due to the
over temperature in last year, the harvest was regressed to 61 million ton and then Russia banned the export accordingly. The government that has foreseen to keep on the export prohibition until
September and October decided to remove the ban as of 1st of
July because of the reactions coming from agricultural sector. On
the other hand, Russian Central Bank warns that when the export
ban is removed, the inflation numbers that are over the targets
could be affected negatively.
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Yüzyılın ortalarına doğru 9 milyarı bulacak olan
dünya nüfusunu doyurmak için yeni tarım teknikleri yani yeni bir ‘Yeşil Devrim’ yaratılması
gerekiyor.

In order to cover the needs of world population
that will be about 9 billion in the middle of century, the new agricultural techniques namely a
new “ Green Revolution” must be created.

Dünya nüfusunun, içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına
doğru 9 milyarı bulması bekleniyor. New Scientist dergisinde
yayınlanan Andy Coghlan imzalı makalede de bu konuya dikkat
çekiliyor.
Coghlan, “Yeni Bir Yeşil Devrim Gerekiyor” başlığını taşıyan makalesinde, dünya nüfusunun bu yüzyılın ortalarına doğru 9 milyarı bulması ile insanları doyuracak ekinleri yetiştirmek için yeni
tarım tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
Bilindiği gibi ilk yeşil devrim, 1909 yılında Fritz Haber tarafından
sentetik yolla gübre üretiminin ortaya konması ile gerçekleşmişti. Fritz Haber, havadan azotu alarak amonyak üretmeyi gösterdiğinden beri tahıl üretimi sürekli artış gösterdi. Ancak, artık gübre
üretimini daha da artırmanın zorlukları ve sakıncaları ortaya çıkmakta.
Çevreye verdikleri zararlar yanında maliyetleri de gittikçe yükselmekte. Makalesinde bu konuya da dikkat çeken Coghlan, tahılların kendi gübrelerini kendilerinin üretip üretemeyeceğine
değiniyor.

It is expected that the world population will be 9 billion towards
the middle of the current century. In addition, in the article signed
by Andy Coghlan and issued by New Scientist bulletin, the attention is raised for this issue. In his article of Coghlan headed by
“New Green Revolution is required”, he has indicated that new
agricultural techniques must be developed in order to cover the
needs of the people when the population reaches to 9 billion in
the middle of this century.
As is known, the first green revolution was performed by Fritz
Haber in 1909 through the manure producing synthetically. Since
Fritz Haber showed the ammonia producing by getting nitrogen
from air, the cereal production has increased continuously.
However, there are some difficulties and inconveniences when
the stubble fertilizer is increased. In addition to the damages for
environment, the cost has been also rising. Coghlan who draws
the attention on this issue in his article states if the cereals could
produce their fertilizers or not.

TAHILLAR KENDİ GÜBRELERİNİ ÜRETEBİLİR Mİ?

Coghlan who is seeking for answer the question of “if the cereals
could produce their fertilizers or not” reminds that legumes plants
such as bean, green pea could do this indeed. In accordance with
the recent researches that were made by some scientists; these
plants could use the nitrogen on air by means of earth bacterium

“Acaba tahılların kendi gübrelerini kendilerinin üretmesi mümkün olamaz mı?” sorusuna yanıt arayan Coghlan, fasulye, bezelye gibi bakliyat bitkilerinin bu işi zaten yapabildiğini hatırlatıyor.
Bazı bilimadamlarının daha önce yaptıkları araştırmalara göre;

COULD CEREALS PRODUCE THEIR FERTILIZERS?
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bu bitkiler, rhizobia denen toprak bakterilerinin yardımıyla havadaki azotu çekip kullanabilmekte.
Bu yeteneğin tahıllara öğretilip öğretilemeyeceği ise yıllardır araştırılan bir konu. 20 yıl kadar önce bu amaçla yürütülen bir araştırma, büyük ümitlerle başlamasına karşın bir yere varamamış.
O zamandan bu zamana genetik alanındaki gelişmelerin bize
başka olanaklar tanıdığını belirten Coghlan, bu işi yapmanın üç
yolu olduğunu belirtiyor ve bunları şöyle sıralıyor;
1- Bilinen klasik tarımsal araştırma yollarıyla tahılların, bakliyat
gibi rhizobia bakterileri ile simbiyotik ilişki kurmasını sağlamak,
2- Tahıl köklerini başka azot üren bakterilerle kaynaştırmak,
3- Bakteri genlerini tahıllara aktarıp onların kendi azotlarını üretmesini sağlamak.
Üçüncü yolun, genetiği değiştirilmiş bir ürün ortaya koyacağı
için tepki çekebileceğini söyleyen Andy Coghlan, “ama hiçbir
yola baştan kapıyı kapatmamak gerekir” diyor. Her yolun riskleri de var. Belki tahıllar gübre üretiminde fazla enerji harcarlarsa
büyümeyebilirler, verim azalabilir. Ancak yazar Andy Coghlan’a
göre araştırma ve denemelerden baştan vazgeçme lüksümüz
yok.

ARAŞTIRMAYA BİLL GATES KATKISI
Bill ve Melinda Gates Vakfı davetlisi olarak ABD’nin Seattle kentinde Nisan ayında bir araya gelen 20 uzman araştırmacı işte bu
konuyu tartışmış. Uzmanlar, olanaksız gibi görünen, ancak doğal
ortamda bakliyatın 60 milyon yıldır bildiği bir tekniğin, tahıllara
da öğretilip öğretilemeyeceği sorusuna cevap aramışlar.
called as rhizobia. On the other hand, it is another subject if this
qualification shall be taught to the cereals or not.
The research that was carried out for this aim 20 years ago could
not have any result although it was started by great hope. Since
then, Coghlan who stated that the developments in genetic issue
gave us another possibility, indicates that there are three ways to
do this activity as follows:
1- To provide symbiotic relation of well-known classical agricultural research ways with the rhizobia bacteria such as legumes,
2- To integrate the cereal roots with the bacteria who produces
nitrogen,
3-To enable the cereals to produce their own nitrogen by transferring the bacteria genetic.
Andy Coghlan who stated that the third step could draw reaction
due to the fact that a product could be genetically modified says
that “but any way must not be closed immediately”. Each way has
their own risks.
May be, if they spent too much energy in fertilizer producing, they
could not grow up and the productiveness could be decreased.
However, according to the author Andy Coghlan, we do not have
any luxury to give up the researches and trials beforehand.

BILL GATES’ CONTRIBUTION TO THE RESEARCH
As the guest of Bill and Melinda Gates, 20 expert researchers have
discussed this issue in April in Seatle , America. The experts were
seeking the response for the question if the technique that is wellknown by the legumes in the natural environment for 60 million
years could be taught to the cereals or not. The researchers in the
research that was made 20 years ago thought that they could
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20 yıl önceki araştırmalarda araştırmacılar, bakterilerde azot üreten genleri bulunca işi çok çabuk kotaracaklarını sanmışlar. Ancak bu ilk iyimserlik kısa sürmüş ve bir iki gen transferi ile bu işin
olamayacağı anlaşılmış. 50 üzeri genin karmaşık çapraz etkileri
konu olduğu düşünüldüğünde, uzmanlar vazgeçmek yerine işi
belirsiz bir ileri tarihe ertelemek zorunda kalmışlar.
Fakat Ocak ayında yayımlanan bir araştırmanın sonuçları çerçevesinde konuya yeniden bakıldığında, sorunun çözümü için öyle
çok sayıda genin karmaşıklığına girmeden daha kısa bir yol bulunabileceği görülmüş.
Fransa’daki Bitki-Mikroorganizma Etkileşimi Laboratuarı’ndan
Fabienne Maillet’in Nature dergisinde yayımladığı bir makaleye
göre bakliyat bitkilerinin rhizobia ile etkileşimde kullandığı kanal, tahılların topraktaki mantarlarla etkileşimde kullandığı kanala çok benziyor.
Diğer bir ifade ile mantarların tahıl köklerine girebilmek için
kullandığı kimyasal işaretler, rhizobia bakterilerinin bakliyat
köklerine girebilmek için kullandığı işaretlerle hemen hemen
aynı. Böylece yepyeni karmaşık mekanizmalar bulunacağına,
mevcut bit mekanizmanın bazı ayarlardan geçmesi yeterli olabilecek.Bill Gates’in davetine katılan bilim adamları, yeni buluşu
uygulamaya geçirmenin yollarını tartıştılar. Ortaya konan 3 temel yolun hangisinin en uygulanabilir olduğu, zaman içindeki
denemelerle ortaya çıkacak. Bunu şimdiden kestirmenin zor
olduğu söyleniyor. Bilim adamları 20 yıl öncesinde olduğu gibi
hayal kırıklığı ile biten bir iyimserlik havası yaratmak istemiyorlar.
Bu kez daha temkinliler.

achieve the success easily when they found the genetic that produces the nitrogen in bacteria. However, this first optimism lasted
a short time and by the transfer of one or two genetic, it is understood that these could not be achieved. When considering the
complicated cross effects of more than 50 genes, the experts were
forced to delay the work to unknown future time instead of giving
up. However, within the framework of the research published in
January, when reviewing the issue once again, it was observed
that a short way could be found without taking care of complication of number of genes. According to the article issued by Fabienne Maillet from the Plant-Microorganism Interactions in France
in Nature magazine, the channel that has been used by legumes
plants by the interaction with the rhizobia are very similar to the
channel that has been used for the interaction between the cereals and mushrooms on the earth.In other words, the chemical
signs that have used by the mushrooms to get into cereal roots
are almost same with the signs that have used by rhizobia bacteria to get into the legumes roots.

Geçtiğimiz yıl yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle 31 Mart
2011’e kadar tahıl ihracatına kota uygulaması getiren Ukrayna
Hükümeti, 30 Mart’ta bir açıklama yaparak kotaları 1 Temmuz’a
kadar uzattığını açıklamıştı. Ancak Mayıs ayında ikinci bir açıklama yapan Hükümet, kotaları kaldırdığını açıkladı.

Due to the unfavorable air conditions in last year, Ukraine Government that imposed quotation towards cereal export until 31th
March 2011 declared that the quotations would be still in force
until 1st July by making statement in 30th March. However, the
government that made second announcement in May, it stated
that the quotations have left.

25 Mayıs’taki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Nikolay Prisyajnük, tahıl ihracatındaki kotaları kaldırdığını şu sözlerle duyurdu; “Hükümet
tahıldaki ihracat kotalarını kaldırma kararını aldı. Bugün veya yarın resmi açıklamalar yayımlanacak ve tahıl ihracat kotaları kaldırmış olacak.” dedi.
BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, daha önce yaptığı bir açıklamada tahıl ihracat kotalarının ziraatın gelişimi ve gıda güvenliğine
olumsuz yansıyacağını ifade etmişti.

Thus, it could be sufficient to make some adjustments for current
bit mechanism instead of looking for the new complicated mechanisms. The scientists who attended to the invitation of Bill Gates
have discussed about the alternatives to implement the new inventions. The most appropriate one shall be revealed by the tests
on time. It seems to be difficult to have estimation in this direction. As was occurred 20 years ago, the scientists do not want to
create any optimism. They are more than deliberated right now.

Ukraine Agricultural Policy and Food Ministry, Nikolay Prisyajnük
who made statement after the meeting of Ministerial Cabinet in
25th May announced that he left the quotations in the cereal export by his following speech; “The Government has decided to
leave the quotations in the cereal export.
Today or tomorrow, the official statement will be issued and the
cereal export quotations would be left.”. In his previous statement, Ban ki Moon, Secretary General of UN said that the cereal
export quotations will reflect negatively to the agricultural development and food safety.
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4B, yeni ağır yük Atlas AM Nyrim yükseltici kepçesini, tanıttı. Atlas
AM kepçesi, antistatik malzemesi sayesinde, ATEX uygulamaları
için ideal bir hale gelirken, mükemmel yüzey dirençlilik yayma
özelliklerine de sahiptir. Kepçenin yapışmaz özellikleri düz yüzey
düzlemesi ve açık tasarımı ile geliştirilmektedir. Atlas AM ultra
ağır yük tasarımı ve yapısı ile oldukça sert, uzun ömürlü yükseltici kepçedir. Malzemesi bu kepçeyi diğer endüstriyel yükseltici
kepçelerden 6 kat daha sağlam hale getirmektedir. Oldukça çok
amaçlı bir kepçe olan Atlas AM ağır endüstriyel uygulamalar ve
tane ve yapışkan malzemeler için uygundur. 4B dünyanın en büyük yükseltici kepçesi, cıvata ve bantları ürün yelpazesini sunmakta ve malzeme işleme bileşenlerini endüstriye tedarik ettiği
120’den daha fazla yıla geriye dönüp bakmaktadır. Şirket serbest
bir Mühendislik hizmeti sunmakta ve müşterilerine yeni kepçe
yükselticilerinin tasarımında ya da var olan makinelerinin bir üst
modele yükseltilmesinde yardımcı olmaktadır.

4B are pleased to announce the introduction of the new heavy
duty Atlas AM Nyrim elevator bucket. Thanks to its antistatic material, the Atlas AM bucket has excellent surface resistivity dissipating properties, making it ideal for ATEX applications. The bucket’s non-stick properties are enhanced by its smooth surface finish
and open design. The Atlas AM is a very tough, long life elevator
bucket with ultra heavy duty design and construction; the material makes this bucket up to 6 times stronger than other industrial
elevator buckets. A very versatile elevator bucket, the Atlas AM
is suitable for heavy industrial applications as well as grain and
sticky materials.4B offers the world’s largest range of elevator
buckets, bolts and belts and looks back on more than 120 years
of supplying the industry with material handling components.
The company offers a free engineering service as well, helping
customers with the design of their new bucket elevators or the
upgrade of their existing machines.

DOĞRU TEHLİKE İZLEME SİSTEMİNİ SEÇME

CHOOSING THE RIGHT HAZARD MONITORING SYSTEM

4B, 1980’lerin başında Watchdog Elite kepçeli yükseltici izleme
sistemini tanıttığı zaman, piyasada tam bir kepçeli yükseltici ya
da taşıyıcı sistemini izleyebilecek bir sistem sunan piyasadaki ilk
firmaydı. Ayrı ayrı farklı tehlikeleri izlemek için daha başka ihtiyaç yoktu. Sorunu tehlike izleme dışında bırakan Watchdog Elite, kendisini çabucak tehlike izlemede endüstri referansı olarak
kanıtladı. Bugün, piyasada çok sayıda sistem var ve müşteriler
kendilerine en çok uyan sistemin hangisi olduğunu belirlemekte
zorlanabilir. Sensörleri ve sistem bakımının ek maliyetlerinin tümünü üst üste koyduğunuz zaman, bu karar daha da karmaşık
hale gelmektedir. Potansiyel arıza süresinin maliyeti ve tehlike
düşünüldüğünde bu kararın doğru bir şekilde vermesi çok büyük önem arz etmektedir.

T500 ELİTE HOTBUS SİSTEMİ
Bu sistem, izlenen kepçeli yükselticilerin ve taşıyıcıların geniş
mesafelere yayıldığı tüm teçhizatı izleyebilen 4B’nin
seri sisteminin en üstüdür. Çok fonksiyonlu tehlike
monitörü, bant hızını/hizalamasını, yatak sıcaklığını,
makara hizalamasını ve priz durumunu izleyebilir.
Sadece 4 saniyelik bir tarama süresi ile 256 sensöre
kadar izleme yapabilen bir seri iletişim sistemi olarak
tasarlanmıştır! Otomatik makine kapanma yeterliliği
ve PLC / PC uyumluluğu ile bu ileri mikro işlemciye
dayalı sistem düşük maliyet kurulumu, çok yönlülük
ve kolay sistem genişlemesi sunmaktadır. Günlük ve
trend belirleyici yazılım tarihi veri analizi ve önleyici ve tahmini makine bakımı için mevcuttur. ATEX, CSA ve IECEx
onaylıdır.

When 4B introduced their Watchdog Elite bucket elevator monitoring system in the early 1980’s, they were the first on the market
to offer a system that could monitor a complete bucket elevator
or conveyor system. No more need to monitor different hazards
separately. Taking the hassle out of hazard monitoring, the Watchdog Elite has quickly established itself as the industry reference
in hazard monitoring.Today, there are a number of systems on
the market, and customers may find it more difficult to establish
which system is best for them. When you add up all the additional
costs of adding sensors and servicing the system, then this decision becomes even more complicated. And when you consider
the cost of the potential downtime and even damage, then it is
absolutely crucial to get this decision right!

THE T500 ELITE HOTBUS SYSTEM
This is 4B’s top of the range system, able to monitor entire plants
where the bucket elevators and conveyors being
monitored are spread out across large distances. A
multi-function hazard monitor, it can monitor belt
speed/alignment, bearing temperature, pulley alignment and plug condition. It has been designed as a
serial communication system, to monitor up to 256
sensors, with a scan time of only 4 seconds! With automatic machine shutdown capability and PLC / PC
compatibility, this advanced microprocessor based
system offers low cost installation, versatility and easy
system expansion. Logging and trending software is
also available for historic data analysis and preventative and predictive machine maintenance. It is ATEX, CSA and IECEx certified.
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WATCHDOG ELİTE SİSTEMİ

THE WATCHDOG ELITE SYSTEM

Kepçeli yükselticiler ve taşıyıcılar için kesin olarak kanıtlanmış
çok fonksiyonlu tehlike monitörü Watchdog Elite, sürekli yatak
sıcaklığı izleme ile son zamanlarda tekrar başlatılmıştır. Watchdog Elite, bant ve makara hizalaması (üst ve alt),
yatak sıcaklığı, bant hızı ve tıkalı oluk koşulları
dahil olmak üzere kepçeli yükseltici ve taşıyıcıda
çoklu tehlikelerin tamamının izlenmesini sağlamaktadır.

A well proven multi-functional hazard monitor for bucket elevators and conveyors, the Watchdog Elite has recently been relaunched with continuous bearing temperature monitoring.
The Watchdog Elite allows complete monitoring of
multiple hazards in a bucket elevator or conveyor,
including belt and pulley alignment (top and bottom), bearing temperature, belt speed and blocked
chute conditions.

Watchdog Elite sistemi, bant yanlış hizalama
sensörleri “Touchswitch”, “BAP2” ve “WDA3”, WDB
yatak sıcaklığı sensörleri ve “Binswitch” kapasitif
sensörü gibi farklı tehlikeleri izlemek için bir dizi
uygun sensör kulanmaktadır. Bir LCD ekranı
yükseltici durumu mesajları gösterir (dört farklı
dilde mevcut) ve süper parlak LED ekranı bant
hızını göstermektedir. RS485 bağlantısı da fabrika bilgisayarlarına / PLC’lere bağlantı için mevcuttur. Kalibrasyon ve parametre ayarının tümü menüye dayalıdır ve basit tutulmaktadır.
Sistem ATEX, CSA ve IECEx onaylıdır.

The Watchdog Elite system uses a range of compatible sensors to monitor different hazards, such as
the belt misalignment sensors “Touchswitch”, BAP2”
and WDA3”, the WDB bearing temperature sensors and the “Binswitch” capacitive sensor. An LCD
screen displays elevator status messages (available
in four different languages) and a super-bright LED
screen displays belt speed. RS485 communication is also available
for connection to plant computers / PLCs. Calibration and parameter adjustment are all menu-driven and kept simple. The system
is ATEX, CSA and IECEx certified.

4B, yatak sıcaklık sesörleri, hız sensörleri, yanlış hizalama anahtarları, düzey göstergeleri ve oluk anahtarları dahil olmak üzere
bu kontrol üniteleri ile çalışan kapsamlı CSA / ATEX / IECEx onaylı
sensör dizisine sahiptir. Bu seri müşterilere en iyi teknik standardı sunmak için sürekli olarak gelişmektedir.

4B has an extensive range of CSA / ATEX / IECEx approved sensors
that work with these control units, including bearing temperature
sensors, speed sensors, misalignment switches, level indicators
and choke switches. The range is constantly evolving to offer customers the best technical standard.
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Uluslararası Hububat Konseyi’nin raporuna
göre, bir önceki döneme kıyasla 64 milyon ton
civarında düşüş gösteren dünya hububat üretimi, gelecek sezonda yüzde 4,5 artışla 1 milyar
808 milyon tona ulaşacak.

According to the report of International Grain
Council, world grain production showed fall
around 64 million tones compared to the previous term will reach to 1 billion 808 million tones
with 4,5 percent increase in the next season.

Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) raporuna göre, Temmuz
2010/Haziran 2011 dönemi dünya hububat üretimi, geçen sezona göre 64 milyon ton düşüşle 1 milyar 730 milyon tona gerileyecek. Aynı dönemler içinde dünya hububat tüketimi ise 30
milyon ton artışla 1 milyar 791 milyon ton rakamına ulaşacak.
Küresel hububat ticareti de Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, geçen yıla göre 3 milyon artarak 243 milyon ton civarında gerçekleşecek.
Üretim ve tüketim tahminlerine göre, dönem sonu hububat
stoklarının 61 milyon tonluk gerilemeyle 343 milyon tona inmesi
bekleniyor. Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya,
Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu hububat
stoklarının ise 57 milyon ton düşüşle 108 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Acoording to the report of International Grain Council (IGC), world
grain production of July 2010/June 2011 will regress to 1 billion
730 million tones with 64 million tones fall compared to the previous season. Within the same seasons, world grain consumption
will reach to 1 billion 791 million tones with 30 million tones increase. In the July 2010/June 2011 season, global grain trade will
realize in around 243 million tones increasing 3 million compared
to the last year. According to the production and consumption estimations, it is expected that term-end grain stocks will decrease
to 343 million tones with 61 million tones decline. It is expected
that term-end grain stocks of major exporters (EU, USA, Argentina,
Canada, Kazakhstan, Russia and Ukraine) will decrease to 108 million tones with 57 million tones decline.

GELECEK SEZON ÜRETİM ARTACAK

It is envisaged that world grain production will reach to 1 billion
808 million tones increasing in rate of 4,5 percent in July 2011/
June 2012 compared to this season. Council stated that appearance of future global grain harvest maintains its positive state
generally and it is expected an explicit progress in grain production. It is specified that this increase reflects progress in many major exporter countries notably EU, Russia and USA.
It is estimated that grain consumption will reach to 1 billion 818
million tones with increase in the rate of 1,5 percent in the same
periods. It is expected that increase in consumption will be less
than the increase of this year due to the expectation of slowdown
of growth in industrial sector. It is seen that corn use for bioethanol production will be remain in the same level with this year in
USA.

Dünya hububat üretiminin Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, bu sezona göre, yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyar 808
milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Konsey, gelecek küresel hububat hasadının görünümünün genel olarak olumlu durumunu
devam ettirdiğini belirterek, hububat üretiminde belirgin bir
iyileşme beklendiğini bildiriyor. Bu artışın özellikle AB, Rusya ve
ABD’de olmak üzere birçok başlıca ihracatçı ülkedeki iyileşmeyi
yansıttığı belirtiliyor. Hububat tüketiminin ise aynı dönemlerde
yüzde 1,5 oranında yükselişle 1 milyar 818 milyon tona ulaşacağı
tahmin ediliyor. Tüketimdeki artışın, endüstriyel sektördeki büyümenin yavaşlayacağı beklentisi nedeniyle bu yılki artıştan az
olması bekleniyor. ABD’de biyoetanol üretimi için mısır kullanımının bu yılla aynı düzeyde kalacağı öngörülüyor.

PRODUCTION WILL INCREASE IN NEXT SEASON
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YEMDE MISIRIN FİYAT ARTIŞI BUĞDAYA YARAYACAK
IGC’nin raporuna göre; Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde
dünya hububat ticaretinin 4 milyon ton artışla 247 milyon ton
seviyelerini göreceği tahmin ediliyor. Konsey, gelecek sezonda
buğday yüklemelerindeki artışın, yüksek fiyatların yansıması olarak mısır ticaretinde beklenen az miktardaki düşmeyi fazlasıyla
dengeleyeceğini açıklıyor.
Üretimdeki yüksek artışa rağmen tüketimi karşılayamayacak olması nedeniyle dönem sonu hububat stoklarındaki azalmanın
süreceği öngörülüyor. Buna göre, stokların 9 milyon azalmayla
334 milyon tona inmesi bekleniyor. Başlıca ihracatçıların dönem
sonu hububat stoklarının ise değişmeden 108 milyon ton civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PRICE INCREASE OF CORN IN THE FEED WILL BE USEFUL FOR WHEAT
According to the report of IGC, it is estimated that world grain
trade in July 2011/June 2012 will reach to 247 million tones levels with 4 million tones increase. Council explains that increase in
wheat loads in the next season will largely balance the fall in small
amount expected in the corn trade as reflection of high prices.It
is envisaged that decrease in term-end grain stocks will continue
due to not meeting the consumption despite the high increase in
the production. According to this, it is expected that stocks will
decrease to 334 million tones with decrease of 9 million. It is expected that term-end grain stocks of major exporters will realize
in around 108 million tones not changing.

Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni alım fiyatları açık- Soil Products Office (TMO) has announced that
lanıncaya kadar taahhütname karşılığı alımlara it has started to purchase against written contract until the new procurement prices will be
başladığını duyurdu.
declared.
Geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapan Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO), 2011/12 dönemi hububat müdahale alım fiyatları açıklanıncaya kadar, taahhütname karşılığı alımlara başladığını bildirdi.
TMO’dan yapılan duyuruya göre, 2011/12 dönemi hububat müdahale alım fiyatları açıklanıncaya kadar, TMO’ya arz edilen ürünler
üretici, tüccar ve sanayici ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı teslim alınacak.
Taahhütname karşılığı alımlarda, üreticiler; alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip, 10 gün içinde başvurarak ürünün tamamını
geri alabilecek ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesindeki üretim
miktarı kadarını TMO’ya satabilecek veya emanete bırakabilecek.
Ürünün geri çekilmesi halinde depo giriş tarihinden itibaren günlük ton başına 0,050 TL ve KDV’nin depolama ücreti olarak alınacağının kaydedildiği açıklamada, üreticiler ile tüccar ve sanayiciler
tarafından emanete bırakılacak ürünlere ilişkin uygulama esaslarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

The Soil Products Office (TMO) that announced recently informed
that it has started to purchase against written contract until the
cereals procurement prices will be declared for the period of
2011/12. According to the announcement of TMO; until the cereals procurement prices will be declared for the period of 2011/12.,
the products submitted to TMO will be received without exception of manufacturer, dealer and businessman.
In the procurement against written contract; following the declaring procurement prices, the producer could get all products by
applying within 10 days and the production amount stated in the
document of Farmer Registration System (ÇKS) could be sold to
the TMO or could be checked accordingly. In case of retracting
the product, in the statement where it is declared that 0,050 daily
per ton plus VAT will be received as storing fee as of the storage
entrance date, the application basis regarding the products to be
checked by the manufacturers, dealers and businessmen shall be
notified later.
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Türkiye’deki toplam un üretim kapasitesinin tahminen 32,5 milyon
ton, fiili üretimin ise yaklaşık 14,5 milyon ton olduğunu söyleyen
Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Akgün, mevcut un
üretim kapasitesinin tüm dünyada 11 milyon ton olan un ticaretini
karşılayabileceğini, ancak yeterli miktarda kaliteli buğday yetiştirilemediği takdirde un sanayisinin uzun vadede ayakta kalmasının
zor olduğunu söyledi.

Dean of Konya University and Social Sciences Faculty and Selçuk
University School of Economics and Administrative Sciences, Lecturer in International Relations Department, Prof. Dr. Birol Akgün
said that total flour production capacity is about 32,5 million ton
in Turkey and active production is also about 14,5 million tons and
he stated that current flour producing capacity could cover the
flour trade that is about 11 million ton in the world however, if the
high class flour could not be grown up sufficiently, it would be so
difficult for flour industry to stand in a long term.

Basına yaptığı açıklamada, insanların değişmez ihtiyaçlarının başında beslenme sorununun geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Akgün,
şunları dile getirdi; “Beslenme sorunu içerisinde gıda önemli ve
öncelikli bir yer alır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük enerjinin yüzde 59’u tahıl ürünlerinden sağlanır. Beslenme için en yaygın olarak tüketilen tahıl türü ise buğday ve türevleridir (Ekmek,
bulgur, makarna, bisküvi, kek gibi).”

In his statement before press, Prof. Dr. Akgün emphasized that the
nutrition problem is more than important for the human being
among others and he also added that “ food is priority and important within the nutrition problem. 59 percent of the daily energy
that is required by our body is provided by cereal products. On
the other hand, the most common cereal type that has been consumes is wheat and its derivatives (bread, cracked wheat, pasta,
biscuit, cake etc.).”

Buğday ve un üretiminin aynı zamanda iktisadi bir faaliyet alanı
olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Akgün, “Türkiye iklim ve coğrafya bakımından buğday üretimine oldukça elverişli ülkelerden
biridir. Bugün artık un üretimi, kumanda odalarındaki monitörler
yardımı ve elektronik kumandayla yapılmaya başlanmış ve ülkemiz yıllık 600 milyon dolarlık un ihracatına ulaşmıştır.

DÜNYADA UN SANAYİNİN DURUMU
“Un sektörünün stratejik önemi, kriz anlarında daha iyi anlaşılır.
2007 krizi ve 2008 küresel ekonomik krizi gıda sektörünün önemini ortaya koymuştur.’’ diyen Akgün, dünyada un piyasasının
yaklaşık hacminin 11 milyon ton civarında olduğunu, belli başlı
un ihracatçısı ülkeler arasında Kazakistan, Türkiye, AB, Arjantin ve
Rusya’nın yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin 2005 yılında dünya un
ihracatında birinci olduğunu da hatırlatan Prof.Dr. Birol Akgün,
şöyle devam etti; “Son birkaç yılda ise Kazakistan ilk sırada yer
almaktadır. Un sanayisindeki teknolojik gelişmeler, un üretim ka-

POSITION OF THE FLOUR INDUSTRY IN THE WORLD
Akgün said that “ the strategic importance of the flour sector
could be understood during the crisis time. 2007 crisis and 2008
global economic crises have proven the importance of the food
sector indeed” and he also stated that the approximate volume of
the flour markets in the world is 11 million tons and Kazakhstan,
Turkey, EU, Argentine and Russia is located among some certain
flour exporter countries. Prof. Dr. Birol Akgün reminded that Turkey is the first in the world’s flour export in 2005 and he also said
that “in the past couple of years, Kazakhstan is in the first position. Thanks to the technologic developments in the flour industry, the flour production capacity has rapidly increased. Today, it
is observed that the flour sectors have been consolidated in the
world and fewer producers have checked the production in the
market. The shares of some multi-national companies have been
increasing in the international markets. In the flour markets, very
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pasitesini hızla artırmıştır. Bugün bütün dünyada un sektörünün
giderek konsolide olduğu ve daha az sayıda üreticinin piyasadaki
üretimi kontrol ettiği gözlenmektedir. Uluslararası piyasalarda da
bazı çok uluslu şirketlerin payı giderek artmaktadır. Un piyasalarında hem ülke içi hem de uluslararası çok ciddi ve yıkıcı bir rekabet yaşanmaktadır. Küresel rekabet koşulları ise firmaları ayakta
kalabilmek için birleşmeye zorlamaktadır. Un sektöründe fabrika
üretim kapasiteleri giderek genişlemekte, buna karşın üretici sayısı giderek azalmaktadır.’’

TÜRKİYE UN SANAYİSİNİN SORUNLARI
Türkiye’deki toplam un üretim kapasitesinin tahminen 32,5 milyon
ton olduğunu açıklayan Prof. Dr. Akgün, “Fiili üretim ise yaklaşık
14,5 milyon tondur. Mevcut üretim kapasitesi, Türkiye’deki toplam
un tüketiminin 3 katıdır. Ayrıca Türkiye’nin mevcut un üretim kapasitesi, tüm dünyada 11 milyon ton olan un ticaretini karşılayabileceği gibi, 7,5 milyon tonluk kapasite fazlası da yaratmaktadır.”
şeklinde konuştu.
Türkiye’deki en önemli sorunların başında un sanayicilerinin yeterli miktarda ve kalitede hammadde tedariki, un sektöründeki
kapasite fazlasının meydana getirdiği sorunlar olduğuna değinen
Prof. Dr. Akgün, şu ifadelere yer verdi; “Sektörümüz bunları açık
yüreklilikle tartışmalıdır. Öncelikle, ABD ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki un sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı oldukça yüksektir. Bu nedenle, pek çok fabrika
düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalmaktadır. Kapasite kullanım oranları ABD’de yüzde 90’lardadır. İngiltere’de yüzde 100’e
yaklaşmaktadır. Dünya ortalaması ise yüzde 65’lerdedir. Türkiye’de
ise bu oran yüzde 45’leri ancak bulmaktadır. Ekonomik bir faaliyet
ve işletmecilik mantığı açısından Türk un sanayisinin mevcut yapısı rasyonel ve rantabil görünmemektedir. Üstelik ülkemizde un
sanayisinin önünü açacak belirli bir politika oluşturulmamışken,
yeni yatırımlara girişilmesi sektör açısından önemli riskler de doğurmaktadır.’’

“ÜRETİCİLER HAKSIZ REKABETE ZORLANIYOR”
Unculuk sektöründeki firmaların çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olmasının ve düşük kapasite ile çalışmalarının ölçek
ekonomisinin getireceği avantajlardan faydalanmasını engellediği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Akgün, “Artan rekabetten dolayı
üretici kar marjları giderek düşmektedir. İşçilik, enerji fiyatları ile
ulaştırma ve pazarlama maliyetleri giderek artmaktadır. Kalifiye
eleman teminindeki sıkıntılardan dolayı firmalar hijyen kurallarını ve kalite standartlarını yeterince uyulamamaktadırlar. Sonuç
olarak, düşen kar oranları ve artan maliyetler un sanayicilerini
birbirleriyle haksız rekabete zorlamaktadır. Üreticiler ayakta kalabilmek ve günü kurtarmak adına iç ve dış piyasalara maliyetinin
altında un satarak veya başkalarının pazarlarına girmek suretiyle
birbirlerine karşı haksız rekabete başvurmakta ya da kaliteden
ödün vermek zorunda kalmaktadırlar.
ABD ve AB ülkeleri buğday alımlarında protein temelli sınıflama
ve satın alım politikası izlerken, bizde ise TMO ve pek çok borsada
alım satımlar geleneksel yöntemlere göre (buğdayın cinsi, rengi,
sertliği gibi) yapılmaktadır. TMO’nun protein temelli alıma başlaması için gerekli olan teknik kapasite çalışmaları da bir an önce
tamamlanmalıdır.”

serious and destructive competition has been experienced both
in country and abroad. On the other hand, global competition
conditions are forced the firms to be combined in terms of power.
In the flour sector, factory production capacities have been rising
but the number of the producer has been decreasing.”

PROBLEMS OF FLOUR INDUSTRY OF TURKEY
Prof. Dr. Akgün explained that total flour production capacity is
about 32,5 million tons in Turkey and he added that “ the active
production is approximately 14.5 million tons. The current production capacity is three times more than total flour conception
in Turkey. On the other hand, the current flour production capacity of Turkey could cover the flour trade that is about 11 million
tons in the world and it could create surplus capacity that is about
7,5 million tons.”
Prof. Dr. Akgün said that the most important problem in Turkey
has emerged due to the fact that the sufficient amount and high
quality rough materials procurement cause the surplus capacity
in the flour sector. He also said that “our sector must discuss the
issues clearly. First of all, when comparing with the USA and European countries, the number of firms that act in the flour industry
sector in Turkey is extremely high. For this reason, many factories
are forced to work by low capacity. The capacity utilization rate
is at 90 percent in USA. By the way, in England, it is about hundred percent. The world average is about 65 percent. In Turkey,
this rate is about 45 percent. In terms of economic activity and
business, the current structure of Turkish flour industry is seen as
rational and profitable. Moreover, in our country, there is not any
certain policy regarding flour industry so that the initiatives for
the new investments have caused important risks for sector.

“PRODUCERS ARE FORCED FOR
THE UNFAIR COMPETITION ”
Prof. Dr. Akgün predicted that due to the fact that most of the
firms in the flour sector are small and medium scaled enterprises and they have been working by low capacity, they could not
benefit from the advantages of the scale economy; he also added
that “because of increasing completion, the producer profitable
margin has been decreasing. Labor, energy prices as well as transportation and marketing costs have been increasing. Due to the
lack of qualified staff, the firms could not implement the hygienic
rules and quality standards sufficiently. As a result, the law profit
rate and high costs are forced the flour industrialists to the unfair
competition. In order to cope with the problems and to save the
day, the producers are obliged to apply for the unfair competition
by each other or to make concessions on quality by purchasing
the flour at a fraction of the cost to the domestic and foreign markets.
While USA and EU countries have been following the protein
based classification and procurement policy in the wheat purchasing, in our country, the procurement activities have been done in
accordance with the traditional methods (type, color and hardness of wheat) in TMO and many exchange market. The technical
capacity activities that are required for TMO to take initiatives on
protein based procurement must be completed immediately.”
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TUSAF ve Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği tarafından “2011
Tahıl Hasadı Öncesi Ulusal Durum Değerlendirmesi ve Piyasalara
Bakış” başlıklı genişletilmiş sektör toplantısı, Konya’da Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi.

Expanded sector meeting titled “Evaluation of National State Prior
to 2011 Cereal Harvest and Views on Markets” was held in Hilton
Garden Inn Hotel in Konya by TUSAF (Turkey Flour Industrialist
Federation) and Central Anatolian Flour Industrialist Association.

Toplantıda konuşan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)
Başkanı Erhan Özmen, Türkiye’nin 106 ülkeye un ihraç ederek,
karşılığında 609,5 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti. Bunun
yaklaşık 1 milyon 861 bin 651 ton una tekabül ettiğini vurgulayan
Özmen, “Bu rakamlarla ülkemiz, dünyada 3,7 milyar insanı beslemektedir. Türkiye, dünya ve yurt içi piyasalardaki olumsuz koşullara rağmen, un sanayicisinin günün koşullarına ayak uydurma konusunda gösterdiği özveri ve çaba sayesinde, un ihracatında yine
kürsüdeki yerini korumuştur.” şeklinde konuştu.

Erhan Özmen, Chairman of Turkey Flour Industrialist Federation
(TUSAF) spoke at meeting stated that Turkey obtained 609,5 million dollars income exporting flour to 106 countries. Özmen emphasized that this corresponds to about 1 million 861 thousand
651 tone flour and spoke as follows “Our country is feeding 3,7
billion people in the world with this figures. Despite the negative
conditions in world and domestic markets, Turkey kept its place in
platform in flour exportation thanks to devotion and effort shown
for keeping up with the conditions of the day of flour industrialist.”

Uluslararası Hububat Konseyi’nin 2010-2011 sezonu ikinci yarı
öngörüsünde, dünya un ticaretinin önceki dönem tahmininden
70 bin ton fazla fakat geçen hasat dönemi ihracatının bir parça
altında olduğunu tespit ettiğini anımsatan Özmen, şöyle devam
etti; “Bu çerçevede, 2009-2010 yılında 13 milyon 160 bin ton olan
dünya un ihracatı; 930 bin ton ya da yüzde 7 düşüş göstererek 12
milyon 230 bin ton buğday karşılığı olarak tahmin edilmektedir.
Bu sezonun toplam ticareti 2008-2009 döneminden 101 bin ton
düşüş gösterecektir. Bu iki sezon dışında, 2010-2011 döneminde,
dünya un ticareti tarihinin en büyük rakamlarına ulaşacağı tahmin
edilmektedir.”

“TARIMSAL ÜRETİM OLMADAN GÜÇ VE TEKNOLOJİ
İŞE YARAMAZ”
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Rıfat Hekimoğlu ise
yaptığı açıklamada, stratejik bir ürün olan buğdayın dünyadaki
öneminin her geçen gün arttığını ve tarım ürünlerinin etkili bir silah haline dönüştüğünü dile getirdi.

In the second half forecast of 2010-2011 season of International
Cereal Council, Özmen reminded his determination regarding the
world flour trade that was more 70 thousand tone than previous
term estimation but a little below the last harvest term exportation and continued as follows; “In this framework, it is estimated
that world flour exportation that was 13 million 160 thousand
tone in 2009-2010 is equivalent of 12 million 230 thousand tone
wheat showing 930 thousand tone or 7 percent decrease. Total
trade of this season will show 101 thousand tone decrease than
2008-2009 term. Apart from these two season, it is estimated that
world flour trade would reach the lasrgest figures of its history.”

“POWER AND TECHNOLOGY DO NOT WORK WITHOUT
AGRICULTURAL PRODUCTION”
Rıfat Hekimoğlu, Chairman of Central Anatolian Flour Industrialist Association stated in his explanation that importance of wheat
that is a strategic product is increasing every passing day and
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Hekimoğlu, açıklamasında 2010 yılından bugüne kadar dünyada yaşanan küresel iklim değişikliklerinin; Avustralya ve Güney
Amerika’da sellerin, Avrupa ve Çin’de kuraklığın, Rusya’da kuraklık
ve yangınların, kuzey yarım kürede kar fırtınalarının, Hindistan’da
şiddetli muson yağmurlarının tarım ürünleri üretiminin dünya
üzerindeki dengesini değiştirdiğini vurguladı. Ekolojik şartların ve
insanların, dünya kaynaklarını onarılmaz biçimde tahrip ettiğini
ve tarımın bu şekilde ne kadar daha sürdürülebilir olacağının belli
olmadığını söyleyen Hekimoğlu, uzmanların tarımda yaşanan kriz
dönemlerinde dünya üzerindeki insanların beslenme yöntemlerini araştırdıklarını fakat alternatif bir sonuç bulamadıklarını kaydetti.
Yakın gelecekte insanlığın en önemli sorununun tarım ve gıda
alanlarında küreselleşme ve teknolojide yeniden yapılanma süreci
olacağını söyleyen Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı
Hekimoğlu, biyo-teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin gelişmekte olan ülkelerin tarımında yapmakta olduğu yeni düzenlemelerle, dünya politikalarında büyük önem kazacağını vurguladı.
Tarıma dayalı gıda üretiminin istikrarlı ve standart bir şekilde yapılmasının yine istikrarlı bir tarım politikasına bağlı olduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, “Bir taraftan küresel şirketler, diğer tarafta
tarımda yaşanan küresel değişiklikler, insanlığın yaşam ve gıda
kaynağı olan tarım ürünlerini dünyada etkili bir silah haline dönüştürmüştür. Dünyada yaşanan gıda krizleri bizlere göstermiştir
ki; dünyanın en güçlü ülkeleri bile tarım ve tarımsal ürünlere bağlı
gıda üretimi yapamadıkları takdirde, ellerindeki güç ve teknoloji
bir işe yaramamaktadır.” şeklinde konuşmuştur.
wheat products is becoming an efficient gun. Hekimoğlu emphasized that global climate changes experienced in the world from
2010 up till today; floods in Australia and South America, drought
in Europe and China, drought and fires in Russia, snowstorms in
North hemisphere, strong monsoon rains in India changed the
balance of production of agricultural products. Hekimoğlu said
that ecological conditions and people destroyed the world resources irrevocably and it is not clear that how much longer agriculture is maintained in this way and recorded that experts search
the nutrition methods of people on the world in the crises periods
experienced in the agriculture but they did not find any alternative result. Rıfat Hekimoğlu, Chairman of Central Anatolian Flour
Industrialist Association said that the most important problem of
humanity in near future is globalization in agriculture and food
fields and restructuring process in technology and dizzying developments in bio-technology will gain great importance in world
policies with new regulations that developing countries are performing in their agriculture.
Hekimoğlu who draw attention that stable and standard food
production based agriculture is again based on stable agricultural
policy said that “global companies on one hand and global changes experienced in agriculture on the other hand became the agricultural products which are life and food source of humanity an
efficient gun. Food crises experienced in the world have showed
us that; In the event that even the most powerful countries of the
world could not food production based on agriculture and agricultural products, power and technology in their hand do not
work.”
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Doruk Group Holding, “unlu mamuller değer zinciri” olarak tanımladığı sürecin her aşamasında
sürdürülebilirliği sağlayan entegre yapısıyla,
sağlıklı unlu mamullerin tüketicilere ulaşmasında her adımda gelişim ve liderliği hedefliyor.

Doruk Group Holding aims development and
leadership in each step for reaching the healthy
baked products to consumers with its integrated
structure providing sustainability in the each
phase of process defined as “baked products value chain”.

Tarım, katkı ve unlu mamuller grupları altında 12 şirketle faaliyet
gösteren ve 2010 yılı itibariyle “unlu mamuller değer zinciri” olarak
adlandırılan tohumdan sofraya tüm süreçlerde entegrasyonunu
tamamlayan Doruk Group Holding, önümüzdeki 10 yıllık gelişim
ve büyüme hedeflerini kamuoyu ile paylaştığı bir basın toplantısı
düzenledi.

Doruk Group Holding operating with 12 companies under the agriculture, additive and baked products groups and completed its
integration in all processes from seed to dinner table named as
“baked products value chain” as of 2010, organized a press conference in which it shared development and growth targets for the
next 10 years with public opinion.

Toplantıda konuşan Doruk Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hasip Gençer, “tek bir buğday tanesinde dünyalar kurmak” olarak
tanımladıkları vizyonlarının tohum, tarım ve çiftlik yönetiminden
tahıl ve tahıl ticaretine; hayvancılık ve yem sanayiciliğinden değirmencilik, un ve maya üretimine; unlu mamullerin üretim girdilerinden endüstriyel ekmekçilik ve perakende fırıncılığa kadar geniş
bir yelpazeyi kapsadığını vurguladı. Toplantıda, grubun hedefinin
40 yıllık birikimiyle küresel pazarlarda 2020 yılına kadar 5 milyar
dolarlık iş hacmine ulaşmak olduğu ifade edildi.

Hasip Gençer, Chairman of Executive Board of Doruk Group Holding who spoke in the meeting emphasized that their vision defined as “establishing worlds from just one wheat grain” covers a
wide range from seed, agriculture and farm management to cereal and cereal trade; from stock-breeding and feed industry to
milling, flour and yeast production; from production inputs of
baked products to industrial bread making and retail bakery. In
the meeting, it was stated that aim of the group is to reach 5 billion dollars work volume up to 2020 in global markets with its 40
years’ accumulation.

KÖKLÜ GEÇMİŞTEN KÜRESEL GÜCE
Tohumdan sofraya benzersiz iş modeliyle her aşamada entegrasyonu hedefleyen Doruk Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hasip Gençer, “Doruk Grubu, buğday tohumundan ekmeğin sofraya gelinceye kadar geçirdiği tüm süreci, buğday değer zinciri
olarak tanımlıyor ve bu zincirin her halkasında bulunuyor.

FROM DEEP ROOTED HISTORY TO GLOBAL POWER

Bu zincir boyunca, başta tüketici olmak üzere, her bireyin yaşam
kalitesini artıracak biçimde değişime ve gelişime liderlik yapmayı
hedefliyoruz.” dedi.

Hasip Gencer, Chairman of Executive Board of Doruk Group Holding which targeted the integration in every phase with work
model from seed to dinner table said that “Doruk Group defines
the whole process of bread from wheat seed to the dinner table
as wheat value chain and presents in the each ring of this chain.
Throughout this chain, we aim to be leader for change and development in such a way for increasing the live quality of each
individual particularly consumer.”

Gençer, bu hedef doğrultusunda Doruk Grubu’nun operasyonlarını büyüme ve gelişim odağında yeniden yapılandırdıklarını anlatırken şunları söyledi; “Marmara Un Sanayii, grubumuzun temelini

When Gencer explained that they restructure the operations of
Doruk Group in the focus of growth and development in direction
of this aim, he said these statements; “Marmara Flour Industry un-
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oluşturuyor. 1980’lerdeki olgunlaşma döneminin ardından 1990’lı
yıllar boyunca büyüyen Doruk Grubu, 2000’li yıllarda entegrasyon sürecini başarıyla sürdürdü. 2010 yılından itibaren ise küresel
oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda adımları atmaya başladık
ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu başarıyı tüm dünyada örnek
olacak bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.”

“TEK BİR BUĞDAY TANESİNDEN DÜNYALAR KURUYORUZ”
Gençer, grup genelinde uyguladıkları stratejinin yatay ve dikey
entegrasyona odaklandığını ve Doruk Grubu’nun iş modelinin
merkezinde “tek bir buğday tanesinden bir dünya kurmak” vizyonunun olduğunu ifade etti.
Gençer, konuyla ilgili şunları söyledi; “Doruk Grubu’nun 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde bizi, iş ortaklarımızı ve
en önemlisi tüketicilerimizi yepyeni bir gelecek bekliyor. ‘Tek bir
buğday tanesinden kocaman dünyalar kurmak’ şeklinde tanımladığımız vizyonumuzu ülkemizde ve dünyada farklı pazarlarda hayata geçirmek üzere tüm arkadaşlarımızla durmadan çalışıyoruz.”
Bugün dünya nüfusunun çok önemli bölümünün, başta buğday
tarımı olmak üzere bağlantılı sektörlerden gelir sağladığını ifade
eden Hasip Gençer, “Buğdayın anavatanı olan ülkemiz, dünyada
kişi başına en fazla ekmek tüketilen ülkelerden biri.
Bir diğer önemli ayrıntı ise, Türkiye nüfusunun üçte biri tarafından
buğday üretiliyor olması. Doruk Grubu yaklaşık 40 yıldır, tüm gücünü ve enerjisini, ekmek ve ilgili tüm sektörleri geliştirmek suretiyle, öncelikle ülkemiz insanının yaşam kalitesini artırmaya adadı.
Bu gücümüzü ve enerjimizi kararlı ve emin adımlarla küresel bir
güç olma yolunda kullanacağız.” dedi.

“FARKLI İHTİYAÇLAR YENİ FIRSATLAR DOĞURUYOR”
Hasip Gençer, dünya üzerinde buğday değer entegrasyonunu tamamlamış ve sadece bu değer zincirine odaklanmış belki de en
kapsamlı yapılanmayı Doruk Group Holding çatısı altında oluşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.
Dünyada buğday ve buğday ürünlerine olan talebi yakından izlediklerini ve talebe göre operasyonel esneklik konusunda dünyada
öncü olduklarını anlatan Hasip Gençer, farklı pazarlarda farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyledi. Gençer,
“Dünyada farklı coğrafyalarda buğdaya olan talep artıyor. Gelir
artışına bağlı olarak, öncelikli talep artışı, buğday ve unlu mamullerde görünüyor.

derlies our group. Following the maturation period in 1980’s, Doruk Group grew during 1990’s maintained the integration process
successfully in 2000’s. As of 2000, we started to take steps in the
way of being a global player in direction of our aim and we aim to
carry this success to a point

“WE ESTABLISH WORLDS FROM JUST ONE WHEAT GRAIN”
Gencer stated that strategy that they applied focuses horizontal
and vertical integration throughout the group and there is vision
of “establishing a world from just one wheat grain” at the center of
work model of Doruk Group.Gencer said “In this period when we
are preparing to celebrate the 40th year of Doruk Group, totally
new future waits us, our partners and above all our consumers. We
are working for putting into practice
our vision that we defined as “Establishing big worlds from just
one wheat grain” in our country and different markets in the world
with our all friends.”Hasip Gencer stated that large part of world
population gets income from notably wheat agriculture sectors
and relative sectors and he said “our country, homeland of wheat,
is one of the countries consuming maximum bread per person in
the world.
Another important detail is that one third of Turkey population
produce wheat. Doruk Group dedicates its all power and energy
for increasing particularly the life quality of people of our country
by way of developing the bread and relative all sectors. We will
use our power and energy in the way of being a global power with
resolute and confident steps.”

“DIFFERENT NEEDS CREATE NEW OPPORTUNITIES”
Hasip Gençer emphasized that they are glad for completing the
wheat value integration on the world and creating the most comprehensive structure focused on only this value chain under the
roof of Doruk Gropu Holding.
Hasip Gencer explained that they watch the demand for wheat
and wheat products closely and they are leader in operational flexibility according to the demand in the world and said that they are
developing product and services for different needs in different
markets. Gencer mentioned about the structure of Doruk Group
for developing the sector and being in front of the demand with
these statements “demand for wheat is increasing in different geographies in the world.

Gelişmekte olan pazarlarda basit un ve unlu mamuller talep görürken, gelişmiş ülkelerde ise farklı çeşitlere ve fonksiyonel fayda
sağlayan ürünlere olan talebin arttığını görüyoruz ve buna göre
hareket planı yapıyoruz.” sözleriyle Doruk Grubu’nun talebin
önünde ve sektörü geliştirmeye yönelik yapısını aktardı.

Depending upon the income increase, primary demand increase
appears in wheat and baked products. In developing markets
flour and baked products are demanded, in developed countries
we can see that increase in demand for different types and products providing functional benefit and we are making movement
plan according to this.”

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde faaliyet gösterdiği her alanda liderliği hedefleyen Doruk Grubu, Doruk Tarım Holding, Doruk Una Değer Katma Holding ve Doruk Unlu Mamuller Grubu olmak üzere
üçlü bir yapılanma ile operasyonel verimlilik ve küresel rekabet
esnekliği oluşturmayı hedefliyor.

Doruk Group which targeted leadership in each field where it operates for the next 10 years aims to create operational efficiency
and global flexibility with triple structure as Doruk Agriculture
Holding, Doruk Adding Value for Flour Holding and Doruk Baked
Products Group.
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Parantez Fuarcılık’ın 21-24 Nisan 2011 tarihleri arasında Dünya
Ticaret Merkezi’nde düzenlediği İDMA Fuarı’nın ikinci günün bir
yemek düzenleyen Unormak Değ. Mak. San., yaklaşık 110 kişilik
bir değirmenci grubuyla bir araya geldi.
İran, Tunus ve Irak gibi çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerin katıldığı yemekte, Noyan Erik, Derviş Toprak, Ömer Temizkan, Yıldıray
Küpeli, Muhammed Çağlayan gibi sektörün önde gelen isimleri de
yer aldı.
Yemekle ilgili bilgi veren Unormak temsilcileri, bu davette, değirmenciler olarak birlikte kucaklaşmanın ve paylaşmanın gururunu
ve sevincini yaşadıklarını belirttiler.

In the second day of IDMA Fair organized by Parantez Fair Organization in World Trade Center between the dates of 21-24 April
2011, Unormak Değ. Mak. San. Organized a meal and met with a
milling group consisting of about 110 people.
In the meal where visitors coming from various countries such as
Iran, Tunis and Iraq, there was prominent names of sector; Noyan
Erik, Derviş Toprak, Ömer Temizkan, Yıldıray Küpeli, Muhammed
Çağlayan.
Unormak representatives giving information about meal stated
that they experienced the pride and pleasure of hugging and
sharing together as milers in this invitation.

Hububat temizleme, tavlama, öğütme, eleme ve sınıflandırma
makineleri üretimi yapan Mill Teknoloji, bir yeniliğe daha imza attı.
Dört çeşit kuskus üreten irmik sasörünü piyasaya sunan Mill Teknoloji, bu ürünle özellikle Kuzey Afrika ülkelerini hedefliyor.
İrmik sasörünün, un ve irmik fabrikalarında eleklerden gelen unla
karışık irmiklerin temizlenmesi ve sınıflandırılması işleminde kullanıldığını belirten firmanın Genel Müdürü Mehmet Dikkaya, teknik
birçok işlem neticesinde kepekten arındırılmış irmiğin, elekler sayesinde tane iriliğine göre tasnif edildiği bilgisini veriyor.

The Mill Technology that produces cereal cleaning, tempering,
milling, sifting and classification machines has signed an innovation. The Mill Technology that presents the purifiers which produce the four type couscous has targeted the North Africa countries through this product.
Mehmet Dikkaya, Director General of the Firm who stated that the
purifier are being used for the cleaning and classifying the farina
that is mixed with the flour coming from griddles in the flour and
farina factories has provided information that the farina without
bran could be classified in accordance with the grain thickness because of the griddles.
Dikkaya has mentioned that their target markets are North Africa
countries and he has added that the most important food stuff
is couscous for people who live in North Africa countries like Morocco, Algeria, Tunis, Libya, Sudan and couscous has 5 types. For
this reason, purifier was always requested by flour mills. As Mill
Technology, we also succeeded to produce 4 types couscous in
purifier that we have been working on it for years to cover the
gaps. Thanks to this specification, Mill Technology will become a
great trademark that is requested within the context of purifier.

Hedef pazarlarının Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu dile getiren Dikkaya, konuyla ilgili olarak şunları dile getiriyor; “Fas, Cezayir, Tunus,
Libya, Sudan gibi Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayanların hayatlarında, en önemli gıda maddesi kuskustur ve kuskusun 5 çeşidi mevcuttur. Dolayısıyla irmik sasörü, Kuzey Afrika ülkelerinde üretim
yapan un fabrikaları tarafından sürekli talep edilmekteydi. Biz de
Mill Teknoloji olarak bu büyük açığı doldurmak amacıyla uzun yıllar üzerinde çalıştığımız irmik sasöründe, 4 çeşit kuskus üretmeyi
başardık. Bu özellik sayesinde de Mill Teknoloji, irmik sasörü konusunda talep edilen önemli bir marka haline gelecektir.”
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Dünya değirmencilik sektörünün buluşma noktası İDMA 2011, 21-24 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Dört gün süren fuarı, dünyanın 60
ülkesinden gelen binlerce profesyonel ziyaretçi
takip etti.

IDMA 2011 where the meeting point of world
milling sector was successfully performed in
Istanbul Fair Center between the dates of 2124 April 2011. Thousand of professional visitor
coming from 60 countries of the world followed
the fair lasting for four days.

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da
organize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem
Değirmen Teknolojileri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri
Fuarı (İDMA)’nın dördüncüsü, 21-24 Nisan 2011 tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın 60 ülkesinden gelen binlerce
profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Fourth of International Flour, Semolina, Rice, Corn, Cracked Wheat,
Feed Mill Technologies and Legume, Macaroni, Biscuit Technologies Fair (IDMA) organized by Parantez International Fair Organization twice a year in Istanbul hosted thousand of professional
visitors coming from 60 countries of the world in Istanbul Fair
Center between the dates of 21-24 April 2011.

BİR SONRAKİ BULUŞMA NİSAN 2013’TE

NEXT MEETING IS IN APRIL 2013

Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından son derece verimli
geçen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen
Teknolojileri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’nın
(İDMA) beşincisi, Nisan 2013’te gerçekleştirilecek.

Fifth of International Flour, Semolina, Rice, Corn, Cracked Wheat,
Feed Mill Technologies and Legume, Macaroni, Biscuit Technologies Fair (IDMA) passed efficiently in terms of both participants
and visitors will be held in April 2013.

İDMA’NIN TİCARİ HACMİ 200 MİLYON DOLAR

TRADE VOLUME OF IDMA IS 200 MILLION DOLLARS

200 milyon Dolarlık ticari hacme sahip olan ve hububat sektörü-

In 2011 IDMA Fair having 200 million dollars trade volume and
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nün tüm taraflarını bir araya
getiren İDMA 2011 Fuarı’nda,
183 firma stand açtı. 14 bin
metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda; un, irmik,
mısır, pirinç ve yem değirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna
ve bisküvi tesislerinde kullanılan en son teknolojiler yer
aldı.
Bunların yanı sıra yem depolama siloları, dolum, taşıma
ve tahliye sistemleri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünlerindeki en son yenilikler de yine ziyaretçilerin beğenisine sunulan
ürün grupları arasındaydı.

60 ÜLKEDEN BİNLERCE ZİYARETÇİ

gathering the all parties
of grain sector, 183 firms
opened stand.
In the fair held in 14 thousand square meters, flour,
semolina, corn, rice and
feed mills and legume
cleaning, packaging, latest technologies used
in macaroni and biscuit
were available.In addition to these, feed storage silos, filling, carriage
and discharge systems,
laboratory devices, additive materials, package machineries and
materials and spare part and latest innovations in sub-industry
products were among the product groups offered to the visitors.

THOUSAND OF VISITORS FROM 60 COUNTRIES

Dünya ölçeğindeki un, irmik, pirinç, mısır değirmencileri ve yatırımcıları, makarna, bisküvi ve yem üreticilerinden oluşan profesyonel ziyaretçiler İDMA 2011’de en son teknolojileri görme ve tanıma fırsatı yakaladı. Fuarda son teknolojilerini sergileyen makine
üreticileri ise dünyanın 60 ülkesinden gelen binlerce profesyonel
ziyaretçiyle bir araya geldi ve kurduğu yeni işbirlikleriyle global
pazardaki payını arttırma imkanı buldu.

Professional visitors consisting of flour, semolina, rice, corn millers
and investors and macaroni, biscuit and feed producers in world
level caught the seeing and recognition opportunity for the latest
technologies in IDMA 2011. Machinery manufacturers exhibited
the latest technologies in the fair met with thousand of professional visitors coming from 60 countries of the world and they
found opportunity for increasing their share in global market with
the new cooperation established.

İDMA 2011 FUARINI ZİYARET EDEN ÜLKELER:

IDMA 2011 VISITING COUNTRIES:

ABD
Afganistan
Almanya
Antigua ve Barbuda Adaları
Arjantin
Avustralya
Azerbaycan
Bangladeş
Belçika
Beyaz Rusya (Belarus)
Birleşik Arap Emirlikleri
Bulgaristan
Çin
Ermenistan
Etiyopya
Fas
Filistin
Fransa
Gabon
Gürcistan

Afghanistan
Antigua and Barbuda Isl.
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
China
Congo
Egypt
England
Ethiopia
France
Gabon
Georgia
Germany

Hindistan
Irak
İngiltere
İran
İsrail
İsviçre
İtalya
Kanada
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kongo
Kosova
Lübnan
Libya
Macaristan
Makedonya
Moritanya
Mısır
Moldova

Nijerya
Pakistan
Romanya
Rusya
Samoa Adaları
Senegal
Sırbistan
Slovenya
Somali
Sudan
Suudi Arabistan
Tacikistan
Tunus
Tuvalu Adası
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Yunanistan
Zimbabwe

Greece
Hungary
India
Iraq
Italy
İran
Israel
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kyrgyzstan
Lebanon
Libya
Macedonia
Mauritania
Moldova
Morocco,
Nigeria
Pakistan

Palestine
Romania
Russia
Samoa Islands
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Slovenia
Somalia
Sudan
Switzerland
Tajikistan
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu Island
Ukraine
United Arab Emirates
USA
Yemen
Zimbabwe

4 GÜNDE 5 SEMİNER

5 SEMINARS IN 4 DAYS

İstanbul Fuar Merkezi’nde 4 gün süren fuar boyunca Parantez Fuarcılık tarafından “Buğday, Un ve Değirmencilik”, “Bakliyat Üretimi,
Tüketimi ve Ticareti”, “Pirinç Üretiminde Son Gelişmeler ve İnovasyon”, “Bulgurda Son Gelişmeler” ve “Türkiye Makarna Sektörü ve
Son Gelişmeler” konularının ele alındığı ve ilginin yoğun olduğu 5
farklı seminer düzenlendi.

In Istanbul Fair Center during the fair lasted for 4 days, 5 different seminars were organized in which “Wheat, Flour and Milling”,
“Legume Production, Consumption and Trade”, “Last Developments and Innovation in Rice Production”, “Last Developments in
Cracked Wheat” and “Turkey Macaroni Sector and Last Developments” subjects were discussed and great interest was shown.
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“Fuara katılırken çok büyük bir beklentimiz yoktu. Değirmen sektörünün çok farklı olması dolayısıyla fuara katıldık ve fuara katılmamız, mevcut müşterilerimizle görüşme açısından hoş oldu.
Bizleri fuarda görmek, müşterilerimizi de memnun etti. Fuarı
ziyaret eden ziyaretçi profili ise hedef kitlemizi temsil ediyordu.
Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler, sektörü detaylı biliyor
ve takip ediyor. İDMA Fuarı’nın daha da iyi olmasını, sektörün tanıtımına ve gelişine katkısının artmasını umuyoruz.”

“We had not any expectations before the fair. We exhibited because milling sector is really different and being in the fair and
meeting with our clients was nice. Our clients were very happy to
see us in the fair.
Visitor profile suited to us as the foreign visitors had detailed information’s and were following the sector. We wish IDMA to be
better, hopefully to increase in promotion and development of
the sector.”

“İDMA 2011 Fuar organizasyonu, firmamızın ve ürünlerimizin tanıtımı açısından faydalı oldu. Fuar öncesinde beklentimiz, bu sektördeki firmalarla bire bir diyalog kurarak makinalarımızı teşhir etmek
ve tanıtmaktı. Dolayısıyla İDMA 2011 Fuarı’nın bu ihtiyaçlarımıza
cevap verdiğini söyleyebilirim. Ayrıca fuar ziyaretçilerinin profili,
aynı zamanda firmamızın de hedef kitlesi olan değirmencilerden,

“IDMA 2011 organization was very useful for the introduction of
our company and products. Before the fair our expectations were
to communicate face to face with the companies in this sector
and show our machines. I can say that IDMA 2011 has reached
our expectations. Visitor profile was also the visitors we have expected before the fair who were millers, owners of flour factories
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un fabrikalarının sahiplerinden ve çalışanlarından oluşmaktaydı.
Bu fuarın dünya değirmencilik sektöründeki yeri konusunda bir
yorum yapamam ancak, bu fuarı Türkiye’de tek geçtiğimi, aynı zamanda bu fuarın Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu
için yol gösterici bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim.”

and workers. I cant make any comments about the position of this
fair in world but its the best one in Turkey. I can also say that this
fair could be an ideal organization for Middle East, Balkans, North
Africa, Near East.”

“Çift Kartal Değirmen Mak. Ltd. Şti. olarak, İDMA 2011 Fuarı’nın
beklentilerimizin üstünde fayda sağladığını söyleyebiliriz.
Özellikle yurtdışından gelen misafirlerin yoğun olması bizi çok
memnun etti. Yurtiçi misafirlerin ise çoğunu daha öncesinden
tanıyorduk ve İDMA Fuarı aracılığıyla tekrar kendileriyle yüzyüze
görüşme fırsatı bulmamız sevindiriciydi. Bunun yanı sıra gerek
yurtiçi gerekse yurtdışı ziyaretçilerin konu hakkında fazlasıyla
bilgi sahibi olmaları, fuarın verimli geçeceğinin bir işaretiydi.
Fuar organizasyonundan ve ziyaretçilerimizden gayet memnunduk. Emeği geçen herkese teşekkürler. IDMA 2013’te buluşmak
dileğiyle…”

As Çift Kartal Değirmen Mak. Ltd. Şti. I can say that IDMA 2011 was
more useful than our expectations. We became very happy to see
the foreign visitors. We had already known the native visitors and
it was nice to meet them face to face again. Both foreign and native visitors were well informed about the sector which was a sign
that the fair will be great.

“İDMA 2011 Fuarı’nı daha önceki fuarlarla kıyaslayıp değerlendirdiğimizde % 100 bir başarı olduğunu görüyoruz. Tabi biz bunun
olacağını da tahmin ediyorduk ve her şey beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti.Yenilik açısından baktığımızda, fuarda çok
büyük yenilikler olduğunu söyleyemeyiz. Sektörümüzde makine
profilleri bildiğiniz gibi hemen hemen aynı. Temizleme grubu,
öğütme grubu, paketleme grubu vs… Ancak bu gruplarda yeni
makine ve ürünlerden ziyade, var olan makinelerin bir üst modelleri veya kapasite ve kullanım şekilleri geliştirildi. Biz de Erko
olarak fuarda ziyaretçilere paketleme ve elektrik otomasyon grubundaki sistemlerimizi tanıttık.
Bizim ürün grubumuzdaki yeniliğimiz ise paketleme grubunu
insandan daha bağımsız hale getirecek teknolojik geliştirmeler
oldu. Fuarda, bu sistemlerle ilgili birçok bağlantı kurduk ve fuar
sonrası bağlantı kurduğumuz bu insanlarla görüşmelerimiz devam edecek. Sonuç olarak güzel bir fuardı ve bir sonrakini dört
gözle beklediğimi söyleyebilirim.”

“When we compare IDMA with the old ones we can say that there
is an %100 development. As we guessed that before everything
happened in the way we expected.

We are satisfied with the organization and the visitors. Thanks for
everyone for their effort. Wish to meet in IDMA 2013.”

When we look the fair we can not say that there are many innovations. As you know sector is about machines almost the same.
Cleaning group, grinding group, packaging group etc. In these
groups, not new machines or products upgraded machines, capacities and type of use were developed.
We showed the systems of our packaging and electronica automation group to the visitors. Our technological innovation in
product group was to make the packaging group became more
independent than human.
We made lots of contacts with visitors about these systems and
our contacts will go on after the fair.We are waiting for next IDMA
impatiently.”
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“İDMA 2011 Fuarı, fuar öncesindeki beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyle bir araya geldik.
Özellikle fuar ziyaretçilerinin bilinçli ve profesyonel insanlardan
oluşması dikkat çekiciydi. Hedef kitlemizi temsil eden bir ziyaretçi
profiliyle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bu da son derece faydalı oldu. Fuarda ziyaretçilere makinelerimizdeki son revizyonları,
geliştirmeleri ve yenilikleri tanıttık. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık ve fuar sonrasında da yoğunluğumuz ve görüşmelerimiz
devam ediyor. İDMA Fuarı’nın dünya değirmencilik sektörünün
en önemli buluşma mekanlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bu fuarla birlikte Türkiye’yi dünya değirmencilik sektörünün
merkezi haline getirebiliriz. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“IDMA 2011 has reached more than our expectations before the
fair. We met lots of native and foreign visitors. Visitors were really
Professional just like we were searching for. This was extremely
useful for us.

“İDMA 2011 Fuarı’nda, beklediğimiz tarzda bir katılım vardı.
Daha önceki fuarlara kıyasla çok daha geniş bir çalışmanın yapıldığını tahmin ediyorum. Açıkçası bizim açımızdan iyi geçti
ve beklentilerimizi karşıladı. Fuarın son gününde dahi ziyaretçi
vardı. Kısacası bu seferki organizasyon gerçekten iyi çalışılmış ve
planlanmıştı, daha önceki fuarlarla kıyaslandığında çok iyiydi.

“IDMA visitors were just like as we thought and we had a good
fair. I think that comparing to ex-IDMA’s the work was much more
and wider. Our expectations were reached. There were still new
visitors in the last day of fair. Fair was much better organized and
worked on than the last IDMA’s.

Genç Değirmen olarak makine imalatlarımızı, tasarımlarımızı,
üretime geçiş sürelerini bu fuara göre ayarlıyoruz. Böylece yeniliklerimizi ilk bu fuarda sergiliyor ve fuardan sonra da ticarileştiriyoruz. Bu açıdan fuarın bizi kamçıladığını söyleyebilirim.
Şimdiden 2 yıl sonraki fuar için yapacağımız yenilikleri planlıyoruz. Bu fuarda da öğütme ve kırma işlemini gören yeni model
bir makinemiz var. Son derece ilgi gören bir makine oldu ve bu
fuarda da bunla ilgili ön görüşmelerini yaptığımız birkaç proje
oldu. Zamanla bu projeleri neticelendireceğiz.
Türkiye değirmen makineleri sektöründe çok hızlı ilerliyor. Dünya da bunun farkında. Bu fuarın Türkiye’de düzenleniyor olması
da ülkemizin bu sektörde belli bir yer edindiğini gösteriyor. Biz
de, diğer Türk firmaları da, fuara oldukça iyi hazırlanmış. Daha

We exposed our latest revisions, developments and innovations
in our machines. People were interested in our company and we
are still busy and having meetings.
I think that IDMA is one of the most important meeting point for
milling sector in the world. We can make Turkey become World
Milling Center of the world.I thank to everyone working in this
fair.”

We are planning our machine productions, designs and producing time up to this fair so we can first show our innovations in this
fair and can trade after the fair. For this reason I can say that fair is
whipping us. We are already planning our innovations for next fair
that will be in 2 years.
We had a new machine that does the grinding and breaking
process. This machine was really attracted and we had some premeetings for this machine about some projects. We will conclude
these projects soon.
Turkey is growing fast in milling sector and world is aware of this.
As this fair is being organized here it shows that Turkey occupies
a place in this sector. We and the other Turkish firms were well
prepared. Turkey is one of the three countries in this sector and
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önceki yıllara göre daha profesyonel organizasyonlar var. Daha
da iyi olacak inşallah. Türkiye olarak bu sektörde dünyada zaten
ilk üçteyiz ve sanırım ilk sıraları biraz daha zorlayacağız. Herkeste
bir çaba bir gayret var.”

is going to force to be the first. Everyone is doing a great effort
fort his.”

“Fuardan beklentim, firmamı dünyanın her yerinden bu fuara katılacak ziyaretçilere ve katılımcılara tanıtmaktı. Nitekim beklentilerimin büyük bir kısmını karşılamış oldum. Fuara yurt dışından
katılan ziyaretçiler özellikle dikkat çekiciydi. Ziyaretçilerin her
biri özenle aranıp bulunmuş, kalifiye insanlardan oluşuyordu. Tabiri caizse işi olmayan gelmemişti. Bizim işimiz çuval üretimi ve
bu konuda sektörde lider olma yolundayız.

“My purpose to exhibit was to introduce my company to all the
visitors and exhibitors coming from all over the world and I had
reached my purpose. Foreign visitors attracted my attention. All
the visitors were qualified people and were chosen with care for
sure. No one was there without business.

Müşteri portföyümüzde de dünya çapında firmalar yer alıyor.
Dolayısıyla çuval ile uzaktan yakından ilgili herkesle bir gün mutlaka buluşacağımıza zaten inanıyoruz. Ancak bu fuar da buna vesile olan önemli organizasyonlardan biri. Hububat ve değirmen
sektörünü dünyaya tanıtan bir organizasyon olan İDMA Fuarı,
sektörün tam merkezinde yer alıyor ve bence onsuz bir hububat
ve değirmen sektörünü düşünmek dahi imkansız.”

İDMA 2011 Fuarı’nda beklentimiz, yurtdışından misafirlerimizin
çok olması yönündeydi. Bu beklentimizin karşılandığını söyleyebilirim. Yurtiçi ziyaretçi sayısı zaten iyiydi.
Çok bereketli ve hareketli bir fuar geçirdik. Standımızı hazırlarken
de bu fuarın büyük bir organizasyon olacağını, çok sayıda ziyaretçinin geleceğini öngörerek hareket etmiştik. Yanılmadığımızı
gördük. Sevindik, devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca
fuarın 2 yılda bir yapılması da gayet iyi. Böylece hazırlık yapmaya
ve yeni ürünler geliştirmeye fırsatımız oluyor. Biz, Milleral olarak
son dönemde “Smart Milling” sloganıyla yola çıktık.
“Smart Milling” 3 temel sacayağı üzerine kurulu. Bunlardan bir tanesi enerji verimliliği, bir tanesi makinelerin etkinliğinin yüksek

We are doing sack production and we are in the way of leading
this sector. We have world class companies in our customer portfolio. We believe that we will meet to all people one day who has
got jobs with sacks and this fair was an important step to meet
them.
IDMA Fair, which introduces this sector to world, is in the middle
of the sector and is impossible to think cereals and milling sector
without IDMA.”

“We were expecting foreign visitors and our expectations were
reached. Native visitors were also very much. We had an active
fair. In the preparations of the booth we guessed that the fair will
be really big organization and we are happy not to be wrong. We
think that fair should go on.
By the way it is good to organize the fair once in 2 years ago we can
have enough time for preparations and develop new products.
Our new slogan is Smart Milling which has 3 main components.
One of them is energy productivity, high machine efficiency and
longevity.
We try to produce our machines and systems under these circumstances. We showed 4 of our machines to visitors that were pro-
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olması ve diğeri ise uzun ömürlülük… Bütün makine ve sistem
tasarımlarımızı, bu üç sacayağı altında oluşturmaya çalışıyoruz.
Bu fuarda da bu slogan doğrultusunda geliştirilmiş 4 yeni makinemizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Makinelerimize ilgi yoğundu. Fuar süresince de iyi ilişkiler edindik ve fuar sonrasında
neticeleneceğini düşündüğümüz güzel görüşmelerimiz oldu.”

duces under the 3 main components. Machines were really well
attracted. We made really nice communications and hope that
they will be concluding in good way.”

“Bu fuara katılırken amacımız; yeni geliştirmiş olduğumuz sistemlerimizi gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müşterilerimize tanıtmak ve onlar için sürekli kendimizi geliştirdiğimizi, çağın gereksinimlerine ayak uydurduğumuzu göstermekti. Bunun yanı sıra
bir diğer ana amacımız da yeni firmalar bulmak ve geliştirdiğimiz yeni makine ve teçhizatları fuar esnasında müşterilerimize
tanıtmaktı.Fuarda da mevcut makinelerimizi, en son yenilikleri
kullandığımız 6 istasyonlu Carousel torbalama makinamızı ve
buna ilave olarak son geliştirdiğimiz, insan gücü kullanmadan
çalışan otomatik çuval dikme ünitemiz SPA’yı ziyaretçilere tanıttık. Standımızda en çok ilgi gören ürün SPA ünitesi oldu. Bunların
yanı sıra tavlama sistemimizi, son geliştirmiş olduğumuz tartımlı
flowmetreyi ve silindirik tipte, ürün akışının hijyenik olması için
ürettiğimiz randıman kantarımızı sergiledik. Bahsettiğimiz ürünler ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Bunların yanı sıra tanıtmış
olduğumuz bu sistemlerin panolarını, kontrol sistemlerini ve kullandığımız elektrik malzemelerini de ziyaretçilerimize göstermiş
olduk. İDMA 2011 Fuarı, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize, yeni
geliştirmiş olduğumuz bu sistemleri tanıtmak adına bize çok yardımcı oldu ve beklentilerimize olumlu cevap almamızı sağladı.

Our purpose for exhibiting in this fair was to show foreign and native visitors our new developed systems and that we are developing ourselves and keep pace with the age. Another purpose was
to find new companies and show our new machines and equipment to our customers.

Fuarı ziyaret eden yurtiçi ziyaretçilerinin hemen hemen tamamı
bizim müşterilerimiz ve genelde büyük çoğunluğu fuar esnasında standımıza uğrayıp yeni geliştirdiğimiz sistemlerimizi inceleyip talepte bulundular. Yurtdışından gelen ziyaretçiler ile de fuar
esnasında tanışma imkanı bulduk ve onlara sistemlerimizden,
ürettiğimiz ürünlerden bahsettik.Bu fuarda özellikle Rusya’dan
ve İran’dan çok fazla katılım olduğunu gözlemledik. Açıkçası
ziyaretçiler hedef kitlemizi temsil ediyorlardı. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak makineleri üretiyoruz. İDMA Fuarı, Türkiye’deki
tüm un ve değirmen makina üreticilerinin katıldığı, gerek yurtiçi
ve gerekse yurtdışı katılımcılarının ilgilerinin çok büyük olduğu
bir fuardır. Uluslararası birçok firma, temsilcileri ile bu fuara katılmaktadır ya da ziyaret etmektedir. Sektörde isim yapmış olan
tüm firmalar bu fuara katılmıştır. Bu durum, fuarın gerek yurtiçi
ve gerekse yurtdışı katılımcılar için ne derece önemli olduğunu
göstermektedir. Ayrıca firmaların kendilerini sektörde göstermek için kaçırmaması gereken bir fuar olarak sektördeki yerini
almaktadır.”

In the fair we showed our machines and latest innovations used
6 stationed carousel bagging machine and the latest developed
automatic sack cocking, working without manpower which we
call the Spa. Most attracted product was the Spa Unit. In addition
dampening system, latest developed weighing machine cylindrical typed flow meter which makes the product flow fast and hygienic.
These products we well attracted by visitors and also we showed
the clipboards control systems and electric equipment to the customers.
IDMA 2011, was very helpful for us as we could have the chance to
show our new developed systems and reached our expectations.
Almost all the native visitors were our clients and they come to
our booth and saw our new developed systems and had some
demands. We had the chance to meet the foreign visitors also. I
can say that there were lots of visitors from Iran and Russia. We are
producing what they are looking for.
All machine and flour producers in Turkey, many interested companies from outside and inside are attending to this fair. Many international company representatives are exhibiting or visiting this
fair. This shows how much this fair is important. Firms shouldn’t
miss this fair in order to show themselves in this sector.”
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“2011’de yapılan İDMA Fuarı gerçekten mükemmeldi. Gördüğümüz kadarıyla bugüne kadar katılmış olduğumuz uluslararası ihtisas fuarlarındaki kaliteyi yakalamış bulunmaktayız. Gerek
fuar hazırlıkları gerekse 3 yıldır yapılan reklam ve ilan çalışmaları
gayet güzeldi. Ayrıca fuarın İstanbul gibi mucize bir şehirde olması da huzur vericiydi. Bu fuar müşteriler açısından hem iş hem
de turistik bir seyahat imkanı sağlamış oldu.
İDMA’nın, tüm dünyanın beklentisi olan ‘uluslararası değirmencilik fuarı’ olma hedefi, bize de ayrı bir şevk verdi. Ayrıca tüm değirmen makine ve ekipman üreticilerinin fuara katılması, Türkiye’nin
bu sektördeki gücünü vurgulamaktaydı. Her şey için teşekkür
eder, Parantez Fuarcılık’ın başarılarının devamını diliyorum.”

“IDMA fair was really awesome. We reached the quality of specialization fairs we have exhibited so far.
Fair preparations and advertisements were really good and also
having this fair in a miracle city like İstanbul was very peaceful.
This made it nice both for work and touristic visit for foreign visitors.
IDMA’s aim to be the ‘international milling machinery fair’ gave us
an extra eagerness.
As all the machine and equipment producers are exhibiting in this
fair this shows how Turkey is powerful in this sector.
Thanks for everything and wish Parantez Fair’s success to continue.”

“Biz Molino Makine San. olarak İDMA Fuarı’na ilk defa katıldık.
Hakikaten katıldığımıza da fevkalade memnun olduk. Gerçekleri
söylemek gerekirse umduğumuzun da üstünde bir performansla karşılaştık. Öncelikle fuar çok profesyonelce organize edilmiş
ve gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında çok iyi tanıtım yapılmış.
En çok dikkatimizi çeken nokta, gelen insanların doğru insanlar
olması ve gelen herkesin ne istediğini biliyor olmasıydı. Yani tüm
ziyaretçiler işlerini, ne istediklerini bilen, profesyonel kişilerden
oluşuyordu ve direkt hedefe yönelik olarak gelmişlerdi.

“This is the 1st time we attended to IDMA as Molino Makine San.
and we are really satisfied. We had more performance than we
expected. Fair was really organized professionally and advertisements done very good inside and outside of the country. Most
important thing we saw was that the people were the right people, professional, they knew what they wanted and were directly
focused to the target.

Daha önce başka ülkelerde katıldığımız fuarlarda, daha çok bir
panayır havası hakim iken burası bizim için ciddi bir iş fuarı oldu.
Çok memnun kaldık ve çok iyi bir 4 gün geçirdik. Yıllardır görmediğimiz müşterilerimizle, dostlarımızla karşılaşma imkanı bulduk.
Bu arada kısmet olursa yeni iş bağlantıları yapacağız. Fuar esnasında da iki makine satışı gerçekleştirdik ve devamında da yeni
projeler gerçekleşeceğini ve yeni satışlarımızın olacağını tahmin
ediyoruz. Dolayısıyla fuarda emeği geçen başta Parantez Fuarcılık olmak üzere sahiplerine, tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerinden, bundan sonraki fuarlarda başarılarının
devamını rica ediyoruz. Bu fuarda, her türlü buğday, hububat ile

Usually the fairs we have attended before in outside countries
didn’t have any serious vision but IDMA has been an really trade
fair for us. We are very very satisfied for 4 days. We had the possibilities to meet our friends and clients that we hadn’t seen for
years. We sold 2 machines and I think we will sell more.
We thank to owner and to all workers of Parantez International
Fair and wish successfully in next fairs. We showed our mobile
ponomatic unit being used in transporting wheat,cereal and flour
and was our most popular machine in the fair.We are the only producer of this machine and I think it is very important for Turkey.
As the importance of grain is increasing nowadays,this machine
became very important in this market as the machine is very de-
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un gibi malzemelerin naklinde kullanılan mobil pönomatik ünitesini sergiledik ve kendisi fuardaki en popüler makinemiz oldu.
Çok ilgi ve alaka gördü. Türkiye’deki tek üreticisi olduğumuz bu
makinenin, Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok detaylı bir makine, çok değişik opsiyonları var ve bilhassa
tahılın dünyadaki öneminin arttığı şu günlerde, zannediyorum ki
bu makine pazarda çok daha önemli bir yer kaplayacaktır. Ayrıca
özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyorum; Biz Avrupa ile çok
yakın ilişki ve işbirliği halindeyiz. Zaman zaman beraber ortak
projeler de yapıyoruz ve Avrupalı dostlarım bana şunu söylüyorlar; “2020 yılına kadar Türkiye’nin değirmen teknolojilerinde ve
makine satışında, dünya lideri olmasından korkuyoruz.” Hakikaten Türkiye’de yüzlerce firma var ve bu fuarda da gördüğümüz
kadarıyla birçoğu çok büyük aşamalar kaydetmiş. Katılan firmaların hepsi çok güzel makineler getirmişler. Fevkalade bir teknoloji ilerlemesi var. Açıkçası buradaki bütün kardeşlerimizle dostuz, aramızda hiçbir rekabet yok ve hep beraber Türkiye’yi ileriye
taşımaya uğraşıyoruz. Hükümetimizin 2023 yılındaki 500 milyar
dolarlık ihracat hedefine, değirmen makineleri sanayi olarak çok
çok ciddi bir katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Bunu da burada görmekten kıvanç duydum.”

tailed and has many options.One point I want to clarify is, we are
working with Europe. We are cooperating in projects and my European friends tell me that they are afraid of Turkey of being the
leader in milling industry and and machine selling until 2020.

“İDMA 2011 Fuarı, tek kelime ile harikaydı. Fuar, Parantez Fuarcılık ve fuara katılan firmaların yurtdışı çalışmaları neticesinde 45
ülkeden gelen ziyaretçilerle çok anlam kazandı. Dünyada değirmencilik sektöründe tek fuar olma yolundayız. Bu anlamda Parantez Fuarcılık’a ve bu fuara katılarak anlam veren tüm firmalara
teşekkür ediyorum.
İDMA 2011, firmamız Moltech’i ve imalatını yaptığı vals toplarını
tanıtmak açsısından da bize çok yardımcı oldu. Daha da iyi ve
daha güzel günler, fuarlar dileği ile Parantez Fuarcılık şirketine
tekrar teşekkür ederiz. İDMA 2013 Fuarı’nda buluşmak üzere.”

“IDMA 2011 was great. Visitors coming from 45 different countries made the fair more valuable by the foreign studies done by
Parantez International Fair.
We are in the way of being the only fair in milling sector in the
world. For this reason I would like to thank to Parantez International Fair Company and to other companies exhibiting in this
fair.
IDMA was also very useful for us to show our productions roller
mill. We thank to Parantez International Fair again and wish more
and better days and fairs. Hope to meet you in IDMA 2013.”

“Mysilo olarak; İDMA 2011 Fuarı’nda, beklentilerimizi karşıladığımızı söyleyebilirim. Özellikle yurtdışından heyet halinde katılan

“I would like to say that our expectations were reached. Especially
the meetings with the foreign groups were very satisfying. I think

There are hundreds of companies in Turkey and we can see that
most of them grow up and brough lots of good machines.There is
an wonderful improvement in technology.
We are all friends, we are not rivals and we aim to carry Turkey forward together.Our goverments has a target to do 500 billion USD
export in the year 2023.I think that we will help in a serious way as
the milling machinery industry. I’m very proud to see it here.

58

ziyaretçilerle yaptığımız görüşmeler, bizim için tatmin ediciydi.
Bir sonraki fuar için bu tarz yabancı katılımların daha iyi organize
edilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Parantez Fuarcılık’ın
başarılarının devamını diliyorum.”

It would be better to organize this kind of group visitors for next
IDMA.
I wish your success to continue.”

“Fuar öncesindeki beklentimiz birçok görüşme yapmak ve iyi bir
sonuç almaktı. Beklediğimiz sonucu da aldık. Her şey gayet yolunda gitti. Fuar organizasyonu güzeldi, fuarı ziyaret eden ziyaretçi
profili oldukça iyiydi. Türk firmalarıyla oldukça çekişme içindeyiz
ve bunun bizim için bir sorun olduğunu söyleyebilirim.

“Our purpose was to meet lots of people and get a good result
and we got it. Everything was fine. Organization was good. Visitor
profile was really good.

Ancak Türk firmalarının bizimle yarışması için başka bölgelere
açılması gerekiyor. Bizim Türk firmalarına karşı dezavantajımız,
makinelerimizi İtalya’da üretiyor olmamız. Ancak buna rağmen
sektörde lider durumdayız.”

“Fuar genel itibariyle iyiydi, beklentilerimizi karşıladı. Ancak fuar
tarihlerinin paskalyaya denk gelmiş olması ziyaretçi sayısını bir
miktar etkiledi. Bütün bunlara rağmen İDMA 2011 Fuarı, daha
önceki fuarlarla karşılaştırıldığında oldukça iyiydi.
Biz bu fuarda en yeni ekipmanlarımızı sergiledik. Hatta bir tane
valsimiz, ilk kez bu fuarda sergilendi. Sektörde devrim yapabilecek makinelerimiz ve yeniliklerimiz vardı. Diğerlerinden çok
farklı, kendi patentimiz olan birçok ürün sergiledik. Bu makineler
müşteriler tarafından, özellikle de yabancı müşteriler tarafından
çok da iyi karşılandı. Birçok görüşme de yaptık. Bizim için bir hayli
olumlu geçti.
Biz aslında Türkiye’yi bu işin başında görüyoruz. Türkiye’de
değirmen makineleri imalatı yapan çok ciddi firmalar var ve biz de
bu firmaların arasındayız. Birçok yenilik yapılıyor. Gelecekte, belki
bir 10 yıl sonra, Türkiye’nin dünya değirmencilik sektöründe lider
konuma gelebileceğini düşünüyoruz.”

We are in a real competition with Turkish companies and I can say
that this is a problem for us. Turkish companies should open up to
different areas to compete with us.
Our disadvantage is that we are producing our machines in Italy
but still we lead in the sector.

“Fair was good in general we reached to our expectations. As it
was the same dates with eastern holiday it effected the visitors.
We were waiting some of our foreign clients but unfortunately
they couldn’t come because of eastern holiday. When we compare to ex-IDMA’s it was very good.
We showed our latest equipment in the fair. One of our vals was
displayed the first time. We had new machines and innovations
that could do a revolution in the sector.
We showed lots of machines that are in our patent. These machines were well attracted especially by foreign visitors. We had
lots of contacts. Fair was good for us.
We think that Turkey is in the head of this job. There are lots of serious companies doing this job in Turkey and we are one of them.
Many innovations are done. Maybe in 10 years in future Turkey
can be the leader of milling industry.”
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“Yerli ve yabancı firmalardan yeni müşterilere ulaşabilmek
amacıyla İDMA 2011 Fuarı’na katılmıştık. Fuar sırasında yabancı ülkelerden yeni firmaların yetkilileri ile temas kurma şansı yakaladık
ancak iç piyasada pek bir değişiklik yoktu. İç piyasada tanıdığımız
firma yetkilileri, gezip görmek amaçlı standımızı ziyaret ettiler.
Daha önceki fuarlarla kıyaslandığında, bu fuarda yabancı ülkelerden daha çok sayıda ziyaretçi katılımının sağlanmış olması dikkat çekiciydi. Ayrıca bu ziyaretçilerin hedef kitlemizi temsil etmesi
ve standımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi de memnun edici
bir gelişme. Fuarda yenilik açısından ise göze çarpan pek fazla bir
şey yoktu, tüm firmalar standart üretimleri olan makinelerle fuara
katılmıştı. Bazı firmalar ise daha yüksek kapasitede çalışan makinelerini sergiledi.Biz de standımızda Karuzel torbalama makinemizi ve taşıma ekipmanlarımızdan zincirli ve kovalı elevatörlerimizi
sergiledik. Makinelerimiz yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından
büyük ilgi gördü. İmalatını uzun yıllardır yaptığımız ve bu sene ilk
kez sergilediğimiz sürekli seviye sensörü ise büyük dikkat çekti.
Yerli ziyaretçilerin, yatırımlarını şekillendirmeleri ve sektörde
olan gelişmeleri takip etmeleri açısından önemli olan bu fuarda,
Teta Mühendislik ve Teta Otomasyon olarak birçok ziyaretçiyle
olumlu görüşmeler yaparak yeni proje çalışmalarına başladık.
İDMA Fuarı’nın Türkiye’de değirmencilik sektörü için önemli bir
fuar olduğunu düşünüyorum. Ancak yurtdışından daha da çok ziyaretçinin katılımının sağlanmasıyla, daha iyi sonuçlar alınacağını
düşünüyorum.”

“İDMA 2011 Fuarı’nın, daha önceki yıllarda edinilen tecrübeler ışığında daha iyi organize edilmiş olmasını bekliyorduk.
Beklediğimiz şekilde de gerçekleşti. Organizasyon iyiydi. Tabi zamanlamada paskalya tatiline denk gelmesi şansızlıktı ama buna
rağmen ziyaretçi sayısı tatmin edici seviyedeydi. Ziyaretçi profili de
geçmiş yıllara oranla daha üst düzeydeydi ve sektörle direk olarak
alakalı firma ve temsilcilerinden oluşuyordu. Ancak önemli olan
noktalardan bir tanesi de fuarın yapıldığı dönemde, sektörün du-

“We exhibited in IDMA 2011 to reach new foreign and native customers. We had chance to meet foreign authorizers but there was
no change in native visitors.
Native visitors visited our booth just to see. When we compare to
ex IDMA’s there were more foreign visitors. We were happy to see
that foreign visitors were interested in our booth.
I don’t think that there were any innovations in fair. All the companies were exhibiting with their standard machines only some
of them were showing their high capacity machines. We showed
Karuzel bagging machine and transporting equipment with
chained and bracket elevators.
Our machines were attracted by many foreign and native visitors.
The constant level censor was well attracted that we are producing for years. As Teta Mühendislik ve Teta Otomasyon we started
to do new projects with many visitors to follow the developments
in the sector and shape their investments which makes this fair
important.
I think IDMA is an important fair for milling sector in Turkey. Attracting more foreign visitors will make the success get bigger.”

“We were expecting IDMA 2011 to be better organized as it was
done like that from ex IDMA experiences. Organization was good.
It was unlucky that the dates came across the eastern holiday but
still number of visitors and profiles were satisfying. Visitor profile
was very high comparing to old IDMA’s and was better, more serious and directly interested companies and representatives with
this sector. One of the important points of the fair is that how the
sector is in the fair time. This years unluckiness was the wheat cri-
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rumudur. Bu yılki talihsizlik, dünyadaki buğday kriziydi. Bu yüzden
fuar kalabalık ve ilgi üst düzeyde olsa da, yatırımcılarda belirsizliklerden dolayı bir miktar kararsızlık hissediliyordu. Biz Uğur
Makina olarak fuara değirmencilik sektöründe ihtiyaç olan yeni
jenerasyon temizleme ve yüksek kapasiteli öğütme bölümü makinelerimizle katıldık. Yeni geliştirdiğimiz yüksek kapasiteli, yüksek
randımanlı ve entegre temizleme makinası olan Clean Max çöp
sasörümüzü de fuarda yatırımcıların beğenisine sunduk. Tahılda
dünya çapında dalgalanmaların ve yer yer kalite düşüşlerinin
yaşandığı bir dönemde, böyle bir makine ile hem değirmencilerin
hem de tahılla uğraşan sektör temsilcilerinin önemli bir sorununu
çözdüğümüzü düşünüyoruz. Diğer taraftan Türkiye’de ilk defa
uygulanan ve başarıyla çalışan 1500 mm top boyunda, hem tek
katlı hem de çift katlı olan valsimizi ve de Multisifter adı altında
yüksek eleme alanlı ve her pasajın bağımsız olduğu bölünebilir
eleğimizi de fuarda tanıtma fırsatı bulduk.
Türkiye, değirmen makineleri sektöründe şu anda dünyadaki en
önemli oyuncu ülke. Dolayısıyla fuar ve bunun gibi alt destekçilerin de kendilerini sürekli geliştirmeleri ve sektörün tanıtımını en üst
düzeyde tutmaları gerekir. Açıkçası biz İDMA’nın artık bir marka
olduğunu ve dünya çapındaki uzak ülkelerden bile büyük un sanayicilerini ve değirmencileri çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani
dünyada söz sahibi değirmenciler de İDMA’yı ziyaret etmek zorunda olduklarını düşünmeliler. İDMA, önümüzdeki yıllarda dünya
değirmencilik sektöründeki en önemli fuar olma potansiyeline
sahip. Ancak bunun için küçük de olsa yapılan bazı organizasyon
eksikliklerinin giderilmesi ve fuarın daha büyük ve prestijli bir fuar
merkezine taşınması gerektiğini düşünüyorum.”
ses in the world. For this reason even the interest was high and
crowded, investors were in a little hesitancy. We exhibited with
our new generation cleaning and high capacity grinding unit, the
Clean Max waste censor, which is high capacity, high efficiency
and integrated cleaning machine.
We think that we solved a great problem for the millers and the
other people working with grain even there is fluctuation in the
world and decrease in quality.”
On the other side, we had the chance to show our first time applied and worked successfully 1500mm high, one and two flat
vals, named multisifter, high sift area and each passage free apportionable sifter.
Turkey Is the most important player in the world milling sector.
For this reason fair and sub-supporters should always develop
themselves and should keep the introduction at the top level.
I think that IDMA has been a brand and is time to attract world
class flour industrials and millers from all over the world. I mean
world class millers should think that they have to visit IDMA.
IDMA has the potential of being the most important fair in milling
sector for the next years. For this reason you should correct the
tiny organization problems and move the fair to a great prestige
fair center.”
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“IDMA 2011 Fuarı değirmenciler için iyi bir fuardı. Fuarı çok verimli buldum, profesyonel insanlarla karşılaştım, yeni teknolojileri
tanıdım. , v.s. Kısacası ben çok memnun kaldım.”

“IDMA 2011 Fair was a good exhibition for the people in the milling industry. I found it very productive. Meeting experienced people in the field, new technologies etc. In short I am very satisfied.”

“İDMA Fuarı, dünyada ziyaret etiğim en mükemmel fuarlarından
biridir. Katılan şirketler mükemmeldi ve bütün ihtiyaçlarımı
karşılayabildim. Bence yurtdışından daha çok katılımcı İDMA
Fuarı’na gelebilir ama bu haliyle de yine çok iyi bir fuardı.”

“IDMA is one of the best fairs I have visited in all world. Exhibitor companies were awesome and I had the chance to find all the
suppliers that I need. I think more exhibitors could come to IDMA
but still the fair was excellent.”

“Tahıl işleme sanayisi ülkemizde çok önemli bir yere sahiptir. Bu
yüzden de şirketimizin temsilcileri 21-24 Nisan 2011 tarihleri
arasında İstanbul’da düzenlenen IDMA 2011 Fuarı’nı ziyaret ettiler. Fuarın boyutları gerçekten etkileyiciydi. Çünkü fuarda sadece
Türk makine üreticileri değil, aynı zamanda çok sayıda yabancı
katılımcı da yer almıştı. Özellikle Arap ülkelerinden, hatta Rusya ve
Ukrayna’dan bile katılımcılar vardı.
Fuar süresince çok sayıda makine gördük. Özellikle tahıl işleme ve
depolama, ambalaj ve dozaj ve de çok sayıda laboratuvar malzemesi fuarda sergilenen ürünler arasındaydı. Fuarın dikkatimi çeken
en önemli taraflarından biri de, katılımcıların en son teknolojilerini sergilemiş olmasıydı. Makinelerin, daha kolay kullanım, daha
az enerji tüketimi ve en önemlisi üretim sürecini hızlandıran özelliklere sahip olması ve de sonuç olarak ürün kalitesi...
Katılımcılarda aslan payının Türk firmalarına ait olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu da ülkenin gıda sanayisinde teknoloji geliştirme
hızını göstermektedir. Bu nedenle kimi örnek alacağımızı öğrenmiş
olduk.

“Grain processing industry is very important in our country because of this representatives of our company visited IDMA fair between 21-24 April in Istanbul. Fair was really impressive because
not only Turkish producers, there were lots of foreign exhibitors
also. Especially from Arabian countries even from Ukraine and
Russia.
We saw lots of machines during the fair. Grain processing and
storing, packaging and lots of laboratory equipment we in the fair.
Important point of my observation was that exhibitors showed
their latest technologies in the fair.
Easier way to use the machines, less electricity consumption and
the most important the faster production and finally product
quality…
I would like to tell that the lion share was for the Turkish exhibitors. This shows the rate of food technology of that country. We
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Türkiye’deki dostlarımıza faaliyetlerinde daha fazla başarı,
yeni buluşlar ve yeni fuarlar diliyoruz. Son olarak bir kez daha
konukseverliğiniz ve muhteşem fuar organizasyonuz için size
teşekkür ediyorum.

understood that who we should see as an example. We wish more
success, new inventions and new fairs. For the last time I would
once again like to thank you for the awesome fair organization
and hospitality.”

“Fuar gerçekten iyiydi ve daha iyi de olabilirdi. Fuarı ziyaret ederken
hedefim bütün ihtiyaçlarımı karşılayacak firmalar bulmaktı ancak
ihtiyacımın sadece yüzde 30’unu karşılayabildim.”

“It was really good and could be better. My aim was to look for
clients and for special suppliers for our needs and to be honest
only 30% achieved.”

“İDMA 2011 Fuarı’na bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Özenle hazırlanmış bir fuardı. Fuarda sergilenen değirmen ve laboratuvar makinelerindeki arz çeşitliliği, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeydeydi. Tekrar davetiniz için teşekkür ederim.
Yeni davetinizi bekleyeceğim.”

“Thank you very much for inviting us to this exhibition which was
prepared and arranged in order and satisfy the needs of visitors
to the diversity of the supply of machinery used in mills, laboratories. Again thank you and we wish that the fair will be repeated.”

“İDMA 2011 Fuarı, bir önceki İDMA Fuarı’ndan çok daha iyiydi. Bir
sonrakinin daha iyi olacağını umut ediyorum.

“IDMA Fair 2011 was better than last IDMA. Hope next IDMA will
be better than this one.”

Öncelikle hem şahsım hem de İDMA 2011 Fuarı’nı ziyaret eden
Sudanlı heyet adına, yaptığı güzel karşılama ve gösterdiği ilgi
için Parantez Grup şirketine çok teşekkür ederim. İDMA Fuarı
hakikatten çok mükemmel ve harika bir fuardı. Bu fuar, Türkiye’nin
değirmen sektöründe ne kadar geliştiğini kanıtladı. Davetiniz için
teşekkür ederiz. 2013 Fuarı için davetinizi bekleyeceğiz. Fuarın
önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini umuyoruz.

“First of all personally and in the name of Sudan group, I really
would like to thank to Parantez Group for the great welcome and
interest shown in our group. IDMA fair was really great. This fair
proved how Turkish milling industry is developed. We will wait for
your invitations for IDMA 2013. We hope that the fir will get bigger
next year.”

“Öncelikle şirketimiz ve personelimizin adına, İDMA 2011
Fuarı’nın organizatörlerine takdirlerimizi iletiyorum. Fuar boyunca gösterdiğiniz sıcak karşılama ve konukseverliğiniz için çok
teşekkürler. Heyet olarak fuardan çok memnun kaldık.
Bu organizasyon yeni iş projelerinin uygulanması için bir teşviktir.
Bu da milletler arasında dostluk ve iş ilişkilerini güçlendirecektir.”

“First of all I would like to tell you our appreciation to the IDMA
2011 Fair organizers as my company and crew. Thanks for your
warm greetings and hospitality shown to us during the fair time.
We are very satisfied from the fair.
This fair is an encouraging fair to prepare the new projects which
will strengthen the relationship and trade between the countries.”

Slovenya delegasyonu olarak bu harika İDMA 2011 organizasyonu
için çok teşekkür ederiz. Değerli bağlantılar ve bilgiler edindik.
Herşey yolunda gitti. Gerçekten mükemmeldi. Herşey için bir kez
daha teşekkür ederim.

“Thank you very much for very superb organization of visit IDMA
fair 2011 for Slovene delegation. We have got some appreciated
contacts and also information. Everything went smoothly. Was really excellent.”
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Fuardaki karşılamanız için teşekkür ederim. Fuar organizesi için
sizi tebrik ediyorum.

Thank you for your welcome and congratulations for the organization.”

Bizim için harika bir İstanbul gezisi oldu. Bu fuar bizim için gerçekten yararlı oldu. İleriki zamanlarda yeniden fuara çağırmanızı
bekleyeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz.

“It was an amazing trip to Istanbul. We had lots of fun and the arrangement was extremely fabulous! We will keep looking forward
to further invitations from you as this exhibition was very useful.
We are highly grateful to all.”

İDMA 2011 benim Türkiye’ye ilk ziyaretimdi ve gerçekten şaşırtıcı
derecede memnun kaldım. Fuara girişten çıkışa kadar bütün övgümü bildiriyorum size. Fuarda herkes misafirperverliğini göstermeye
hazırdı ve herkesin İngilizce iletişim kuruyor olması çok güzeldi.
Türkiye’nin değirmencilik sektöründe dünyadaki son gelişmelere
ayak uydurduğunu biliyordum fakat bu kadar olduğunu gerçekten
tahmin etmemiştim, çok etkileyiciydi. Görüştüğüm herkes beni
firmasına davet etti. Böylesi bir iletişim benim için gerçekten yeni.
Bu tarz yaklaşımların sadece televizyon ve kitaplarda olduğunu
düşünürdüm fakat gerçekten olabiliyormuş. Sadece fuara katılan
firmalardan ve İDMA organizasyonunu yapan Parantez’den değil,
nereye gitsem herkesten bu tarz güzel bir yaklaşımla karşılaştım
(taksi, hotel, güzel şehrinizin ortasında bile).
IDMA Fuarı öncesi ve sonrasında bizimle direk e-mail yoluyla ve
telefonla iletişim kuran, işlerimizi kolaylaştıran, hotel ve ulaşım konusunda bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca son
olarak bana Değirmencinin El Kitabı ile ilgili bilgi, fuarla ilgili en
son resmi istatistikleri yollayarak sözünüzde durdunuz ve iyi bir
işin nasıl yapılacağını bize gösterdiniz.
Her şey için tekrar teşekkürler ve sonraki, bir sonraki ve daha daha
sonraki İDMA’larda görüşmek üzere…

“IDMA 2011 was also my first visit to Turkey and I was really very
very pleasant surprised. Receive my all compliments to fair organization from the entrance to the exit. Everybody was ready to
host and talk and communicate in English was very good. I already
knew that Turkey`s milling production program follows the latest
worlds development but that much...Really impressive. All the
people I had communication with invited me to visit their company. Such kind of communication is really new for me. I thought
it exist only in a marketing books and TV programs. But no, it is
true and not only among mentioned names and IDMA fair. I had
a same filling everywhere I go (hotel, taxi, center of your beautiful city..). One more thing regarding a period before and after
the IDMA 2011 fair. All compliment to your colleagues, who were
responsible for informations about hotels and transportation, and
finally to Parantez Fair who kept promise and informed me about
the Miller’s Handbook, send me the final information about IDMA
2011 statistics and truly represent all principals of Good Business
Practice.
Thank you again and see you on the next and next and next IDMA
fair exhibitions.”

“21 – 24 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen 4. IDMA Fuarı
için Bulgaristan Değirmenci Derneği’ne yapmış olduğunuz davet
için teşekkür ederiz. İDMA Fuarı, herkes için gayet faydalı oldu. Bu
fuar sayesinde, değirmencilik sektöründe yeni imkanlar, iş ilişkileri
edindik ve tahıl marketinin en büyüklerinden gerçek örnekler
alma imkanı bulduk.”

“Thank you very much for your kind invitation to our organizationUnion of Bulgarian millers to take part in the 4-th Istanbul Exhibition IDMA 2011 from 21-st to 24-th April 2011. The Expo Exhibiton
was very beneficial & useful for both of us. This Milling Machinery
Expo Free Invitation created new possibilities in the sector - business relations, contacts, real successful examples direct from the
biggest players in the grain market.”

“IDMA Fuarı’nda bizi karşılayan Parantez Fuarcılık ekibine çok
teşekkür ediyoruz. Son derece güzel bir organizasyondu ve bu organizasyon için de sizleri tebrik ediyoruz. Gelecek İDMA Fuarı için
yeniden davetlerinizi bekliyoruz.”

“We thank so much to the crew of Parantez fair for greeting us
in IDMA fair. Fair was a very good organization.We wait for your
invitations for the next IDMA fairs.”
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2007 yılında tüm dünyada ortaya çıkan buğday fiyatlarındaki rekor artıştan sonra, bu yıl da o boyutta olmasa bile yine rekor bir
artışla karşı karşıyayız.
2007/8 sezonundaki yüksek buğday fiyatlarının bir sonucu olarak dünya genelinde ekim alanlarında önemli yükselişler gözlemlenmişti.
Bu yüksek ekim alanları tarımsal üretimi destekleyen iklim şartları ile birleşince iki sezon üst üste (2008/09 ve 2009/2010) rekor
üretimler gerçekleşti. Bu rekor üretimler sayesinde, global devir
stokları da önemli artışlar gösterdi.

İki sezon üst üste ve tüketimin çok üzerinde gerçekleşen üretim
rakamları, global ekonomide yaşanan kriz ortamı ile birleşince
global buğday fiyatları 2007/08 seviyelerinden rekor düşüşler
gösterdi.
Piyasalarda, 2010/11 sezonu için de bu manzaranın devam etmesi beklentisi hakimdi. Yalnızca Kanada’da da Mayıs ve Haziran

After record rise in the wheat prices occurred all over the world in
2007, we have faced with the record increase this year even if it is
not at the same dimension. As a result of high wheat prices during the season of 2007/8, the worldwide substantial increasement
was observed in the cultivation area. When these high cultivation
areas have combined with the climate conditions that support the
agricultural production, the record productions have realized two
consecutive seasons (2008/09 and 2009/2010). Thanks to these
record productions, the global transfer stocks have shown very
important increase indeed.
When production numbers that have performed two consecutive
seasons and have realized over than the consumption combine

with the crisis environment that was living in the global economy,
the global wheat prices have shown the record drops in the levels
of 2007/08.
The expectation towards continuing this scene was dominate for
2010/11 season in the markets. Only in Canada, due to the heavy
rains in May and June, the deficiency approximately at the rate
of 21% was foreseen so that it was equal to the production de-
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aylarındaki yoğun yağmurlar nedeniyle yaklaşık %21 oranında
bir eksiklik öngörülmekteydi ki, bu da hemen hemen 5-5.5 milyon tonluk bir üretim eksikliğine tekabül etmekteydi.
Haziran ayı ortası itibariyle göstergeler, Kanada dışındaki tüm
buğday ihracatçısı ülkelerin (ABD, Arjantin, Avustralya, AB, Eski
Sovyet Cumhuriyetleri) üretimlerinde herhangi bir sorunu işaret
etmemekteydi.

ficiency that was almost 5-5.5 million tons. As of mid-June, the
indicators have not signed any problem in the production of the
countries that are total wheat exporters except Canada (USA, Argentine, Australia, EU, and Former Soviet Republics).
On the other hand, in two giant countries, China and India that
are not wheat exporters but they could direct the markets by their
production numbers, the 2010/11 production numbers and also
transfer stocks seemed to be high.
As of mid-June, all estimations were foreseen that the world’s
wheat production would be approximately 663 million tons in
2010/11 season and the consumption would be nearly 658 million tons accordingly.

Amerikan HRW Fiyat Hareketi 06/2006 – Güncel, USD/Bushel
American HRW Price Movement 06/2006 –Updated,USD/bushel

Diğer yandan buğday ihracatçısı olmayan fakat üretim rakamları ile piyasalara yön verebilecek iki büyük ülke olan Çin ve
Hindistan’da hem 2010/11 üretim rakamları hem de devir stokları yüksek görünmekteydi.
Haziran ortası itibariyle tüm tahminler 2010/11 sezonunda dünya buğday üretiminin 664 milyon ton civarında, tüketimin ise
658 milyon ton civarında olacağını öngörmekteydi.
Piyasalar için “pozitif” görünen bu durum, Haziran ayının üçüncü
haftasında, Kuzey Doğu Avrupa’da başlayıp özellikle Rusya’nın
kuzeyi, Kazakistan ve kısmen de Ukrayna’nın kuzeyini etkileyen
mevsim ortalamalarının çok üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle tamamen tersine döndü.
Rusya’daki baharlık buğdayın tamamına yakınının kaybedilme
riski ile karşı karşıya olunduğu gerçeğinin anlaşılması, piyasalarda rekor yükselişlere neden oldu.
Burada yaşanan yüksek fiyat artışlarında tabi ki fonların etkisini
göz ardı etmemek gerekir. Öyle ki fonlar Ağustos ortası itibariyle
Chicago Buğday Kontratlarında takribi 205,000 kontrat net artı
pozisyona geçtiler ki bu da takribi 37.5 milyon tonluk bir pozisyona tekabül etmektedir.
Burada Rusya’da yaşanan kuraklığın neden piyasaları bu kadar
etkilediği hakkında bir analize de ihtiyacımız var. Rusya’nın ekili
buğday alanlarının yarıdan fazlasını, baharlık buğdaylar oluşturmaktadır. Baharlık buğdaylar isimlerinden de anlaşılacağı gibi
soğuk iklimli bölgelerde, ilkbaharda ekilip yaz sonu gibi biçilirler.
Rusya’nın kuzey ve orta bölgelerinde ekilen baharlık buğdayların ekim aralığı Nisan-Mayıs ayları olup, Haziran sonu ve Temmuz
başı gelişme evresini oluşturur. Ağustos’un ilk haftasından sonra
da bu buğdayım biçim yapılmaktadır.

Chicago Vadeli Buğday Kontrat Fiyatları, EYLUL 2010,USD/Bushel
Chicago future wheat contract prices,SEP. 2010,USD/Bushel

This circumstance that has seen “positive” for the markets was
become totally reversed because of the extraordinary high temperatures above seasonal normal that affects the Northern East
Europe and in particularly the north of Russia, Kazakhstan and
partly in the northern Ukraine in the third week of June.
After comprehending the reality that the risk to loose almost all
spring wheat could be faced in Russia, the record rise had evoked
in the markets.
There is no doubt that the effects of the funds must be taken into
account in high price rise. For these reasons, as of mid-August, the
funds have approximately set into 205,000 contract net plus position so that this is equal to the 37.5 million tons.
Here, we need an analysis about why the draughts lived in Russia
have effected too much the markets. More than half of the cultivated wheat area of Russia is composed of spring wheat. As could
be understood by the names, the spring wheat have been planted
in the spring and reaped at the end of summer time in the cold
climatic regions.
The planting ranges of the spring wheat planted in north and
middle regions of Russia are the mounts of April-May and the development stage is composed at the end of June and first days of
June. After first week of August, the harvests of that wheat have
been done accordingly.
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Rusya Baharlık Buğday Ekim Alanları
Russia Spring Wheat Cultivation Area
Baharlık buğday ekimi yapılan bölgelerde yıllar boyunca HaziranTemmuz aylarında kaydedilen ortalama sıcaklıklar 20 derece celcius civarında olmasına rağmen, 2010 Temmuz ayı boyunca Orta,
Kuzey, Batı Rusya ve Sibirya’da 40 derece celcius’a yaklaşan sıcaklıklar kaydedilmiştir. Söz konusu sıcaklık anomalileri, Rusya’da
130 yıldır gözlemlenen en sıcak Temmuz ayının yaşanmasına
ve Baharlık buğdayların daha gelişim evresinde kurumasına yol
açmıştır. Öyle ki baharlık buğdayların kaybından ötürü bazı tahminler, Rusya’daki kaybın 30 milyon tonun üzerinde olduğunu
düşünmektedirler.
Diğer tarafta Avustralya ise hasat döneminde bastıran kuvvetli
yağışların buğday kalitesi üzerindeki negatif etkisi ile uğraşmak
durumunda kalmıştır. Öyle ki sözkonusu yağmurların sonucu
olarak Avustralya’daki hasadın yarısının yemlik kaliteye düştüğü
ifade edilmektedir. Kalite problemleri dışında Avustralya, geçen
10 senenin ortalamalarının üzerinde bir hasat gerçekleştirmiş ve
25 milyon tonun üzerinde bir buğday hasadı elde edilmiştir.
Avustralya ile hemen hemen aynı dönemlerde hasadını yapan
Arjantin ve Brezilya’da da herhangi bir rekolte problemi yaşanmamıştır.
Ülkemiz özelinde ise sezona, önce TMO’nun buğday ihaleleri ve
arkasından da buğday ithalat vergisinin sıfırlanması damga vurmuştur. İthalat vergisi sıfırlanıncaya kadar yüksek ve güvensiz
giden piyasalar, verginin sıfırlanması ile stabil olmuş ve fiyatlar
da bir miktar geriye gelebilmiştir.
Bundan sonrası için yeni sezon için ne beklemeliyiz?
1- Rusya’nın serbest bir şekilde tekrar ihracatçı olması beklenmemektedir. Önümüzdeki dönemde her şey yolunda gitse dahi
Rusya’nın ya bir ihracat vergisi koyarak ya da kota sistemi ile
ihracat yapabileceği beklenmelidir. Her iki şekilde de ihraç edilebilecek miktar 4-6 milyon tonu geçmeyecektir. Bunun nedeni
kuraklığın toprak neminin azalmasına neden olması ve Rusya’nın
kuzey bölgelerindeki kışlık buğday ekimini önemli ölçüde etkilemiş olmasıdır. Öyle ki bazı tahminlere göre 18 milyon hektarlık
kışlık buğday ekim alanının 12 milyon hektarlık kısmı, baharlık
buğday ekimi için Nisan 2011’e bırakılmıştır. Baharlık buğdayın

Rusya Meteoroloji İstasyonlarına göre ortalama sıcaklık ve yağışlar ve 20 Temmuz tarihinde Rusya’da görülen sıcaklık anomalileri. According to the Russian Meteorological Stations, the
average hot temperature and rainfalls and The temperature
anomalies observed in Russia at the date of 20 July (
Although average temperature recorded in the mounts of JuneJuly during the years in the regions where the spring wheat has
been planting has been about 20 degrees Celsius, the temperatures up to 40 degree Celsius have recorded in Middle, North,
West Russian and Siberia during 2010 July. The said temperature
anomalies have caused hottest June month that could be observed for 130 years in Russia and the spring wheat have dried
even in the development stage. Due to the loss of spring wheat,
some estimation indicates that the loss in Russia is more than 30
million tons.
On the other hand, Australia has attempted to cope with the
negative effects of the heavy rains occurred in the harvest period
over the wheat quality. For this reason, as a result of the said rains,
it is stated that half of the harvests in Australia have dropped to
the quality of crib. Apart from the quality problems, Australia has
performed the harvest over the average of last 10 years and the
wheat harvest over 25 million tons have been obtained accordingly.
In Argentine and Brazil that has harvested in the same periods
with Australia, any harvest problems have not been experienced.
In our country, the wheat tenders of TMO and then nullifications
of wheat import tax were marked to the season. The markets that
have been seen high and insecure until the import tax has been
nullified has become stabile by nullification of the tax and the
prices have been some reversed.
What should we further expect for new season?
1- It is not expected that Russia will be exporter once again. In
next period, even if everything is in order, it should be expected
that the export will be carried out by Russia trough imposing export tax or by means of quotation system. In each manner, the
amount to be exported will not exceed 4-6 million tons. The reason is that the draught causes decreasing the soil moisture and to
affect planting of the winter wheat mostly in the northern regions
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maları sonrasında, 2005 yılına göre % 837 oranında artarak 2010
yılında 462 bin ton seviyesine ulaşmış ve ülkemiz un ihracatında
Endonezya ikinci sıraya yükselmiştir. Benzer şekilde, 2006 yılında
gerçekleştirilen Ticaret Heyeti çalışmaları sonucunda Filipinler’e
yapılan buğday unu ihracatı, 2010 yılında, 2006 yılına göre 13 kat
artarak 100 bin ton seviyesine ulaşmış ve un ihracatında Filipinler üçüncü sıraya yükselmiştir.
Ayrıca 2009 yılında Güney Kore’ye yönelik olarak gerçekleştirilen Ticaret Heyeti çalışmaları sonrasında 2010 yılında un ihracatı,
2008 yılına göre % 460 oranında artış gösterirken, 2010 yılında
Tayland ve Malezya’ya yönelik gerçekleştirilen Ticaret Heyeti çalışmaları sonrasında, 2010 yılı itibariyle söz konusu ülkelere yapılan un ihracatımız, 2009 yılına göre sırasıyla % 23 ve % 10 oranlarında artış göstermiştir. Tayland, Güney Kore ve Malezya, ülkemiz
un ihracatında sırasıyla beşinci, onuncu ve on dokuzuncu sıraya
yükselmiştir. Şimdilerde Afrika ve Ortadoğu pazarlarına yönelik
çalışmalarımız hız kazanmıştır.
On the other hand, as a result of Commercial Committee activities
that were performed towards Southern Korea in 2009, the flour
export in 2010 have increased at the rate of 460% by 2008 and as
a result of the Commercial Committee activities toward Thailand
in Malaysia in 2010, our flour export for said countries as of 2010
have increased 23% and 10% respectively according to 2009.
Thailand, Southern Korea and Malaysia have reached respectively
fifth, tenth and nineteenth ranks in terms of flour exports of our
country. Nowadays, our activities have been focused on Africa
and Middle East markets.
Particularly, by our export activities that we have carried out for
last three years, we continue to preserve our first place in the
range of world’s flour trade.

Özellikle son üç yıldır gerçekleştirdiğimiz ihracatla, dünya un ticareti sıralamasındaki birinciliğimizi korumaya devam ediyoruz.
İhracat yaptığımız ülke sayısı 124’e ulaşmıştır. Elbette bu sayının
bir miktarı çok küçük tonajları içermekte, ülke bazında bazı yıllarda çok, bazılarında az olmaktadır ancak bununla birlikte 80-90
ülke halen aktif görünmektedir. 124 ülkeye ulaşan 184 ihracatçımızla gurur duyuyoruz.
Kaynakça
1- USDA Supply/Demand Report, 10 Mart 2010
2- Reuters 3000Xtra Platform, CBOT Wheat Historical Data, 14 Eylul
3- Reuters 3000Xtra Platform, Russian Milling Wheat Exw Volga Region Wheat Historical Data, 14 Eylul 2010
4- Reuters 3000Xtra Platform, US HRW Gulf Wheat Historical Data,
14 Eylul 2010
5- USDA “Major World Crop Areas and Climatic Profiles”, Sayfa 140,
Eylul 1994

6- USDA “Major World Crop Areas and Climatic Profiles”, Sayfa
138, Eylul 1994
7- Nasa Observatory, “Heat Wave in Russia,9 Ağustos 2010
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=45069
8- USDA Wasde report, Ağustos 2010

The number of country that we have exported is reached to 124.
Indeed, amount of this number includes very small tonnages and
throughout the country, it is very much and it is very little however, in addition, 80-90 countries have been still active.
We are very proud of our 184 exporters that reach to 124 countries.
Source
1- USDA Supply/Demand Report, 10 Mart 2010
2- Reuters 3000Xtra Platform, CBOT Wheat Historical Data, 14 September 2010
3- Reuters 3000Xtra Platform, Russian Milling Wheat Exw Volga
Region Wheat Historical Data, 14 September 2010
4- Reuters 3000Xtra Platform, US HRW Gulf Wheat Historical Data,
14 September 2010
5- USDA “Major World Crop Areas and Climatic Profiles”, Page 140,
September 1994
6- USDA “Major World Crop Areas and Climatic Profiles”, Page 138,
September 1994
7- Nasa Observatory, “Heat Wave in Russia,9 August 2010
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=45069
8- USDA Wasde report, August 2010
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1990’lı yıllarda Türkiye’de çeltik ekim alanı 50-60 bin hektar ve
çeltik üretimi ise 300 bin ton civarındaydı. Dekara çeltik verimi
500 kg’dı. Günümüzde çeltik ekim alanı 100 bin hektarın üzerine çıkmış ve çeltik üretimi 800 bin tonu geçmiştir. Çeltik verimi
ise 750 kg/da’dır. Çeltik verimi ve üretimindeki artışlar sonucu,
iç tüketimin %75’ne yakın kısmı yerli üretimle karşılanır duruma
gelinmiştir.
Bundan 30 yıl önce Türkiye’de çeltik üretiminde, pirince işlemede ve pazarlamada geleneksel yöntemler kullanılıyordu, bugün
üretimin her aşamasında ve pazarlamada modern teknolojiler
kullanılmaktadır.
Çeltik tarlalarının tesviyesinde lazer kontrollü tesviye aletlerinin
kullanılması ve fabrikalarda elde edilen pirincin çuvallama veya
paketleme işleminden önce, fotosel makineleri ile temizlenmesi,
bu ürünün üretiminde devrim yaratmıştır.
1990 yılına kadar Türkiye’de kullanılan çeltik çeşitlerinin tamamı, yurt dışından getirilen çeşitlerden veya düşük verimli yerli
çeşitlerden oluşuyordu. Ancak, 1990 yılında, Trakya Tarımsal
Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Türk çeltik çeşitleri,
üretimde yer almaya başlamış ve zamanla, eski çeşitlerin yerini
tamamen Enstitümüzün geliştirdiği çeşitler almıştır.
Türkiye’de 30 civarında çeşit geliştirilip tescil ettirilmiştir. Bunlardan en fazla ekim alanına sahip Osmancık-97 çeşidi, ülkemiz çel-

In 1990s, the rice cultivation area in Turkey was 50-60 thousand
hectare and the rice production was about 300 thousands. The
rice efficiency in decare was 500 kg. Nowadays, the rice cultivation
area is more than 100 thousands and the rice production is also
more than 800 thousand.
On the other hand, the rice efficiency is 750 kg/da. As a result of
rising in rice efficiency and production, approximately 75% of the
local consumption could be covered by local production.
30 years ago, in terms of rice production in Turkey, the traditional
methods had used in the processing of rice and marketing activities but today, in each step of the production and marketing activities, the modern technologies have been using.
It has revolutionized to use the laser controlled levelers in the settlement of paddy fields and to clean them by photocell machines
before bagging and packaging process of the rice for the production of the said production indeed.
Until 1990, all rice types used in Turkey had composed of the types
coming from abroad or local types having low efficiency. However,
in 1990, the first Turkish rice types that were developed by Thrace
Agricultural Research Institution had started to be involved in
the production and in the process of time, instead of traditional
ones, the types that were developed by our institution have used.
The types more than 30 were developed and registered in Turkey.
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tik ekim alanın %80’inde üretilmektedir. Tohumluk üretiminde
de önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Osmancık-97 that has utmost cultivation area has been produced
in 80% of rice cultivation area in our country.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde, 1980’li yıllarda geliştirilen bir çeltik tohumluk üretim programı sonucu, ülkemizin çeltik
tohumluk ihtiyacının tamamının yerli üretim tohumla karşılanır
duruma gelinmiştir. Çeltik tohumluğu ithalatı için dışarıya para
ödenmemektedir.

In addition to these, important developments have provided in
the seed production. In Thrace Agricultural Research Institute, as
a result of rice seed production program that was developed in
1980s, all requirements of our country towards rice seed had almost covered by local production seed. For the rice seed import,
any money has spent out of the country.

Türkiye’de geliştirilen çeşitler yurt dışında, Bulgaristan, Rusya
ve Yunanistan gibi komşu ülkelerde de ekilmeye başlanmıştır.
Osmancık-97 çeşidi Bulgaristan’da tescil edilmiştir. Aynı ülkede
Halilbey, Kırkpınar ve Gala çeşitlerimiz tescil aşamasındadır.
Her yıl enstitümüz tarafından bir miktar Osmancık-97 çeltik tohumluğu Bulgaristan’a ihraç edilmektedir. Yine, Enstitümüzde
geliştirilen hat ve çeşitler, Filipinler’de bulunan Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü’nün organizasyonu vasıtasıyla düzenlenen denemelerle, dünyanın farklı ülkelerinde denenmektedir.

ÇELTİK TARIMI
• Türkiye’de ruhsatlı çeltik ekim alanı son yıllarda 100 bin hektarın
üzerine çıkmıştır.
• Çeltik üretimimiz ise 700-850 bin ton arasında değişmektedir.
• Ortalama çeltik verimi 750 kg/da civarındadır.
• Türkiye’de çeltik bütün coğrafik bölgelerimizde yetiştirilebilmektedir.
• Son zamanlarda, Trakya-Marmara ve Karadeniz Bölgeleri olmak
üzere iki önemli çeltik ekim bölgesi ortaya çıkmıştır.
• 40 civarındaki ilde yetiştirilmektedir.

The types that are developed in Turkey have started to plant in
the neighboring countries such as Bulgaria, Russia and Greece.
Osmancık-97 type was registered in Bulgaria. In the same country,
our varieties such as Halilbey,Kırkpınar and Gala are under the
registration process . Each year, some amount of Osmancık-97 rice
seed has been exported to Bulgaria by our Institution.
Nevertheless, the lines and varieties that have been developed in
our institution have been tried in different countries of the world
through samples organized by International Rice Research Institution located in Philippines.

RICE AGRICULTURE
• The licensed rice cultivation area in Turkey has increased over
100 thousand hectare recently.
• On the other hand, our rice production is among 700-850 thousand tons.
• The average rice efficiency is about 750 kg/da.
• The rice in Turkey could be grown up in each geographical region.
• Recently, two important rice planting area that is Thrace-Marmara and Black Sea Regions have been raised attention.
• It has grown up approximately in 40 provinces.
Son yıllarda Türkiye’de çeltik ekim alanı, üretimi ve veriminde
görülen değişim. The changes observed in rice cultivation area,
production and efficiency in Turkey recently
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Son yıllarda Türkiye’de çeltik veriminde görülen artış
Increasement in the rice productiveness in Turkey recently Son

Rice Productiveness (kg/da)
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• Çeltik bin tane ağırlığı 28-30 gr’dır
• Pirinç randımanı %60-65 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 5.8 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 23-24 gr arasındadır.

DURAĞAN ÇEŞİDİ
• PANDA x BALDO melezinden elde edilmiştir.
• 130-135 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 90-95 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır
• Dekara 750-900 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 33-34 gr’dır.
• Pirinç randımanı %60-65 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 6.6 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 25-26 gr arasındadır.

KIZILTAN ÇEŞİDİ
• VENERİA x THAİNATO melezinden elde edilmiştir.
• 135 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 75-85 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır
• Dekara 750-900 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 32-33 gr’dır
• Pirinç randımanı %60-65 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 6.3 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 24-25 gr arasındadır.

GALA ÇEŞİDİ
• OSMANCIK-97’den seçilmiştir.
• 130 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 90-95 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır.
• Osmancık-97’den 5-6 cm daha kısa boyludur.
• Dekara 800-1000 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 33-34 gr’dır
• Pirinç randımanı %60-65 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 6.4 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 24-26 gr arasındadır.

AROMATİK-1 ÇEŞİDİ
• İntrodüksiyon yolu ile IRRI’den sağlanmıştır.
• 135-140 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 75-80 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır.
• Dekara 600-700 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 24-25 gr’dır
• Pirinç randımanı %55-60 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 7.4 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 19-20 gr arasındadır.

TUNCA ÇEŞİDİ
• ROCCA x THAİNATO melezinden elde edilmiştir.
• 135 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 90-95 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır.
• Dekara 750-900 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 34-35 gr’dır.

ŞUMNU TYPE
• It was obtained from RİALTO x KORAL mixture.
• It could mature in 125-130 days.
• The plant length is between 85-90 cm . It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 800-1000 kg by decare.
• Thousand weight of rice is 28-30 gr.
• Rice efficiency is about 60-65%.
• Cargo rice length is about 5.8 mm.
• Thousand weight of rice is between 23-24 gr.

DURAĞAN TYPE
• It was obtained from PANDA x BALDO mixture.
• It could mature in 130-135 days.
• The plant length is between 90-95 cm . It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 750-900 kg by decare.
• Thousand weight of rice 33-34 gr.
• Rice efficiency is between 60-65 %.
• Cargo rice length is about 6.6 mm.
• Thousand weight of rice is between 25-26 gr.

KIZILTAN TYPE
• It was obtained from VENERİA x THAİNATO mixture.
• It could mature in 135 days.
• The plant length is between 75-85 cm. It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 750-900 kg by decare
• Thousand weight of rice 32-33 gr.
• Rice efficiency is between 60-65 %.
• Cargo rice length is about 6.6 mm.
• Thousand weight of rice is between 24-25 gr.

GALA TYPE
• It was selected by OSMANCIK-97.
• It could mature in 130 days.
• The plant length is between 90-95 cm. It is solid and durable to
be buried.
• It is shorter than Osmancık-97 as 5-6 cm.
• It has a productivity potential between 800-1000 kg.
• Thousand weight of rice 33-34 gr.
• Rice efficiency is between 60-65%.
• Cargo rice length is about 6.4 mm.
• Thousand weight of rice is between 24-26 gr.

AROMATİK-1 ÇEŞİDİ
• It was obtained from IRRI by means of introduction.
• It could mature in 135-140 days.
• The plant length is between 75-80 cm. It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 600-700 kg for decare.
• Thousand weight of rice 24-25 gr.
• Rice efficiency is between 55-60%.
• Cargo rice length is about 7.4 mm.
• Thousand weight of rice is between 19-20 gr.
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- Üniform bir bitki örtüsü sağlanarak, verimlilik artmaktadır.
Arazi tesviyesinin iyi yapılması önemli avantajlar sağlamaktadır;
- Yabancı ot kontrolü daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir,
- Alet ve makine kullanımı kolaylaşmaktadır,
- Arazinin fiziksel ve kimyasal yapısı düzelmektedir,
- Arazi tesviyesiyle su kullanımında etkinlik artmış ve mevcut su
potansiyeli ile daha geniş alanlarda çeltik tarımı yapılabilir duruma gelmiştir.
• Sağlanan mekanizasyon ile ekimden hasada kadar bütün işlerin
makine ile yapılma imkanı ortaya çıkmıştır.
• Bu hem üretim maliyetini düşürmüş hem de ucuz maliyetli ithal
pirinç ile rekabeti kolaylaştırmıştır.
• Mekanizasyon aynı zamanda, ürün verimi yanında, kaliteyi de
arttırmıştır.
Çeşit Geliştirmedeki Gelişmeler
• 1960’lı yıllara kadar çeltik üretiminde, düşük verimli yerli çeşitler üretimde kullanılmıştır.
- 1960 yılı ortalarında İTALYA’dan RİBE,
- 1970’li yıllarda MARATELLİ, BALDO ve ROCCA,
- 1980’li yılların başında RUSYA’dan KRASNODARSKY-424,
İTALYA’dan VENERİA.
1960 yılından sonra yurt dışından getirilen
çeşitler, Türkiye’de çeltik verimi ve kalitesini önemli ölçüde arttırmıştır. Bu şekilde,
300-400 kg/da arasında olan çeltik verimimiz, 500 kg/da’ın üzerine çıkmıştır.

KRASNODARSKY-424, ITALY and VENERIA as well as the other types
coming from abroad after 1960 has increased the rice productiveness and quality in Turkey. In this manner, our rice productiveness
that is between 300-400 kg/da has raised about 500 kg/da.
• In 1970, the development activities towards rice variation development started in Thrace Agricultural Research Institution had accelerated since the beginning of 1980s and the first Turkish rice
types had registered in 1990 under the name of MERİÇ, TRAKYA,
ALTINYAZI, ERGENE and İPSALA. Afterwards, the followings had
then registered accordingly:
- In 1992, SERHAT-92
- In 1995, SÜREK-95
- In 1997, OSMANCIK-97
- In 2000, KIRAL, YAVUZ, DEMİR
- In 2002, NEĞİŞ, GÖNEN, KARGI
- In 2003, KARADENİZ
- In 2000, KIZILIRMAK
- In 2004, HALİLBEY, ECE, EDİRNE, KIRKPINAR
- In 2006, BEŞER, ŞUMNU
- In 2007, DURAĞAN, KIZILTAN, AROMATİK-1
- In 2009, GALA and TUNCA
- In 2011, EFE, ÇAKMAK, PAŞALI, HAMZADERE and BAFRAYILDIZI.
On the other hand, there is about 1300 gen banks composed of

• 1970 yılında Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde başlatılan çeltik çeşit geliştirme çalışmalarına, 1980’li yılların başından itibaren hız verilmiş ve ilk Türk çeltik
çeşitleri 1990 yılında MERİÇ, TRAKYA, ALTINYAZI, ERGENE ve İPSALA isimleri altında tescil edilmişlerdir. Daha sonra bunları;
- 1992’de SERHAT-92
- 1995’de SÜREK-95
- 1997’de OSMANCIK-97
- 2000’de KIRAL, YAVUZ, DEMİR
- 2002’de NEĞİŞ, GÖNEN, KARGI
- 2003’de KARADENİZ
- 2000’de KIZILIRMAK
- 2004’de HALİLBEY, ECE, EDİRNE, KIRKPINAR
- 2006’da BEŞER, ŞUMNU
- 2007’de DURAĞAN, KIZILTAN,
AROMATİK-1
- 2009’da GALA ve TUNCA
- 2011’de EFE, ÇAKMAK, PAŞALI, HAMZADERE ve BAFRAYILDIZI’nın tescili izlemiştir. Ayrıca Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde
1300 civarında hat ve çeşitten oluşan bir
gen bankası bulunmaktadır.

OSMANCIK-97 ÇEŞİDİ
Yüksek verim ve dane kalitesi, sağlam sap
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line and types in Thrace Agricultural Research Institution.

TYPE OF OSMANCIK-97
Thanks to high productiveness and seed
quality, solid halm and vertical leaf specification, high rice performance and rice taste
and cluster burn illness tolerated structure;
it has had the ear of Turkish farmers, fabricator and consumers indeed.
By the type of Osmancık-97, it is possible to
get productiveness among 800-1000 kg.
In the market, in terms of price, it has among
BALDO AND American CARLOS price.
Due to the high productiveness, it could be
sold by low price. This has provided important advantages to compete with the low
coasted import rice.
Type of OSMANCIK-97 had registered in
Bulgaria in 2004.
In 2008, an agreement had signed in order
to produce the seed of Osmancık-97 in this
country between two firms that produce
the seed in Bulgaria and our Institution.
Based on this, 10 tons Osmancık-97 seed in
the original stage has been exported to this
country by our Institution annually.

OTHER RICE TYPES

ve dik yaprak yapısı, yüksek pirinç randımanı ve pilav lezzeti ve
salkım yanıklığı hastalığına toleranslı olması gibi özellikleri ile
Türk çiftçinin, fabrikatörün ve tüketicisinin beğenisini kazanmıştır.
Osmancık-97 çeşidi ile dekardan 800-1000 kg arasında verim almak mümkün olmaktadır.Pazarda, fiyat bakımından BALDO ve
Amerikan CARLOS pirinci arasında yer almaktadır.
Verimi yüksek olması nedeniyle Baldo pirincine nazaran daha
düşük fiyatla satılabilmektedir. Bu da, ucuz maliyetli ithal pirinçle
rekabette önemli kolaylıklar sağlamaktadır.
OSMANCIK-97 çeşidi 2004 yılında Bulgaristan’da da tescil edilmiştir. 2008 yılında Bulgaristan’da tohum üreten iki firma ile
Enstitümüz arasında Osmancık-97 çeşidinin bu ülkede tohumluğunun üretilmesi amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Buna istinaden orijinal kademedeki 10 ton Osmancık-97 tohumu, 2008
yılından itibaren, her yıl Enstitümüz tarafından bu ülkeye ihraç
edilmektedir.

DİĞER ÇELTİK ÇEŞİTLERİ
2002 yılında tescil edilen GÖNEN ve NEĞİŞ çeşitleri ile 2004 yılında tescil edilen EDİRNE ve KIRKPINAR çeşitleri yüksek kalite özellikleri ile kabul görmektedir. Bu çeşitler, Baldo çeşidinin yerini
alan Türk çeşitleridir.2004 yılında tescil edilen HALİLBEY ve ECE
çeşitleri ise yüksek verim ve randıman özellikleri ile önerilmektedir. 2006 yılında tescil edilen BEŞER, tane kalitesi ve ŞUMNU

By the types of GÖNEN and NEĞİŞ that had
registered in 2002 and the types of EDİRNE
and KIRKPINAR that had registered in 2004
have been admired by their high quality
specifications. These types are Turkish types that have been replaced with Baldo type.
On the other hand, HALİLBEY and ECE types that had registered
in 2004 have been suggested by their high productiveness and
efficiency. BEŞER that was registered in 2006 has been preferred
by the farmers because of its quality and ŞUMNU has also admired
by its resistance to the burnt illness.
DURAĞAN that was registered in 2007 has raised the attention
regarding seed quality and KIZILTAN and AROMATIK-2 has also
remarked by their high productiveness, short length and aromatic
specifications respectively.
Type of GALA that was registered in 2009 has been preferred because of its high efficiency and its tolerance to the rice burning
illness and on the other hand, Tunca has raised attention due to
its short length, high productiveness and high rice efficiency indeed.
Development of high efficiency types in Turkey has increased the
country efficiency over 750 kg/da.

TYPE OF OSMANCIK-97
• It was obtained from ROCCA x EUROPA mixture.
• It could mature in 125-130 days.
• The plant length is about 100 cm.
• Its peduncle is solid and it is durable to be buried.
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kışlık buğdaya göre % 50’den fazla olan verim düşüklüğü düşünülecek olursa, Rusya’nın 2011 yılında en iyi ihtimalle 12 milyon
hektarlık daha az kışlık buğday üreteceğini söyleyebiliriz.
2-ABD’de HRW ekim alanlarında, ekim döneminden beri süre
giden kuraklık ise hala devam etmektedir. Bu durum piyasaları
tedirgin etmektedir. Bu anlamda önümüzdeki iki haftanın çok
kritik olduğunu düşünülmektedir.

of Russia. In accordance with some estimation, 12 million hectare of the 18 million hectare winter planting area was left to April
2011 for planting spring wheat. When considering that the spring
wheat has more than 50% lack of fertilization in comparison to
the winter wheat, we could say that Russia will most probably
produce less 12 million hectare winter wheat in 2011 .
2- In USA, in the harvest area of HRW, the draught that has been
lived since the planting period has been still continuing. This circumstance has troubling the markets. In this sense, it is thought
that the next two weeks are more than important.
When reviewing the table, as of 20 April, it is seen that the contract levels are under the critical point. Some analysts think that
the prices will be increasing unless the expected rains will drop
within two weeks.
3- Similarly in America, lack of rains in Northern Europe could
cause some production declines in this region.

Chicago Vadeli Buğday Kontratları 20/ Nisan /2011 798 cent/
bushel. Chicago Future Wheat Contracts 20/ April /2011 798
cent/bushel.
Tablo incelendiğinde 20 Nisan itibariyle kontrat seviyelerinin kritik bir noktada olduğu görülecektir. Bazı analistler beklenen yağmurların iki hafta içinde gelmemesi durumunda fiyatların yukarı
hareketinin devam edeceğini öngörmektedir.

4- The record production in the second year in India could enable this country to become wheat exporter. Some analysts have
drawn the attention that India will be able to carry out wheat
export approximately at the rate of 5 million tons. Thus, recently,
Indian Ministry of Agriculture has stated that it would be more
than appropriate to export the wheat in their stocks instead of
decaying in the storages. Although the statement was made for
the wheat, it is not wrong to consider that this will also include
the wheat flour.
5- Due to the fact that we are still in the period of planting in the
south hemisphere, it is too early to talk about the production of
these countries.

3- Amerika’ya benzer bir şekilde kuzeybatı Avrupa’da da yağışların azlığı, bu bölgede de bir miktar üretim azalması getirebilir.
4- Hindistan’daki ikinci yıldaki rekor üretim, bu ülkeyi buğday
ihracatçısı konuma getirecek gibi durmaktadır. Bazı analistler
Hindistan’ın yaklaşık 5 milyon ton civarında bir buğday ihracatı
yapabileceğini dile getirmektedirler. Nitekim geçtiğimiz günlerde Hindistan Tarım Bakanlığı “stoklarındaki buğdayların depolarda çürümesi yerine ihraç edilmesinin” daha doğru olacağı
yönünde bir açıklama yapmıştır. Açıklama buğday için yapılmış
olmasına rağmen, buğday ununu da kapsayacağını düşünmek
yanlış olmayacaktır.
5- Güney yarımkürede henüz ekim döneminde olduğumuz için
bu ülkelerin üretimleri hakkında konuşmak için erkendir. Dünya
buğday ihracatının en büyük 5. ülkesi olan Rusya’nın olmadığı
bir piyasada, buğday fiyatlarının bu sezon da yüksek seyredeceğini öngörmek pek de yanlış olmayacaktır.
Devir stoklarında yaşanan önemli düşüş, piyasaları kötü bir hasadı daha kaldıramayacak noktaya getirmiştir. Öyle ki, 2011/2012
buğday üretiminde yaşanacak problemler, buğday piyasalarını
tekrar şaha kaldırabilecek ve 2007/08 sezonunda görülen fiyatlara götürebilecektir. Bunun yanında mevcut fiyat seviyelerin-

In a market if there is not Russia that is the 5th biggest country of
World’s wheat export, it is not wrong to consider that the prices
of wheat prices will be increasing in this season. The important
drops in the transfer stocks have lead the markets that could
not struggle with the bad harvest. It means that the problems
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to be experienced in
2011/2012 wheat production will be able
to increase the wheat
markets and the prices
seen in 2007/08 period could be obtained
accordingly.
In addition, the retreatment could be
obtained only by well
realization of 2011/12
harvest and through
rising of transfer stocks
indeed. The fluctuates
in properties occurred
recently in the world
have affected the markets in our country
and off course wheat
market.
In 2009 and during first 7 months of
2010, when considering that share of our
wheat import from
Russia is about 61%
and 71% within our
total import, it would
be well understood
the importance of that
country in our wheat
exports.

den bir gerileme, ancak 2011/12 hasadının çok iyi gerçekleşmesi
ve devir stoklarının önemli ölçüde yükselmesi ile sağlanabilir.
Dünyada özellikle son yıllarda ortaya çıkan emtiadaki dalgalanmalardan ülkemizdeki piyasalar ve tabi konumuz olan buğday
piyasası da etkilenmiştir. 2009 yılında ve 2010 yılının ilk 7 aylık
döneminde Rusya’dan yaptığımız buğday ithalatımızın, toplam
ithalatımız içindeki payının % 61 ve % 71 seviyesinde olduğu göz
önüne alındığında, bu ülkenin buğday ithalatlarımızdaki önemi
daha iyi anlaşılacaktır.
Türk un ihracatçılarının istedikleri kalite, miktar, termin ve şartlarda buğday tedarikinde problemler yaşayacağı düşünülse de,
ihracatçılarımız BU TABLODA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE kısa sürede
mevcut duruma uyum sağlamış ve ihracatını artırarak sürdürmeye devam etmiştir. Sektörün en önemli kalemlerinden biri olan
buğday unu için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Birliğimizin
2004 yılında Sri-Lanka ile başlayan Uzakdoğu ülkelerine yönelik
hedef pazar projesi kapsamında; 2005 yılında Endonezya’ya 49
bin ton olan un ihracatımız, gerçekleştirilen Ticaret Heyeti çalış-

Even if it is though that
the problems could be
faced in the wheat procurement in terms of quality, amount, due
date as well as specifications upon the desire of Turkish Flour Exporters, our exporters have adapted this current circumstance on
due time AS IS SEEN IN THIS TABLE and it has increasing its exports
indeed.
The important activities have been carried out for the wheat flour
that is one of the most important items of the sector. Within the
scope of target marketing project of our union towards Far East
countries starting with Sri Lanka; our flour export that is 49 thousand tons for Indonesia in 2005 has reached to 462 thousand tons
in 2010 by increasing at the rate of 837% by 2005 as a result of
activities of Commercial Committee and Indonesia has reached to
second rank in the flour export of our country. Similarly, as a result
of the activities of Commercial Committee that was performed in
2006, the wheat flour export that was made to Philippines has
reached to 100 thousand tons by increasing thirteen times by
2006 and Philippines has ranked to third rank in flour export accordingly.

100

101

RICE CONSUMPTION
• 550-650 thousand tons rice has been consumed yearly in Turkey.
• Our production has not covered the local
consumption. Some amount of rice import
has been done annually.
• Our local production had covered our 3540% consumption recently. This rate has increased to 70% recently.

DEVELOPMENTS ACHIEVED IN RICE
SECTOR
Developments in Rice Agriculture:
• The rice farms in Turkey had been performed by traditional methods in the beginning of 1980s.
• Manpower had been used in each activity
including harvest and planting.
• Particularly, after 1990, laser controlled
levelers had started to be used in the land
leveling. Important developments were
provided in the rice production.
• By means of using laser controlled levelers,
the rice farms have been leveled in good
manner.

PİRİNÇ TÜKETİMİ
• Türkiye’de yıllık 550-650 bin ton pirinç tüketilmektedir.
• Üretimimiz iç tüketimi karşılamamaktadır. Her yıl bir miktar pirinç ithalatı yapılmaktadır.
• Önceki yıllarda yerli üretim tüketimimizin %35-40’ını karşılıyordu. Son zamanlarda bu karşılama oranı %70’in üzerine çıkmıştır.

ÇELTİK SEKTÖRÜNDE ELDE EDİLEN GELİŞMELER
Tarımındaki Gelişmeler:
• 1980’li yılların başında Türkiye’de çeltik tarımı geleneksel yöntemlere göre yapılıyordu,
• Ekimden hasada kadar bütün işlerde insan gücü kullanılıyordu,
• Özellikle, 1990 yılından sonra, lazer kontrollü tesviye aletleri,
arazi tesviyesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çeltik üretiminde önemli gelişmeler sağlamıştır.
• Lazer kontrollü tesviye aletinin kullanılmasıyla, çeltik tarlaları
çok iyi şekilde tesviye edilebilmektedir.
Arazi tesviyesinin iyi yapılması önemli avantajlar sağlamaktadır;
- Geniş alanlara sahip tavalar yapılabilmektedir,
- Su kullanımı ve kontrolünde verimlilik artmaktadır,

It could have most important advantages
if the land leveling has been performed
well.
- The platforms having wide area could be
done.
- The productiveness in water usage and
controlling has been increasing.
- By providing uniform plant cover, the efficiency has been increasing.
It could have most important advantages if the land leveling
has been performed well;
- The weed control could be done efficiently and effectively,
- Using device and machines could be facilitated,
- The physical and chemical structure of the land could be performed well,
- The efficiency in water usage has increased by means of land
leveling and through current water potential, the rice agriculture
could be done in wider area.
• All activities including planting and harvest could be done by
the current mechanization as well.
• This has decreased the production cost and the competition has
been facilitated by low cost imported rice.
• The mechanization has also increased the productiveness and
quality indeed.
Progress in variety developments
• Until 1960s, low efficiency local type of products have used in
the rice production.
- In 1970s, MARATELLİ, BALDO and ROCCA,
- In the beginning of 1980s, the variations coming from RUSSIA,
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ise yanıklık hastalığına dayanıklı olması ile çiftçilerin beğenisini
kazanmaktadır.2007 yılında tescil edilen DURAĞAN tane kalitesi
ve verimi, KIZILTAN yüksek verimi ve kısa boyu, AROMATİK-1 ise
aroma özelliği ile dikkat çekmektedir.
2009 yılında tescil edilen GALA çeşidi yüksek verim potansiyeli ve
çeltik yanıklık hastalığına toleranslı olması, TUNCA ise kısa boyu,
yüksek verimi ve yüksek pirinç randımanı ile beğenilmektedir
Türkiye’de yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi, ülke veriminin
750 kg/da’ın üzerine çıkmasını sağlamıştır.

• It is high efficient type. It could provide efficiency up to 1000 kg.
• The rice efficiency is more than 65%.
• Rice is in the view of glassy and flat.
• It has tolerance against burning illness.

OSMANCIK-97 ÇEŞİDİ
• ROCCA x EUROPA melezinden elde edilmiştir.
• 125-130 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 100 cm civarındadır.
• Sapı sağlam ve yatmaya dayanıklıdır.
• Yüksek verimli bir çeşittir. 1000 kg’a kadar verim verebilir.
• Pirinç randımanı %65’in üzerindedir.
• Pirinç camsı ve mat görünüştedir.
• Yanıklık hastalığına toleranslıdır.

EDİRNE ÇEŞİDİ
• BALDO x CALENDAL melezinden elde edilmiştir
• 120-125 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 100-110 cm arasında değişir.
• Verimi, Baldo çeşidi ayarında veya daha yüksektir. 700-750 kg
arasında verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 38-39 gr’dır
• Pirinç randımanı %60 civarındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 7.0 mm’dir
• Pirinç bin tane ağırlığı 29-31 gr arasındadır.

HALİLBEY ÇEŞİDİ
• İPSALA x VENERİA melezinden elde edilmiştir
• 130-135 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 95-100 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır
• Dekara 800-1000 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
Osmancık-97 çeşidinden daha yüksek verimlidir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 33-34 gr’dır
• Pirinç randımanı %60-65 arasındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 6.5 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 24-26 gr arasındadır.

GÖNEN ÇEŞİDİ
• BONNİ x SHİNEİ melezinden elde edilmiştir.
• 120-125 günde olgunlaşır.
• Verimi Baldo çeşidi ayarında veya bazı yıllar daha yüksektir.
• Bin dane ağırlığı 40 gr’dır.
• Pirinç randımanı %60 civarındadır.
• Kargo dene uzunluğu 7.1 mm’dir.

NEĞİŞ ÇEŞİDİ
• VİALONE NANO x SEQUİAL melezinden elde edilmiştir.
• 120-125 günde olgunlaşır.
• Verimi Baldo çeşidi ayarında veya bazı yıllar daha yüksektir.
• Bin dane ağırlığı 39 gr’dır.
• Pirinç randımanı %60 civarındadır.

TYPE OF EDİRNE
• It was obtained from BALDO x CALENDAL mixture.
• It could mature in 120-125 days.
• The plant length is between 100-110 cm.
• Its productiveness is similar or more than Baldo type rice. It has
productivity potential between 700-750 kg.
• Ten thousand weight of Rice is 38-39 gr.
• Rice efficiency is about 60% .
• Cargo rice length is 7.0 mm.
• Thousand weight of rice is between 29-31 gr.

TYPE OF HALİLBEY
• It was obtained from İPSALA x VENERİA mixture.
• It could mature in 130-135 days.
• The plant length is between 95-100 cm. It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 800-1000 kg by decare. It
is more productive than Osmancık-97.
• Thousand weight of rice is 33-34 gr.
• Rice efficiency is between 60-65%.
• Cargo rice length is about 6.5 mm.
• Thousand weight of rice is between24-26 gr.

GÖNEN TYPE
• It was obtained from BONNİ x SHİNEİ mixture.
• It could mature in 120-125 days.
• Its productiveness is similar or more than Baldo type rice.
• Thousand weight of rice is 40 gr.
• Rice efficiency is about 60%.
• Cargo rice length is 7.1 mm.

NEĞİŞ TYPE
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• Kargo dene uzunluğu 7.1 mm’dir.

KIRKPINAR ÇEŞİDİ

• İPSALA x 80110-TR253-4-1-1 melezinden elde edilmiştir
• 120-125 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 105 cm civarındadır
• Dekara 700-900 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 37-38 gr’dır
• Pirinç randımanı %60 civarındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 7.0 mm’dir
• Pirinç bin tane ağırlığı 29-30 gr arasındadır.

BEŞER ÇEŞİDİ
• İPSALA çeşidi mutasyonundan elde edilmiştir.
• 125-130 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 95-100 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır
• Dekara 700-800 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
• Çeltik bin tane ağırlığı 37-38 gr’dır.
• Pirinç randımanı %60 civarındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 7.3 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 28-30 gr arasındadır.

ŞUMNU ÇEŞİDİ

• RİALTO x KORAL melezinden elde edilmiştir.
• 125-130 günde olgunlaşır.
• Bitki boyu 85-90 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır
• Dekara 800-1000 kg arasında bir verim potansiyeline sahiptir.
Yanıklık hastalığına dayanıklıdır.

• It was obtained from VİALONE NANO x SEQUİAL mixture.
• It could mature in 120-125 days.
• Its productiveness is similar or more than Baldo type rice.
• Thousand weight of rice is 39 gr.
• Rice efficiency is about 60%.
• Cargo rice length is 7.1 mm.

KIRKPINAR ÇEŞİDİ
• It was obtained from İPSALA x 80110-TR253-4-1-1 mixture.
• It could mature in 120-125 days.
• The plant length is about 105 cm.
• It has a productivity potential between 700-900 kg by decare.
• Thousand weight of rice is 37-38 gr.
• Rice efficiency is about 60%.
• Cargo rice length is 7.0 mm.
• Thousand weight of rice is 29-30 gr.

BEŞER ÇEŞİDİ
• It was obtained from İPSALA type mutation.
• It could mature in 125-130 days.
• The plant length is between 95-100 cm. It is solid and durable to
be buried.
• It has a productivity potential between 700-800 kg by decare.
• Thousand weight of rice is 37-38 gr.
• Rice efficiency is about 60%.
• Cargo rice length is about 7.3 mm.
• Thousand weight of rice is 28-30 gr.
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TUNCA TYPE
• It was obtained from ROCCA x THAİNATO
mixture.
• It could mature in 135 days.
• The plant length is between 90-95 cm. It
is solid and durable to be buried.
• It has a productivity potential between
750-900 kg for decare.
• Thousand weight of rice is between 34-35 gr.
• Rice efficiency is about 60%.
• Cargo rice length is about 6.8 mm.
• Thousand weight of rice is between 26-27 gr.

• Pirinç randımanı %60 civarındadır.
• Kargo pirinç uzunluğu 6.8 mm civarındadır.
• Pirinç bin tane ağırlığı 26-27 gr arasındadır.

OUR NEW RICE TYPES THAT HAS
REGISTERED IN 7TH APRIL 2011
AND THEIR SPECIFICATIONS

ÇAKMAK: It was obtained from Thrace x N1-41T-1T-0T mixture.
It is a type that could mature in 130 days and it is high productive
type. It is tolerated against burning illness.

7 NİSAN 2011 TARİHİNDE TESCİL EDİLEN YENİ ÇELTİK
ÇEŞİTLERİMİZ ve ÖZELLİKLERİ
EFE: It was obtained from Baldo x 84050-TR778-5-1 . It is a type
ÇAKMAK: Trakya x N1-41T-1T-0T melezinden elde edilmiştir. that could mature in 125-130 days and it is high productive type.
130 günde olgunlaşan yüksek verimli bir çeşittir. Yanıklık hastalığına toleranslıdır.

It is tolerated against burning illness. Seed quality is fine.

HAMZADERE: It was obtained from Demir x 83013-TR631-4-1-2
mixture. It could mature in 130-135 days and it has short length. It

EFE: Baldo x 84050-TR778-5-1 melezinden elde edilmiştir. 125- is reasonably tolerated to rice burning illness.

130 günde olgunlaşır. Çeltik yanıklık hastalığına toleranslıdır.
Tane kalitesi iyidir.
HAMZADERE: Demir x 83013-TR631-4-1-2 melezinden elde
edilmiştir. 130-135 günde olgunlaşan kısa boylu bir çeşittir. Çeltik yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır

PAŞALI: It was obtained from Osmancık-97 x 82070-TR480-1-11-1 mixture. It could mature in 120-125 days. It is an earlier type of
rice. Seed quality is fine.

PAŞALI: Osmancık-97 x 82070-TR480-1-1-1-1 melezinden elde
edilmiştir. 120-125 günde olgunlaşır. Erkenci bir çeşittir. Tane kalitesi iyidir.
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TAHIL KURUTMA&
DEPOLAMA SİSTEMLERİ
GRAIN DRYING & STORAGE SYSTEMS

UNLIMITED OPTIONS
ONE SOLUTION
SINIRSIZ SEÇENEK TEK ÇÖZÜM

Güneșler Beldesi Çökekler Mah.
No: 47 Sakarya / TÜRKİYE
Tel : +90 264 379 32 54 / 379 36 76
Fax : +90 264 379 46 61
info@adakurutma.com.tr
www.adakurutma.com.tr

Zirai Aletler Sanayi Sitesi 1268 Nolu Sokak
No:39 Sakarya / TÜRKİYE
TEL : +90.264.278 46 43
FAX : +90.264.278 46 44
www.tudors.com.tr
info@tudors.com.tr
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