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Dünya hububat piyasasında 2011

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 se-
zona göre 64 milyon ton düşüşle 1 milyar 730 milyon tona geri-
leyecek.  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 sezo-
nunda, 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 in-
mesi bekleniyor. Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avus-
tralya, 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. 

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.

In 2011 World Grain Market 

International Grain Council (IGC) explained the final report re-
lated 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 de-
crease 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 mil-
lion tones with a decrease of 57 million tone.
Council that envisaged production fall related with 2010/11 sea-
son 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 produc-
tion 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 re-
flects the progression.

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 tem-
peratures experienced last year and following Russian Govern-
ment 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 com-
ing from Russia reflected to the world markets and fall of 3 per-
cent 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 ce-
real 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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Chicago Ticaret Borsası’nda buğday ve mısır fi-
yatları, düşük fiyatların emtiaya olan talebi arttır-
masıyla yükseldi. 

Chicago Ticaret Borsası’nda buğday ve mısır fiyatı, 2011’deki dü-
şük mısır ve buğday fiyatlarının talebi artırdığına dair yapılan spe-
külasyonlar nedeniyle Temmuz ayında artışa geçti. 

ABD Tarım Bakanlığı, ABD’li ihracatçıların 1.14 milyon ton tahıl sat-
tığını açıkladı. Tahıl fiyatları, Temmuz ayının ilk haftasında bakanlı-
ğın stok tahminini yükseltmesiyle gerilemişti. 

Eylül vadeli buğday, Chicago Board of Trade’de 22.5 sent veya yüz-
de 3.7 yükselerek bushel başına 6.3475 dolar oldu. Buğday, 5.92 
olarak 2010 Temmuz’dan beri en düşük seviyeye indi.

Fransa merkezli tarımsal danışmanlık şirketi Offre et Demande Ag-
ricole, Avrupa’nın en büyük üreticisi Fransa’da buğday ekiminin bu 
yıl yüzde 9 oranında düşerek 32.5 milyon tona gerileyebileceğini 
açıkladı. Yine aynı kuruluş, İngiltere’de de yüzde 4.2’lik düşüş ola-
cağını öngördü.

In Chicago Commodity Exchange Market wheat 
and corn prices increased due to demand in-
crease to the stock by low prices. 

In Chicago Commodity Exchange Market wheat and corn price 
increased in June due to speculations regarding low corn and 
wheat prices increase demand in 2011. 

USA Ministry of Agriculture explained that USA exporters sold 
grain of 1.14 million tones. Grain prices degraded with the in-
crease of stock estimation by Ministry in the first week of June. 

Wheat whose maturity date is September increased to 6.3475 
dollars per bushel increasing to 22.5 cent or 3.7 percent in Chi-
cago Board of Trade. Wheat fell to the lowest level as 5.92 since 
July 2010.  Offre et Demande Agricole, France-centered agricul-
tural consulting company, explained that wheat planting could 
degrade to 32.5 million tones decreasing in the rate of 9 per-
cent this year in France which is the biggest producer of Europe. 
Again the same institution anticipated that there would be a 
decrease in 4.2 percent. 
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Dünyanın en büyük hububat üreticilerinden Ka-
nada, bu yılki buğday üretim tahminini düşürdü.

Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan Kanada, hu-
bubat rekoltesiyle ilgili yeni tahmininde indirime gitti. Kanada 
Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; daha önce 25.5 
milyon ton olarak öngörülen Temmuz ayı sonu buğday rekoltesi-
nin, 1.5 milyon tonluk düşüşle 24 milyon ton olarak gerçekleşe-
ceği tahmin ediliyor. 

Bakanlık açıklamasında, bu yıl oldukça yağışlı geçen ilkbahar 
mevsimi nedeniyle birçok ekili alanda buğdayın yetişmediği be-
lirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, yulaftaki rekolte tahmini de düşük 
olacak. Kanada Tarım Bakanlığı, yulaf için daha önce 3.35 milyon 
ton olarak beklenen rekoltenin, aynı nedenlerle 2.85 milyon ton 
civarında olacağı açıklandı.  Bakanlık, 2011 arpa rekoltesinin 8 
milyon ton, makarnalık durum buğdayı rekoltesinin de 4 mil-
yon ton olacağını belirtti. Piyasa uzmanları, Kanada’nın üretim 
rakamlarının düşürmesinin, uluslararası piyasalardaki hububat 
fiyatlarını olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Güney Çin Ticaret Merkezi’nden bir araştırmacı, talepteki artışın 
verimdeki artışı geride bırakmaya devam etmesi halinde, önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde Çin’in yıllık mısır ithalatının 10 milyon 
tondan daha fazla artabileceğini söyledi. 

Takasa dayalı Guangdong’da araştırmacı olan Zheng Wenhui, Çin 
Akademisi Sosyal Bilimler web sitesinde yayınladığı bir raporda 
tüketicilerin et, kümes hayvanları, yumurta ve mandıra açısından 
zengin beslenmeye geçmesinin, çiftlik hayvanlarını beslemede 
mısır talebinin artmasına, buğday ve pirinç tüketiminin ise azal-
masına neden olduğunu söyledi.  

Son 5 yılda görülen %5’lik yıllık büyümeyi göz önünde bulun-
durarak, bu yıl 133 milyon ton olan çiftlik hayvanlarının mısır 
tüketiminin, 2015 yılına kadar 170 milyon tonun üzerine çıka-
bileceğini vurgulayan Zheng, buna hükümetin başarısız bir şe-
kilde dizginlemeye çalıştığı endüstriyel kullanımın da eklenmesi 
halinde, mısır tüketimindeki büyüme oranının çok daha yüksek 
olabileceğini söylüyor. 

Canada, one of the biggest grain producers of the 
world, reduced the wheat production estimation of 
this year. 

Canada, one of the leading grain producers of the world, made a 
deduction in its new estimation related with grain yield. Accord-
ing to the statement made by Canada Agriculture Ministry; it is 
estimated that wheat yield of end of July which was anticipated 
as 25.5 tones previously will be 24 million tones with a fall of 1.5 
tones. 

Ministry stated in its statement that wheat did not grow in many 
planted areas due to spring season passed with excessive rain in 
this year. According to the statement of Ministry, yield estimation 
in oat will be low.  Canada Agriculture Ministry explained that 
yield for oat which was expected as 3.35 million tones previously 
will be about 2.85 million tones due to the same reasons.  

Ministry stated that barley yield of 2011 will be 8 million tones and 
yield of durum wheat for macaroni will be 4 million tones. Market 
analysts think that dropping the production figures of Canada will 
negatively affect the grain prices in international markets. 

China’s annual corn imports may grow to more than 10 million 
tons in five years as the increase in demand outpaces expansion in 
output, a researcher at South China Grain Trade Center said.

As consumers switch to diets rich in meat, poultry, eggs and dairy, 
more demand for corn to feed livestock will reduce the consump-
tion of wheat and rice, Zheng Wenhui, an analyst at the Guang-
dong-based exchange, wrote in a report posted on the website of 
China Academy of Social Sciences. 

Corn consumption by farm animals may rise to over 170 million 
tons by 2015 from 133 million tons this year, assuming the same 
5 percent annual growth rate seen in the last five years, Zheng 
wrote. Demand far exceeds the country’s current ability to pro-
duce the grain, Zheng said. 

The rate of growth in corn consumption will be even higher if it in-
cludes industrial usage, which the government has unsuccessfully 
tried to curb through administrative measures, Zheng wrote.

Kanada’nın rekolte beklentisi düştü
Yield expectation of Canada fell

Çin’in mısır ithalatı 10 milyon tona çıkabilir
China’s corn imports may top 10 million tons
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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.

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 ya-
yın serisiyle devam ediyor.

Parantez Grup, yayınladığı “DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI”yla, un 
fabrikası yatırımcılarının, un fabrikalarının profesyonel yönetici-
lerinin ve üretim sürecinde çalışan teknik ekiplerinin, un fabrika-
larına makine ve servis hizmeti veren kuruluşların ve de sektörle 
bağlantılı tüm profesyonellerin, üretimden ihracata kadar iş ha-
yatlarında ihtiyaç duydukları bütün bilgilere tek elden ulaşmala-
rını hedefliyor. 

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

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

 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 Group has targeted to enable the flour factory inves-
tors, 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.  
THE MILLER’S HANDBOOK that provides contribution for effi-
cient and effective production of the firms that act in milling sec-
tor 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 sis-
temlerinden un fabrikası yönetimine kadar bir un fabrikasındaki 
bütün bir süreci ayrıntılarıyla kapsıyor. 

Kitabın birinci cildindeki tüm ana konu başlıkları için değirmen-
cilik sektörünün temsilcilerinden oluşan bir gurup tarafından bir 
araya getirilmiş. Kolektif bir çalışmayla hazırlanan birinci cildin 
yazarları, değirmencilik sektöründe hem akademik hem de pra-
tik olarak yer almış, başarı kazanmış ve tanınmış isimlerden olu-
şuyor. 

2. CİLT: “KITA ARAŞTIRMASI: ASYA”
Kitabın II. cildi, Parantez Group’un Asya kıtasındaki belli başlı ül-
kelerle ilgili bir araştırma ve bilgi paylaşımı çalışmasından oluşu-
yor. Bu çalışma özellikle adı geçen ülkelerin hububat üretim ve 
tüketim oranları, değirmencilik sektörleri, ithalat ve ihracat pa-
zarları 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 ziya-
ret 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 defini-
tion of the wheat and its morphology, mill technologies, quality 
in flour and quality control on flour, flour storage and transpor-
tation systems as well as flour mill management in a flour mill 
indeed. 

 A group composed of the eminent and well known representa-
tives 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 Hand-
book and to purchase the handbook, you could visit the follow-
ing website accordingly www.millershandbook.com.
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Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz’dan başlamak üzere 
ithal edilen hububat, mahlut, buğday ve çavdar ununun KDV 
muafiyetlerini kaldırmaya karar verdi. 3 Aralık 2010 tarihinde 
açıklanan bu muafiyetlerin, 1 Ağustos 2011 tarihine kadar uygu-
lanması planlanıyordu. Azerbaycan’da KDV oranı yüzde 18’dir.

Azebaycan’ın Devlet Programına göre 2008 yılından 2015 yılına 
kadar yurtiçinde üretilen hububat miktarının yıl başına 2.8 mil-
yon ton olması gerekiyor. 

2010 yılında hububat, 2009 yılında ekilenden daha az bir alana 
tekabül eden 147,000 hektar üzerine ekilmişti. Azerbaycan Tarım 
Bakanlığı’na göre, bu yıl da ülke içi buğday ekili alanlarında yüz-
de 51.4’lük bir düşüş oldu.

Bakanlık, açıklamasında “Geçen yıl 551 hektara buğday ekilirken, 
22 Haziran 2011 tarihine kadar sadece 268 hektara buğday ekil-
miştir.” dedi. Tarım Bakanı Ismet Abasov, daha önce gazetecilere, 
Azerbaycan’ın bu sezon, bir önceki sezondan 500 bin ton daha 
fazla olacak 2.5 milyon ton hububat üretmesi beklendiğini söy-
lemiş ve şunları dile getirmişti; “Elverişli hava koşullarını düşü-
nerek, 2.5 milyon ton hububat üretimi öngörüyoruz. Bunun 1.7 
milyonu gıda hububatı olacak.”

Geçen yıl ülke, 2009 yılından yüzde 33 daha az olan 2 milyon ton 
civarında hububat hasadı gerçekleştirmiş ve ekili arazilerin her 
bir hektarından ortalama 20.7 kental hububat hasat edilmişti.

Ülkenin hububat talebinin bugün için 3-3.2 milyon ton olduğu-
nu söyleyen Abasov, “Eksik kalanlar, diğer ülkelerden ithal edile-
cektir. Bugün Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’dan hububat ithal 
etmektedir.” dedi. Kötü hava koşulları nedeniyle, Azerbaycan’da 
geçen yıl hububat üretimi düşmesine rağmen, ülkede bu tip üre-
timde bir açık gözlemlenmemişti.

The Azerbaijani Cabinet of Ministers decided to abolish the ex-
emptions from VAT of imported grain, meslin and wheat and 
rye flour starting July 10. These exemptions were introduced on 
Ded.3, 2010, and were supposed to be enforced until Aug.1, 2011. 
The VAT rate in Azerbaijan is 18 percent.

Based on the State Program on the reliable provision of Azer-
baijanis from 2008 to 2015, domestically produced grain must 
be provided at 2.8 million tons per year. In 2010 grain was sown 
on 147,000 hectares, amounting to less than what was sown in 
2009.

According to the Azerbaijani Ministry of Agriculture, domestic 
wheat-sown areas declined by 51.4 percent this year. “By June 22, 
2011, wheat was sown along 268 hectares, whereas last year it 
was sown along 551 hectares,” the ministry said. 

Azerbaijan is expected to produce 2.5 million tons of grain in Azer-
baijan, which is 500,000 tons more than last year, the Minister of 
Agriculture Ismet Abasov told journalists earlier. “We forecast pro-
duction of 2.5 million tons of grain, assuming favorable weather 
conditions - 1.7 million of which will be food grain,” he said. 

Last year the country harvested more than 2.000 million tons of 
grain, which is 33 percent less than in 2009. Some 20.7 quintals 
of grain were harvested from each hectare of land, on average. 
Abasov said today the country’s demand in grain crops is 3-3.2 
million tons.

“Whatever remains lacking will be imported from other countries. 
Today Azerbaijan imports grain from Russia and Kazakhstan,” Aba-
sov stressed. That although last year’s grain production in Azer-
baijan fell, due to adverse weather conditions, a deficit was not 
observed on this type of production in the country.
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Borlaug Global Rust Initiative’nin geliştirdiği yeni 
buğday çeşidi, hem zehirli mantarlara dirençli 
hem de ürünlerdeki verimi yüzde 10 ile 15 oranın-
da artırıyor.
 
Yeni buğday çeşitleri geliştiren Borlaug Global Rust Initiative adlı 
kuruluş, dünyadaki buğday rezervlerini buğday köklerinde yeti-
şen bir çeşit zehirli mantar olan Ug 99’a karşı korumak amacıyla 
yaptığı araştırmalar sonucunda, yeni bir buğday çeşidi geliştirdi. 

Geliştirilen yeni buğday çeşidi hem zehirli mantarlara dirençli hem 
de ürünlerdeki verimi yüzde 10 ila 15 oranında artırıyor. 

Borlaug Global Rust Initiative’nin araştırmacıları, ABD’nin Mineso-
ta eyaletine bağlı St. Paul kentinde düzenlenen konferansta, bir 
genetik mühendisliği ürünü olmayan ürünlerinin, Ug 99 mantarı-
nın yanı sıra diğer mantar çeşitleri olan sarı ve yaprak mantarlarına 
karşı da dirençli olduğunu iddia etti. ABD’nin New York eyaletine 
bağlı Ithaca kentindeki Cornell Üniversitesi’nde bulunan ve beş yıl 
önce Nobel Barış Ödülü Sahibi Norman Borlaug tarafından kuru-
lan Borlaug Global Rust Initiative adlı kuruluş, Ug 99 mantarıyla 
küresel mücadele konusunda faaliyet gösteriyor. 

Yeni tip buğdayın geliştirildiği Meksika’daki Uluslararası Mısır ve 
Buğday İyileştirme Merkezi’nde çalışan Ravi Singh adlı buğday 
üreticisi, yeni geliştirilen buğday çeşitlerinin geleneksel ırkların 
karışımı yöntemiyle üretildiğinin ve bir genetik mühendisliği ürü-
nü olmadığının altını çizdi. 

New wheat type developed by Borlaug Global 
Rust Initiative is both resistant to rust-fungus and 
increases the yield in products in rate of 10-15 per-
cent. 
 
Borlaug Global Rust Initiative which develops new wheat types 
developed a new wheat type as a result of its researches fort he 
purpose of protecting the wheat reserves in the world against to 
Ug 99 which is a rust fungus type grown in wheat roots. Devel-
oped new wheat type is both resistant to rust-fungus and increas-
es the yield in the products in rate of 10-15 percent. 

In a conference organized in St. Paul of Minnesota state in USA, 
researches of Borlaug Global Rust Initiative claimed that their 
products which are not a genetic engineering product are resis-
tant to other fungus types, yellow and leave fungus, besides Ug 
99 fungus.

An establishment named Borlaug Global Rust Initiative established 
by Norman Borlaug, Nobel Peace Prize Winner five years ago and 
found in Cornell University in Ithaca city of New York State in USA 
is active in global struggle with Ug 99 fungus.

Ravi Singh who is a worker in International Corn and Wheat Im-
provement Center in Mexico in which new wheat type is devel-
oped underlined that new developed wheat types are produced 
with mixture of traditional races method and they are not a ge-
netic engineering product.            
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Avrupa Birliği’nin ekin izleme birimi, bölgenin en büyük hububat 
yetiştiricisi olan İtalya’da, yüksek sıcaklıkların ekinlerin yetişme-
sini artırması nedeniyle, bu yıl Avrupa Birliği pirinç üretiminin 
yüzde 0.7’ye tırmanabileceğini öngörüyor. 

AB Tarım Kaynakları İzleme Birimi (MARS), web sitesindeki bir 
raporda, hasadın 2010 yılında 3.07 milyon tondan 3.09 milyon 
tona yükselebileceğini belirtti. 

İtalya ve İspanya en büyük AB pirinç yetiştiricileri ve bu ülkelerin 
üretimlerinin büyük bir çoğunluğu 27 ülke grubunda tüketiliyor.  
Amerika Tarım Bakanlığı, AB’nin 2011-2012 sezonunda, geçen 
sezon ithal ettiği 1.15 milyon tondan daha az,  1.07 milyon ton 
seviyesinde pirinç ithal edeceğini öngörüyor. 

“Meteorolojik koşulların biyokütle birikimini desteklediği İspan-
ya, İtalya ve Fransa’da, temel pirinç bölgelerinde iyi bir potansiyel 
beklenmektedir.” diyen MARS, şunları ekliyor; “Toplam alandaki 
azalma, iyi verim potansiyeli ile telafi edilmiştir.”

Amerika Tarım Bakanlığına göre; 2011-2012’de küresel pirinç 
veriminin 456.3 milyon ton olması bekleniyor. İzleme birimine 
göre de, İspanya’da çiftçilerin bu yıl 902 bin ton ile geçen yıl 926 
bin ton olan üretim miktarının altında mahsul alması muhtemel 
iken, İtalyan pirinç üretiminin 1.57 milyon ton olduğu 2010 yılın-
dan fazla olarak, bu yıl 1.6 milyon ton olması bekleniyor. 

MARS, toplam AB üretiminin 5 yıllık ortalamadan yüzde 11 yükse-
leceğini öngörüyor. Rapora göre, pirinç verimlerinin Yunanistan 
dışında tüm AB üreticilerinde ortalamadan daha yüksek olacağı 
tahmin ediliyor. MARS, ortalama AB pirinç veriminin ise 2010 yı-
lındaki 6.5 tondan daha fazla olarak muhtemelen 7.6 ton hektar 
(2.47 akre) olacağını belirtiyor. AB birimine göre ise, İtalya’da ve-
rim 6.3 tondan 6.5 tona tırmanabilir. 

European Union rice production is forecast to climb 0.7 percent 
this year as higher temperatures boosted plant growth in Italy, the 
region’s largest grower of the grain, the bloc’s crop-monitoring 
unit said.

The harvest may advance to 3.09 million metric tons from 3.07 
million tons in 2010, the EU’s Monitoring Agricultural Resources 
unit, or MARS, said in a report on its website.

Italy and Spain are the largest EU rice growers, and most of their 
production is consumed within the 27-nation bloc.  The EU will 
import 1.07 million tons of rice in the 2011-12 season, the U.S. De-
partment of Agriculture estimates, less than the 1.15 million tons 
bought the previous season.

“A good potential is expected for the main rice districts in Spain, 
Italy and France, where meteorological conditions boosted the 
biomass accumulation,” MARS said. “Reduction in the total area 
was compensated by the good yield potential.”

Global rice output in 2011-12 is estimated at 456.3 million tons, 
according to the USDA. Italian rice production is estimated at 1.6 
million tons this year, up from 1.57 million tons in 2010, while 
farmers in Spain probably will harvest 902,000 tons, below last 
year’s 926,000 tons, according to the monitoring unit.

Overall EU production is forecast to climb 11 percent from the 
five-year average, MARS said. Rice yields are projected to climb 
from the average in all EU producers except Greece, according to 
the report.

The average EU rice yield probably will be 6.7 tons a hectare (2.47 
acres), up from 6.5 tons in 2010, MARS said. In Italy, the yield may 
climb to 6.5 tons from 6.3 tons, according to the EU unit.
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Türkiye’nin lider tarım ve tedarik zinciri şirketlerinden Tiryaki Agro, 
Akel Gıda’nın Bandırma’da bulunan günlük 420 ton pirinç ve 55 
bin ton depolama kapasitesine sahip fabrikasını satın aldı. 8,5 mil-
yon Dolarlık bir yatırımla satın alınan fabrika ile Tiryaki Agro, pi-
rinç operasyonlarını tek bir merkezde toplamayı ve yağlı tohumlar 
operasyonları için lojistik merkezi oluşturmayı amaçlıyor. 

80 farklı ülke genelinde tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar, yem ve ku-
ruyemiş tedariği, üretimi, depolaması ve ticareti alanlarında faali-
yet gösteren Tiryaki Agro, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak 
amacıyla Akel Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Akel 
Gıda’nın Bandırma fabrikasını satın aldı. 

Yapılan satın alma ile ilgili açıklama yapan Tiryaki Agro CEO’su 
Süleyman Tiryakioğlu, “Fabrikayı satın almamızın nedeni pirinç 
operasyonlarımızı tek merkeze toplamak ve yağlı tohumlar ope-
rasyonumuz için bir lojistik merkezi oluşturmaktı. Güney Marma-
ra Bölgesi’nde uzun zamandır böyle bir yer arayışı içerisindeydik. 
Akel Gıda’nın Bandırma fabrikasının ise yatırımlarımızı gerçekleş-
tirmemiz ve müşterilerimize sunduğumuz kalitemizi artırmamız 
için doğru adres olacağını düşündük.” dedi. Önümüzdeki dönem-
de de kaynaklama ve liman bölgelerdeki yatırımların devam ede-
ceğini belirten Tiryakioğlu, “Bandırma fabrikasını satın almamızın 
yanı sıra hali hazırda devam eden yatırımlarımız da var. 250 bin 
ton depolama ve fabrika alanı ile Mersin tesislerimize yaptığımız 
yatırımlar, 40 bin tonluk Kızıltepe yatırımı, 50 bin tonluk Çorum 
kaynaklama deposu yatırımı, Gaziantep tesislerinde yaptığımız 
modernizasyon çalışmaları şu an devam eden yatırımlarımız... Bu 
yıl toplamda 50 milyon Dolar’ın üzerinde yatırım yapmayı planlı-
yoruz.” diye konuştu.

TİRYAKİ AGRO, CAPİTAL 500’DE 54. SIRADA
Türkiye’nin tarımsal ürünler sektöründeki en büyük özel şirke-
ti Tiryaki Agro, 2010 yılı Capital 500 listesinde 54. sırada yer aldı. 
Araştırmada, konsolide olmayan verilere göre, 1 milyar 472 milyon 
TL’lik ciro elde eden Tiryaki Agro, “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 
araştırmasında 54. sırada yer alma başarısını gösterdi. Tiryaki Agro 
ayrıca 2010 yılında elde ettiği ciro ile cirosunu en çok artıran 8. 
şirket oldu. Şirket, faaliyet gösterdiği Gaziantep ilinde ise 
1. sırada yer aldı.

Tiryaki Argo, one of the leader agriculture and supply chain com-
panies of Turkey, bought the plant of Akel Gıda which locates 
in Bandırma and having daily 420 tones rice and 55 thousand 
tones storage capacity. Tiryaki Argo aims to centralize the rice 
operations and create a logistic center for oily seeds operations 
with the plant bought with 8,5 million dollars investment. 

Tiryaki Argo being active in grain, legume, oily seeds, feed and 
dried nuts supply, production, storage and trade fields in 80 dif-
ferent countries bought the Bandırma plant of Akel Gıda being 
active within the body of Akel Corporate Groups for the purpose 
of providing better service to its customers. 

Süleyman Tiryakioğlu, CEO of Tiryaki Argo made a statement re-
lated with buying and said “The reason for buying the plant was 
to centralize our rice operations and create a logistic center for 
oily seeds operations. We were searching such a place in South 
Marmara Region for a long time. We considered that Bandrma 
Plant of Akel Gıda would be right address for realizing our invest-
ments and increasing our quality presented to our customers”. 
Tiryakioğlu stated that welding and investments in port regions 
would continue in the next period and said “We have already 
ongoing investments besides buying of Bandırma plant. Our 
ongoing investments are investments made in Mersin facilities 
having 250 thousand tones storage and plant area, 40 thousand 
tones Kızıltepe investment, 50 thousand tones’ Çorum welding 
depot investment, modernization works in Gaziantep facilities… 
we plan to make investment above 50 million dollars totally this 
year”. 

TIRYAKI AGRO IS ON 54TH RANK IN CAPITAL 500
Tiryaki Argo which is the biggest private company in agricul-
tural products sector of Turkey took place on 54th rank in Capi-
tal 500 list in 2010. According to the unconsolidated data in the 
research, Tiryaki Argo obtained 1 billion 472 million TL turnover 
achieved to take place on 54th rank in “The Biggest 500 Compa-
nies of Turkey” research. Also Tiryaki Argo was the 8th company 
increasing its turnover mostly with turnover obtained in 2010. 
Company took place in the first place in Gaziantep where the 
company is active. 
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Değirmenciler, ekmek üreticileri, fırıncılar, hayvan yemi uzman-
ları, arabulucular, hububat siloları çalışanları, araştırmacılar ve 
teknolojistlerden oluşan hububat sektöründeki iş adamları, hu-
bubat sektöründeki teknoloji ve sistemlerin en kaliteli organi-
zasyonu için 10-14 Eylül tarihleri arasında Floransa’da olacaklar. 

Bir asırdan fazladır hububat dünyasında esas sektör olan değir-
mencileri buluşturan bir uluslararası organizasyon olan Uluslara-
rası Değirmenciler Birliği (IAOM), 6. Avrasya Bölgesi Yıllık Konfe-
ransı ve Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 

IAOM Avrasya Bölgesi, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve 
Orta ve Doğu Avrupa’daki en önemli operatörleri bir araya getir-
mektedir. Konferans ilk kez İtalya’da yapılacaktır. Türkiye, Rusya 
ve Kazakistan gibi dünya hububat piyasasının önde gelen ülke-
leri çoktan varlıklarını kanıtladılar.

Sektörün önemli uzmanlarından İtalyan Değirmenciler Derneği 
İtalmopa’nın eski direktörü ve delegesi olan Fabrizio Vitali, “Bu 
organizasyon, teknoloji ve ürün kalitesi ile bir dünya lideri olan 
İtalyan tarımsal gıda sektörünün önemini kabul etmektedir.” 
dedi.

“Hiç kuşkusuz Konferans ve Fuarlar, yeni un çeşitleri üretimi için 
tecrübelerin ve yeni yaklaşımların paylaşılması için müthiş bir 
fırsattır.” diyen ortak kullanılan tarlaların tek müdürü Bay Rober-
to Ranieri, şunları ekliyor; “Aslında besin dünyası sürekli olarak 
gelişmektedir. 

Tüm unlar, küçük tahıllar ve glütensizler gittikçe daha fazla talep 
edilmekte ve de geçici endüstriyel uygulamalar, İtalyan’ın ma-
karnalık buğday sektöründeki liderliğini unutmaksızın daha faz-
la takdir edilmektedir. Mesela, geçtiğimiz birkaç yılın en yenilikçi 
endüstrileşmiş teknolojilerinden biri kabuk soyma makinesidir.”  

Businessmen of the grain sector – including millers and bread-
makers, bakers, animal feed specialists, mediators, grain elevator 
staff, researchers and technologists: the meeting will be in Flor-
ence from 10th to 14th September, for the most qualified event 
on technologies and systems in the grain industry. 

The capital of Tuscany will host the 6th Annual Conference and 
Expo of the Eurasia District of the International Association of 
Operative Millers (IAOM), the international organization that, for 
more than a century, has joined millers, the hinge sector in the 
world of grains.  

The IAOM Eurasia District joins the most important operators in 
the Commonwealth of Independent States (CIS) and Central and 
Eastern Europe. For the first time, its conference will be held in 
Italy. Leading countries in the world grain market, such as Turkey, 
Russia and Kazakhstan have already confirmed their presence. 

“This event acknowledges the importance of the Italian agro-food 
sector, a world leader thanks to its technologies and product qual-
ity,” emphasized Mr. Fabrizio Vitali, a great expert in the sector, for-
mer director and delegate of Italmopa chairmanship, the Associa-
tion of Italian Millers. 

“The Conference and Expo are an excellent opportunity to ex-
change experiences and new approaches for the production of 
new types of flour,” said Mr. Roberto Ranieri, sole director of Open 
Fields has no doubts. “In fact the world of nutrition is continuously 
evolving. 

Whole flours, minor grains, and gluten-free are requested more 
and more, and ad hoc industrial applications are more appreci-
ated, without forgetting about the Italian leadership in the durum 
wheat sector. For example, one of the most innovative industrial-
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Rakamlar, değirmencilik ve hububat endüstrisi için Floransa or-
ganizasyonunun IAOM Avrasya Bölgesi tarafından organize edil-
miş önceki organizasyonlardan daha önemli olduğunu açıkça 
kanıtlamaktadır. 

Romanya, Rusya ve Türkiye’de yapılan önceki 3 konferanstan 
sonra geçtiğimiz yıl Reims’de, toplam 2,500 m2 sergi alanında 
yapılan son IAOM Avrasya Bölgesi Konferansı’na, 15 ülkeden ge-
len tahıl sektörünün 120 imalatçı ve tedarikçi şirketinin yanı sıra 
46 ülkeyi temsil eden 2500’den fazla kayıtlı ziyaretçi katıldı.

IAOM Avrasya Bölgesi Konferansı ve Fuarı önemli fırsatlar ve bü-
yük rakamlar anlamı taşıyor. Ve Floransa, toplam öğütme kapa-
sitesi ve yüksek teknolojik düzey açısından hububat sektöründe 
ana oyuncu bir olmasından dolayı, bu rakamlarla ülkenin dünya 
lideri olduğunu doğrulamayı hedefliyor.

Geniş sergi alanının yanında, teknik toplantılar da düzenlenecek. 
Bu toplantıların bir bölümü kurumsal konulara ayrılırken, önemli 
bir kısmı ihtiyaç duyulan spesifik teknik-bilimsel konulara ve aynı 
zamanda ev sahibi ülke tarafından önerilen ekonomik konulara 
ayrılacak.

Ev sahibi ülke olarak İtalya’nın asıl odak noktası ise yumuşak buğ-
day ve makarnalık buğday öğütmesi olacak.  Ayrıca malzeme ve 
ekipman tedarik eden şirketler tarafından yürütülen birçok su-
num ve gösteri de olacak.  Floransa, endüstrinin uluslararası baş-
lıca oyuncularının tümü için bir buluşma noktası olacak.

ized technologies of the past few years is hulling.” The numbers 
of the previous editions organized by the IAOM Eurasia District 
clearly prove the importance of the Florence event for the milling 
and grain industry.  The last Conference of the IAOM Eurasia Dis-
trict, that took place last year in Reims, after the 3 previous ones 
had been held in Romania, Russia and Turkey, registered more 
than 2,500 visitors representing 46 countries, as well as 120 manu-
facturing and supplying companies of the grain industry coming 
from 15 countries, for a total of 2,500 m2 of exhibit space. 

The IAOM Eurasia District Conference and Expo means important 
opportunities and big figures. And in Florence it aims at confirm-
ing these numbers in a country that is a world leader in terms of 
total milling capacity and high technological level, hence being a 
main player in the grain sector. 

Beside the large exhibiting area, there will be technical presenta-
tions. One part of these meetings is dedicated to institutional sub-
jects, but the most relevant part is focused on specific technical-
scientific needs and also economic issues, suggested by the host 
country. With Italy as the host country, the main focus will be on 
soft wheat and durum wheat milling. 

There will also be many presentations and demonstrations con-
ducted by companies supplying materials and equipment. Flor-
ence will be the meeting point for all of the industry’s main inter-
national players.
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Türkiye, 2009 yılı üretici fiyatlarına göre tarımda 
dünyadaki 7. ülke konumunda. Genel ekonomi-
de üst sıralarda yer alan Çin ise 2009’da dünya ta-
rımsal hasılasında liderliğini sürdürdü ve dünya 
tarımsal hasılanın yüzde 23,4’ünü tek başına ger-
çekleştirdi.

Dünya Bankası verilerine göre 2008 yılında 2 trilyon 248 milyar 
165,5 milyon dolar olan dünya tarımsal üretim değeri, 2009 yılın-
da yüzde 2,08 azalarak 2 trilyon 201 milyar 288,5 milyon dolara 
geriledi. Söz konusu yıl, 515,7 milyar dolar ile Çin, dünya tarım-
sal hasıla listesinde ilk sırada yer alırken, onu 229 milyar dolar ile 
Hindistan, 133,1 milyar dolar ile ABD, 83,4 milyar dolar ile Brezilya 
izledi. 

2009 yılı dünya tarımsal hasılasında Endonezya 82,6 milyar dolar 
ile 5. sırada yer alırken, Japonya’nın 2009 yılı tarımsal hasılası ista-
tistikte gösterilemediği için 2008 yılındaki 71,3 milyar dolarlık ha-
sıla dikkate alınarak 6. sırada gösterildi. Türkiye ise 50 milyar 813,2 
milyon dolar ile 7. sıraya yükseldi.

2008 yılı tarımsal hasılasına göre Rusya’dan sonra 8. sırada yer alan 
Türkiye, 2009’da Rusya’nın tarımsal hasılasının bir önceki yıla göre 
gerilemesi nedeniyle, tarım devi bu ülkeyi geride bıraktı ve 2009 
itibariyle 7. sıraya çıktı. Rusya’nın 2008’de 62 milyar 556,3 milyon 
dolar olan tarımsal hasılası, 2009’da 50 milyar 617,2 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.

Turkey is in the location of 7th country in the 
agriculture in accordance with 2009 manufac-
turer prices. On the other hand, China that is on 
the top rank in overall economy has resumed its 
leadership position in 2009 in world agricultural 
product. 

In accordance to the data of World Bank, the world agricultural 
production value that is about 2 trillion 248 billion 165,5 million 
dollars in 2008 had regressed to 2 trillion 201 billion 288,5 million 
dollars by decreasing 2,08 percent in 2009. When China was on 
the top rank in the world agricultural product list by 515,7 billion 
dollars in the said year, India by 229 billion dollars fallowed China 
and USA by 133,1  billion dollars and Brazil by 83,4 billion Dollars 
followed respectively.  In the world agricultural product in 2009, 
Indonesia was in the 5th rank by 82,6 billion dollars and due to the 
fact that the agricultural product of Japan in 2009 has not seen in 
the statistics, by taking into the account of its 71,3 million dollars 
in 2008, it was on 6th rank. On the other hand, Turkey has raised 
its position to 7 by 50 billion 813,2 million dollars.  

According to the agricultural product in 2008, Turkey that was 
located in 8th position after Russia has raised its position to 7 as 
of 2009 due to the regression of Russian agricultural products in 
comparison with 2008.  The agricultural product of Russia that is 
62 billion 556,3 million dollars in 2008 had performed in 2009 at 
the level of 50 billion 617,2 million dollars.    
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TARIMSAL HASILANIN YÜKSEKLİĞİNDE FİYAT 
SEVİYELERİ ROL OYNUYOR
İstatistik çalışmasında üretici fiyatları dikkate alındığı için Türkiye, 
tarımsal hasılada Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkeleri geride bı-
rakıyor. Yetkililer, her ülkenin üretici fiyatları ile tarımsal hasılasını 
kendisinin hesapladığını ve bunu Dünya Bankası’na bildirdiğini, 
Bankanın da bu verileri yayımladığını vurguluyor. 

Tarımsal hasıla, üretim miktarını göstermediği için, söz konusu 
istatistik, ülkelerin üretim miktarına göre dünya tarımındaki ye-
rini göstermiyor. Tarımsal hasılanın yüksek çıkmasında, ülkedeki 
fiyat seviyesi önemli rol oynuyor. Bu nedenle, fazla tarımsal üre-
timi olmamasına karşın, tarımsal ürün fiyatlarının yüksek olması 
nedeniyle Japonya’nın birçok büyük tarım ülkesinden daha üst sı-
ralarda yer aldığına, Sudan’ın tarımsal hasılasının 15,2 milyar dolar 
göründüğüne dikkat çekiliyor.

TARIMSAL DEĞER İLE ÜRETİM ORANLTILI DEĞİL
Uluslararası Hububat Konseyi’nin raporlarına göre, 2009 yılında 
Çin 115,1 milyon ton, Hindistan 80,7 milyon ton, 2010 döne-
minde Fransa 38,3 milyon ton, Almanya, 25,1 milyon ton, Rusya 
61,7 milyon ton, Ukrayna 20,9 milyon ton, ABD 60,4 milyon ton, 
Kanada 26,8 milyon ton, Türkiye ise 18,5 milyon ton buğday 
üretti.

Tarımsal hasılada 6. durumda görünen Japonya, tarımda dışa ba-
ğımlı ve dünyanın en çok tarımsal ürün ithal eden ülkelerinden 
biri durumunda. Yılda ortalama 5 milyon ton buğday ithal ediyor. 
Bu ülkenin tarımı, pirinç ve balık üretimi ağırlıklı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2009 yılı Hububat raporuna göre, ulus-
lararası piyasalarda bir ton buğday 267 dolardan işlem görürken, 
TMO’nun alım fiyatı 321 dolardı. 

Uluslararası piyasalarda 168 dolar olan bir ton arpanın ortalama fi-
yatı Türkiye’de 251 dolar düzeyindeydi. Aynı şekilde, dünya borsa-
larında mısırın tonu 162,9 dolardan işlem görürken TMO’nun 2009 
yılı mısır alım fiyatı 302 dolardı.

Raporda, verilen prim, tohum, mazot, gübre analiz desteği nede-
niyle, 1 ton buğdayda Türk çiftçisinin eline 271,4 Euro geçtiği, AB 
çiftçisinin ise aynı buğdaydan 164,31 Euro kazandığı belirtiliyor. 
Ancak, Türkiye’de işletme büyüklüklerinin küçük ve verimin düşük 
olması nedeniyle, bir işletmenin ortalama geliri AB’nin yarısı dü-
zeyinde kalıyor.

THE PRICE LEVEL HAS PLAYING ROLE 
IN AGRICULTURAL PRODUCT RISING
 In spite of the fact that the producer prices in the economic ac-
tivity has taken into the consideration, Turkey has left countries 
such as Russia, France, Germany behind in the agricultural prod-
uct. The authorized persons do not indicate the position of the 
countries in the world agriculture by considering the production 
amount so that the agricultural products do not show the manu-
facturing amount. The price level in the country has playing an 
important role in great amount of agricultural product. 

For this reason, despite great number of agricultural production 
is not performed, because of increasing in the agricultural prod-
uct prices, the attention is drawn that Japan is on the top level 
in comparison with many great agricultural countries and Sudan 
has 15.2 billion dollars agricultural products. 

AGRICULTURAL VALUE IS NOT PROPORTIONAL TO AG-
RICULTURAL PRODUCING   
In accordance with the International Cereal Council, Chine 
produced 115,1 million tons in 2009, India produced 80,7 mil-
lion ton, in 2010, France produced 38,3 million tons, Germany 
produced 25,1 million tons, Russia produced 61,7 million ton, 
Ukraine produced 20,9 million tons, USA produced 60,4 million 
tons, Canada produced 26,8 million tons, Turkey produced 18,5 
million tons wheat accordingly. 

Japan that is seen in 6th position in terms of agricultural product 
is one of the countries that produce most agricultural product 
of the world and foreign dependent. It imports 5 million tons 
wheat in average annually. The agriculture of this country is 
mostly based on rice and fish producing.  According to the 2009 
cereal report of Soil Products Office, when a ton of wheat has 
been processing by 267 dollars in the international markets, the 
procurement price of TMO was 321 dollars. When the average 
price of one ton barley was 168 dollars in international markets, 
it was around 251 dollars in Turkey. At the same time, when ton 
of corn in the world exchange markets has processing by 162,9 
dollars, the corn procurement price of TMO was 302 dollars in 
2009.  Because of analysis support of premium, seed, diesel, fer-
tilizer submitted in the report, it is indicated that Turkish farmer 
has earned 271,4 Euro for 1 ton wheat but EU farmer has earned 
164.31 Euro. However, due to the fact that the business scale is 
small and efficiency is low in Turkey, the average income of a 
business is half of the EU.
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2010 yılı bitkisel üreti-
mine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Türkiye’de ta-
rımsal üretimde geçen yıl genel olarak düşüş yaşa-
nırken, mısır ve çeltik üretiminde rekor kırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye’nin 2010 yılı bitkisel üre-
timine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. TÜİK’in Mart 2011’de açıkla-
dığı verilere göre; tarımsal üretimde geçen yıl genel olarak düşüş 
yaşayan Türkiye, mısır ve çeltik üretiminde ise rekor kırdı. TÜİK’in 
verilerine göre; 2009 yılında 59 milyon 875 bin ton olan izlenen 
toplam bitkisel üretim, geçen yıl yüzde 1,3 artış ile 60 milyon 667 
bin ton düzeyinde gerçekleşti. Toplam bitkisel üretimin yaklaşık 
yüzde 54’ünü oluşturan tahılların üretimi ise yüzde 2,5 azalarak 
33,5 milyon tondan 32 milyon 748,5 bin tona geriledi.

Geçen yıl buğday üretimi yüzde 4,6 azalarak 19 milyon 660 bin 
tona düşerken, mısır üretimi yüzde 1,4 artış ile 4 milyon 310 bin 
ton ile rekor düzeye ulaştı. Aynı şekilde çeltik üretimi de önceki yıla 
göre yüzde 14,7 artarak 750 bin tondan 860 bin tona çıktı. TÜİK, ilk 
tahmininde, 875 bin ton çeltik üretim tahmininde bulunmuştu. İlk 
tahmine göre daha düşük bir üretim gerçekleşmesine karşın Tür-
kiye, üretimi hızla artırarak, iç tüketimin önemli bölümünü karşı-
lama aşamasına geldi. Geçen yıl, arpa üretimi yüzde 0,8 azalarak 
7 milyon 240 bin tona düşerken, kuru baklagil üretimi de genel 
olarak arttı. Nohut üretimi yüzde 5,7 azalarak 530,6 bin tona, yeşil 
mercimek üretimi yüzde 6,4 azalarak 25 bin 400 tona düşerken, 
kuru fasulye üretimi yüzde 17,4 artarak 212 bin 758 tona, kırmızı 
mercimek üretimi yüzde 53,4 artarak 422 bin tona yükseldi.

Turkey Statistical Institute explained the precise 
results regarding vegetable production of 2010. 
While Turkey generally experienced a fall in the 
agricultural production last year, it broke a record 
in corn and rice production. 

Turkey Statistical Institution (TSI) explained the precise results re-
garding vegetable production of 2010. According to the data that 
were explained by Turkey Statistical Institution in March 2011, 
Turkey which generally experienced a fall in agricultural produc-
tion last year broke a record in corn and rice production. 

According to the data of Turkey Statistical Institution, monitored 
total vegetable production that was 59 million 875 thousand 
tone in 2009 occurred in 60 million 667 thousand tone level with 
1,3 percent increase last year. Cereal production constituting 
about 54 percent of total vegetable production regressed from 
33,5 million tone to 32 million 748,5 thousand tone decreasing 
2,5 percent.   While wheat production decreased to 19 million 660 
thousand tone declining 4,6 percent last year, corn production 
reached peak level with 4 million 310 thousand tone increasing 
1,4 percent. In the same way, rice production increased 14,7 per-
cent n comparison to the previous year and rose from 750 thou-
sand tone to 860 thousand tone.

Turkey Statistical Institution estimated 875 thousand tone 
rice production in its first estimation. Although lower es-
timation occurred compared to first estimation, Turkey 
came to a position for meeting the important part of inter-
nal consumption increasing the production speedily.  Last 
year barley production decreased to 7 million 240 thou-
sand tone declining 0,8 percent and legume production 
increased generally.  While chickpea production decreased 
to 530,6 thousand tone declining 5,7 percent and green len-
til production decreased to 25 thousand 400 tone declining 
6,4 percent, white bean production reached to 212 thou-
sand 758 tone increasing 17,4 percent, red lentil production 
reached to 422 thousand tone increasing 53,4 percent. 
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 21. yüzyılın sa-
dece enerji kaynaklarının etrafında değil, tarım 
ve su kaynaklarının etrafında şekilleneceğini, bu 
alanlarda başarılı olan ülkelerin ekonomik ve siya-
si olarak da güçlü olacağını söyledi. 

TOBB bünyesindeki Gıda Sanayi ve İçecek Sanayi meclisleri tara-
fından düzenlenen “Biyogüvenlik Kanunu, Uygulamaları ve Sektö-
re Etkileri” konulu çalıştayın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretim ve gıdanın önemine işaret ederek, 
Çin ve petrol zengini birçok gıda ithalatçısı ülkenin, Ukrayna’da, 
Afrika’da, Avustralya’da uzun vadeli topraklar kiralayarak üretim 
yapma yoluna gittiğine dikkat çekti. 

Dünya nüfusuna yılda ortalama 70 milyon kişinin eklendiğini ha-
tırlatan Hisarcıklıoğlu, biyoyakıt üretiminin de artmasıyla tarımsal 
ürünlere olan talebin nüfustan bağımsız olarak hızla yükseldiğini 
vurguladı. 

ABD’nin biyoyakıt için tükettiği tahıl miktarının son birkaç yıl için-
de 19 milyon tondan 36 milyon tona çıktığını kaydeden Hisarcıklı-
oğlu, bunun gıda fiyatlarını da olumsuz etkilediğini belirtti. 

TARIMSAL ÜRÜN TALEBİ % 70 ARTACAK
“Gıda fiyatları ile enerji fiyatları at başı gidiyor. Enerji fiyatlarındaki 
artış da tahıl fiyatlarını yükseltiyor. Gıda fiyatlarındaki artış ise kü-
resel eşitsizlikleri artırıyor. Fakir ülkeler gelirlerinin daha büyük bir 
bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kalıyor.” diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, dünya nüfusunun 2050’ye kadar 3’te bir oranında 
artacağını, bu dönemde tarımsal ürün talebinin yüzde 70 artması-
nın beklendiğini vurguladı. 

Su kaynaklarındaki azalmanın tarımsal üretimi olumsuz etkiledi-
ğine de işaret eden Hisarcıklıoğlu, biyoyakıt üretimi yanında, orta 
sınıfın genişlemesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniy-
le tarımsal üretimin nüfus artışından bağımsız olarak artırılması 
gerektiğini, bunun da ancak daha fazla yatırım, verimi yükseltmek 
ve biyoteknoloji ile yapılabileceğini söyledi. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Chairman of Union of Cham-
ber and Commodity Exchanges said that 21th cen-
tury will shape not only around energy sources 
but also agriculture and water sources and coun-
tries being successful in these fields will be power-
ful economically and politically. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Chairman of Union of Chamber and Commod-
ity Exchanges who spoke at the opening of workshop themed 
“Biosafety Law, Implementations and Effects on Sector” organized 
by Council of Food Industry and Drink Industry within the body of 
Union of Chamber and Commodity Exchanges pointed the impor-
tance of agricultural production and food and draw attention that 
China and many oil-rich food importers hire long-term lands in 
Ukraine, Africa and Australia and go to production. Hisarcıklıoğlu 
reminded that average 70 million people are added to the world 
population per year and emphasized that demand for agricultural 
products is raising speedily independently of population with the 
increase in bio-fuel products. Hisarcıklıoğlu recorded that cereal 
amount consumed by ISA for bio-fuel increased from 19 million 
tones to 36 million tones in the last few years and this situation 
affects the food prices negatively. 

AGRICULTURAL PRODUCT DEMAND WILL
INCREASE 70 % 
Hisarcıklıoğlu, Chairman of Union of Chamber and Commodity Ex-
changes said that “Food prices and energy prices match. Increase 
in energy prices raises the cereal prices. Increase in food prices 
raises global inequalities. Poor countries must allocate large part 
of its income for food” and emphasized that world population will 
increase in rate of one third until 2050 and it is expected that de-
mand for agricultural product will increase 70 percent in this pe-
riod. Hisarcıklıoğlu pointed out that decrease in water resources 
affected the agricultural production negatively and agricultural 
production should be increased independent from population 
increase besides bio-fuel production due to expansion of middle 
class and change of nutrition habits and this could only be done 
with more investment, increasing of yield and biotechnology. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in 
Temmuz ayının başında açıkladığı hububat fiyat-
ları, üreticileri tatmin etmedi. Bazı bölgelerde üre-
ticiler fiyatların artması için ürünlerini bekletirken, 
bazı bölgelerde tüccarların verdiği fiyat üreticileri 
cezbetmeyi başardı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısın-
da, hububat alım fiyatlarını açıkladı. Eker, müdahale alım fiyatı 
olarak; 2011’de protein oranı yüzde 11,5-12 olan Anadolu kırmızısı 
sert ekmeklik buğday için ton başına Temmuz ve Ağustos ayların-
da 605 lira, Eylül’de 610, Ekim’de 615 lira, Kasım’da 620 lira ödene-
ceğini bildirdi.  

Bakan Eker, alım fiyatı dışında ayrıca ton başına 115 liralık prim ve 
destek sağlanacağını, toplam ödemenin Temmuz ve Ağustos ay-
ları için ton başına 720 lirayı bulacağını, buğdayda protein oranı 
arttıkça müdahale alım fiyatının da yüzde 1-3 artacağını kaydetti.

Toplantıda TMO’ya yönelen ürünün tamamının satın alınacağını, 
hazırlıkların tamamladığını bildiren Mehdi Eker, satış fiyatlarını da 
belirlediklerini, satışlara 1 Kasım’da başlanacağını ve satış fiyatının 
1 Kasım’dan itibaren ton başına 720 lira, 1 Aralık 2011’den itibaren 
ise ton başına 725 lira olacağını söyledi.

KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, konuyla ilgili açık-
lamasında şu bilgileri verdi; “Bu yıl ilk kez fiziksel analiz yanında 
kimyasal analize göre fiyatlandırma ve depolama yapılacak, alım 
dönemi sonunda satışlar başladığında tüccar ve sanayicinin, iste-
diği protein oranında ürün bulabilmesi sağlanacak.”  Protein oranı 
yüzde 12’nin üzerinde olan buğdaya önceki yıllara göre yüzde 1-3 
arasında ilave fiyat da vereceklerini açıklayan Eker, bu uygulama-
nın kaliteli üretimi teşvik açısından çok önemli olduğunu belirtti. 

Grain prices which were explained by Mehdi Eker 
Minister of Food, Agriculture and Livestock in the 
beginning of June did not satisfy the producers. 
While producers were holding back their prod-
ucts for the increase of prices in some regions, 
price given by merchants achieved to draw atten-
tion of producers in some regions. 

Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock, ex-
plained the grain purchasing prices in press conference orga-
nized in General Directorate of Soil Products Office (TMO). Eker 
stated that for per tone of Anatolian red buck bread wheat 
whose protein rate in 11,5-12 percent in 2011 will be paid 605 
liras in June and August, 610 liras in September, 615 liras in Octo-
ber and 620 liras in November as intervention purchasing price.   
Minister Eker also recorded that 115 liras premium and support 
will be provided per tone apart from purchasing price, total pay-
ment will be 720 liras per tone within June and August, interven-
tion purchasing price will increase 1-3 percent as protein rate in 
wheat increases.  In the press conference, Mehdi Eker stated that 
all of products directed to Soil Products Office will be purchased 
and preparation have been completed and said that sales prices 
were determined, sales will be started on 1 November and sale 
price will be 720 liras per tone as of 1 November and 725 liras per 
tone as of 1 December 2011. 

IT WILL PROMOTE THE QUALIFIED PRODUCTION 
Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock, gave 
the followings information in his statement regarding the issue; 
“According to the chemical analysis, pricing and storage will be 
performed this year for the first time besides physical analysis, it 
will be allowed for merchant and industrialist to find the prod-
ucts having desired protein rate when sales start at the end of 
purchasing term.” Eker explained that they will give additional 
price between 1-3 percent for the wheat whose protein rate in 
above 12 percent compared to previous years and this applica-
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Geçen yıl müdahale alım ve satış fiyatlarıyla uygulanacak politika-
ları 2 Haziran’da açıkladıklarını hatırlatan Eker, bu yıl ise dünyadaki 
gelişmeler ve iklimsel koşulların etkisiyle hasadın geç başlaması 
nedeniyle piyasaları izlediklerini, üreticinin aleyhine bir durumun 
meydana gelmemesi için müdahale etmediklerini dile getirdi.

Alım fiyatları belirlenirken; üretim miktarı, geçen yılın fiyatları, ma-
liyetler, enflasyon oranı, refah payı ve üretimin sürdürülebilirliği 
gibi hususların dikkate alındığını anlatan Bakan Eker, buna göre 
2010 yılında 550 TL/ton olarak açıklanmış olan müdahale alım fi-
yatına ilave olarak 50 lira ton başına prim verdiklerini, diğer des-
teklerle birlikte bu rakamın 100 lirayı aştığını hatırlattı.

ELBİSTAN’DA FİYATLAR ÇİFTÇİLERİ
BEKLEMEYE YöNELTTİ
Hükümetin bu yıl buğday için en az 650 liralık fiyat açıklamasını 
bekleyen bazı üreticiler, açıklanan alım fiyatlarından memnun kal-
madı. Tüccarların verdiği fiyatı da beğenmeyen üreticiler, fiyatların 
artması için ürünlerini bekletmeyi tercih ediyor.Fiyatlar açıklama-
dan önce bir açıklama yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet 
Ali Bulut, “Serbest piyasada arpa tonu 425 ile 440 lira arasında satı-
lırken buğday ise 580 ile 600 lira arasında alıcı buluyor. 

Biz çiftçiler olarak bu hasat döneminde buğday için en az 650 TL 
fiyat bekliyoruz. Arpa da ise fiyat 450 liranın altında kalmamalıdır. 
Bizim yaptığımız hesaplara göre, sadece mazot fiyatı geçen yıl ki 
fiyatlara göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Yine gübrede de 
tablo aynı. Yapılan hesaba göre buğday fiyatı tonu 700-750 lira ol-
malıdır. Ancak bu şekilde çiftçi zarar etmeden hububat dönemini 
kapatır.” görüşünü dile getirmişti. 

Hükümetin açıkladığı buğdayda 605 kuruşluk fiyatın çiftçileri 
olumsuz etkilediğini ifade eden Elbistanlı çiftçiler, tüccarın bu ra-
kamı baz alarak fiyatları daha da düşürdüğünü ve 520 kuruştan 
alım yaptığını iddia etti. Tüccar ise kendilerine gelen ürünü geri 
çevirmek istemediklerini aktarıyor. Hasadın bitme aşamasına gel-
mesine rağmen pazara getirilen ürün miktarının az olduğunu be-
lirten tüccarlar, bunun için bekleyeceklerini açıkladılar. 

ÇUKUROVA’DA TÜCCAR BUĞDAYA 670 TL VERİYOR
TMO’da buğday alım fiyatı ton başına 605 TL ancak tüccar, 
Çukurova’daki üreticinin elindeki buğdayı 670 TL’den satın aldı.
Hükümetin açıkladığı rakamla üreticinin beklentisi arasında 125 
TL fiyat farkı olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) Adana Şube Başkanı Şahin Yeter, “Buğday alım fiyatları açık-
lanmadan önce hükümete uyarıda bulunup; ‘Üreticiyi tüccarın in-
safına bırakmayın’ diye uyarmıştık. 

Ancak görünen o ki, tüccar hükümetten daha insaflı çıktı. Bugün 
Çukurova’da buğdayın tonu 670 TL’den satışa sunuluyor. Bölgede 
hasat süreci tamamlandı ve çiftçinin elinde çok az miktarda buğ-
day kalırken, alım fiyatı da 630 TL’ye düştü. 

Tüm bunların yanında bu yıl çiftçi düşük fiyattan çok fazla rahatsız 
olmadı. Bölgemiz açısından oldukça verimli bir yıl geçti. Bölgemiz-
de çiftçinin kaybı yok denilecek kadar az. Devletin açıkladığı fiya-
tın üzerinde satış yaptı.” diye konuştu.

tion is very important for the promotion of qualified production. 
Eker who reminded the policies to be applied with intervention 
purchasing and sale prices of last year on 2 June stated that they 
are following the markets due to the late harvest with the effect 
of developments and climatic conditions in the world this year 
and they do not intervene in order not to occur any situation 
to the detriment of producer. Minister Eker explained that sev-
eral matters were taken into consideration such as production 
amount, prices of last year, costs, inflation rate, welfare share and 
sustainability of production while purchasing prices were being 
determined and reminded that they give 50 liras premium per 
tone in addition to the intervention purchasing price which was 
explained as 550 Turkish Liras/tones in 2010 and this figure ex-
ceeded 100 liras together with other supports. 

IN ELBISTAN PRICES DIRECTED FARMERS TO WAIT 
Some producers who were waiting to be explained the price as 
minimum 650 liras for wheat by government this year did not 
satisfy the purchasing prices explained. Producers who do not 
like the prices given by merchants prefer to keep their products 
for the increase of prices. Elbistan Chamber of Agriculture Presi-
dent Memet Ali Bulut who made a statement previous to the 
announcement of price said “While barley tone is sold between 
425 and 440 liras in free market, wheat finds buyers between 
580 and 600 liras. As farmers we are waiting minimum 650 TL for 
wheat in this harvest period. Barley’s price should not fall under 
450 liras. According to our calculations, only fuel prices showed 
increase in the rate of 21 percent compared to last year’s prices. 
Again table of fertilizer is same. According to the calculation, 
wheat price tone should be 700-750 liras. Only in this situation 
farmer closes the grain period without any loss.”  Elbistan farm-
ers stated that 605 kurus price of wheat which was explained by 
Government affected the farmers negatively and they claimed 
that merchant decreased the prices by taking this figure as a 
base and purchased over 520 kurus and merchant does not want 
to refuse the product coming to them. Merchants explained that 
although harvest is about to finish, product amount brought to 
the bazaar is small and they will wait for this. 

MERCHANT GIVES 670 TL FOR THE WHEAT 
IN CUKUROVA
Wheat purchasing price is 605 TL per tone in Soil Products Office 
however merchant purchased the wheat which is in possession 
of producer in Çukurova over 670 TL.  Şahin Yeter, Adana Branch 
President of Agriculture Engineers Chamber (ZMO) drew atten-
tion that 125 TL price difference is available between figure ex-
plained by government and expectation of producer and said 
“We warned the government previous to the announcement 
of wheat purchasing prices saying ‘Do not leave the producer 
to the mercy of merchant’. But it seems that merchant is more 
merciful than government. Today tone of wheat is sold in 670 TL 
in Çukurova. Harvest process was completed in the region and 
very few wheat left in the possession of farmer, its purchasing 
price fell 630 TL. Besides all these farmer was not disturbed from 
low price this year. Highly productive year passed in terms of our 
region. Farmer has scarcely any loss in our region. He made sale 
over the price explained by government.” 
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Türkiye’nin önde gelen makarna ve bakliyat markası Arbella, 
AB’nin, Türkiye’den makarna ithalatına getirdiği kotaları kaldırma-
sı halinde dünya makarna ihracatında ilk sıraya yerleşebilir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ar Şirketler Grubu CEO’su Hüse-
yin Arslan, dünya makarna üretiminde İtalyan Barilla’dan sonra 
ikinci sırada yer aldıklarını ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygu-
ladığı makarna ihracat kotası nedeniyle liderlik koltuğuna otura-
madıklarını söyledi.  AB ülkelerinin Türkiye’den makarna ithalatına 
20 bin tonluk kota uyguladığını dile getiren Arslan, şunları dile 
getirdi; “Sadece bizim üretim potansiyelimiz bu rakamın üzerinde. 
Kotaların kaldırılması konusunda başvuruda bulunduk. Kota kal-
karsa dünyaya 1 milyon ton, cirosal değerle 800 milyon dolarlık 
makarna ihracatı yapabiliriz.” Avrupa’da fabrika alma görüşmele-
rinin de sürdüğünü dile getiren Hüseyin Arslan, “Tesis de kurabili-
riz. Avrupa’da daha etkin olmayı hedefliyoruz. Arbella, 105 ülkede 
tescilli” dedi. 

Arbella, a leading macaroni and legume brand of Turkey, can take 
place on the top in world macaroni export in the event that EU 
removes the quotas in macaroni import in Turkey.

Hüseyin Arslan, CEO of Ar Corporate Groups making a statement 
regarding the issue said that they take place on the second rank 
in macaroni production following Italian Barilla and they could sit 
the leadership seat due to macaroni export quota in Turkey appli-
ed by European Union.  Arslan mentioned that EU countries apply 
20 thousand tones quota in macaroni import from Turkey and 
expressed “Only our production potential is over this figure. We 
applied fort he removing of quotas. If quota is removed, we could 
make macaroni export to the world for 800 million dollars with 
1 million tone turnover values.” Hüseyin Arslan mentioned that 
they consider buying a plant in Europe and said “We could also 
establish a facility. We aim to be more active in Europe. Arbella is a 
registered brand in 105 countries.”      
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Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’deki aşırı yağışla-
rın özellikle mercimek ve nohutta sorunlara neden 
olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlere yazılı bir açıklama yapan Ulusal Baklagil Kon-
seyi Başkanı Mahmut Arslan, aşırı yağışların özellikle mercimek ve 
nohutta sorunlara neden olduğunu belirterek, mercimek rekolte-
sinde bu yıl yüzde 35’lere varan zarar oluştuğunu bildirdi. Arslan, 
açıklamasında; bahar aylarında yağışların mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesinin mercimeğin kalitesine ve bitki boyunun 
uzamasını olumlu yönde etkilediğini, ancak yağışların devam et-
mesinin boyu uzayan bitkinin toprağa yapışmasına, mercimeğin 
suda kalarak çürümesine neden olduğunu açıkladı.  “Aşırı yağışlar 
özellikle mercimek ve nohutta sorunlara neden oldu. Mercimek 
rekoltesinde bu yıl yüzde 35’lere varan zarar oluştu.” diyen Kon-
sey Başkanı Arslan, rekolte kaybı nedeniyle bu yıl yetişecek kırmızı 
mercimeğin ancak iç piyasanın talebini karşılayacak durumda ol-
duğunu, ihracat için dahilde işleme rejimi kapsamında dışarıdan 
ürün getirilmesi gerektiğini savundu. 

GEÇEN SEZON DÜNYA PİYASASI
Açıklamasında geçen yıl dünya piyasasındaki duruma değinen 
Arslan, şunları dile getirdi; “Kilosu bir lira olan mercimek 1,25 
TL’den satılmaya başlandı. Geçen yıl özellikle Kuzey Amerika’da 
yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle tarımsal ürün piyasaları olum-
suz yönde etkilendi. Zamanından sonra ve yoğun olarak yağan ya-
ğışlar bu ülkelerde yetişen ürünlerin kalitesinde ve veriminde dü-
şüşlere neden oldu. Kuzey Amerika ülkelerinde normal dönemde 
Ağustos ayında gerçekleşen hasat Eylül sonuna sarktı. Bu nedenle 
dünya baklagil piyasaları olumsuz yönde etkilendi. Ürünün piya-
saya girmesinde yaşanan gecikme nedeniyle fiyatlar yüksek sey-
retti. Dünyada tarımsal ürünlerin içinde hububat, bakliyat ve yağlı 
tohumlarda anormal fiyat dalgalanmaları oluştu. Tarımsal ürün 
fiyatlarının yükselmesi bu sektörde yer alan ihracatçıların sorun 
yaşamasına neden oldu.” Geçen sezon olumsuz hava şartlarının da 
etkisiyle dünyada bir gıda krizi yaşandığını hatırlatan Arslan, dün-
ya gıda stokları tehlikeli seviyelerde olduğu için fiyatların anormal 
derecede arttığını vurguladı.

Mahmut Arslan, President of National Legume 
Council, stated in his written statement that ex-
cessive precipitation caused problem in particu-
larly lentil and pea in Turkey. 

In the past few days, Mahmut Arslan, President of National Le-
gume Council, stated in his written statement that excessive pre-
cipitation caused problem in particularly lentil and pea in Turkey 
and notified that about 35% loss occurred in lentil crop this year.
In his statement, Arslan explained that rains being above seasonal 
norms in spring months affected the quality of lentil and length 
of plants positively however continuity of rains caused for plant 
whose length increased to stick to soil and rotting of lentil stay-
ing in water.Council President Arslan said “Excessive rains led to 
problems in lentil and pea. About 35% loss occurred in lentil crop 
this year” and supported that red lentil which will grow this year 
could only meet demand of domestic market due to crop loss and 
bringing product from foreign is required within the inward pro-
cessing regime for export. 

LAST SEASON’S WORLD MARKET 
Arslan mentioning about the situation in world market last year 
in his statement said “Lentil whose kilo is 1,00 TL has been started 
to be sold in 1,25 TL. Agricultural product markets were affected 
negatively due to seasonal problems experienced in particularly 
North America last year. Rains after its time and dense rains led to 
decreases in quality and yield of crops growing in these countries. 
Harvest occurred in August hanged to the end of September. For 
this reason world legume markets were affected negatively. Prices 
were high due to the delay experienced in entering the crop to 
market. Abnormal price fluctuations occurred in grains, legume 
and oily seed among the agricultural crops in the world. 

Increasing the agricultural crop prices led to problem for exports 
included in this sector.” Arslan recommended the food crisis ex-
perienced in the world with the effect of unfavorable weather 
conditions last season and emphasized that prices increased in 
abnormal degree due to food stocks are in dangerous levels in 
the world.
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İHRACAT İÇİN DIŞARDAN ÜRÜN TEDARİKİ GEREKİYOR
Türkiye’nin bu krizden dünya ülkelerine göre daha az etkilendiği-
ne işaret eden Arslan, şunları ekledi; “Özellikle mercimekte dün-
yanın ilk hasadı yapılan Türk mercimeği turfanda olarak da tabir 
edildiği için dünya piyasasında yüksek fiyatlarla alıcı buluyordu. 
Ancak bu yıl, aşırı yağışlar nedeniyle Güneydoğu Anadolu’da 10 
Mayıs’ta başlaması gereken hasat 30 Mayıs’ta, Diyarbakır’da ise 20 
Haziran’da başladı. Bu yıl ekim alanları artmasına karşın aşırı yağış-
tan dolayı ciddi ölçüde verim kaybı ve hasar yaşandı. 

Bu durum tüm bakliyat gruplarında dünya üretiminde ilk 5 içeri-
sinde yer alan Türkiye’nin ihracatına da olumsuz yansıyacaktır. Ülke 
toplam ihracatımızın yüzde 3,62’sini karşılayan hububat, bakliyat 
ve yağlı tohumlar sektörünün ihracatının düşmemesi, ihracatçıla-
rımızın mevcut pazarlarını koruyabilmesi için dahilde işleme reji-
mi kapsamında ürün tedarik etmesi gerekmektedir.”

CROP SUPPLY REQUIRES FROM FOREIGN FOR EXPORT
Arslan who pointed that Turkey less affected from this crisis com-
pared to world countries and added these statements; “Since 
Turkish lentil whose first harvest of the world was performed in 
particularly lentil is interpreted as early grown, it found buyers in 
high prices in world market. However due to excessive rains this 
year, harvest which requires starting on 10 may in Southeast-
ern Anatolia started on 30 May and on 20 June in Diyarbakır. Al-
though cultivation areas increased this year, serious yield loss and 
loss were experienced due to excessive rains. This case will reflect 
to the export of Turkey which is included in the first 5 countries 
among all legume groups in world production. Export of grain, 
legume and oily seed sector which meet 3,62 percentage of coun-
try total export should not decrease and supplying crop requires 
within inward processing regime for protecting the available mar-
kets of our exporters.”

Hububat ithalatının bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılı 
geride bırakarak 1 milyar 122 milyon dolara ulaş-
ması, TBMM gündemine taşındı.

Hububat ithalatında son yılların en yüksek düzeyine ulaşılması, 
TBMM gündemine taşındı. CHP Mersin Milletvekili ve Meclis Ta-
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Vahap Seçer, ithalattaki 
artışın nedenlerini ve yurt içi üretimi teşvik için yapılan çalışmaları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e sordu.  

Türkiye’nin 2010 yılında 1 milyar 56 milyon dolar olan hububat it-
halatı, bu yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyar 122 milyon dolara 
ulaştı. Hububattaki ithalat artışın yüzde 152’leri bulması üzerine 
CHP Mersin Milletvekili ve Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komis-
yonu üyesi Vahap Seçer, ithalattaki artışa dikkat çeken yazılı soru 
önergesi hazırladı. 

Seçer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in yanıtlaması 
talebiyle hazırladığı önergesinde, ithalatı gerçekleştirilen hububat 
çeşitlerinin ve miktarının açıklanmasını istedi. İthalattaki artışın 
sebebinin kamuoyuna açıklanmasını isteyen Seçer, “İthali gerçek-
leştirilen hububatın ne kadarı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsa-
mındadır?” diye sordu. 

Seçer ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ithal edilen 
hububat çerçevesinde yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla ne 
gibi çalışmalar yaptığını da açıklamasını istedi.

Increasing of grain import to 1 billion 122 million 
dollars in the first 5 months of this year leaving 
the last year behind was brought up to the agen-
da of Turkish Grand National Assembly.
 
Reaching to top level of recent years in grain import was brought 
up to the agenda of Turkish Grand National Assembly. Vahap 
Seçer, Mersin Deputy and member of Assembly Agriculture, For-
estry and Rural Affairs Commission asked the reasons of increase 
in import and works made for in-country production incentive 
to Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock.
Grain import of Turkey which was 1 billion 56 million dollars in 
2010 reached to 1 billion 122 million dollars in the first 5 months 
of this year. Upon the increase of grain import to about 152 
percent, Vahap Seçer, CHP (Republican People’s Party) Mersin 
Deputy and member of Assembly Agriculture, Forestry and Rural 
Affairs Commission prepared a parliamentary question drawing 
the attention to the increase in import. In Seçer’s parliamentary 
question which he prepared fort he purpose of being answered 
by Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock, he 
wanted to be explained the grain kinds and amount whose im-
port was performed. Seçer who wanted to be explained the rea-
son of increase in import asked saying “How much grain whose 
import was performed are in the scope of Inward Processing 
Regime (IPR)?”. Also Seçer wanted to be explained what sort of 
works were done for the purpose of incenting the in-country 
production within the framework of imported grain by Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock. 



45

Un sanayicileri ve sektörün önde gelen tedarikçi-
leri, Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği’nin 
“Buğday Piyasalarında Son Dakika” konulu geniş-
letilmiş sektör toplantısında bir araya geldiler.

“Buğday piyasalarında son dakika” konulu genişletilmiş sektör 
toplantısı, Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğin-
de, 17-19 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Marmara Bölgesi Un Sana-
yicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Öztürk, sektördeki 
atıl kapasiteye vurguda bulundu. Daha önce yapılan Arama Kon-
feransında da özellikle bu konu üzerinde durulduğunu hatırlatan 
Öztürk, şunları dile getirdi; “Bölgemizde ve ülke genelinde mevcut 
kapasiteler yetmiyormuş gibi hala üzerine yeni fabrikalar inşa edi-
liyor, kapasiteler arttırılıyor.

Ülkemizin değerlerini, milli servetlerini heba etmektense, bizim sa-
natımız elimizdeki mevcut kapasiteleri kullanılabilir hale getirerek 
kaybetmeye değil, kazanmaya çalışmak olmalıdır.” Konuşmasının 
devamında un ihracatının ciddi olarak desteklenmesi gerektiği-
ne de değinen Seçkin Öztürk, “Ancak bu yapılırken ihracat önce-
si ithalat, AB kota dağılımındaki hakkaniyetsizlik yapılmamalıdır” 
dedi. 

Toplantı, TUSAF Başkanı Erhan Özmen ve TMO Genel Müdür Yar-
dımcısı Kayhan Ünal’ın konuşmalarıyla devam etti. İlk oturumda 
konuşan MBUSD Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özdoyuran, Marma-
ra Bölgesi’nin buğday üretimindeki ve lojistikteki gelişimi hakkın-
da bilgi verdi. Özdoyuran’ın ardından söz alan APK İnform yetkilisi 
Svetlana Sinkovskaya, Rusya buğday piyasası ve Doruk Marmara 
Genel Müdürü Gürsel Erbap ise tahılın dünü, bugünü, yarını konu-
lu birer konuşma yaptı. Toplantının ilk oturumu Noble Hammadde 
yetkilisi Farid Abdullayev’un 2011 buğday piyasaları konusunda 
yaptığı konuşmayla noktalandı.  Tüm bölge dernek başkanlarının 
bölgelerinden verdikleri buğday hasat bilgileriyle başlayan top-
lantının ikinci oturumu, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla 
sona erdi. Yoğun katılım ve yoğun gündemle gerçekleşen toplantı, 
eşsiz boğaz manzarası eşliğindeki akşam yemeği ile noktalandı. 

Flour industrialists and major suppliers in the sec-
tor came together in extended sector meeting of 
Marmara Region Flour Industrialists Association 
themed “”Last Minute in Wheat Markets”. 

Extended sector meeting themed “Last minute in wheat markets” 
was held in Istanbul Cevahir Hotel between the dates of 17-19 
June 2011 under the home ownership of Marmara Region Flour 
Industrialists Association. 
Seçkin Öztürk, Chairman of Executive Board of Marmara Region 
Flour Industrialists Association made an opening speech and 
stressed the unutilized capacity in the sector. Öztürk who remin-
ded that particularly this issue was emphasized in the previous 
Search Conference and said “As is available capacities are not eno-
ugh in our region and across the country, new plants are being 
constructed still, capacities are being increased. Our art should try 
to gain our country’s values and national wealth not to loss by ma-
king available capacities what we have usable not wasting them.”
Seçkin Öztürk who mentioned that flour export should be sup-
ported seriously later on his speech said “However while this is 
being made, unjust in pre-export import, EU quota distribution 
should not be made.”
Meeting continued with the speeches of Erhan Özmen, Chair-
man of Turkey Flour Industrialists Federation and Kayhan Ünal, 
Vice General Manager of Soil Products Office. Serdar Özdoyuran, 
Member of Executive Board of Marmara Region Flour Industria-
lists Association who spoke in the first session gave information 
about development in wheat production and logistics of Marma-
ra Region. Following Özdoyuran, Svetlana Sinkovskaya, represen-
tative of APK Inform who began to speak made a speech themed 
Russia wheat market and Gürsel Erbap, General Manager of Doruk 
Marmara made a speech themed yesterday, today and tomorrow 
of grain. The first session of meeting was finished with speech of 
Farid Abdullayev, representative of Noble Raw Material regarding 
2011 wheat markets. 
The second session of meeting started with wheat harvest infor-
mation given by all region presidents of associations in their re-
gions was ended with answer of questions of participants.  Me-
eting which occurred with broad participation and busy agenda 
finished with dinner accompanied with unique Bosporus view.  



46

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çevik, TMO’nun proteine dayalı alım sis-
temine geçmesi ile yüksek kalitede buğday üre-
timinde önemli artışlar olacağını ve kalite amaçlı 
ithalat ihtiyacının ortadan kalkacağını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2011 buğday alımlarında ilk defa 
proteine dayalı alım sistemine geçmesi ile ilgili basına bir açıklama 
yapan Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Çevik, bu uygulama ile sanayicinin yıl boyu istediği kalitede ürünü 
bulabileceğini, birkaç yıl içinde yüksek kalitede buğday üretimin-
de önemli artışlar olacağını ve kalite amaçlı ithalat ihtiyacının or-
tadan kalkacağını söyledi.

TMO’nun 2011 buğday alımlarında ilk defa proteine dayalı alım 
sistemine geçtiğini ve tüm alım merkezlerinin bu analiz cihazlarıy-
la donatıldığını söyleyen Çevik, “Bu yeni uygulama ile sanayici yıl 
boyu istediği kalitede ürünü bulabilecek, üretici ise yüksek prote-
in oranında yapacağı üretimin fiyat avantajından yararlanmak için 
yeni arayışlara girecektir. 

Birkaç yıl içinde yüksek kalitede buğday üretiminde önemli artış-
lar olacak ve kalite amaçlı ithalat ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Buna 
bağlı olarak un sanayisinin ihracata dönük yatırım ve stratejilerin-
de de önemli ilerlemeler sağlanacak, ülkeye önemli bir katma de-
ğer sağlanacaktır.” dedi.

Türkiye’de buğday üretiminin miktar açısından yeterli seviyede 
olduğunu ancak bazı yıllarda kalitede düşüşler yaşanabildiğini 
söyleyen Mustafa Çevik, şunları vurguladı; “Kaliteli üretimin geliş-
tirilmesi için üreticilerimizin sertifikalı tohumluk kullanımı, güb-
releme, mücadele ve diğer üretim teknikleri konularında gerekli 
hassasiyeti göstermeleri zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda 
TMO’nun alım baremlerini üreticilerimizi kaliteli üretime teşvik 
edecek şekilde düzenlemiş olması son derece olumlu bir gelişme 
olup, üreticilerimizin kaliteli ürün üretimi çabasına diğer tarım 
paydaşlarının da katkı sağlaması gerekmektedir.”

Mustafa Çevik, Executive Board Chairman of Natio-
nal Grain Council said that there will be important 
increases in high qualified wheat production and 
need for quality purposed import will be removed 
with start of purchasing system based on protein 
by Soil Products Office. 

Mustafa Çevik, Executive Board Chairman of National Grain Co-
uncil made a statement to the press regarding the new and first 
purchasing system based on protein in wheat purchases of 2011 
by Soil Products Office (TMO) and said that industrialist will find 
the product in desired quality through the year with this appli-
cation, there will be important increases in high qualified wheat 
production within several years and need for quality purposed 
import will be removed.

Çevik said that Soil Products Office passed to a purchasing system 
based on protein firstly in wheat purchases of 2011 and all purc-
hasing centers were equipped with these analysis equipments 
and said “Industrialist will find the product in desired quality thro-
ugh the year with this new application, producer will begin new 
searches for utilizing from price advantage of production which 
it will make in high protein rate. Within a few year, there will be 
important increases in high qualified wheat production and need 
for quality purposed import will be removed. In parallel with this, 
important improvement will be provided in investment and stra-
tegies of flour industry for exportation and important added va-
lue will be provided in the country.” Mustafa Çevik said that wheat 
production is in adequate level in Turkey but falls could be expe-
rienced in quality in some years and underlined; “Our producers 
must show necessary sensitivity in certified seed use, fertilizati-
on, struggle and other production techniques for improving the 
qualified production. In this scope Soil Products Office arranged 
purchase salary scales in a way to encourage our producers to the 
qualified production and this is a very positive development, out 
other partners should contribute to the qualified product produc-
tion effort of our producers.”
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Geçen sezon Rusya’daki verim kaybının etkisiyle
29 milyon ton azalan dünya buğday üretiminde 
ivme artışa döndü. Dünya buğday üretiminin, 
Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, bir ön-
ceki sezona göre 23 milyon ton artışla 674 milyon 
tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz sezon olumsuz hava şartlarına bağlı olarak özellikle 
Rusya bölgesinde bir önceki sezona göre 29 milyon ton azalan 
dünya buğday rekoltesinin, bu üretim yılında 16 milyon ton art-
tığı tahmin ediliyor.  Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) hu-
bubat üretim ve tüketim tahminine ilişkin hazırladığı 28 Temmuz 
2011 tarihli son raporundan derlenen bilgilere göre, geçen sezon 
Rusya’daki verim kaybının etkisiyle 29 milyon ton azalan dünya 
buğday üretiminde ivme artışa döndü.

Dünya buğday üretiminin, Temmuz 2011/Haziran 2012 dönemin-
de, bir önceki sezona göre 23 milyon ton artışla 674 milyon tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Konsey, özellikle Hindistan ve Çin olmak 
üzere kışlık buğday hasadının hemen hemen tamamlandığı birçok 
ülkede üretim öngörülerinde yukarı doğru revizyonların, AB’nin 
rekolte öngörülerinde yapılan ilave azaltma ve ABD için düşük ra-
kamını fazlasıyla dengelediğini belirtiyor. 

Raporda, son yağmurların AB’nin bazı bölgelerinde yararlı oldu-
ğuna ancak özellikle Fransa ve İngiltere’de olmak üzere bazı böl-
gelerde ürünün kalıcı bir şekilde zarar gördüğüne yer veriliyor.
Aynı dönemlerde dünya buğday tüketiminin ise 19 milyon ton 
yükselişle 676 milyon ton seviyelerine gelmesi bekleniyor. Konsey, 
yüksek mısır fiyatlarının buğdayın yem olarak daha fazla kullanı-
mını teşvik ettiğini ve küresel tüketim toplamının, son 20 yılın en 
yüksek seviyesine yükselmekte olduğunu açıklıyor.

Dünya buğday ticaretinin de geçen döneme göre 3 milyon ton 
artışla 127 milyon tona çıkması bekleniyor. Yakın Doğu Asya, Pasi-
fik Asya ve AB’de artan ithalatların, önümüzdeki yıl dünya buğday 
ticaretini artırması bekleniyor. Üretimdeki artışın tüketimi karşı-
layamaması nedeniyle stoklardaki azalmanın da devam edeceği 
belirtiliyor. Geçen sezon üretimin 651 milyon ton, tüketimin ise 
657 milyon ton olarak gerçekleşmesi sonucu, 192 milyon tona 
gerileyen stokların bu dönemde 190 milyon tona ineceği tahmin 
ediliyor. Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kana-
da, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) buğday stoklarının ise 4 milyon 
azalarak, 63 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.

DÜNYA BUĞDAY PİYASASINDAN AYRINTILAR
IGC’nin 2011/12 sezonuna ilişkin dünya buğday üretim tahminleri 
Haziran ayının ilk haftası yayınlanan rapordan bu yana sürekli bir 
artış eğiliminde. Konsey’in Haziran ayındaki ilk raporunda 663 mil-
yon ton olarak öngörülen dünya buğday üretimi, Haziran ayı so-
nundaki raporda 666 milyon ton olarak güncellendi.  Temmuz’da 
ise 2011/12 sezonuna ilişkin üretim öngörüsü, bir önceki aya göre 
8 milyon ton arttırılarak 674 milyon ton seviyelerine çıkarıldı. Üre-
tim öngörülerindeki bu artış, bir önceki yıla göre dünya buğday 
rekoltesinin 23 milyon ton arttığına işaret ediyor. ABD Tarım Ba-
kanlığı (USDA) verilerinde de benzer bir artış var. USDA, Temmuz 

Acceleration in world wheat production which 
decreased 29 million tons with the effect of yield 
loss in Russia last season turned to increase. It is 
estimated that world wheat production will reach 
to 674 million tons with an increase at 23 milli-
on tons compared to the previous season in July 
2011/June 2012 period. 

It is estimated that world wheat crop which decreased 29 milli-
on tons compared to the previous season particularly in Russia 
region depending upon unfavorable whether conditions in past 
season increased 16 million tons in this production year.  Accor-
ding to information obtained from the last report dated 28 July 
2011 prepared by International Grain Council (IGC) regarding gra-
in production and consumption estimate, acceleration in world 
wheat production which decreased 29 million tons with the effect 
of yield loss in Russia past season turned to increase. 

It is estimated that world wheat production will reach 674 million 
tons with an increase of 23 million tons compared to the previous 
season in July 2011/June 2012. Council states that upward revisi-
ons in production forecasting in many countries notably India and 
China where winter wheat harvest was almost completed balan-
ced the additional reduction in crop forecasts of EU and low figure 
for USA largely.  

Report states that last rains were beneficial in some regions of EU 
however products were permanently damaged in some regions 
particularly in France and England. It is supposed that world whe-
at consumption will reach the level of 676 million tons with a rise 
at 19 million tons in the same periods. Council explains that high 
corn prices promote the further use of wheat as feed and global 
consumption total is increasing to the highest level of the last 20 
years.

It is expected that world wheat trade will climb to 127 million tons 
with an increase at 3 million tons compared to last term. Increa-
sing imports in Near East Asia, Pacific Asia and EU are supposed to 
increase the world wheat trade in next year. Since increase in pro-
duction does not meet the consumption, it is stated that decline 
in stocks will continue. As a result of realization of production at 
651 million tons and consumption at 657 million tons in last sea-
son, it is estimated that stocks decreased to 192 million tons will 
fall to 190 million tons in this season. It is forecasted that wheat 
stocks of major exporters (EU, USA, Argentina, Australia, Canada, 
Kazakhstan, Russia and Ukraine) will decreased to 63 million tons 
by falling 4 million.

DTEAILS FROM WORLD WHEAT MARKET 
Wheat production estimates of IGC regarding 2011/12 season 
has tended to increase continuously from the report posted in 
the first week of June. World wheat production anticipated as 663 
million tons in the first report of June was updated as 666 million 
tons in the report at the end of June. Production forecast regar-
ding 2011/12 season in July were raised to level of 674 million 
tons increasing 8 million tons compared to the previous month. 
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ayında 662 milyon ton olarak açıkladığı dünya buğday üretimi 
öngörüsünü Ağustos ayında 10 milyon ton arttırarak 672 milyon 
ton seviyelerine çıkardı. USDA’nın 2010/11 sezonuna ilişkin buğ-
day üretim tahmini 648 milyon tondu. Dolayısıyla USDA’nın yeni 
sezon için öngördüğü rakam, bir önceki sezona göre 24 milyon 
tonluk bir artışı temsil ediyor. 

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİNDE ÜLKELERİN PAYLARI
Dünya buğday üretimine ilişkin tahminler; Çin ve Hindistan’ın 
2011/12 sezonunda en önemli buğday üreticileri konumunda ol-
duğunu gösteriyor. 

USDA’nın yeni sezona ilişkin üretim 
verilerinde Arjantin, Avustralya, Ka-
nada, AB-27, İran ve ABD’nin buğday 
üretiminde bir miktar düşüş yaşanır-
ken; Çin, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, 
Hindistan, Türkiye, Mısır ve Pakis-
tan’daki buğday üretiminde artış var.  
Özellikle geçtiğimiz sezon iklimsel ne-
denlerle buğday üretiminde önemli 
sorunlar yaşayan Rusya’da buğday 
üretiminin bu sezon 15 milyon ton 
artacağı tahmin ediliyor. Rusya’nın 
yanı sıra önemli buğday ihracatçıları 
arasında yer alan Kazakistan’da 6 mil-
yon ton, Ukrayna’da ise 5 milyon ton 
artış bekleniyor. Türkiye için tahmin 
edilen üretim artışı ise 1,5 milyon ton 
civarında. 

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ TÜKETİMİ 
KARŞILAYACAK MI?
IGC ve USDA’nın raporlarında yaklaşık 
10 milyon ton artışla 672 milyon ton 
seviyelerinde öngördüğü dünya buğ-
day üretimi, öngörülen tüketim rakamlarından yaklaşık 2 milyon 
ton daha az. USDA’nın raporuna göre 2011/12 sezonunda dünya 
buğday tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık 19 milyon ton artış-
la 674 milyon ton seviyelerinde gerçekleşecek. Tüketimin en fazla 

This increase in the production forecasts points out that world 
wheat crop increased 23 million tons compared to the previous 
year.  There is a similar increase in data of USA Department of Agri-
culture (USDA). USDA raised the world wheat production forecast 
which it explained as 662 million tons in July to 672 million tons 
increasing 10 million tons in August. 

Wheat production estimate of 
USDA regarding the 2010/11 sea-
son was 648 million tons. Therefore 
figure anticipated by USDA for new 
season represents the increase at 
24 million tons compared to the 
previous season. 

SHARES OF COUNTRIES IN WORLD 
WHEAT PRODUCTION 
Estimations of the world wheat pro-
duction show that China and India 
are the most important wheat produ-
cers in 2011/12 season. 

While a little decline is experienced in 
wheat production of Argentina, Aust-

ralia, Canada, EU-27, Iran and USA in production data of USDA re-
garding new season; there is increase in wheat production in China, 
Russia, Kazakhstan, Ukraine, India, Turkey and Pakistan. It is estima-
ted that wheat production of Russia will increase 15 million tons in 
this season which experienced important problems in wheat pro-

duction due to climatic reasons particularly in last season. Besides 
Russia among the important wheat exports, increase at 6 million 
tons in Kazakhstan and 5 million tons in Ukraine is expected. Pro-
duction increase estimated for Turkey is around 1,5 million tons. 
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artış gösterdiği bölge ise AB ülkeleri. AB-27 ülkelerinde, buğday 
tüketiminin bir önceki sezona göre 4,5 milyon ton artarak 126,5 
milyon tona ulaşması bekleniyor. AB ülkeleri için öngörülen 133 
milyon tonluk buğday üretimi bu tüketimi karşılayabilecek düzey-
de. Çin’de bu yıl 2 milyon tona yakın bir üretim artışı ile 117 milyon 
tona ulaşan buğday üretimi, bir önceki sezona göre 2,5 milyon ton 
artarak 112 milyon tona ulaşan tüketimi karşılayacak düzeyde. 
Hindistan, Rusya ve ABD’de ise tüketim artışı 3 ile 3,5 milyon ton 
arasında değişiyor. 

Bu ülkelerin tüketim rakamları üretimle kıyaslandığında 
Hindistan’ın ancak kendi iç tüketimini karşılayabilecek konumda 
olduğu görülürken, Rusya ve ABD’de üretim miktarının tüketimin 
üzerinde olduğu görülmektedir. Rusya’da bu sezon 15 milyon ton 
üretim fazlası beklenirken, ABD’de ise buğday üretim fazlasının 22 
milyon ton civarında seyretmesi bekleniyor. USDA’nın tahminleri-
ne göre Türkiye’nin üretim fazlası ise sadece 600 bin ton.

Dünya buğday üretimi ve ticaretinde önemli konuma sahip olan 
Ukrayna’da tüketim küçük bir artış gösterirken, Avustralya ve 
Kanada’da ise tüketimde bir düşüş gözlenmektedir. Bu ülkelerin 
üretim ile tüketim tahminleri kıyaslandığında Ukrayna’da 9 milyon 
ton, Avustralya’da 17 milyon ton, Kanada’da ise 13,5 milyon ton 
buğday fazlasının oluşacağı tahmin edilmektedir.

DÜNYA DöNEM SONU BUĞDAY STOKLARI
2011/12 sezonundaki buğday üretim artışına rağmen, dünya dö-
nem sonu buğday stoklarında bu sezon yaklaşık 3 milyon tonluk 
bir düşüş olması bekleniyor. USDA’nın Ağustos raporuna göre bir 
önceki sezon 191 milyon ton civarında seyreden dönem sonu 
stokları, 2011/12 sezonunda 188 milyon ton düzeyine gerileyecek. 
Stoklardaki en büyük gerileme ABD’de yaşanacak.  ABD’nin bir 
önceki sezon 23 milyon ton olan dönem sonu stokları, bu sezon 

WILL INCREASE IN PRODUCTION MEET THE CONSUMPTION? 
World wheat production which IGC and USDA forecasted in re-
ports at levels of 672 million tons with an increase of about 10 
million tons is 2 million tons less than consumption figures fore-
casted. According to report of USDA, world wheat consumption 
will realize at levels of 674 million tons in 2011/12 season with inc-
rease of about 19 million tons compared to the previous year. 

Region having the highest increase in consumption is EU count-
ries. It is expected that wheat con-
sumption will reach to 126,5 milli-
on tons increasing 4,5 million tons 
compared to the previous season in 
EU-27 countries. Wheat production 
of 133 million tons forecasted for EU 
countries is in the level to meet this 
consumption.

In China, wheat production reached 
to 117 million tons with a producti-
on increase at approximately 2 mil-
lion tons this year is in the level to 
meet the consumption reached to 
112 million tons increasing 2,5 mil-
lion tons compared to the previous 
season.

Consumption increase changes 
between 3-3,5 million tons in In-
dia, Russia and USA. When the con-
sumption figures of these count-
ries are compared to production, 
it is seen that India is in a position 
for meeting only its domestic con-

sumption, production amount in Russia and USA is above the 
consumption. 

While 15 million tons of surplus production is expected in Russia 
in this season, it is expected that wheat surplus production will 
be around 22 million tons in USA.  According to the estimates of 
USDA, surplus production of Turkey is only 600 thousand tons.

While consumption shows little increase in Ukraine having an im-
portant place in world wheat production and trade, a decline is ob-
served in consumption of Australia and Canada. When production 
and consumption estimates of these countries are compared, it is 
estimated that there will be 9 million tons of wheat surplus in Ukrai-
ne, 17 million tons in Australia and 13,5 million tons in Canada. 

WORLD END OF TERM WHEAT STOCKS 
Though wheat production increase in 2011/12 season, it is expec-
ted that about 3 million tons of decline in world end of term whe-
at stocks in this season. 

According to the August report of USDA, end of term stocks at 
around 191 million tons in the last season will fall to the level of 
188 million tons in 2011/12 season. The biggest regression in the 
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yaklaşık 5 milyon ton gerileyerek 18 milyon ton civarında seyre-
decek. Çin’de stokların bir önceki sezona göre 5 milyon ton artışla 
65 milyon ton seviyesinde seyretmesi beklenirken, dünya buğday 
arenasındaki önemli ülkelerden olan Rusya ve Avustralya’da bir 
miktar artış, Kanada ve AB ülkelerinde ise bir miktar düşüş yaşan-
ması bekleniyor.

YENİ SEZONDA DÜNYA  BUĞDAY TİCARETİ
IGC’nin Temmuz ayı raporunda, 2010/11 sezonunda 124 milyon 
ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticare-
tinin 2011/ 2012 döneminde, 2,3 milyon ton artışla 126,7 milyon 
ton civarında seyredeceğini öngörüyor. 

2011/12 sezonu için IGC’nin tahminlerine yakın bir dünya buğday 
ticareti öngörüsünde bulunmakla birlikte, dünya buğday ticareti-
ne un ve unlu mamulleri de ekleyen USDA, ticarette sadece 500 
bin tonluk bir artış öngörüyor.  USDA’ya göre geçen sezon 131,2 
milyon ton olarak gerçekleşen dünya buğday, un ve ürünleri tica-
reti, 2011/12 sezonunda 131,7 milyon ton seviyelerinde gerçek-
leşecek.

2011/12 sezonunda ABD, Avustralya, Kanada ve AB ülkelerinin 
buğday ihracatında önemli bir gerileme yaşanacağı tahmin edilir-
ken; geçtiğimiz sezon iklimsel nedenlerden dolayı ciddi bir üretim 
kaybı yaşayan ve ihracatını durduran Rusya’nın bir önceki sezona 
göre 12 milyon ton artışla 16 milyon ton civarında buğday ihraç et-
mesi bekleniyor.  Bu sezon, bir önceki sezona göre ihracat oranını 
arttıran diğer iki önemli ülke ise Ukrayna ve Kazakistan. Türkiye’nin 
bu sezonki ihracat artışı ise 1 milyon ton olarak öngörülüyor.

Dünya buğday, un ve ürünleri ithalatında ise Mısır ilk sırada yer alı-
yor. Mısır’ın ithalatında geçtiğimiz sezona göre 400 bin ton düşüş 
beklenmesine rağmen, 10 milyon tonluk ithalat tahmini de ülke-
nin, en önemli ithalatçı konumunda olmaya devam etmesine ne-
den oluyor.  Diğer önemi buğday, un ve ürünleri ithalatçıları ara-
sında USDA’nın tahmine göre AB-27, Endonezya, Brezilya, Cezayir, 
Japonya, Güney Kore ve Nijerya yer alıyor.

stocks will be experienced in USA. 
End of term stocks which were 23 
million tons in USA in last season 
will be at around 18 million tons 
declining about 5 million tons in 
this season. While it is expected that 
stocks in China will be at level of 65 
million tons with an increase at 5 
million tons compared to the pre-
vious season, it is expected that a 
little increase will be experienced in 
Russia and Australia which are two 
of the important countries in world 
wheat arena and a little decline will 
be experienced in Canada and EU 
countries. 

WORLD WHEAT TRADE IN  NEW SEASON 
In the July report of IGC, it forecasts that world wheat trade which 
it estimated to realized at level of 124 million tons in 2010/11 se-
ason will be at around 126,7 million tons with an increase of 2,3 
million tons in 2011/2012 term. 

While USDA forecasts a world wheat trade close to the estimates 
of IGC for 2011/12 season, it added flour and bakery products to 
world wheat trade and it forecasts an increase of only 500 tho-
usand tons in trade. According to USDA, world wheat, flour and 
products trade which realized as 131,2 million tons last season will 
be in levels of 131,7 million tons in 2011/12 season. 

While it is estimated that an important decline will be experien-
ced in wheat export of USA, Australia, Canada and EU countries 
in 2011/12 season; it is expected that Russia which experienced 
a serious production loss and stopped its export due to climatic 
reasons in last season will export around 16 million tons of whe-
at with an increase of 12 million tons compared to the previous 
season.  

Ukraine and Kazakhstan are two important countries which incre-
ased export rate compared to the previous season. Export increa-
se of Turkey in this season is forecasted as 1 million tons. 

Egypt is in the first rank in world wheat, flour and flour products 
import. Although 400 thousand tons of decline is expected in 
import of Egypt compared to the last season, 10 million tons of 
import estimate causes country to continue to be in the most im-
portant importer position.  

The other importance is that according to the estimate of USDA, 
EU-27, Indonesia, Brazil, Algeria, Japan, South Korea and Nigeria 
are included among the wheat, flour and flour products impor-
ters. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), IGC ve USDA’nın 2011/12 sezonun-
da 18.5 ile 19 milyon ton civarlarında gerçekleşeceğini öngördüğü 
Türkiye buğday üretiminin, 21 milyon tonun biraz üzerinde ger-
çekleşeceğini tahmin ediyor.  

Dergimizin buğday rekoltesiyle ilgili sorularını yanıtlayan TMO Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mesut KÖSE, 2011 yılında 
iklimsel şartların olumlu gelişmesi nedeniyle buğday üretiminin 
21 milyon tonun bir miktar üzerinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Sayın Köse, öncelikle Türkiye’nin 2011/12 sezonundaki buğday re-
koltesiyle ilgili bilgi verir misiniz? Mevcut stoklarla birlikte 2011/12 
sezonunda Türkiye’deki buğday miktarı ne kadar olacaktır? 
TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2005 yılında 21,5 milyon ton, 2006 
yılında 20,0 milyon ton, 2007 yılında 17,2 milyon ton, 2008 yılında 
17,8 milyon ton, 2009 yılında 20,6 milyon ton, 2010 yılında 19,7 
milyon ton buğday üretimi gerçekleşmiştir.  2010 yılında 8,1 mil-
yon hektar olan ülkemizin buğday ekiliş alanlarında, bir önceki yıla 
göre cüzi bir azalma söz konusu olmasına rağmen 2011 yılında, 
iklimsel şartların olumlu gelişmesi nedeniyle buğday üretiminin 
21 milyon tonun bir miktar üzerinde gerçekleşeceği tahmin edil-
mektedir.  Halen TMO’da 1 milyon 210 bin 441 ton serbest buğday 
stoku mevcuttur. 

Türkiye’nin iç tüketimi hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye’de 
2011/2012 sezonundaki üretimin ne kadarlık bir bölümü iç tüke-
tim için, ne kadarlık bir bölümünü ihracat amaçlı kullanılacaktır?
Son döneme ilişkin yurt içi buğday tüketiminin 18-18.5 milyon ton 

Soil Products Office (SPO) which forecasted that Turkey wheat 
production will be at around 18.5 and 19 million tons in 2011/12 
season of IGC and USDA estimates that Turkey wheat production 
will be at a little above 21 million tons. 

Mesut KÖSE, Executive Board Chairman and General Manager 
of Soil Products Office replied the questions of our magazine re-
garding wheat crop and said that wheat production will be a little 
above 21 million tons due to positive climatic conditions in 2011. 

Mr. Köse could you give information related with wheat crop of 
Turkey in 2011/12 season? How much will the wheat amount be in 
Turkey in 2011/12 season together with available stocks? 
According to data of Turkish Statistical Institute, wheat produc-
tion occurred at 21, 5 million tons in 2005, 20,0 million tons in 
2006, 17,2 million tons in 2007, 17,8 million tons in 2008, 20,6 mil-
lion tons in 2009 and 19,7 million tons in  2010 in our country.   Al-
though there was a slight decline in wheat cultivation areas of our 
country in 2011 compared to previous year 2010 which was 8,1 
million hectares, it is estimated that wheat production will be at a 
little above 21 million tons due to positive climatic conditions. 
Still 1 million 219 thousand 441 tons of free wheat stock is avail-
able in Soil Products Office. 

Could you give information about internal consumption of Tur-
key? How much amount of production will be used for internal 
consumption and how much amount will be used for export in in 
Turkey in 2011/12 season?  

Türkiye’nin buğday üretiminin bu sezon 21 mil-
yon tonun biraz üzerinde gerçekleşebileceğini 
söyleyen TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Mesut KöSE, mamul madde ihracatının 
ise buğday karşılığı olarak 3 milyon tonun üzerin-
de olabileceğini dile getirdi.

Mesut KöSE, Executive Board Chairman and Ge-
neral Manager of Soil Products Office who said 
that Turkey’s wheat production will be a little 
above 21 million tons in this season and expres-
sed that finished product export will be above 3 
million tons as wheat reserve. 
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It is estimated that internal wheat consumption of last season will 
be at levels of 18-18.5 million tons.  2.6 million tons of finished 
products in return for about 3.5 million tons of wheat were ex-
ported by our country industrialist in 2010. While this figure was 
1.43 million tons of finished product export in return for 1.7 mil-
lion tons of wheat in the first 6 months of 2010, 1.2 million tons 
of finished products in return for 1.7 million tons of wheat were 
exported in the first 6 months of 2011. 

Again 248 thousand tons of finished products in return for 338 
thousand tons of wheat with an increase of 12.6% were exported 
in 2011/2012 harvest period started on 1 June and it is considered 
that finished product will be exported as return for above 3 mil-
lion tons of wheat in 2011/2012 season. 

What could you say about new season wheat quality? How did 
precipitations which were above seasonal normals and main-
tained its effect for long time affect the wheat quality and yield? 
Production amount increased depending on yield increase in 
wheat in 2011. Quality is in normal levels. But a little relaxation 
could be experienced regarding quality in some regions based on 
excessive precipitation in local areas in harvest period.  

When all of SPO bread wheat purchasing of 2011 is taken into 
consideration;
• Average sunn pest and aelia destruction rate  1.5% (below 2% 
is accepted normal)  (1st class up to 1%, 2nd class up to 2%,  3rd 
class up to 2.5%, 4th class up to 3.5%,  For feed up to 14%)
• Average hectoliter  82,1 kg (above 78 is accepted good)
• Average protein rate  11% (1st class  13% and above, 2nd class 
up to 12%,  3rd class up to 11%, 4th class up to 10,5%,  For feed 
below 10,5%)

Since the protein rate of purchased bread wheat was 10.5% and 
below, it was purchased as feed.  Quality of purchased wheat was 
examined from protein aspect in Soil Products Office and some 
exchange markets (Polatlı, Konya, Bandırma, Eskişehir, Edirne) 
in 2011, it was seen that the most purchased group in SPO and 
Exchange markets was named as NUMBER:3 and purchasing oc-
curred at 11-12% protein rate. NUMBER:3 group wheat constitutes 
the 30% of total bread wheat purchasing of SPO. When rate of 
sunn pest destruction which is a quality criteria in the purchasing 
up to now is examined, it is observed that with 53% Number:2 is in 
SPO and with 66% Number:1 is in exchange markets. 

When crop of wheat quality of 2011/12 season is taken into con-
sideration, will Turkey need wheat import in the next season? If so, 
how much imports will Turkey need? 
While import is not foreseen in the current situation, a little 
amount import could be done by private sector for the purpose 
of finished product export. 

Where the place of Turkey in world market in this season? 
According to the foresight of IGC regarding 2011/12; world wheat 
cultivation area is 222.5 million hectares and Turkey’s share is 3.8% 
with 8 million hectares area. Our country is in the 9th rank among 
cultivation areas. 

seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir.  Ülkemiz sanayicisi ta-
rafından 2010 yılında yaklaşık 3.5 milyon ton buğday karşılığında 
2.6 milyon ton mamul madde ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2010 yı-
lının ilk 6 ayında bu rakam 1.7 milyon ton buğday karşılığında 1.3 
milyon ton mamul madde ihracatı şeklinde iken, 2011 yılının ilk 6 
ayında 1.7 milyon ton buğday karşılığında 1.2 milyon ton mamul 
madde ihracatı yapılmıştır. 

Yine 1 Haziran’da başlayan 2011-2012 hasat döneminde ise (1 ay-
lık) geçen döneme göre % 12.6 artışla 338 bin ton buğday karşılığı 
olarak 248 bin ton mamul madde ihracatı gerçekleştirilmiş olup, 
2011-2012 döneminde 3 milyon tonun üzerinde buğday karşılığı 
olarak mamul madde ihracatı yapılacağı düşünülmektedir. 

Yeni sezon buğday kalitesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Mev-
sim normallerinin üzerinde seyreden ve uzun bir süre etkisini de-
vam ettiren yağışlar, Türkiye buğday kalitesini ve verimini nasıl 
etkiledi?
2011 yılında buğdayda verim artışına bağlı olarak üretim miktarı 
da artmıştır. Kalite normal seviyelerdedir. Ancak hasat döneminde 
lokal alanlarda alınan aşırı yağışa bağlı olarak bazı bölgelerde kali-
tede bir miktar gevşeme yaşanabilmektedir.

2011 yılı TMO ekmeklik buğday alımlarının tamamı dikkate 
alındığında;
• Ortalama süne ve kımıl tahribatı oranı % 1.5 (% 2’nin altı normal 
kabul edilir)  (% 1’e kadar 1.sınıf, %2’ye kadar 2.sınıf,  % 2.5’e kadar 
3.sınıf, % 3.5’e kadar 4. sınıf,  % 14’e kadar yemlik)
• Ortalama hektolitre  82,1 kg (78 üzeri iyi kabul edilir)
• Ortalama protein oranı % 11 (% 13 ve üzeri 1.sınıf, % 12’ye ka-
dar 2.sınıf,  %11’e kadar 3. sınıf, % 10,5’e kadar 4.sınıf,  %10,5 altı 
yemlik)

Alımı yapılan ekmeklik buğdayların % 32’sinin protein oranı % 10.5 
ve altı olması nedeniyle yemlik olarak satın alınmıştır. TMO ve bazı 
borsalarda (Polatlı, Konya, Bandırma, Eskişehir, Edirne) 2011 yılın-
da alımı yapılan buğdayların protein yönüyle kalitesi incelenmiş, 
TMO’da ve borsalarda en fazla alımı yapılan grubun No: 3 (3.sınıf ) 
olarak adlandırılan ve % 11-12 protein oranı aralığında gerçekle-
şen alımlar olduğu görülmüştür. TMO’nun toplam ekmeklik buğ-
day alımının % 30’unu NO: 3 grubu buğdaylar oluşturmaktadır.  
Yine bugüne kadar gerçekleşen alımda önemli bir kalite kriteri 
olan süne tahribatı oranına bakıldığında, TMO’da % 53 ile No: 2, 
borsalarda % 66 ile No: 1 grubunun olduğu gözlenmektedir. 

2011/12 sezonu rekoltesi ve buğday kalitesi göz önünde bulundu-
rulduğunda, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde buğday ithalatına  
ihtiyacı olacak mı?  İhtiyacı olacak ise sizce ne kadarlık bir ithalat 
yapılması gerekecektir?
Mevcut durumda ithalat öngörülmemekle birlikte mamul madde 
ihracatı amacıyla özel sektör tarafından bir miktar ithalat yapıla-
bilecektir.

Bu sezon Türkiye’nin dünya piyasasındaki yeri ne olacaktır?
IGC’nin 2011/12 dönemi öngörüsüne göre; dünya buğday ekim ala-
nı 222.5 milyon hektar olup, 8 milyon hektar alan ile Türkiye’nin aldı-
ğı pay % 3.8’dir. Dünya ekim alanları içerisinde ülkemiz 9. sıradadır. 
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2011/12 dönemi dünya ortalama verim hektar başına 3.03 ton’dur. 
Ülkemizin ortalama verimi ise dünya ortalamasının altında olup 
hektar başına 2.28 tondur. Ülkemiz dünya buğday veriminde 49. 
sıradadır.  Aynı dönem dünya buğday üretimi 674 milyon ton olup, 
19 milyon ton rekor üretimle Türkiye’nin dünya buğday üretimi 
içerisindeki payı % 2.8’dir. Türkiye dünya buğday üretimi içerisinde 
10. sırada yer almaktadır.  

2011/12 döneminde rekor seviyede üretimin ardından buğday 
unu dâhil toplam buğday ihracat miktarımızda da artış beklen-
mektedir. IGC öngörülerine göre, ihracatımız, 2009/10 dönemin-
deki 4 milyon tondan sonra ikinci rekor seviye olan 3,4 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşecek (mamul madde dahil). Bu miktar ile Tür-
kiye dünya buğday ihracatçıları arasında 9. sırada yer almaktadır. 

Diğer hububat ve bakliyat ürünlerinin üretim miktarıyla ilgili de 
biraz bilgi verebilir misiniz?
2011 yılı arpa üretiminin 7.5 milyon ton civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 2011 yılı mısır üretiminde; pamuk üretimine yönel-
meler nedeniyle geçen yıla nazaran bir miktar düşüş beklenmek-
tedir.  

2010/11 döneminde, 99 bin hektarlık alanda, 860 bin ton (pirinç 
karşılığı 516 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir. Ülkemiz yıllık 
pirinç tüketimi ise 600 bin ton olarak öngörülmektedir. 2011/2012 
döneminde çeltik ekilişlerinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanması 
gerekirken havaların yağışlı gitmesi nedeniyle gecikerek Haziran 
ayında tamamlanabilmiştir. 

2011/2012 döneminde tüm bölgelerimizde bitki gelişiminin iyi ol-
duğu, herhangi bir hastalık ve zararlının bulunmadığı, geçen yıla 
nazaran üretiminin bir miktar artışla yaklaşık 930 bin ton olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bakliyat üretimlerine bakıldı-
ğında 2010 yılında; kırmızı mercimek üretiminin 422.000 ton (iç 
mercimek karşılığı 316.500 ton), nohut üretiminin 530.634 ton, 
yeşil mercimek üretiminin 25.400 ton ve kuru fasulye üretiminin 
212.758 ton olduğu görülmektedir. 

Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi olarak kısa ve uzun vadedeki 
hedefleriniz, stratejileriniz ve varsa yeni çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?
TMO, 2007 yılında pilot olarak bazı noktalarda uygulamaya başla-
dığı proteine dayalı alım sistemini, 2011 yılından itibaren büyük 
bir yatırım kalemi çerçevesinde 300 adet protein tayin cihazı ala-
rak tüm alım noktalarında uygulamaya başlamıştır.

World average yield of 2011/12 is 3.03 tons per hectare. Our Coun-
try’s average yield is under the world average and is 2.28 tons 
per hectare. Our country is in the 49th rank in world wheat yield. 
World wheat production of the same period is 674 million tons 
and Turkey share in world wheat production is 2.8% with 19 mil-
lion tons of record production. Turkey is in the 10th rank in world 
wheat production. 

Following the production in record level in 2011/12, increase is 
expected in total wheat export amount including wheat flour. Ac-
cording the forecasts of IGC, our export will be at 3,4 million tons 
which is the second record level (including finished product) after 
4 million tons in 2009/10. Turkey is in the 9th rank among world 
wheat exporters with this amount. 

Could you give some information related with production 
amounts of other grain and legume products?
It is estimated that 2011 barley production will be around 7.5 
million tons.  A little decline is expected in 2011 corn production 
compared to the last year due to tendencies to cotton produc-
tion. 

860 thousand tons of (in return for 516 thousand tons of rice) rice 
production occurred in 99 thousand hectares area in 2010/11 pe-
riod. Yearly rice consumption of our country is anticipated as 600 
thousand tons. While rice cultivations were to completed within 
May in 2011/2012 period, it was completed in June being late due 
to rainy weathers. It is estimated that crop growth will be good, 
there will be no disease and insect and production will be at 
around 930 thousand tons with a little increase compared to the 
previous year in all our regions in 2011/12 period. 

When legume productions are viewed, it is seen that red lentil 
production was 422.000 tons (inner lentil is 316.500 tons), chick-
pea production was 530.634 tons, green lentil production was 
25.400 tons and dried bean production was 212.758 tons in 2010. 

Finally as Soil Products Office could you give information about 
your short and long term targets, strategies and new studies, if 
any? 
SPO started to implement the protein-based purchasing system 
which it started to implement in some points in 2007 as pilot im-
plementation in all purchasing points buying 300 protein testers 
within the framework of investment item as of 2011.  In this imple-
mentation, producers are encouraged to more qualified produc-
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Bu uygulamada, kaliteli ürüne daha fazla fiyat verildiğinden üre-
ticiler daha kaliteli üretime teşvik edilmektedir. Dolayısıyla kaliteli 
üretim yapan üreticiler daha fazla kazanç elde etmektedirler. Ayrı-
ca sektör de ihtiyaç duyduğu kalitedeki ürünü temin edebilecek-
tir.

TMO’nun yeni alım sistemi hububat piyasasına örnek teşkil etmiş-
tir. Piyasa aktörleri de hububat alımlarında aynı protein miktar-
larına göre alım yapmış, ülkemiz hububat piyasalarında belli bir 
standart oluşması sağlanmıştır.

TMO ürünleri protein miktarına göre gruplandırarak alıp, depola-
dığından, üründe homojenlik sağlanmıştır.  Süne zararının protein 
kalitesine olan etkisi nedeniyle, TMO’nun proteine dayalı yeni alım 
sisteminde; protein miktarı ile süne-kımıl zararı birlikte değerlen-
dirilip korelasyon kurularak fiyatlandırma yapılmıştır. Bu sayede 
süne-kımıl zararlısı ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yapıl-
ması sağlanacaktır. 

Protein tayin cihazları ile bazı elemanlar da ölçülerek sonuçlar oto-
matik olarak belgelere aktarıldığından alım hızı artmış ve bu konu-
daki üretici sızlanmaları azalmıştır. Ülkemizde, fiziksel ve kimyasal 
özellikler yönüyle buğday kalitesi ile ilgili bilgiler, hasatla birlikte 
alınmıştır. 

Ancak biraz önce de değinmiş olduğum gibi, hasat döneminde 
alınan yağışlar hububat kalitesini bir miktar olumsuz etkilemiş ol-
makla birlikte kalite normal seviyelerde gerçekleşmiştir.

Yeni alım sistemine bağlı olarak üreticilerimizin kaliteli üretim ya-
parak daha fazla kazanç elde edebilmeleri için tarım teşkilatımızla 
sürekli irtibat halinde olmaları, gerekli tarım teknikleri, önerilen 
tohum çeşidi, gübreleme miktar ve zamanı, yabancı ot ve süne 
mücadelesi gibi konularda bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

TMO ülkemiz kapalı depo kapasitesini arttırmak amacıyla depo 
yapımını teşvik etmektedir. TMO’nun yoğun olarak ihtiyaç duy-
duğu bölgelerde özel sektörün depo yapımına ilgi göstermeme-
si nedeniyle, ilk etapta kamu yatırımı yoluyla lisanslı depoculuğa 
uygun, 300 bin ton kapasiteye sahip depo yaptırılması için önü-
müzdeki günlerde ihale yapılacaktır. TMO, önümüzdeki yıllarda da 
piyasa düzenleme görevi kapsamında, gerekli her türlü tedbirleri 
almaya devam edecektir. 

tion since higher prices are given for quality product. Hence pro-
ducers making quality production make more profit. Also sector 
could supply the quality product needed.  SPO’s new purchasing 
system serve as a sample for grain market. Market actors made 
purchase according to the same protein amounts in grain pur-
chasing and it was provided to be created a certain standard in 
grain markets in our country. 

Homogeneity was provided in the product by grouping, purchas-
ing and storing the SPO products according to protein amounts. 
Due to effect of sunn pest destruction on protein quality, protein 
amount and sunn pest destruction were evaluated together, cor-
relation was established and pricing was performed in protein-
based new purchasing system of SPO. By this means more effi-
cient struggle will be provided with sunn pest-aelia.  

Some elements were measured by protein testers and results 
were automatically transferred to documents and in this way pur-
chasing rate increased and producer complaints reduced in this 
regard. 

Information related with wheat quality from the aspect of physi-
cal and chemical features were received with harvest in our coun-
try. As I mentioned shortly before, rains received in harvest period 
affected the grain quality negatively as well as quality occurred in 
normal levels.  Based on new purchasing system, our producers 
should be in contact with our agriculture organization continu-
ously and obtain information in issues such as necessary agricul-

ture techniques, recommended seed type, fertilizer amount and 
time, weed and sunn pest struggle for getting more profit by mak-
ing quality product. 

SPO promotes the warehouse construction for increasing the 
closed warehouse capacity of our country. 

Since private sector does not show interest to warehouse con-
struction in regions where SPO needs intensely, a tender will be 
made for the construction of warehouse having 300 thousand 
tons of capacity and being suitable for licensed warehousing by 
means of public investment in the first phase in next days. SPO 
will continue to take necessary all and any kind of measures with-
in the scope of market regulatory duty in the next years. 
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Türk buğday unu sektörü, 1.200 civarındaki un fabrikasıyla top-
lam 30 milyon ton civarında üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye 
ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği nedeniyle, Türkiye’de 
AB Müktesebatı ve diğer uluslararası düzenlemelere uygun olarak 
bütün ticaret formalite ve prosedürleri yerine getirilmektedir. 

Yüksek kalite ve güvenlik standartlarında üretim ve ihracat ger-
çekleştiren ülkemizde, buğday unu sektöründe kontroller Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünye buğday unu ihra-
catında ülkemiz 2005, 2006 ve 2007 yıllarında birinci olmuştur. 
2008/09 sezonunda yaşanan küresel kuraklıktan ülkemiz de etki-
lenmiş ve bazı tarım ürünleri üretimindeki düşüş, ihracatımıza da 
yansıyarak dünya buğday unu ihracatında ülkemizin 2008 yılında 
ikinci sırada yer almasına neden olmuştur. 

2009 yılında değer bazında tekrar birinci sıraya yükselen ülkemiz 
buğday unu ihracatı, 2010 yılında da birinci sırada yer almış ve 
yaklaşık 2 milyon ton (600 milyon $) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye 120 ülkeye buğday unu ihraç etmekte olup, dünya üze-
rinde 1,1 milyon insan Türk buğday unu tüketmektedir. En önemli 
ihraç pazarlarımız Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu 
ülkeleridir. 

Turkish wheat flour sector has production capacity at about 30 
million tons totally with about 1.200 flour mills. Due to Customs 
Union between Turkey and European Union, all trade formality 
and procedures are performed in compliance with EU Acquis and 
other international regulations in Turkey. 

In our country where production and exportation are performed 
in high-quality and safety standards, controls in wheat flour sector 
are performed by Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

According to the statistics of United Nations, our country ranked 
first in world wheat flour export in 2005, 2006 and 2007. Our coun-
try was also affected from global drought experienced in 2008/09 
season and decline in some crop productions reflected to our 
export and this led us to be ranked in the second place in world 
wheat export in 2008. 

Wheat flour export of our country which climbed to the first rank 
again on value basis in 2009 was in the first rank in 2010 and wheat 
flour export realized at about 2 million tons ($600 million) level. 

While Turkey exports wheat flour to 120 countries, across the 
world 1,1 million people consume Turkish wheat flour. Our most 
important export markets are Middle East countries, South Africa 
and Far East countries. Iraq, Indonesia, Philippines, Sudan, Thai-
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land, Gambia, Madagascar, United Arab Emirates, Cuba and South 
Korea respectively constitute the first 10 countries where the most 
export was performed in 2010.

Far East countries were determined as target markets by Execu-
tive Board of Central Anatolian Grain, Legume, Oily Seeds and 
Products Exporters Union due to difficulties experienced regard-
ing the protection of available markets and finding new markets 
which are the most important issues of export today and studies 
in this regard were started by our Union in 2004. 
 
As a result of mentioned target market Project, our wheat flour 
export which was 253 thousand tons in 2002 increased to 1.825 
thousand tons in 2010, it became a sector making about 2 mil-
lion tons export being no longer a sector making export only to 
Libya and Iraq and Turkey climbed to the first rank in world flour 
export. 

Said growth of our country in flour export is the indicator of new 
market seeking studies. Our Union is in the leader position also 
in solution of problems arouse/to arise in export with said coun-
tries.
 
Firms which want to import wheat flour can obtain contact details 
of exporter Turkish firms from Exporters Guide in official website 
of T.R. Ministry of Economy (http://www.ekonomi.gov.tr/dtmihr-
rehber/index.cfm) or T.R. Trade Consultancies in their countries. 

2010 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke sırasıyla Irak, En-
donezya, Filipinler, Sudan, Tayland, Gambiya, Madagaskar, Birleşik 
Arap Emirlikleri,  Küba ve Güney Kore Cumhuriyeti olmuştur.

Günümüzde ihracatın en önemli konuları olan mevcut pazarları 
koruma ve yeni pazar bulma hususunda yaşanan zorluklar nede-
niyle Orta Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından Uzak Doğu ülkeleri 
hedef pazarlar olarak belirlenmiş ve bu konudaki çalışmalar Birli-
ğimizce 2004 yılında başlatılmıştır.
 
Bahse konu hedef pazar projesi sonucunda 2002 yılında 253 bin 
ton olan buğday unu ihracatımız 2010 yılında 1.825 bin ton olmuş, 
sadece Libya ve Irak’a ihracat yapan bir sektör olmaktan çıkarak 
yaklaşık 2 milyon ton ihracat yapan bir sektöre dönüşmüş ve Tür-
kiye dünya un ihracatında birinci sıraya yükselmiştir.

Ülkemiz un ihracatındaki söz konusu yükseliş yeni pazar yaratma 
çalışmalarının başarısının göstergesidir. Birliğimiz, anılan ülkeler 
ile yapılan ihracatta ortaya çıkan/çıkabilecek sorunların çözümün-
de de öncü pozisyondadır.

Buğday unu ithal etmek isteyen firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı 
resmi web sitesinde yer alan İhracatçılar Rehberi’nden (http://
www.ekonomi.gov.tr/dtmihrrehber/index.cfm) veya bulundukları 
ülkelerdeki T.C. Ticaret Müşavirlikleri’nden ihracatçı Türk firmaları-
nın iletişim bilgileri temin edebilirler.
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Un, günlük beslenme alışkanlıklarımız içerisinde vazgeçilmez bir 
yer tutar. Ekmek başta olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin ham-
maddesi olan un ve dolayısıyla buğday, ülkemizde yoğun bir şe-
kilde tüketilmektedir. Yıllık buğday üretim miktarı iç tüketimi kar-
şılamaya yetecek kadar olmasına rağmen, Türkiye aynı zamanda 
önemli bir buğday ithalatçısıdır. Dış ticaretin geliştirilmesi amacıy-
la yapılan ithalat ile ülkeye getirilen kaliteli buğday işlenip yeniden 
ihraç edilmektedir. Uygulanan bu politika sayesinde gerçekleşen 
un ihracatı yıllar içerisinde artış göstermiş ve Türkiye dünyada en 
fazla un ihracatı yapan ikinci ülke konumuna ulaşmıştır. 

Türkiye’nin buğday sektörüne ilişkin dış ticaret istatistiklerine 
bakıldığında son yıllarda Rusya’dan yapılan ithalatlar dikkat çek-
mektedir. Ancak dünyanın en büyük ihracatçılarından olan Rusya, 
ülkede yaşanan kuraklık sonucu üretimdeki düşüşü gerekçe gös-
tererek tahıl ihracatını yasaklamış ve bunun akabinde tüm dün-
yada buğday fiyatlarında artış yaşanmıştır. Türkiye’de sektörün bu 
durumdan olumsuz etkilenmemesi amacıyla Bakanlar Kurulu, 25 
Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete ile buğday ithalatında % 130 olan 
gümrük vergilerini 1 Mayıs 2011 tarihine kadar sıfıra indirmiştir. 
Böylece Türkiye’nin buğday ithalatının sekteye uğramadan devam 
etmesi amaçlanmıştır. Rusya’nın 1 Temmuz 2011 itibariyle tahıl ih-
racatı yasağını kaldırmasıyla yükselen tahıl fiyatlarının dünya ge-
nelinde normal seviyelere inmesi beklenmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan bu gelişmeler tahıl ticaretinin öne-
mini ortaya koymaktadır. Türkiye’de 105 ülkeye yapılan un ihraca-
tı geçtiğimiz yıl 2 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. En fazla 
ihracatın yapıldığı ülkeler arasında İran, Irak, Suriye, Uzakdoğu 
ülkeleri ve Afrika ülkeleri yer almaktadır. Yakın coğrafyaya olduğu 
kadar uzak coğrafyaya da yoğun bir şekilde yapılan ihracatlar, işin 
lojistik ve nakliye kısmının önemini arttırmıştır.

Un ihracatı, taşıma yapılacak ülkenin coğrafi özellikleri baz alına-
rak; denizyolu, karayolu ve demiryolu gibi farklı taşıma modları 
kullanılarak yapılabilir. Un ihracatında en çok kullanılan taşıma 
türü ise, navlunun olumsuz etkilerine rağmen denizyoludur. De-
nizyolunun diğer taşıma türlerine göre sık kullanılmasında dü-

Flour has an essential place among daily food habits. Flour and 
accordingly wheat which are the raw material of foodstuffs nota-
bly bread are being consumed in our country potently. Although 
yearly wheat production amount is adequate for meeting the do-
mestic consumption, Turkey is also an important wheat importer. 

Quality wheat which is brought to country with important fort he 
purpose of development of foreign trade is processed and re-ex-
ported. Thanks to this policy applied, realized flour export showed 
increase in years and Turkey became the second country making 
the most flour exportation in the world.

When foreign trade statistics regarding the wheat sector of Turkey 
are examined, imports from Russia in recent years stand out. How-
ever Russia, one of the biggest exporters of the world, banned the 
cereal export showing the decline in production due to drought 
experienced in the country and following increase in wheat prices 
was experienced around the world. 

Council of Ministers reduced the customs duty in wheat import 
which was 130% to zero until 1 May 2011 in the Official Gazette 
dated 25 February 2011 for Turkey in order not to be negatively 
affected from this situation. Therefore it was aimed that wheat im-
port continues not to be interrupted in Turkey. It is expected that 
increased cereal prices due to removal of ban by Russia as of 1 July 
2011 will return to normal levels in worldwide.

These developments which were experienced in the world and 
Turkey reveal the importance of cereal trade. Flour export to 105 
countries realized at 2 million tons in Turkey last year. Iran, Iraq, 
Syria, Far East countries and African countries are among the 
countries where exportation is performed mostly. Exports to far 
geography as well as close geography intensely increased the im-
portance of logistics and transportation part of the work.

Flour export can be performed using the different transport 
modes like seaway, highway and railway by taking the geographic 
features of country where transportation is made. The most used 
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şük tonajlara sahip ambalajlı unların büyük konteynerler ile daha 
fazla miktarda taşınabilmeleri etkendir. Aynı zamanda denizyolu 
taşımacılığı ile dökme tahıl taşımacılığına imkan verilmesi, un ih-
racatında denizyolu taşımacılığının daha fazla tercih edilmesine 
neden olan etmenler arasında yer almaktadır. 

Un ihracatının büyük bölümü Mersin limanımız üzerinden yapıl-
maktadır. Bunun dışında Samsun ve İzmit limanları da kullanıl-
maktadır.

Un ihracatında ve ithalatında önemli olan ambalajlı unların nakle-
dilmesinde kullanılan araçların, gemilerin veya vagonların unu dış 
etkenlerden ve yabancı madde bulaşmalarından koruyabilecek 
özellikte olmasıdır. 

Denizyoluyla yapılan taşımalarda 20’lik ve 40’lık konteyner kulla-
nılabilmektedir. Ancak konteynerlerin tamamen temiz olması ge-
rekmektedir. 

Demiryolu taşımacılığında ise vagonların hijyenik, küflenmemeye 
karşı havadar ve temiz olması çok önemlidir. Un taşımacılığında 
kullanılacak vagonların kırık dökük, içine yağmur alan, kapıları 
düzgün kapanmayan, havalandırması olmayan, yalıtımsız nitelikte 
olmaması gerekmektedir. 

Çünkü unun demiryolu ile sağlıklı bir şekilde taşınması; yeterli ko-
şulları sağlayan temiz bir ortamda, su ile temas etmeyecek, üzerine 
naylon örtülerek terlemeyecek, küflenmeyecek, ortamda bakteri 
üretmeyecek şekilde naklinin yapılması ile mümkün olmaktadır. 

Karayolu taşımacılığı ile yapılan un ihracatının sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşmesi de diğer taşıma türlerinde olduğu gibi, kullanılan 
aracın her türlü kirden ve tozdan arındırılmış olması ile mümkün 
olmaktadır.

Un ihracatı yapabilmek için, bitki veya bitkisel ürünlerin hasta-
lık veya zararlı haşarat taşımadıklarını kanıtlayan “Bitki Sağlık 
Sertifikası”nın temin edilmesi gerekmektedir. Bitki sağlık sertifi-
kası; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri veya Zirai 
Karantina Müdürlükleri tarafından alınan numuneler üzerinde ya-
pılan analizler sonucunda verilmektedir. 

Alıcı ülkelerin istekleri doğrultusunda laboratuar analiz raporları 
da bu belgeye eklenmektedir. Uygulamanın uluslararası geçerliliği 
olması nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası önemli bir belge olmakla 
beraber bu belgenin ihracat sırasında gümrük idarelerine ibrazı 
zorunludur. 

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında 12,7 milyar dolar olan tarım 
ürünü ihracatının 40 milyar dolara çıkması yer almaktadır. Ayrıca 
OECD’nin Türkiye tarımı ile ilgili yayınlanan son raporuna göre 
dünyanın en büyük 7. tarım ekonomisine sahip Türkiye’nin, 2023 
yılına kadar dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alması hedeflen-
mektedir. Bu hedefler doğrultusunda ilerleyecek olan Türkiye’nin, 
dünya ekonomisinde vazgeçilmez bir yere sahip olan unun, ihra-
catını artırması ve bu artışın lojistik sektörüne yansıması kaçınıl-
maz olacaktır. 

transport type in flour export is seaway though the negative ef-
fects of freight. Reason for using the seaway frequently compared 
to other transport types is that packaged flours having low ton-
nages could be transported in more amounts in large containers. 

Also bulk cereal transportation is possible by seaway transporta-
tion and this is among the factors causing preference of seaway 
transportation further in flour export. Large part of flour export is 
made over Mersin port. Apart from this, Samsun and İzmit ports 
are also used.

What is important in flour export and import is that vehicles, ves-
sels or wagons used in packaged flours transportation have the 
feature protecting the flour from external factors and foreign sub-
stance contamination.

Container of 20 and 40 liters could be used in transportations 
by seaway. However containers should be completely clean. Hy-
gienic, airy against to mould growth and clean wagons are very 
important in seaway transportation. Wagons to be used in flour 
transportation should not be broken, not soak rain water, not have 
doors not closing properly, have ventilation and have insulation. 

Because transporting the flour by seaway healthy is possible in a 
way having a clean environment providing adequate conditions, 
not contacting with water, not sweating by laying nylon over it, 
not molding and not producing bacteria in the environment.                    

Transporting the flour export by highway transportation healthy 
is possible that used vehicle should be cleared from any kind of 
dirt and dust as in the other transportation types.  

For flour exportation, “Phytosanitary Certificate” proving the plant 
and crops do not carry disease or insect pets should be provided. 
Phytosanitary certificate is issued as a result of analyses on sam-
ples received by Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Provin-
cial Directorates of Agriculture or Agricultural Quarantine Direc-
torates.

Upon the requests of receiver countries, laboratory analysis re-
ports could be attached to this document. Due to international 
validity of application, Phytosanitary Certificate is both an impor-
tant document and this document must be submitted to customs 
administrations during exportation. 

Increasing the crop exportation which is 12,7 billion dollars to 40 
billion dollars is among the 2023 targets of Turkey. Also in accord-
ance with the published last report of OECD regarding Turkish ag-
riculture, it is aimed that Turkey having the biggest 7th agriculture 
economy of the world will rank among the first 5 countries of the 
world up to 2023. 

It will be inevitable that Turkey which will progress in line with 
these targets will increase the flour export having an essential 
place in world economy and this increase will reflect the logistic 
sector. 
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Un, irmik ve yem üretim makineleri imalatında yarım yüzyıla ya-
kın tecrübesiyle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de 

önemli başarılara imza atan Uğur Makine, sektöre yenilikler kazan-
dırmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çalışmaları devam 
eden 5 yeni projeyi duyuracak olan Uğur Makine’nin CEO’su Okçul 
Barlık, dergimizin firmaları ve sektörle ilgili sorularını yanıtladı.

Uğur Makine that put its signature under important achieve-
ments with its experience of approximately half-century not 

only in Turkey but also all over the world in manufacture of flour, 
semolina and feed production machineries is continuing to gain 
innovations for the sector. Okçul Barlık, CEO of Uğur Makine, who 
will announce the 5 new projects whose studies are continuing in 
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Bugün için 45 ülkeye ihracat yaptıklarını ve önümüzdeki bu ül-
kelerin sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Barlık, “İşini 
doğru yapana dünyanın her yerinde iş var” diyerek kaliteli ürün ve 
hizmete dikkat çekti.

Sayın Barlık, sizinle en son 2008’in sonunda biraraya gelmiştik. O 
günden bu güne Uğur Makine’da ne gibi gelişmeler oldu? En son 
yenilikleriniz ve geliştirmeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
2008 yılından bu yana Uğur Makine olarak özellikle teknolojik an-
lamda önemli bir ilerleme kaydettik. Üretimimizdeki makinelerde 
yaptığımız modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmalarının yanı 
sıra üretimde olmayan yeni makinelerin de imalatına başladık. 
Üretim için yeni alınan makine, tezgah parkı ve mevcutlarını da 
göz önünde bulundurduğumuzda, Uğur Makine’nın dünyada ön 
sıralarda yer alan bir firma olarak kendini bir kez daha kanıtladığını 
söyleyebiliriz. 

Geliştirmelerden ve yeni makinelerden bahsettiniz. Bunlar birer 
Ar-Ge süreci gerektiriyor. Firmanız için AR-GE’nin önemini ve üre-
tim sürecinizdeki konumunu anlatır mısınız?
Firmamız için AR-GE’nin önemi çok büyüktür. Günümüz şartla-
rında kazanç, üretim ve hacim ön planda olduğu için Ar-Ge de-
partmanımız da çalışmalarında bu konulara ağırlık vermektedir. 
Üretilen makinelerde performansı arttırmak ve makinelerden 
maksimum verim almak için özellikle bu departmanımıza çok 
önem veriyoruz. Yeni yazılım programları alıyoruz. Ar-Ge için de-
neyimli tasarım, üretim ve tatbikat ekibimiz var.

Türkiye içindeki başarınızın yanı sıra yurt dışında da önemli bir 
başarı kazanmış durumdasınız. Hem Türkiye’deki hem de yurtdı-
şındaki pazar payınız ya da konumunuz hakkında neler söyleye-
bilirsiniz? 
Türkiye’de ve dünyada kendimizi sayılı lider firmalar arasında gö-
rüyoruz. Şuanda 42 farklı ülkeye ihracat yapmaktayız. Bunu, yıl 
içerisinde katıldığımız fuarlarla ve çeşitli yayınlara verdiğimiz rek-
lamlarla destekleyerek farklı pazarlarda da pay almayı hedefliyo-
ruz. Özellikle Uzakdoğu ve Amerika hedeflerimiz arasında. Artık 

next days, replied the questions related with firm of our magazine 
and sector.  

Barlık who said that they export to 45 countries today and aim to 
increase the number of these countries in next years and poin-
ted out the qualified product and service saying “There is work all 
over the world for one who makes its work properly”. 

Mr. Barlık we met with you at the end of 2008 for the last time. 
What kind of progress has occurred in Uğur Makine from that day 
to this? Could you give information about the latest innovations 
and progresses? 
As Uğur Makine, we have made important progress particularly in 
technological field since 2008. Besides modernization and capa-
city increasing studies we make in machineries whose production 
belongs to us, we have started to manufacture of new machineri-

es which are not under the production line. When we consider the 
new bought machinery, machine tool and their assets, we can say 
that Uğur Makine proves itself one more time as a firm being on 
forefronts in the world. 

You mentioned about progresses and new machineries. There re-
quire R&D process. Do you explain the importance and position of 
R&D in production process for your firm?  
R&D has great importance for our firm. Since gain, production and 
volume are at the forefront in today’s conditions, our R&D depart-
ment focuses on these issues in its studies. We attach great impor-
tance particularly for this department for increasing the perfor-
mance in produced machineries and getting maximum efficiency 
from machineries. We buy the new software programs. We have 
experienced design, production and application team for R&D. 

You made a great success in abroad besides your success in Turkey. 
What could you say about your market share or position both in 
Turkey and abroad? 
We regard ourselves as limited leader firms in Turkey and world. 
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dünyada un fabrikası yatırımı yapmak isteyen yatırımcı, kalite ve 
hizmet arayışı sonucunda bizi bulacaktır.

Makinelerinizin çalışma randımanı ve bugüne kadar yurt içinde ve 
yurt dışında kurulumunu gerçekleştirdiğiniz anahtar teslimi tesis 
sayısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Uğur Makine olarak ürettiğimiz tüm makinelerimiz, maksimum 
çalışma kapasitesine sahiptir. Firma olarak bugüne kadar yurtdı-
şında 100’ü, yurtiçinde ise 200’ü aşkın anahtar teslimi tesis kurmuş 
bulunmaktayız.

Türkiye’nin uluslararası değirmen makineleri pazarındaki yerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye, uluslararası değirmen makineleri pazarında özellikle son 
10 yılda belli bir yer edinmiş, hatta dünya pazarının belli bir kısmı-
na sahip olmuş durumdadır. Pazarda pay sahibi olan diğer önemli 
ülkelerin yanı sıra Türkiye’den de sayılı bir iki değirmen makine-
si üreticisinin bu pazarda önemli bir hâkimiyet kurması, ülkemiz 
adına çok önemli bir gelişmedir. Türkiye’nin gelecekte dünya de-
ğirmen makineleri pazarındaki yerini daha da arttıracağını tahmin 
ediyoruz.

Uğur Makine olarak hangi ülkelere ihracat yapıyor ve ürünleriniz-
le yurtdışında nasıl bir karşılık buluyorsunuz? Yurtdışındaki firma-
ların sizi tercih ediyor olmalarının öncelikli nedeni nedir?
Uğur Makine olarak 42 farklı ülkeye ihracat yapmaktayız. Bunla-
rı; Gine, Libya, Fas, Lübnan, Tanzanya, Haiti, Endonezya, Martinik, 
Hindistan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Cezayir, Fransa, 
Sudan, Nijerya, Mısır, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, İran, İtal-
ya, Macaristan, Portekiz, Pakistan, Sırbistan, Almanya, Etiyopya, 
Yunanistan, Malezya, Romanya, Kosova, Vietnam, Yemen, Tayland, 
Panama, Makedonya, Kolombiya, Irak, Hırvatistan, Bulgaristan ve 
Arnavutluk olarak sıralayabiliriz. 

Yurtdışında firmaların bizi tercih etmelerinin ilk sebebinin de ka-
litemiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla beraber; 10 
yıllık yedek parça temini, bakım hizmeti, verdiğimiz teknolojik 

We export to 42 different countries currently. We aim to get a sha-
re in different markets supporting this with fairs we participate 
and advertisements we give for various publications. Far East and 
America are particularly among our targets. Investor who wants 
to make flour plant investment in the world shall find us as a result 
of quality and service search. 

What could you say regarding the operation efficiency of your 
machineries and turn-key facility number that you performed its 
installation in domestic and foreign country up to now? 
All machineries that we produce as Uğur Makine have maximum 
operation capacity. As a firm, we have constructed turn-key faci-
lity over 100 in foreign and over 200 in domestic up to now. 

How do you evaluate the position of Turkey in international 
mill machineries market? 
Turkey has gained a certain seat even has possessed a certain part 
of world market particularly in the last 10 years in international 
mill machineries market. Besides other sharer important countri-
es in the market, limited one-two mill machinery producer from 
Turkey established dominance in this market and this is very im-

portant development on behalf of our country. We estimate that 
Turkey will further increase its position in world mill machineries 
market in future. 

As Uğur Makine which countries do you export and how a respon-
se do you find with your products in abroad? What is the priority 
reason for being preferred by firms in abroad? 
As Uğur Makine, we export to 42 different countries. These count-
ries could be ranked as Gina, Libya, Morocco, Lebanon, Tanzania, 
Haiti, Indonesia, Martinique, India, Georgia, Kazakhstan, Ukraine, 
Russia, Algeria, France, Sudan, Nigeria, Egypt, Azerbaijan, Domi-
nican Republic, Iran, Italy, Hungary, Portuguese, Pakistan, Serbia, 
Germany, Ethiopia, Greece, Malaysia, Romania, Kosovo, Vietnam, 
Yemen, Thailand, Panama, Macedonia, Colombia, Iraq, Croatia, 
Bulgaria and Albania. 
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destek ve bize duyulan güven, diğer tercih edilme sebeplerimiz 
arasındadır.

Dünya pazarındaki kısa ve uzun vadeli hedefiniz nedir?
Uğur Makine olarak her geçen yıl üretim kapasitemizi arttırmak-
tayız. Anahtar teslimi projelerden birbirine bağlı entegre anahtar 
teslimi projeler üretmeye başladık. Bu da daha büyük projelere 
imza atmamıza olanak sağlıyor. 

Hedefimiz, dünya pazarında henüz girmediğimiz pazarların araş-
tırmasını yaparak özellikle Türkiye olarak o pazarlara girmek ve 
kapasitemizi arttırmaktır.

Önümüzdeki dönemde bugüne kadar ihracat yaptığınız ülkelerin 
dışında hangi ülkelere ihracat yapmayı hedefliyorsunuz? Sizce 
değirmen makineleri ihracatı için hangi ülkeler iyi bir potansiyel 
taşıyor?
İşini doğru yapana, dünyanın her yerinde iş var diye düşünüyo-
ruz.

Son olarak bize bundan sonraki hedefleriniz, yenilik çalışmaları-
nız ve varsa yeni projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üzerinde çalışmakta olduğumuz temizleme ve değirmen bölümü 
makinelerinin çalışma sistemleriyle ilgili çeşitli AR-GE çalışmaları 
yapmaktayız. Şuanda patent ve faydalı model olarak tescil ettiril-
miş 5 yeni projemiz var. Bunları önümüzdeki günlerde müşterile-
rimizle paylaşacağız.

We could say easily that the first reason for being preferred by 
firms in foreign is our quality. At the same time, 10 years’ spare 
part supply, maintenance service, technological support that we 
give and confidence felt for us are among the other preference 
reasons. 

What are your short-term and long-term targets in world market? 
As Uğur Makine, we are increasing our production capacity each 
passing year. We started to produce interdependent integrated 
turn-key projects from turn-key projects. This allows us to put our 
signature under bigger projects. Our target is to enter into such 
markets and increase our capacity doing research of markets 
where we have not entered yet in the world market. 

Which countries do you target to export in the next period apart 
from countries which you have exported up to now? What do you 
think regarding which countries carry a good potential for mill 
machineries export? 
We think that there is work all over the world for one who makes 
its work properly. İ

Finally, could you give information about your next targets, inno-
vation studies and new projects, if any? 
We are conducting various R&D studies related with operation 
systems of cleaning and mill part machineries that we are working 
on.  We have 5 new projects registered as patent and utility model 
now. We will share these with our customers in next days. 
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Arap dünyasının en kalabalık ülkesi Mısır’ın en önemli 
tarımsal ithalat kalemlerini buğday, mısır ve baklagiller 
oluşturmaktadır. USDA’nın verilerine göre Mısır yılda 
ortalama 10 milyon ton buğday ve 5 milyon ton mısır 
ithal etmektedir. 

Özellikle 2011 yılının ilk aylarında önemli siyasi sorunlarla çalka-
lanan Mısır, Arap dünyasının en fazla nüfusa sahip olan birinci ül-
kesi, Afrika kıtasının ise ikinci ülkesi konumunda. Ülkede nüfusun 
neredeyse tamamının yaşadığı Nil Deltası, aynı zamanda dünya-
nın en kalabalık bölgelerinden bir tanesi. Çeşitli kaynaklara göre 
bu bölgede, km²’ye düşen kişi sayısı 1.540’dır. Nil Deltası, ülkenin 
tarımsal üretimi açısından da son derece önemlidir çünkü Mısır’ın 
tarım alanlarının neredeyse tamamı bu bölgede yer almaktadır.

Ülkede nüfusun 1/3’ü tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Toplam tarımsal alan 3,4 milyon hektar, sulanabilir tarım alanı 2,9 
milyon hektar olmakla birlikte, verimli Nil deltasında yılda birkaç 
kez ürün alınabilmekte ve bu durum Mısır’ı önemli bir tarım ülkesi 
konumuna getirmektedir. Bugün, ülkedeki bazı çöl alanlarının iyi-
leştirilerek tarımsal üretime uygun hale getirilmesi çalışmaları ise 
hala devam etmektedir.

MISIR’IN EKONOMİK YAPISI
Mısır, Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Cezayir’in ardından dördüncü büyük ekonomi olarak gösteril-
mektedir. Ülkede GSYİH’nın % 50’lik bölümünü kamu yönetimi, 
turizm ve Süveyş Kanalı gibi hizmetler sektörü gelirleri oluştur-
maktadır. Tarım sektörü ise 2009 yılında GSYİH’nın % 13,7’ini oluş-
turmuştur. 

Mısır’ın ekonomik büyümesi uzun yıllar boyunca nüfus artış hızının 
altında kalmıştır. 2004 yazında yönetime gelen hükümetle birlikte 
ekonomik kalkınma, dış ticarette liberalizasyon, yatırım teşvikleri 
ve para politikalarında ciddi değişiklikler olmuştur. Ülkenin döviz 
rezervi artmıştır. Özelleştirme çalışmalarına önem verilmektedir. 
Yeni hükümetin reform çalışmaları çerçevesinde ithalat vergileri 
önce % 14,6’dan % 9,1’e düşürülmüştür. 2006 yılında da ağırlıklı 
ortalamalar % 6,9 olmuştur. Üretim amaçlı ürünlerin ve sermaye 
malları ithalatının ucuzlatılması hedeflenmiştir. Ayrıca kurumlar 
ve gelir vergilerinde indirimler gerçekleştirilmiştir. Uzun dönemde 
kamu harcamalarının düzenlenmesi ve sübvansiyonların rasyona-
lize edilmesi söz konusudur.

Ülkede gerçekleştirilen ekonomik reformlar nedeniyle Mısır, Dün-
ya Bankası - IFC (International Finance Corparation) tarafından 
2009 yılında, “en aktif reformlar gerçekleştiren ilk 10 ülke” arasına 
4. kez seçilmiştir.Ülkede 2008-2009 döneminde resmi büyüme % 
4,7 oranında gerçekleşmiştir. Bu durum ortalama % 7 büyüme ile 
ifade edilen bir önceki 3 yıla nazaran bir düşüşü ifade etmektedir. 
Mısır’ın ihracatındaki düşüş bağımlı olduğu ABD ve AB kaynaklı 
dış talebin düşmesi ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte iç ta-
lep özellikle Telekomünikasyon ve inşaat alanında görece güçlü 
olmaya devam etmektedir. 2010-11 döneminde yerli ve yabancı 
yatırımların sürdürülebilirliği kaydı ile büyümenin % 5,7 civarında 
seyretmesi beklenmektedir.

Wheat, corn and legumes constitute the most impor-
tant agricultural import items of Egypt which is the 
most important country of Arab world. According to 
the data of USDA, Egypt imports average 10 million 
wheat and 5 million corns in a year. 

Egypt which was shaken with important political problems partic-
ularly in the early months of 2011 is the first country having most 
population of Arab world and is the second country of Africa con-
tinent. Nile Delta where almost all population lives in the country 
is also one of the most crowded regions of the world. According 
to various resources, number of people is 1.540 per km2 in this 
region. Nile Delta is also extremely important for agricultural pro-
duction of country because almost whole of agriculture areas is 
in this region. 
1/3 of population is active in agriculture sector in the country. 
Crop is received in a few times yearly in productive Nile Delta as 
well as total agricultural area is 3,4 million hectares, irrigable area 
is 2,9 million hectares and this situation makes Egypt an impor-
tant agriculture country. Today, studies for making some desert 
areas suitable for agricultural production by improving is still con-
tinuing.            

ECONOMIC CONDITION OF EGYPT 
Egypt is shown as the fourth large economy after Saudi Arabia, 
United Arab Emirates and Algeria in Arab Countries. 50% of GDP 
in the country is consisted of incomes of services sector such as 
public administration, tourism and Suez Canal. Agriculture sec-
tor constituted the 13,7% of GDP in 2009. Economical growth of 
Egypt stayed under the population growth rate for long years. To-
gether with the government came to power in summer of 2004, 
serious changes occurred in economic development, foreign trade 
liberalization, investment incentives and money policies. Foreign 
exchange reserve of country increased. Importance is given for 
privatization studies.

Within the framework of reform studies of new government, 
import taxes were reduced to 9,1% from 14,6% firstly. Weighted 
averages were 6,9% in 2006. Cheapening of production purpose 
products and capital assets import was targeted. Also discount 
was implemented in corporate taxes and income taxes. In long 
term arrangement of public expenditures and rationalization of 
subventions are discussed. 

Due to economical reforms performed in the country, Egypt was 
selected to among “first 10 countries which perform the most ac-
tive reforms” for fourth time by World Bank – IFC (International 
Finance Corporation) in 2009.Official growth of country occurred 
at rate of 4,7% in 2008-2009 term. This situation points out a de-
cline which is expressed with average 7% growth compared with 
previous 3 years. Decline is closely related with USA and EU source 
foreign demand in export of Egypt. In addition to this domestic 
demand is continuing to be relatively strong in particularly Tele-
communication and construction field. It is expected that growth 
will be at about 5,7% provided the sustainability of local and for-
eign investments in 2010-11.
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MISIR’DA TARIM SEKTöRÜ VE HUBUBAT ÜRETİMİ
Mısır 1980’li yıllarda tarım sektörüne yönelik reform sürecini baş-
latmıştır. Devlet tarım alanlarındaki kontrolünü ve payını azaltmak 
istemektedir. Bugün artık Mısır’da tarımsal üretim tamamen özel 
sektör tarafından, serbest piyasa koşullarına göre ve ihracata yö-
nelik olarak yapılmaktadır. Ancak Mısır hala net tarım ürünleri ve 
gıda ürünleri ithalatçısı olmaya devam etmektedir. Buğday ve pi-
rinç Mısır’ın en önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. 

Tarım sektöründe çalışan nüfusun % 28’i bulması ve tarım sektörü-
nün milli gelirde yaklaşık % 14 oranında paya sahip olması, ülke-
nin ekonomik politikalarında sektörün öncelikli yerini korumasına 
neden olmaktadır. Toplam nüfusun % 55’i kırsal alanda yaşamak-
tadır. Ancak ülke coğrafyasının sadece % 4’ünün tarıma elverişli ol-
ması nedeniyle, mevcut tarımsal alanların en etkin biçimde değer-
lendirilmesi, buna 
ilave olarak yeni 
tarımsal alanların 
kazanımı projeleri 
önem taşımakta-
dır. Ayrıca, Mısır’ın 
Akdeniz sahilleri 
dışında çok az ya-
ğış alması nede-
niyle ülke tarımı 
sulamaya bağım-
lıdır. Bu nedenle, 
sulama teknikle-
rinin geliştirilmesi 
ve yönetimi önem 
kazanmaktadır.

Mısır, tarım alanlarında 
gübre kullanma açısından 
bölgede birinci, dünya-
da ise ön sıralarda yer al-
maktadır. Gübre üretimi 
altı özel şirket tarafından 
yapılmakta ve yılda 6,6 
milyon ton üretimle ülke 
ihtiyacının % 90-95’i kar-
şılamaktadır. 2000’li yılla-
ra gelindiğinde buğday, 
mısır, pirinç gibi tahılların 
üretiminde önemli aşamalar 
kaydedilmekle birlikte, Mısır 
bazı temel tarım ürünlerinde 
halen ithalata bağımlı durum-
dadır. 

Özellikle buğday, mısır ve 
bakliyatta ciddi ithalat yapıl-
maktadır. Buna karşılık tahıl 
ürünlerinden pirinçte, dünya 
ticaretinde rekabet eden ül-
keler arasına girmiştir.  Gıda 
tüketim ürünleri piyasasında, 

AGRICULTURE SECTOR AND GRAIN 
PRODUCTION IN EGYPT
Egypt started the reform process for agriculture sector in 1980’s. 
State wants to reduce its control and share in agricultural fields. 
Today agricultural production is performed by completely private 
sector and it is made according to free market conditions and for 
export in Egypt any more.  Wheat and corn are among the most 
important agriculture products of Egypt. 

Working population founds 28% in agriculture sector and agricul-
ture sector has a share in rate of 14% in national income. This situ-
ation allows for sector to protect its priority place in economical 
policies of the country. 55% of total population lives in rural area. 
However due to the fact that only 4% of country geography is 
suitable for agriculture, projects of evaluation of available agricul-

tural areas most 
efficiently and 
additionally ac-
cretion of new 
agricultural areas 
have importance. 
Also, country ag-
riculture depends 
on irrigation since 
of Egypt receives 
very few rain 
apart from Medi-
terranean coasts. 
For this reason, 
development and 

management of irriga-
tion techniques are gain-
ing importance. 

Egypt is in the first rank 
in the region and in fore-
fronts in the world in 
terms of fertilizer use in 
agriculture areas. Fertil-
izer production is made 
by six private compa-
nies and meets 90-95% 
of country need with 
6,6 million tons produc-

tion in a year. When it comes 
to 2000 years, while impor-
tant phases progress is made 
in grain production such as 
wheat, corn, rice, Egypt is still 
depend on import in some es-
sential agriculture products. 

Serious import is made in 
particularly wheat, corn and 
legume. On the other hand, it 
ranked among the countries 
competing in rice from the 
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Ocak 2003’de yapılan devalüasyonun etkilerini gidermek için se-
kiz temel gıda maddesinde destekleme yapılmıştır. Pirinç, merci-
mek, baklagiller ve makarna bunların dördüdür. Ancak fiyatlar bu 
desteklemeye rağmen devalüasyon öncesi seviyeye dönmemiştir.

DEĞİRMENCİLİK VE UN ÜRETİMİ
Mısır’da un ve ekmek sektörü çoğunlukla hükümetin kontrolü al-
tındadır. Devlet, buğday öğütmek için kendi fabrikalarını ve anlaş-
malı özel değirmenleri kullanmaktadır. Kamu sektörü değirmenci-
likte, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli değirmenlerden oluşan 126 
fabrika ile yılda tahmini olarak 7 milyon ton kapasiteye sahiptir.
Değirmencilik alanında faaliyet gösteren 7 şirket ise tek bir kuru-
luş tarafından kontrol edilmektedir. Ülkede ince un üreten sadece 
36 özel ticari değirmen bulunuyor. Bunların yıllık toplam üretim 
kapasitesi ise sadece 2,8 milyon ton. Mısır’da yıllık ince un tüke-
timi 2,5 milyon ton olarak tahmin edilirken, yıllık toplam öğütme 
kapasitesi 3.76 milyon ton buğday eşdeğeri olarak tahmin edil-
mektedir. Tüketimin artmasına paralel olarak buğday ithalatının 
da önümüzde yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor.

MISIR’IN DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Mısır’da ticari belgelerin dokümantasyonunda tek pencere uygu-
lamasına geçilmiş, gümrük vergisi uygulanan tarife 27’den 6’ya 
indirilmiş ve gümrükteki denetimler basitleştirilmiştir. Ülkede mal 
ve hizmet ihracatının artışı, tarife ve tarife dışı kısıtlamalarının kal-
dırılması ve iç talebin güçlenmesine paralel olarak yabancı döviz 
likiditesi güçlüdür. 

Geçmişte Mısır poundunun rekabet gücünün olmaması ihracatın 
başarısız olmasının bir nedeni olarak gösterilmiştir. 2000 yılından 
sonra paranın değerini düşüren devalüasyonlar yapılmıştır. Sanayi 
altyapısının güçlendirilip, çeşitlendirilerek yakın ve büyük pazar-
lara girilmesi yönünde AB Ortaklık Anlaşması’na büyük önem ve-
rilmektedir.

Mısır’ın en önemli ticari ortağı 
ABD’dir. Mısır Amerikan buğda-
yının en büyük alıcısı ve diğer 
tarım ürünlerinin, makine ve 
ekipmanın önemli ithalatçısı du-
rumundadır. Mısır’daki yatırımcı 
ülkelerin başında ABD ve İngilte-
re gelmektedir. 

Mısır son yıllarda ithalatını sınırla-
mak için tarife dışı yöntemler uy-
gulamaktadır. Mart 2003’de çıkan 
506 sayılı Başbakanlık Kararna-
mesi ile ihracattan kazanılan dö-
vizin yedi gün içinde ticari banka 
oranlarıyla Mısır pounduna çev-
rilmesi gerekmektedir. Geri kalan 
% 25 yabancı döviz cinsinden tutulabilmektedir. 

Hükümet fiyat artışlarını ve diğer mallardaki kıtlığı engellemek 
için özel sektör tarafından ithal edilen yedi üründe Eylül 2003’de 
dolar-pound paritesini 1 dolar=5,35 pound olarak sabitlemiştir. 

grain products in world trade.  In food consumption products 
market, support was given in eight essential food materials for 
removing the effects of devaluation performed in January 2003. 
Rice, lentil, legumes and macaroni are the four essential food ma-
terials. However prices did not return the pre-devaluation level 
though such support. 

MILLING AND FLOUR PRODUCTION 
Flour and bread sector are mainly control of government in Egypt. 
State uses its own plants and contracted private mills for milling 
the wheat. Public sector has capacity at 7 million tons guessingly 
in a year with 126 plants consisting of mainly small and medium 
scale mills.  7 companies being active in milling field are con-
trolled by a single corporation.  There are only 36 private com-
mercial mills producing thin flour in the country. Yearly total 
production capacity of these mills is only 2,8 million tons. While 
yearly thin flour consumption is estimated as 2,5 million tons, 
yearly total milling capacity is estimated as equivalent of 3.76 
million tons wheat.  In parallel with increase of consumption, it 
is expected that wheat import will continue to increase in next 
years. 

FOREING TRADE POLICY OF EGYPT 
In Egypt it was passed to single window application in documen-
tation of commercial documents, tariff in which customs duty was 
applied was reduced to 6 from 27 and control in customs were 
simplified. Foreign exchange liquidity is powerful in the country 
in parallel with increase in good and service export, removing the 
tariff and non-tariff restrictions and strengthening of domestic 
demand.  Egypt pound did not have competitive capacity in the 
past and this was shown as a reason for export to fail. After 2000 
devaluations depreciating the value of money were performed. 
Great importance is given for EU Association Agreement for get-
ting into close and big markets by strengthening and diversifying 
the substructure of industry.  USA is the most important trading 

partner of Egypt. Egypt is the 
biggest purchaser of American 
wheat and is the important im-
porter of other agriculture prod-
ucts, machinery and equipment. 
USA and England are the leading 
countries among investor coun-
tries in Egypt. 

Egypt has applied non-tariff 
methods for resetting the im-
port in recent years. In accor-
dance with the Prime Minis-
try Bylaw numbered 506 and 
passed in March 2003, foreign 
exchange gained from export 
should be converted into Egypt 

pound in trade bank rates within seven days. Residual 25% could 
be kept in foreign exchange currency. Government hedged the 
dollar-pound parity as 1 dollar = 5,35 pound in September 2003 
in seven products imported by private sector for preventing 
the price increase and shortage in other goods. These are flour, 
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Bunlar; un, buğday, mısır, yemeklik yağlar, mercimek ve fava fa-
sulyeleridir. Mısır DTÖ kurallarına uyum sağlamak için son yıllarda 
hem gümrük tarifelerinde hem tarife dışı engellerde hem de dış 
ticaret işlemlerinin yürütülmesinde uluslararası standartlara yak-
laşan bir politika izlemektedir. Bu kapsamda gümrük tarifelerinde 
kademeli olarak önemli indirimler yapılmaktadır.

MISIR’DA İHRACAT VE İTHALAT
Mısır’ın resmi istatistik kurumu CAPMAS’ın verilerine göre Mısır’ın 
2010 yılı Aralık ayı ihracatı 2.558,51, ithalatı ise 5.008,6 milyon ABD 
Doları olarak ger-
çekleşmiştir. 

Aralık ayı ihracatı 
bir önceki ay ile kar-
şılaştırıldığında ise 
437 milyon, ithalatı 
ise 561 milyon ABD 
Doları oranında ar-
tış göstermiştir. 

Pirinç, Mısır’ın en 
önemli tarımsal ih-
raç ürünlerinden-
dir. ABD Tarım Bakanlığı’ nın (USDA) tahminlerine göre Mısır’ın 
2011 / 12 dönemindeki pirinç ihracatının 500 bin ton civarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülkenin en önemli tarımsal ithalat kalemlerini ise buğday ve mısır 
oluşturmaktadır. USDA’nın verilerine göre Mısır yılda ortalama 10 
milyon ton buğday ve 5 milyon ton mısır ithal etmektedir. 

BAKLAGİLLER VE BİSKÜVİDE MISIR’IN
İTHALAT  POTANSİYELİ
Kuru baklagiller de Mısır’ın ithalat kalemleri arasında önemli bir 
yere sahiptir. Örneğin mercimekte, Mısır dünyanın en büyük itha-
latçılarından birisidir. Yıllık 80 milyon dolara ulaşan mercimek itha-

wheat, corn, cooking oils, lentil and mashed broad beans.   Egypt 
follows a policy approaching international standards for perform-
ing foreign trade operations both in customs tariff and non-tariff 
obstacles for complying with rules of World Trade Organization in 
recent years. In this scope, important reductions are being made 
gradually in customs tariffs. 

IMPORT AND EXPORT IN EGYPT 
According to the data of CAPMAS, official statistical institute of 
Egypt, export of December 2010 was 2.558,51, import was 5.008,6 

million USA Dol-
lars in Egypt. 
When export of 
December was 
compared with 
previous month, 
export showed 
increase in rate 
of 437 million 
USA dollars and 
import showed 
increase in rate of 
561 million USA 
dollars.  Rice is 

one of the most important agricultural export products of Egypt. 
According to the estimations of USA Ministry of Agriculture 
(USDA), rice export of Egypt will occur at about 500 thousand tons 
in 2011-12 term. Wheat and corn constitute the most important 
agricultural import items of the country. According to the data of 
USDA, Egypt import 10 million tons of wheat and 5 million tons of 
corn in average yearly. 

IMPORT POTENTIAL OF EGYPT IN LEGUMES 
AND  BISCUIT 
Legumes have also important place among import items of Egypt. 
For instance, Egypt is one of the biggest importers of the world in 
lentil. It has 80 million dollars of lentil import in a year. Red len-
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latı bulunmaktadır. Bu ithalatın da % 90’dan fazlasını kırmızı mer-
cimek oluşturmaktadır. Mısır genel olarak Türkiye’nin de önemli 
kırmızı mercimek pazarları arasında yer almakta ancak bazı yıllar 
başta Kanada olmak üzere Avustralya ve Suriye gibi ülkeler Mısır 
pazarında Türkiye için önemli birer rakip olabilmektedirler. 

Türkiye’den Mısır’a yerli mercimek ihraç edilebildiği gibi aynı za-
manda Dahilde İşleme Rejimi kapsamında özellikle Kanada men-
şeli mercimekler de ihraç edilmektedir. Mısır pazarında, özellikle 
Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin gelecekte de Türkiye ile reka-
bete devam edecekleri tahmin edilmektedir. 

Bakliyat tüketimi son derece yüksek olan Mısır pazarında nohut 
da; bakla ve kırmızı mercimekten sonra en önemli ürün konumun-
dadır. Mısır’ın yıllık 15 milyon dolar civarında nohut ithalatı bu-
lunmakta ve bu ithalat miktarı yıllar geçtikçe artmaktadır. Türkiye 
halen Mısır’ın nohut ithalatında da önemli bir ülke konumundadır, 
fakat Türkiye için bu pazarda da Hindistan, Kanada ve Avustralya 
gibi ülkelerle rekabet söz konusudur. 

Mercimekte olduğu gibi nohutta da, Türkiye’nin Kanada ve Avust-
ralya gibi ülkelere göre sahip olduğu mesafe avantajını iyi şekilde 
değerlendirerek Mısır pazarında önemli bir ülke olması beklen-
mektedir.

Mısır’ın bir diğer ithalat kalemini de bisküvi oluşturmaktadır. Ülke-
de, 2008 yılında bisküvi sektörü perakende satışları miktar olarak 
% 8 ve değer olarak % 11 büyüme göstererek 931 milyon Mısır 
Pounduna ulaşmıştır. Sektörde miktar ve değer bazında en fazla 
artış gösteren alt grup çikolata kaplı ve tatlı bisküvilerdir. Bisküvi 
sektöründe hammaddeler çoğunlukla ithal edildiğinden 2008 yı-
lında bisküvi birim fiyatlarında da artış gözlenmiştir.  

Bisküvi birim fiyatları diğer unlu mamullere göre fazla olduğun-
dan hedef kitle yüksek gelir grubundaki tüketicilerdir. Bu tüketici-
ler arasında da tekli paketler daha ucuz olmaları nedeniyle tercih 
edilmektedir. Sektörde satılan ürünlerin % 80’i tekli paketlerde, % 
20’si çoklu paketlerde satılmaktadır. Bisküvi sektörü yoğun reka-
betin yaşandığı bir sektördür. Yerel firmalar pazara hakim durum-
dadır. Üreticiler etkin pazarlama kampanyalarıyla tüm gelir grup-
larına hitap etmektedirler.

Pazara daha kaliteli ürünlerin sürülmesi ve yoğun pazarlama kam-
panyalarıyla uzun vadede bisküvi sektörünün en dinamik unlu 
mamuller sektörü niteliğini sürdürmesi beklenmektedir. Tuzlu 
bisküvi ve krakerler en çok büyüme beklenen alt sektörlerdir. Bu-
güne kadar bu grubun fazla büyüyememesinin nedeni bu ürünle-
rin sadece yüksek gelir grubuna sahip tüketiciler tarafından satın 
alınabilmesidir. 

Türkiye ile Mısır arasındaki STA’da taviz alınan ürünlerden birisi de 
bisküvi ve gofretler olmakla birlikte, ancak 1.000 tona kadar olan 
ihracatta % 15’lik bir gümrük vergisi indirimi uygulanmaktadır.

GIDA İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİNDE POTANSİYEL
Mısır, sahip olduğu uygun tarımsal üretim şartları, ürün çeşitliliği, 
düşük enerji ve iş gücü şartları ile gıda işleme konusunda da bü-

til creates the more than 90% of this import. Egypt is generally 
placed among the most important red lentil markets of Turkey 
however Australia and Syria and notably Canada could be impor-
tant rival for Turkey in Egypt market in some years. 

While local lentil could be exported from Turkey to Egypt, particu-
larly Canada-origin lentils could also be exported within the scope 
of Inward Processing Regime. It is estimated that countries such as 
particularly Canada and Australia will continue competition with 
Turkey in Egypt market. 

In Egypt market where legume consumption is extremely high, 
chickpea is in the most important product position after bean 
and red lentil. Egypt has chickpea import at 15 million dollars in 
a year and this import amount is increasing over years. Turkey is 
still in an important country position for chickpea import of Egypt 
however competition with countries such as India, Canada and 
Australia is discussed for Turkey in this market. 

As is in lentil, it is expected that Turkey will become an important 
country for chickpea in Egypt market by evaluating its distance 
advantage compared with countries such as Canada and Austra-
lia. 

Biscuit constitutes another import item of Egypt. In 2008, retail 
sales of biscuit sector reached to 931 million Egypt pounds show-
ing growth in 8% as amount and 11% as growth in the country. 
Sub-group is chocolate covered and cookie showing the highest 
sale in amount and value basis in the sector. Increase was ob-
served in biscuit unit prices in 2008 since raw materials were im-
ported largely in biscuit sector. 

Since biscuit unit prices are higher than other bakery products, 
target group is consumers in high-income group. Single packages 
are preferred among these consumers since they are cheaper. 
80% of sold products is in single packages and 20% of sold prod-
ucts is in multi-packages in the sector. Biscuit sector is a sector 
where intense competition is experienced. Local firms dominate 
the market. Producers address all income groups with efficient 
marketing campaigns. 

It is expected that more quality products are released to the mar-
ket and of biscuit sector maintains the quality of the most dynam-
ic bakery products sector in long term with intense marketing 
campaigns. Soda cracker and crackers are the sub-sectors which 
the biggest growth is expected. 

This group has not grown too much up to now, the reason for 
this that these products could be bought by consumers only hav-
ing high-income group. While biscuit and wafers are one of the 
products which concession is received in STA between Turkey and 
Egypt, however 15% customs duty discount is applied on export 
up to 1.000 tons. 

POTENTIAL IN FOOD PROCESSING 
INDUSTRY  PRODUCTS 
Egypt has a great potential regarding food processing with its 



77

yük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Mısır sahip olduğu bu 
potansiyelini henüz değerlendirememiştir. Ülkenin gıda işleme 
sanayisinin % 80’inin kayıt dışı olduğu düşünülmektedir. 

Ülkede kayıtlı 4.700 tesis, gıda sanayisinde faaliyette bulunmakta-
dır. Son yıllarda, kayıt dışı sektörün giderek kayıtlı hale geldiği ve 
kullandığı üretim yöntemlerinin modernleştiği görülmektedir. Bu 
açıdan gıda sanayisinin diğer sektörlere göre daha hızlı büyümesi 
söz konusudur.  

Sektör mevcut haliyle dünya pazarlarına ciddi olarak girmekte 
yetersiz bulunmaktadır. Bu nedenle ülkede gıda sektörünün mo-
dernleşmesine yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. Dolayısıyla 
gıda işleme sanayinin önemli bir parçası olan hububat işleme ve 
öğütme sanayi açısından, Mısır önemli bir ihracat potansiyeli taşı-
maktadır.

Kaynaklar:
1. T.C. Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Aylık Rapor, Nisan 
2011
2. Konya Ticaret Odası Mısır Arap Cumhuriyeti Ülke Raporu, Etüd-
Araştırma Servisi, Temmuz 2008
3. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd 
Merkezi, Mısır Ülke Raporu, Cengiz Karabayır, Ankara, Şubat 2011

proper agricultural production conditions, product range, low 
energy and labor force conditions. Egypt has not evaluated this 
potential yet. 

It is considered that 80% of food processing industry of country is 
unregistered. Registered 4.700 facilities are active in food industry 
in the country. In recent years, it is seen that unregistered sector 
has became registered gradually and production methods used 
have became modern. 

From this point of view, faster growth of food industry is discussed 
compared with other sector. As it stands sector is found seriously 
inadequate for getting into the world markets. For this reason 
many studies are being made for modernization of food sector in 
the country. Therefore Egypt carries an important export poten-
tial in terms of grain processing and milling industry which is the 
essential part of food processing industry. 

 Sources:
1. T.R. Cairo Embassy Trade Consultancy, Monthly Report, April 
2011
2. Konya Chamber of Commerce Egypt Arab Republic Country Re-
port, Survey-Research Service, July 2008 
3. T.R. Prime Ministry Foreign Trade Consultancy Export Develop-
ment Survey Center, Egypt Country Report, Cengiz Karabayır, An-
kara, February 2011 
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Türkiye’de çeltik üretimi sabit artışta. Ekili alanlar Trakya’da 50.000 
hektar, Güney Marmara’da 30.000 hektar ve Samsun’da 20.000 
hektar düzeyinde.

Devamlı olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tanıtılması, mo-
dern tarım sistemini geleneksel tarım sisteminden ayırt etmek için 
bir standart olarak kullanılmaktadır. Ancak gözlemlenen uygula-
ma oranlarından ölçüldüğü gibi birçok yeni teknolojinin getiril-
mesi, yalnızca kısmi başarı getirmiştir.

Yeni teknolojinin hızlı yayılmasında ise çiftçi kredilerinin yoksun-
luğu, bazı çiftliklerin ölçeklerinin teknoloji için yetersiz olması gibi 
pek çok etken olumsuz rol oynamaktadır.  Yeni tarım teknolojile-
ri her çiftçinin arzu ettiği yüksek verim, düşük maliyet ve yüksek 
öğütme kapasitesi gibi özellikleri sunabilir. Ancak yeni teknoloji-
nin öngördüğü üretim sürecindeki değişiklikler, eksik bilgi ve hata 
yapma ihtimalinden kaynaklanan riskleri de beraberinde getire-
bilir. 

Burada çeltik kurutma sistemindeki farklı konu ve önemli nokta-
lardan bahsetmek istiyorum.  Çeltik tarladan toplandıktan sonraki 
48 saat içerisinde kurutulmalıdır. Aksi taktirde, yüksek nem oranı 
nedeniyle çeltik, “küf” diye bilinen afla-toksinler geliştirmeye baş-
layacaktır. Afla-toksinler küf mantarlarıdır ve TOKSİK kategorisine 
girmektedir.  Hasat öncesinde veya depolama sırasında kolonile-
şerek hububattı kirletebilirler. Kalabalık mahsuller, yüksek nemli 
çevreye ve bariyeri girişe indirgeyen bir koşul olan kuraklık gibi 

Paddy production in Turkey is in constant increase.
Planted areas are in Trakya -  50.000 ha, South Marmara area 30.000 
ha and Samsun are in  20.000 ha.

The continuous creation and introduction of new technology has 
been used as a standard for distinguishing a modern agricultural 
system from a traditional one. However, the introduction of many 
new technologies has met with only partial success, as measured 
by observed rates of adoption. 

Constraints to the rapid diffusion of a new technology may arise 
from many sources such as lack of farmers credits, inadequate 
farm size for certain farm technology. A new agricultural technol-
ogy may reflect high yield, low cost, high milling yield desirable 
traits of every farmer. However, changings in the production pro-
cess involved in the adoption of a new technology may bring risks 
resulting from imperfect information and possibility of commit-
ting errors.

I would like to talk today about different issue and different critical 
point in paddy drying system. Once paddy is collected from the 
field should be dried in the next coming 48 hrs. In contrary, due 
to the high moisture level paddy will start developing afla-toxins, 
known as “kuf”. Afla-toxins  are fungus and going into category 
of TOXICS. They can colonize and contaminate grain before har-
vest or during storage.  Host crops are particularly susceptible to 
infection by Aflatoxin following prolonged exposure to a high hu-
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stresli koşullardan kaynaklanan hasara uzun süre maruz bırakıl-
manın izlediği Aflatoksin enfeksiyonuna özellikle duyarlılardır. 

Sıklıkla etkilenen mahsuller:
• Tahıllar (darı, sorgum, hint darısı, pirinç, buğday),
• Yağlı tohumlar (fıstık, soya fasulyesi, ay çiçeği, pamuk),
• Baharatlar (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil),
• Ve ağaç yemişleri (badem, antep fıstığı, ceviz, hindistan cevizi, 
brezilya cevizi ).

Yüksek nem oranı (en az %7) ve daha yüksek sıcaklıklar aflatoksin 
için elverişli koşullardır.  Çiftçiler çeltiğin kurutulma şekline daha 
az önem veriyorlar ve daha çok en son sonuçlara ve öğütme ve-
rimlerine odaklanmaktadırlar.  Uygun kurutulmuş çeltik belki 
miktar açısından daha az olacaktır (daha düşük nem %) ancak bu 
pirincin öğütme verimi ve kalitesi daha yüksek olacaktır. 

Bilindiği gibi farklı çeltik kurutma yolları farklı sonuçlar vermek-
tedir. Karadeniz’de ve Trakya bölgesinin bazı bölümlerinde çiftçi-
ler çeltiği % 17-18 nem ile bırakmaktadır. Buradaki mantık, çeltiği 
nispeten kuru olmasını sağlamakla birlikte yüksek nem oranından 
dolayı miktar daha fazla göstermektir. 

Bu yalnızca “görsel aldatmadır”. Pirinç, çevresinden suyu ve nemi 
emmen anlamı taşıyan oldukça hidroskopik bir hububattır. Ayrıca 
kokuyu da içine çekmektedir.  Uygun şekilde kurutulmamış çeltik 
daha az öğütme verimi, daha düşük pirinç kalitesi, daha sarımtırak 
hububatlar ve aflatoksin alma gibi sonuçlara sebebiyet vermekte-
dir. Ayrıca Türk kodeksi pirinç nemini % 14.5 oranına sınırlamak-
tadır. 

Kodeks düzeyine nasıl ulaşılır ve çeltik nasıl sıkıştırıl-
maz? 
Geleneksel kurutma yolu, çeltiği her 15 dakikada kurutucunun te-
pesine kaldırmaktır.  Sarmal taşıyıcı ile bu taşıma yolu çeltikleri sı-
kıştırmaktadır. Bu uygulama, öğütmenin son safhasında daha fazla 
kırılmış pirinç ve tabi ki daha az öğütme verimi sonucunu vermek-
tedir. Dahası çeltiği kurutan sıcak hava, yalnızca kurutucunun mer-
kezinden geçtikçe, kurutuculara daha yakın olan çeltik daha fazla 
kururken, kurutucunun uzağında olan çeltik daha az kurumaktadır. 
Bu şekilde nem öğütülmemiş hububattan çıkmaya zorlanmaktadır.

midity environment or damage from stressful conditions such as 
drought, a condition which lowers the barrier to entry.

Crops which are frequently affected include:
• Cereals (maize, sorghum, pearl millet, rice, wheat),
• Oilseeds (peanut, soybean, sunflower, cotton),
• Spices (chilli peppers, black pepper, coriander, turmeric, ginger),
• And tree nuts (almond, pistachio, walnut, coconut, brazil nut).

Favorable conditions include high moisture content (at least 7%) 
and higher temperature. Farmers are paying less attention on the 
way how the paddy is dried and they are more concentrated to 
final results and milling yields. Proper dried paddy will give may-
be less in quantity (due to lower moisture %), but more in milling 
yields and quality rice.

Different way of drying the paddy are giving different results. In 
Black sea areas and in some part of Trace area farmers are leaving 
paddy with 17-18% of moisture.Their mentality is that paddy is 
relatively dry, however quantity wise – due to the higher moisture 
level is showing more.

That is only “visual cheating”. Rice is highly hygroscopic grain – 
which means that absorbs the water and moisture from the sur-
rounding. It is also absorbing the smell. Not proper dried paddy is 
giving less milling yield, lower rice quality, more yellowish grains, 
and option of getting aflatoxin. New Turkish codex is limiting rice 
moisture at 14,5%.

How to reach codex level and not to stress the paddy 
grains?
Traditional way of drying is bringing the paddy every 15 minutes 
up at the top of the dryer.  This way of transporting with screw 
conveyor is stressing the grains. Same is resulting with more bro-
ken rice at the final stage of the milling and – of course, lower mill-
ing yield. More over, as hot air which is drying the paddy is passing 
only through the center of the dryer, paddy which is closer to the 
driers center is dried more, while paddy at the sides of the dryer 
is dried less. On this way, moisture is forced to come out from the 
whole grain.
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Yeni teknolojiler, bize çeltik anatomisi ve daha fazla tane sıkıştır-
mak amacıyla nemin nasıl çeltik tanelerinden uçması gerektiği 
konusunda yeni bir görüş vermektedir.

Çeltik tanesinden doğru nem hareketi 
Pirinç öğütücülerinin attığı başlıca atıklardan biri pirinç kapçığı-
dır. Kavuz, pirinç tanelerini kaplayan kabuk tabakasıdır. Bir pirinç 
öğütücüsü, tonlarca pirinç kapçığı atabilir çünkü 100 kg çeltik 20 
kg kavuz çıkarmaktadır. Ancak bu kavuzlar termal enerji üretmek 
için yakıt olarak kullanılabilmektedir. Bu kavuzlar, atılmak yerine 
gaz yağı ya da dizel gibi yakıtlar için bir yedek olarak kullanılabil-
mektedir. Bu ocak kullanımı ile bu kavuzları yakarak elde edilen 
termal enerji, kurutucuda 
taneleri kurutmak için kul-
lanılabilmektedir. Yakıt ola-
rak kavuzların kullanılması, 
makinelerde gaz yağı ve 
dizel kullanımının neden 
olduğu CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına yardımcı ola-
bilmektedir. 

Çevresel Faydaları 
• Birçok ülke, endüstrilerin 
ve sıradan insanların çevre-
ye yaydığı CO2 emisyonu-
nu azaltmak için uzun süre-
dir çaba sarf etmektedirler. 
Çevreyi korumaya yardımcı 
olmak için farklı kurumların 
üstlendiği birçok girişim vardır. 
• Üreticiler olarak amacımız yakıt olarak yararlanılabilen kavuzları 
kullanılarak CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak-
tır. Japonya ve Tayvan gibi Uzak Doğu ülkelerinde, yıllık çeltik üre-
timi ülke başına 175 bin ton civarındadır. Bu çeltiği kurutmak için 
35 milyon litre dizel yakıt gerektirmektedir. Bu tip yakıtlarla çalışan 
çeltik kurutucuları, çok fazla miktarda yakıt tüketmektedir. 

Ne kadar çok çalışırsa, yakıt tüketimi o kadar artmakta ve böylece 
de karbondioksit emisyonları artmaktadır. Bu önemli bir çevresel 
konu haline gelmiştir. Kavuz ocakları, kavuzların çevreye dost olan 

New technology is bringing us new view in the paddy anatomy 
and the way how moisture should evaporate from the paddy 
grains in purpose not to brake – stress – grains to much.

Correct moisture movement from the paddy grain
One of the main wastes that rice millers throw away is the rice 
husk. Husk is the layer of shell skin that covers the rice grains. One 
rice miller can throw away tons of rice husks since 100kg paddy 
can produce 20kg husk. However, these husks can be used as a 
fuel to produce thermal energy. 

Instead of throwing away these husks, these can be used as a 

substitute for fuels such as kerosene or diesel. This can be done 
by burning these husks with the use of a furnace, then using the 
thermal energy produced to dry grains in the dryer. Using husks 
as fuel can help in the reduction of CO2 emissions caused by the 
usage of Kerosene and Diesel in machineries.

Environmental Benefits
• Many countries have already been putting efforts in reducing 
the CO2 emission that industries and ordinary people emit in the 
environment. There are several initiatives that different organiza-
tion undertook in order to help protect the environment. 
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• As producers our aim is to contribute to the reduction of CO2 
emissions by using Husk Furnaces that can utilize husks as fuel. In 
Far East countries like Japan, annual paddy production is around 
11.000.000 tons per country, and it requires 35 million liters of die-
sel to dry. Fuel type grain dryer consumes numerous New tech-
nology is bringing us new view in the paddy anatomy and the way 
how moisture should evaporate from the paddy grains in purpose 
not to brake – stress – grains to much.

Resource efficiency
• Husk furnace takes advantage of paddy husks by using it to pro-
duce thermal energy for the dryers. Paddy husk from 1 hectare 

of farm can dry approximately 
3 hectares of wet paddy. Paddy 
husk from 1 ton of wet paddy 
can dry approximately 3 tons of 
wet paddy.
• We apply the advanced tech-
nology in complete combustion 
of husk and high heat exchange 
efficiency to ensure maximum 
thermal energy with the least 
husk consumption.  Moreover, 
since the ashes produced by 
the high quality Husk Furnace 
has a very good quality because 
of the complete combustion, 
these ashes can be sold to other 
companies that produces steel, 
metal, batteries.
• Drying cost of husk furnace 

dryer compared to fuel type dryer is only 25%.   (calculated basing 
on diesel price USD 0.86/liter, husk price USD 0.0625/kg)
• By using paddy husk to produce thermal energy, fuel costs in 
drying grains becomes almost equal to zero.

Rice is rich in nutrients and contains a number of vitamins and 
minerals. It is an excellent source of complex carbohydrates—the 
best source of energy.  Rice provides 21% of global human per 
capita energy and 15% of per capita protein.  Although rice pro-
tein ranks high in nutritional quality among cereals, protein con-
tent is modest.

Rice facts
One fifth of the world’s population—more than a billion people—
depend on rice cultivation for their livelihoods.  Asia, where about 
90% of rice is grown, has more than 200 million rice farms, most of 
which are smaller than 1 hectare.   Rice-based farming is the main 
economic activity for hundreds of millions of rural poor in this re-
gion. In Africa, rice is the fastest growing staple. This increase in 
the demand for rice is also true for Latin America and Caribbean 
countries.  In most of the developing world, rice is equated with 
food security and closely connected to political security. Changes 
in rice availability, and hence price, have caused social unrest in 
several countries.

bir yakıt olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Kavuzlar kullanılarak 
4 bin 725 hektar ormanın emebileceği CO2 hacmine eşit oranda 
94 bin 500 ton CO2 emisyonunu azaltılabilir. 

Kaynak etkinliği
• Kavuz ocağı, kurutucular için termal enerji üretmek için kullanıla-
cak çeltik kavuzlarından yararlanmaktadır. 1 hektar araziden elde 
edilen çeltik kapçığı, yaklaşık 3 hektarlık ıslak çeltik kurutabilmek-
tedir. 1 tonluk ıslak çeltikten elde edilen çeltik kapçığı ise yaklaşık 
3 ton ıslak çeltik kurutabilmektedir. 
• En az kavuz tüketimi ile maksimum termal enerjiyi garantilemek 
için eksiksiz kavuz yanması ve yüksek ısı değişim etkinliği gelişmiş 
teknolojileri uyguluyoruz. Hatta yüksek kaliteli kavuz ocağından 
üretilen küller, tam yanmadan 
dolayı çok iyi kalitede olduğu 
için, bu küller çelik, metal ve akü 
üreten diğer firmalara satılabil-
mektedir. 
• Yakıt tipi kurutucuya kıyasla 
kavuz ocak kurutucusunun ku-
rutma maliyeti yalnızca % 25’tir 
(dizel fiyatı 0.86/litre ABD Doları, 
kavuz fiyatı 0.0625/kg ABD dola-
rı baz alınarak hesaplanmıştır).
• Termal enerji üretmek için 
çeltik kavuzunun kullanılması, 
hububatları kurutmada yakıt 
maliyetlerinin neredeyse sıfıra 
eşit hale gelmesine imkan tanı-
maktadır. Pirinç besin açısından 
zengindir ve çok sayıda vitamin 
ve mineral içermektedir. 

Kompleks karbonhidratların mükemmel bir kaynağıdır ve en iyi 
enerji kaynağıdır.  Pirinç kişi başına enerjinin % 21’ini ve kişi başına 
proteinin % 15’ini sağlamaktadır. Pirinç proteini, tahıllar arasında 
besinsel kalitede yüksek sırada olmasına rağmen, protein içeriği 
azdır. 

Pirinç nitelikleri 
Dünya nüfusunun beşte biri (bir milyar insandan daha fazla) ge-
çimlerini pirinç yetiştiriciliğinden sağlamaktadırlar. Pirincin yakla-
şık % 90’ının yetiştiği Asya’da, 200 milyondan fazla pirinç çiftliği 
vardır ve bunların birçoğu 1 hektardan daha küçüktür.  Pirince 
dayalı çiftçilik, bu bölgedeki yüz milyonlarca kırsal kesim insanı 
için başlıca ekonomik faaliyettir. Afrika’da pirincin en hızlı yetiştiği 
ambardır. Pirinç talebindeki artış Latin Amerika ve Karayip ülkeleri 
için de geçerlidir.  Afrika’da pirinç en hızlı yetişen üründür. Pirinç 
talebindeki bu artış Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için de ge-
çerlidir.  Gelişen dünyanın birçok bölgesinde, pirinç gıda güvenliği 
ve politik güvenlikle yakından ilişkili eşdeğer durumdadır. Pirinç 
bulunurluğundaki ve buna bağlı olarak fiyatlardaki değişiklikler 
birçok ülkede sosyal kargaşaya neden olmuştur.
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TOHUMLUK ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER
1980 yılı başına kadar ülkemizin çeltik tohumluk ihtiyacı, yurt dı-
şından İTALYA’dan ithal edilen tohumluklarla sağlanıyordu. Yerli 
bir tohumluk üretim programımız yoktu. 1980’li yılların başında, 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlatılan bir çeltik to-
humluk üretim programı sonucunda, elde edilen gelişmeler ile 
bugün ülkemiz çeltik tohumluk ihtiyacı tamamen yerli üretimle 
karşılanır duruma gelmiştir. Ayrıca, yerli üretilen tohumlar, kalite 
bakımından çiftçilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmıştır. 

Bunun yanı sıra Türkiye, çeltik tohumluğu ithalatı için her yıl 1 Mil-
yon Amerikan Doları parayı yurt dışına ödemekten kurtulmuştur.
Yerli üretilen tohumların kullanılması ile ürün verimi ve pirinç ka-
litesi artmıştır.

Her yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 10-12 çeşidin 
150-200 ton arasında orijinal kademede tohumu üretilmektedir. 
Üretilen bu tohumlar, tohumluk üreten devlet ve özel sektör ku-
ruluşlarına sertifikalı tohumluk üretmek amacıyla verilmektedir. 

DEVELOPMENTS IN SEED PRODUCTION
Until the beginning of 1980, the rice seed requirement had been 
provided by means of the seeds imported from ITALY. We did not 
have any local seed production program. In the beginning of 1980, 
as a result of the rice seed production program initiated in Thrace 
Agricultural Research Institution, thanks to the developments , 
we could cover all rice seed requirements in our country through 
local production indeed. On the other hand, the local produced 
seeds has been admired and supported by our farmers in terms 
of the quality. 

In addition, Turkey had recovered from the payment at the amount 
of 1 Million American Dollars for rice seed import. By means of us-
ing local produced seeds, the product efficiency and rice quality 
has increased. The seeds that is about 10-12 types  have been cov-
ered by the original stage in Thrace Agricultural Research Institu-
tion and 150-200 tons. These seeds that has been produced has 
been given to produce licensed  to the state and private sector 
institution. 
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TOHUMLUK STANDARTLARINDA-
Kİ GELİŞMELER
Son yapılan değişikliklerle çeltik 
tohumluklarının tarla ve laboratu-
var standartlarında şu değişiklikler 
yapılmıştır;
Tohumluk Kademesi: 2008’den ön-
ceki yönetmelikte, çeltik tohumluk 
kademeleri ORİJİNAL, ANAÇ, SERTİFİKALI, KONTROLLÜ ve KONT-
ROL EDİLMİŞ şeklinde sınıflandırılıyordu. Yapılan son değişiklikle 
çeltik tohumluk kademeleri, ORİJİNAL, SERTİFİKALI-1 ve SERTİFİ-
KALI-2 şeklinde sınırlanmıştır.

Eski yönetmelikte, tohumluk sınıflarında tarlada, bulunmasına 
müsaade edilen, diğer tür ve çeşitler ile kırmızı çeltik bitkisi sayı-
ları fazla miktardaydı. Yeni yönetmelikte bulların miktarı oldukça 
düşürülmüştür.

Tohumluk Standartları Avrupa Birliği seviyesine getirilmiştir. Ayrı-
ca, çeltik yanıklık ve Çeltik Beyaz Uç Nematodu zararlısı da tarla 
kontrolünde değerlendirmeye alınmıştır.

ÜRÜN PAZARLAMASINDA SAĞLANAN GELİŞMELER
10-15 yıl önce harman zamanında, piyasada ürün fiyatını belirli bir 
seviyede tutmak amacıyla TMO çiftçilerden önemli miktarda ürün 
satın alıyordu.

2003 yılından sonra Tarife Kontenjanı ve Lisanslı Depoculuk gibi 
bazı politikaların uygulanması sonucu, ürün fiyatları hasat zamanı 
fazla miktarda düşmemiş ve bunun sonucu TMO’nun ürün satın 
almasına gerek kalmamıştır.

Çiftçilerimiz uygulanan bu politikalar sunucu, ürünlerini iyi fiyat-
larla sattılar. Bu durum, Türkiye’de çeltik ekim alanı ve üretiminin 
artmasına katkıda bulunmuştur. Bu alanda etkili olan bir diğer fak-
tör de, çeltik ürünün 2005 yılından itibaren destekleme kapsamı-
na alınmasıdır. 2005 yılında 4.5 kuruş olan destek, 2006’da 6 kuruş, 

DEVELOPMENTS IN SEED STANDARDS  
By the amendments that have been made recently, the fol-
lowing changes have been made in the farm and laboratory 
standards of rice seeds;
 Seed Level: In the legislation before 2008, the rice seed 
levels had been classified as ORIGINAL, SHREWD, LICENSED, 
CHECKED AND CONTROLLED. By means of latest amend-
ments,  the rice seed levels have been classified as ORIGI-
NAL, LICENSED-1 and LICENSED-2. 

In the old legislation, other types and kinds that were al-
lowed to present in the farm and the numbers of rice plant 
were too much. However, in the new legislation, these have 
been decreased ultimately. The seed standards are in the 
same level with the European Union. On the other hand, rice 

burning and rice nematode insect have taken into the consider-
ation in the farm control. 

DEVELOPMENTS PROVIDED IN PRODUCT MARKETING  
10-15 years ago, in the harvest time, in order to keep the product 
prices under a certain level, TMO had purchased great amount of 
product from the farmers. 

After 2003, as a result of implementing some policies such as tariff 
quota and licensed warehousing, the product prices have not de-
creased too much during the harvest time so that TMO has not in 
need of procurement. 

Due to these policies applied, our farmers had purchased their 
products by best prices. This case has contributed to the increase-
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ment of rice cultivation area and production.  
Another factor that is effective in this field is to get the rice prod-
uct within the scope of support since 2005. The support that was 
4.5 kurus in 2005 had respectively applied as 6 kurus in 2006, 9 
kuruş in 2007 and 10 kuruş after 2008.   Other support that could 
be implemented in the rice is the licensed seed support. The seed 
support has been applied for the productive institution as 25 ku-
rus per kilo and for the farmer as 40 kurus per kilo as well. This 
support has increased the utilization rate of the seed.
 
DEVELOPMENTS IN RICE PROCESSING  
During 1980s, the traditional rice processing methods had been 
using in Turkey. The ultimate attention was not paid to the clean-
ing of rice products and their humidity because; the local pro-
duced rice could have been marketing easily within bags because 
of their high quality. However, due to the rice packs selling in the 
market chains that have been increasing day by day, it is request-
ed that the produced rice should be appropriate for packaging. 
Because of facilitation of the import and providing rice whose hu-
midity is low and could be easily packed, the important difficulties 
have been faced in the marketing of local prices.  In the develop-
ing countries, in spite of the fact that the numbers of housewife 
that have been recruited are increasing day by day, it is more than 
important to cook the rice without cleaning at home.  The rice 
manufacturers have forced to make some amendments in the rice 
processing technologies to adapt the developments in the world 
to compete with imported prices. Firstly, when they are purchas-
ing the product to be processed, they have to take into account of 
the humidity at the rate of 14-15%. 
Another development is that the fabricators have purchased and 
assembled the photocell machines that could clean the undesir-
able spotty and red rice seeds because of stone within rice prod-
ucts despite the fact that it has caused the high cost for factories. 
The current rice products are in the quality of rice to have im-
ported from countries such as Italy and USA. It has also provided 
added value and increased the capacity using rate of the factories 
that work in Turkey with low capacity when allowing the import-
ing activities as rice. However, apart from this advantage, there 
were some negative effects indeed. Some farmers have used 
these products as seed. The unused products or guidance have 
left to the environment after rice processing. By this way, some 
weeds and insects that have not seen in Turkey have been moved 

2007’de 9 kuruş ve 2008’den sonra 10 kuruş olarak uygulanmıştır.
Çeltikte uygulanan diğer bir destek ise sertifikalı tohum desteği-
dir. Tohum desteği kilo başına üretici kuruluşa 25 kuruş ve çiftçiye 
40 kuruş şeklinde uygulanmaktadır. Bu destek, sertifikalı tohum 
kullanım oranını arttırmıştır.

PİRİNCE İŞLEMEDEKİ GELİŞMELER
Türkiye’de 1980’li yıllarda pirinç işlemede, geleneksel pirinç işleme 
yöntemleri kullanılıyordu. Elde edilen pirinç mahsulünün temizliği 
ve rutubet içeriğine pek fazla dikkat edilmiyordu, çünkü yerli üre-
tilen pirinçler, yüksek kalitesi nedeniyle çuvallar içerisinde kolay-
lıkla pazarlanabiliyordu. Ancak Türkiye’de son yıllarda hızla artan 
market zincirlerinde paket pirinç satılması nedeniyle, üretilen pi-
rinçlerin paketlemeye uygun olması istenir duruma gelmiştir.
İthalatın kolaylaşması ve piyasaya iyi temizlenmiş ve rutubet içeri-
ği düşük, kolayca paketlenebilecek pirinçlerin ithal yoluyla gelme-
si ile yerli pirinçlerin pazarlanmasında önemli güçlükler çekilmeye 
başlanmıştır. 

Gelişen toplumlarda, çalışan ev hanımı sayısının günden güne 
artması nedeniyle, pirincin temiz olması ve evde temizlenmeden 
doğrudan tencereye atılıp pişirilmesi önem taşımaktadır. Pirinç 
fabrikatörleri, gerek ithal pirinçle rekabet etmek gerekse dünyada-
ki gelişmelere uyum sağlamak için pirinç işleme teknolojilerinde 
bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. Her şeyden önce 
işleyecekleri ürünü satın alırken veya belirlerken rutubetinin %14-
15 civarında olmasına dikkat etmektedirler.  Diğer önemli bir ge-
lişme de fabrikatörlerin, fabrikalara yüksek bir maliyet getirmesine 
karşın, pirinç mahsulü içindeki taş ile istenmeyen lekeli ve kırmızı 
çeltik danelerini temizleyen fotosel makinalarını satın alıp sistem-
lerine monte etmeleridir. Bu şekilde elde edilen pirinç mahsulü, 
İtalya ve ABD gibi ülkelerden ithal edilen pirinç kalitesindedir.

Ülkemize yapılan ithalatın çeltik olarak yapılmasına müsaade 
edilmesi, Türkiye’de bulunan ve çoğu kapasitesinin altında çalı-
şan fabrikaların kapasite kullanım oranını arttırmış ve bu konuda 
katma değer yaratmıştır.  Ancak bu yararlı yönleri yanında, bunun 
bazı olumsuz tarafları da olmuştur. Bazı çiftçiler, bu yolla gelen 
mahsulleri tohumluk olarak kullanmaktadırlar. Pirince işlemeden 
sonra ortaya çıkan elek altı veya kavuzlar doğaya bırakılmaktadır. 
Bu yollarla, Türkiye’de görülmeyen bazı yabancı otlar ve zararlılar, 
ülkemize taşınmaktadır.  
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GELİŞMELERİN ULUSLARARASI BOYUTU
Projenin başlangıç yıllarında yurt dışından materyal temin edilerek 
çalışmalar yürütülüyordu ancak günümüzde yurt dışına materyal 
gönderme durumuna gelinmiştir. Bu bağlamda, Filipinler’de bu-
lunan Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü’nün (IRRI) yürüttüğü 
Uluslararası Genetik Materyal Değişim Programı’na her yıl önemli 
miktarda materyal gönderilmektedir. 

to our country. 
INTERNATIONAL DIMENSION OF THE DEVELOPMENTS 
In the beginning years of the Project, the activities were carried 
out by supplying materials from abroad however, nowadays, the 
materials could be sent to the abroad. In this context,  great ma-
terials have been sent to the International Genetic Material Ex-
change Program that is carried out by International Rice Research 
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2008 yılında, Rusya’nın KRASNODAR şehrinde bulunan Çeltik 
Araştırma Enstitüsü ile Materyal Değişim Anlaşması imzalanmıştır. 
Yine 2008 yılında Şili’de bulunan Temuco Katolik Üniversitesi ile 
materyal değişimi konusunda anlaşma imzalanmıştır. 2009 yılın-
da, Bulgaristan’da bulunan iki firma ile Osmancık-97 çeşidinin bu 
ülkede tohumluğunun üretimi ve pazarlanması konusunda, lisans 
anlaşması imzalanmıştır. 2010 yılında, yine Bulgaristan’da bulunan 
bir firma ile HALİLBEY, KIRKPINAR ve GALA çeşitlerinin, söz konusu 
ülkede tescil ettirilmesi ve tohumluğunun üretilip pazarlanma-
sı konusunda bir anlaşma imzalanmıştır.Osmancık-97 çeşidinin 
BULGARİSTAN, YUNANİSTAN ve RUSYA gibi ülkelerde üretimi ya-
pılmaktadır. 2011 yılında SUDAN ve UKRAYNA gibi ülkelerde de 
üretimi planlanmaktadır.

TOPLANTI FAALİYETİ
Toplantıya IRRI, Çin, Güney Kore, Kamboçya, Endonezya, Laos,  
Malezya, Burma, Filipinler, Tayland, Vietnam, Bangladeş,  Hindis-
tan, Nepal, Pakistan, Srilanka, Mısır, İran, ve Türkiye gibi ülkelerden 
araştırıcılar katılmıştır. 

SONUÇ
2000 yılından sonra geniş alanlarda üretimde yer almaya başlayan 
OSMANCIK-97 çeşidinin ekim alanı, 2002 yılından sonra hızla art-
mıştır. 2002 yılında ülkemiz çeltik ekim alanının %45’inde ekilirken, 
2006 yılında  %75’e çıkmıştır. 2008’de ise %83’ünde Osmancık-97 
ekilmiştir. 2009 yılında %80’inde Osmancık-97, %11’inde Edirne, 
%3’ünde Gala, %2’sinde Halilbey ve %4’ünde diğer çeşitlerin eki-
mi yapılmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; 15 yıl önce çeltik 
tarımında kullanılan çeşitlerin tamamına yakın kısmı yurt dışından 
getirilen çeşitlerdi. Günümüzde ise üretimde kullanılan çeşitlerin 
tamamı, yurt içinde geliştirilen çeşitlerdir. Tohumluk ihtiyacının ta-
mamı yerli üretim ile karşılanmaktadır. Türkiye’de geliştirilen çeşit 
ve materyaller yurt dışında da kullanılmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’de çeltik araştırmaları ile önemli gelişmeler 
elde edilmiştir. Bu da çeltik verimi ve üretiminin artmasına neden 
olmuştur. Aynı zamanda pirinç kalitesi de artmıştır. Bunun sonucu 
olarak da pirinç ithalatı önemli ölçüde azalmıştır. 10-15 yıl önce 
yerli üretimle iç tüketimin ancak %35-40’ı karşılanıyordu, bugün 
ise bu oran %70’in üzerine çıkmıştır. 

Osmancık-97 gibi bir çeşidin ıslah edilip çiftçilerin hizmetine sunul-
ması, çiftçilerin gelirini önemli ölçüde arttırmış ve ucuz maliyetli 
ithal pirinç ile rekabet etmelerini kolaylaştırmıştır. Eğer Osmancık-
97 çeltik çeşidi geliştirilmemiş olsaydı, bugün çok sayıdaki küçük 
ölçekli çeltik çiftçisi, çeltik üretimi yapamaz duruma gelirdi.

Çeltik pazarlamasında da önemli gelişmeler sağlanmıştır. TMO yal-
nız çiftçiden ürün satın alan bir kurum olma durumundan çıkmış, 
Tarife Kontenjanı ve Lisanslı Depoculuk gibi politikaları devreye 
sokarak piyasa düzenleyicisi rolünü üstlenmiştir. Bu durum çiftçi-
lerimizin ürünlerini iyi fiyatlarla satmalarını sağlamıştır. Pirinç fab-
rikalarında teknoloji değişikliği yapılması, ürün kalitesi ve pirinç 
randıman verimini arttırmıştır. Eğer geleneksek pirince işleme ve 
ürün temizleme teknolojileri kullanılmaya devem edilseydi, ucuz 
maliyetli ve iyi işlenmiş, rutubet değeri düşük ithal pirinç ile reka-
bet zorlaşırdı.

Institution (IRRI) located in Philippines each year.
 In 2008, Material Exchange Agreement was signed with Rice Re-
search Institution located in KRASNADOR in Russia. At the same 
time, in 2008, an agreement regarding Material Exchange Agree-
ment was signed with the Temuco Catholic University located in 
Chili.  In 2009, the license agreement was signed with two firms 
in Bulgaria regarding the production of  Osmancık-97 seed in 
that country and implementing marketing activities. In 2010, 
the agreement was signed with a company located in Bulgaria 
concerning the registration activities as well as producing and 
marketing of the HALİLBEY, KIRKPINAR and GALA seeds.  Type of 
Osmancık-97 has been produced in some countries such as BUL-
GARIA, GREECE and RUSSIA. In 2011, it is considered that the pro-
duction activities will be performed in countries such as SUDAN 
and UKRAINE.  

MEETING ACTIVITY
The researchers from the countries such as IRRI, China, Southern 
Korea, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma, Philippines, 
Thailand, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 
Egypt, Iran and Turkey have participated in the meetings.  

RESULT 
After 2000, the cultivation area of type of OSMANCIK-97 that was 
started to take part in the production in wider area has increased 
rapidly as of 2002. When the rice cultivation area of our country 
had been planted in 45% in 2002, it had increased to 75% in 2006. 
On the other hand, Osmancık-97 had planted in 2008. Osmancık-
97 had planted in 80% in 2009, Edirne had planted in 11%, Gala 
had planted in 3%, Halilbey had planted in 2% as well as other 
types had planted in 4% respectively. Consequently, we could say 
that almost all types that were used in the rice agriculture had 
brought from abroad 15 years ago. Todays, all types that are used 
in the production have developed in the country. All seed require-
ments have been covered by domestic production.  Types and 
materials developed in Turkey have been used in foreign coun-
tries.  Recently, the important developments have been achieved 
about rice researches in Turkey. This has caused to increase the 
efficiency of rice. At the same time, the rice quality has increased. 
As a result of this, the rice import has decreased.  10-15 years ago, 
35-40% of the domestic consumption  was covered by domestic 
production but now this rate has increased over 70%.  When the 
type of Osmancık-97 was improved and served for the farmers, 
the incomes of the farmers have greatly increased and it was pos-
sible to compete with the low coasted import rice. If Osmancık-97 
rice type were not developed, the great number of  small scaled 
rice farmer would not produce rice production indeed. 

 The most important developments have been achieved in the 
rice marketing. By this way, TMO is not only a foundation that 
could purchase and sell the product from the farmer but also it 
takes an active role as market maker by implementing the poli-
cies such as tariff quota and licensed warehousing. This has en-
abled farmers to sell their production in best prices.  Due to the  
technologic changes in rice factory, the product quality and rice 
efficiency has increased. If traditional rice processing and product 
cleaning technologies were used, the competition with the low 
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Her makine, en nihayetinde aşınacak ve yenilemeye gerek duya-
caktır. Yükseltici kepçeleri de bu kurala istisna değildir. Yenileme 
kepçesini seçmeden önce, birkaç bilgiyi bilmekte fayda vardır. 
1. Yükseltici tipiniz: endüstriyel ya da zirai,
2. Kepçeli yükseltici imalatçısı,
3. Kullanılan malzeme,
4. Kepçe boyutları,
5. Kepçe yapı malzemesi.
Kepçeli yükselticiniz için yenileme yükselticisi seçmek bir sorun 
olabilir, özellikle de piyasada kaç farklı kepçe olduğunu düşünür-
seniz. 

Doğru yükseltici kepçesinin uygun şekilde seçilmesi, operasyo-
nunuzun herhangi bir sorun oluşmadan devam etmesini sağlar, 
bakım masraflarını keser ve yükseltici verimini artırır. Düzenli 
programlanmış incelemeler de, tesisinizin verimini en üst düzeye 
çıkarmak için önemli bir faktördür. 

VAR OLAN YÜKSELTİCİ KEPÇESİNİN öLÇÜMÜ
Kepçe uzunluğu arka tarafı boyunca dış duvardan dış duvara öl-
çülmektedir (boyut A). Projeksiyonu, arka duvarın dışından arka 
duvardan dik açıda (90 derece) ön kenarın ucuna kadar ölçülmek-
tedir (boyut B). Genelde projeksiyon, arka duvarın üstünden ön 
kenarın ucuna kadar yanlış ölçülmektedir. Kepçe derinliği (boyut 
C) üst kısmın en üst noktasından alt kısmın en alt noktasına kadar 
ölçülmektedir. Cıvata deliği aralıkları ya da merkezleri bir deliğin 
sol kenarından ikinci deliğin sol kenarına kadar ölçülmektedir. 

Every machine part will eventually wear out, needing replace-
ment. Elevator buckets are no exception to this rule. Before select-
ing a replacement bucket, it is helpful to know several pieces of 
information... 
1. Your elevator type: industrial or agricultural;
2. Bucket elevator manufacturer;
3. Material being handled;
4. Bucket dimensions;
5. Material of bucket construction.
Selecting a replacement elevator bucket for your bucket eleva-
tor can be a challenge, especially when you consider how many 
different buckets are on the market. Properly selecting the cor-
rect elevator bucket can keep your operation running smoothly, 
cut maintenance costs and improve elevator efficiency. Regularly 
scheduled inspections are also an important factor to maximize 
productivity of your facility.

MEASURING THE EXISTING ELEVATOR BUCKET
The length of the bucket is measured across the back from out-
side wall to outside wall (dimension A). The projection is mea-
sured from the outside of the back wall to the tip of the front lip at 
a perpendicular (90 degree) angle off the back wall (dimension B). 
Often projection is incorrectly measured from the top of the back 
wall to the tip of the front lip. The depth of the bucket (dimension 
C) is measured from the upper most point of the bucket to the bot-
tom most point. Bolt hole spacing or centers are measured from 
the left edge of one hole to the left edge of the second hole.

Tapco Inc.
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NEDEN PLASTİK REÇİNE METALDEN DAHA İYİDİR?
Plastik reçinelerden yapılan yükseltici kepçeleri, şu an dökme 
malzeme kullanım endüstrisinin piyasa tipidir. Plastik metale göre 
aşağıdaki temel avantajları sağlamaktadır;
• Daha hafif,
• Aşınmaz, paslanmaz ve kıvılcım çıkarmaz,
• Güvenli iyi sınıf malzeme,
• Çarpmaya dayanıklı,
• Esnek ancak sağlam. 

Plastik kepçenin temel avantajı, yükseltici bacağı içerisinde, çarp-
manın etkisini azaltacak fiziksel özelliğidir. Pek çok kepçe, çarp-
malardan ve tıkanmalardan dolayı par-
çalanmakta, kopmakta ve daha sonra da 
taşınan üründen kaynaklanan aşınma 
ile eskimektedir. Eğim ve pürüzlü yüzey, 
yükseltici kepçelerinde çok fazla soruna 
yol açmaktadır; ürünün etkili bir şekilde 
taşınmaması, kasa içerisinde tırmıklama 
ve kazıma, potansiyel kıvılcım tehlikesi 
oluşturma gibi... 

İyi tasarlanmış plastik kepçelerin, yüksel-
ticide tıkanmayı atlatmak için ürünü ver-
me, ilk şekline geri dönme ve çalışmaya 
devam etmede belli yapısal özellikleri 
vardır. Bu sağlam, bağlantılı ve tek tip 
duvar kalınlığı ile seçilen reçinenin sınıfı-
nın uygunluğunu gerektirmektedir.

Yükseltici kepçesi ağırlığı, yükselticinin 
toplam maliyetine önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. Daha hafif plastik reçine 
kepçeleri kullanılarak – yaklaşık olarak 
metal kepçelerin ağırlığının yarısı – yük-
seltici imalatçıları daha hafif ayar kayışla-
rı, daha küçük kasnak milleri ve askıları 

WHY IS PLASTIC RESIN BETTER THAN METAL?
Elevator buckets made from plastic resins are now the market 
norm of the bulk material handling industry. Plastic provides the 
following basic advantages over metal:
• Lighter in weight;
• Non-corrosive, rust-free and non-sparking; 
• Safe food grade material;  
• Impact strength; 
• Flexible yet strong.

The major advantage of any plastic bucket is its physical ability 
to absorb an impact inside the elevator leg. More buckets tear up 

and break due to impacts and obstruc-
tions, than are worn out by abrasion 
from the product carried. Bent and torn 
buckets cause a myriad of problems 
in the elevator: not efficiently carrying 
product, dragging and scraping inside 
the casing and creating a potential 
sparking hazard. 

A well-designed plastic bucket has 
the built in ability to “give” or “yield” to 
bypass an obstruction in an elevator, 
return to its original shape and keep 
on working. This requires strong, con-
sistent, uniform wall thickness and the 
proper grade of the selected resin. 

The weight of the elevator bucket con-
tributes significantly to the total cost 
of the elevator. By using lighter weight 
plastic resin buckets – approximately 
half the weight of metal buckets – el-
evator manufactures can use lighter 
gauge belts, smaller pulley shafts and 
bearings, and reduce their horsepower 
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kullanabilmekte, beygir gücü ve mekanik iletim gerekliliklerini 
azaltmaktadırlar. Bu ayrıca yükseltici sürüş parçalarında daha az 
aşınma ve yıpranma demektir.  Diğer bir önemli etken plastik kep-
çelerin kolay kurulumudur. Daha hafif olmaları, tehlikeli ve keskin 
kenarlarının olmaması sayesinde, yükselticide değiştirme ya da 
iyileştirme yaparken idare etmek daha kolay olmaktadır. Bu da 
kepçeli yükselticileri en üst performansta tutmakla görevlendiri-
len kişiler için işi daha kolay ve güvenli bir hale getirmektedir. 

MERKEZKAÇ BOŞALIM TİPİ YÜKSELTİCİLER İÇİN KEPÇE 
SEÇİMLERİ 
Yükseltici tipinin ve var olan kepçenin uygun tanımlanması ve 
sonrasında bunu plastik yedek ile eşleştirme, kepçeli yükselticinin 
etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesini garantilemede çok 
önemlidir. Uygun bir şekilde kuruduğu zaman doğru kepçe (ka-
palı kepçe aralığı ile), aynı ya da ARTIRILMIŞ yükseltici kapasitesini 
garanti etmektedir.  

Merkezkaç boşalım tipi 
yükselticilerinde yay-
gın olarak plastik reçine 
yükseltici kepçeleri bu-
lunmaktadır. Tam aksine 
metal kepçeler, devamlı 
boşalım tipi kepçeli yük-
selticilerde halen ağır-
lıklı olarak kullanılmak-
tadır. 

Merkezkaç boşalım tipi 
kepçeli yükselticilerin iki 
kategorisi vardır: Yüksek 
hız (91 mpm’den daha 
hızlı çalışan) ve yavaş hız 
(107 mpm’nin altında 
çalışan). Yüksek hızda 
yükseltici kepçeleri pek 
çok farklı şekil ve boyut-
ta gelmektedir. Yüksek 
hızda merkezkaç bo-
şalım yükselticilerinde 
kullanılan iki en yaygın 
kepçe modeli, Kuzey 
Amerika CC (kapalı mer-
kez) modeli ve Avrupa 
modelidir. Tahıl, yem ve 
yem tanecikleri, tuz, to-
humlar, gübre ve kuru 
kimyasallar gibi mater-
yalleri işlemektedirler.  
Yavaş hızda kepçeler; 
çakıllar, döküm kumu, 
kömür, çamur, toprak, çakıllı kum ve ince öğütülmüş cam gibi 
daha ağır ve büyük malzemeleri taşımak için de kullanılmaktadır. 
Bu yükseltici için yaygın olarak kullanılan kepçe modelleri Model 
A, AA ve desteklenmiş bir arkası olan AARB’dir. Model AA kepçeleri 
polietilen, naylon, üretan, dökme demir ya da metal olarak mev-

and mechanical transmission requirements. This also means less 
wear and tear on elevator drive components. Another important 
factor is the ease of installation of plastic buckets. Due to their 
lighter weight and lack of hazardous, sharp edges, they are much 
easier to handle when changing or retrofitting in an elevator. This 
makes the job easier and safer for those tasked with keeping the 
bucket elevators running at peak performance.  

BUCKET CHOICES FOR CENTRIFUGAL DISCHARGE 
STYLE ELEVATORS
Proper identification of elevator type and style of existing buck-
et – and then matching it with a plastic replacement – is vital to 
ensuring the bucket elevator continues to operate efficiently. The 
correct bucket, when properly installed (with close bucket spac-
ing) – assures the same or INCREASED elevator capacity.  

Plastic resin elevator 
buckets are commonly 
found in centrifugal 
discharge style eleva-
tors. In contrast, metal 
buckets are still pre-
dominantly used in 
continuous discharge 
style bucket elevators. 

There are two catego-
ries of centrifugal dis-
charge style bucket 
elevators: High speed 
(operates at speeds 
faster than 91 mpm) 
and slow speed (oper-
ates at speeds under 
than 107 mpm). High-
speed elevator buckets 
come in many differ-
ent shapes and sizes. 
The two most common 
bucket styles used in 
high-speed centrifugal 
discharge elevators are 
the North American CC 
(close center) style and 
European style. They 
handle materials such 
as grains, feed and feed 
pellets, salt, seeds, fertil-
izer, and dry chemicals. 
  
Slow-speed buckets are 
used to handle materi-

als heavier and larger materials, such as aggregates, foundry sand, 
coal, clay, sand, gravel, and crushed glass. Commonly used bucket 
styles for this elevator include Style A, AA and AARB, which has a 
reinforced back. Style AA buckets are readily available in polyeth-
ylene, nylon, urethane, ductile iron or steel.
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cuttur.
PLASTİK REÇİNE DEĞİŞTİRME 
Uygun plastik kepçenin seçilmesi için kişinin, taşınan dökme mal-
zemenin özelliklerini hesaba katması gerekmektedir. Hesaba katıl-
ması gereken önemli faktörler boyut, şekil, hacim, ağırlık, sıcaklık, 
nem içeriği, akıcılığı ve taşınan materyalin aşındırma özelliğidir.  
En yaygın üç plastik; yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), naylon 
ve üretandır (termo plastik üretan). Her plastik, karşılık gelen dök-
me yük maddesi ile doğru bir şekilde eşleştirildiği zaman birçok 
farklı avantaj taşıyabilir.   Plastik yenileme kepçelerinin doğru seçi-
mi ve iyi önleyici bakım için operatörler ve bakım müdürleri uzun 
yıllardır uygun ve karlı operasyon için can atmaktadır.

 

Tapco Inc.

SWITCHING TO PLASTIC RESIN
In order to select the appropriate plastic bucket, one must consider 
the characteristics of the conveyed bulk material being handled. 
Important factors to take into account are the size, shape, bulk den-
sity, temperature, moisture content, flow-ability and abrasiveness 
of conveyed material.   The three most common plastics are high-
density polyethylene (HDPE), nylon and urethane (thermo plastic 
urethane). Each plastic carries a number of different advantages 
when paired correctly with the corresponding bulk solid.  With the 
correct selection of plastic replacement buckets and good preven-
tive maintenance, operators and maintenance managers can look 
forward to many years of proper and profitable operation.

Tapco Inc.
Founded in 1974, Tapco Inc. is a leading manufacturer of elevator 
buckets with over 900,000 buckets in stock. Buckets are available 
in polyethylene, nylon, urethane, aluminum, ductile iron and fab-
ricated steel. Standard styles include AA, AC, Continuous, CCB, CC-
HD, CC-XD and Super EuroBucket. Tapco also maintains 15 million 
elevator bolts, along with a large inventory of belt splices/joiners, 
abrasion-resistant liners, drag flights, and hanger bearings.
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