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Bisküvide dünyanın neresindeyiz?

Where are we in the biscuit world?

Türkiye, değirmen makineleri konusunda dünyadaki söz sahibi ülkelerden biri… Bugün Türkiye’deki onlarca makine üreticisi, dünyanın dört bir yanında kurduğu tesislerle kendinden
söz ettiriyor. Ayrıca değirmen makinelerinde olduğu gibi un
ihracatında da Türkiye’nin pazardaki yeri ve rolü tartışılamaz.
Peki Türkiye bisküvi sanayi dünyada hangi noktada?
Bugün sektörde TOBB’a kayıtlı 266 firma görünse de, gerçekte
Türkiye’de çoğunluğu modern teknolojiye sahip ve tümü 30 firmaya ait 50 tane bisküvi üretim tesisinin bulunduğu kabul gören
gerçek. Bu fabrikaların toplam kapasitelerinin 830-850 bin ton
civarında, kapasite kullanım oranın ise yüzde 60 civarında olduğu
tahmin ediliyor. Dolayısıyla sektörde ciddi oranda bir atıl kapasite de bulunuyor. Bunun en önemli nedeni iç tüketimin düşük
olması. Türkiye’deki bisküvi tüketiminin yılda yaklaşık yüzde 1012 oranında arttığı belirtiliyor. Ancak buna rağmen henüz yeterli
oranda bir gelişme sağlanamamıştır. Bugün ülkemizdeki toplam
bisküvi tüketiminin yaklaşık 875-900 milyon Dolar değerinde
olduğu tahmin edilmekte olup, kişi başına tüketimin ise 3-4
kg’la sınırlı kaldığı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki
bisküvi üretimi yapan firmalar, gelişmelerini yurtiçi piyasadan
çok yurtdışına bağlamakta, çalışmalarını bu konu üzerinde
yoğunlaştırmaktadır.
Bilindiği gibi tahıla dayalı ürünler içerisinde en fazla katma değer
yarattığı kabul edilen bisküvi, kek vb. ürünler, aynı zamanda
dünya unlu mamuller ticaretinde, ithalattaki en büyük kalemi
oluşturmaktadır. Ancak Türkiye, bu ticarette ithalatçı değil,
ihracatçı durumdadır.
Türkiye’nin dünya bisküvi ihracatından değer olarak yüzde 5,
miktar olarak ise yüzde 7,7’lik bir pay aldığını söyleyen Şekerli
Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı Şemsi Kopuz, Türkiye’nin
bu payla dünya bisküvi ihracatında 12. sırada yer aldığını belirtiyor. Dolayısıyla Türkiye, un ihracatındaki başarısını bisküvi
ihracatında da devam ettiriyor.
Ayrıca dışa açılma hedefleri nedeniyle ürün geliştirmeye daha
fazla önem veren ve bunun için bütçelerinden pay ayıran bisküvi
fabrikaları, çeşitlerini artırıp bilimsel yöntemler uygulamakta ve
teknolojilerini modernleştirmektedirler.
Teknolojinin modernleştirilmesinden bahsetmişken, Türkiye’deki
bisküvi makineleri üreten firmalara da bakmakta yarar var. İç
pazarda kapasitenin çok düşük olması nedeniyle dış pazarlara ağırlık veren Türk bisküvi makineleri üreticileri, değirmen
makineleri üreticileri gibi dünya çapında önemli projelere imza
atıyorlar. Özellikle komşu ülkelere ihracat gerçekleştiren ve
dünyanın farklı bölgelerinde anahtar teslimi tesis kuran bisküvi
makinecileri, Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde dünya pazarından daha fazla pay almak için
çalışmaya devam ettiklerini dile getiriyorlar.

Turkey is one of the countries having a say in milling machinery… Today, tens of machinery producers in Turkey are mentioned with facilities that they established in the four corners of
the world. Also position and role of Turkey in the market is indisputable in flour export as is in the milling machinery.
Well, which point is Turkey biscuit industry at in the world?
Today although there are registered 26 firms in Union of Chambers and Commodity Exchanges in the sector, it is an accepted
reality that there are 50 biscuit production facilities, majority
of which has modern technology and all of which belong to 30
firms in Turkey in reality. It is estimated that total capacities of
these plants are around 830-850 thousand tones and capacity
using rate is around 60 percent. Therefore a passive capacity is
available in serious rate in the sector. The most important reason for this is low domestic consumption. It is stated that biscuit
consumption in Turkey increases about 10-12 percent in a year.
However even so an adequate development has not been provided yet. Today it is estimated that total biscuit consumption
is about 875-900 millions dollars in our country and per capita
consumption is limited with 3-4 kg. Hence firms producing biscuit in Turkey depend on foreign market rather than domestic
market and they focus their studies on this issue.
As is known, products such as biscuit, cakes, known as being created most added value within grain-based products create the
biggest budget item in import.
However Turkey is in the exporter position not importer in this
trade.
Şemsi Kopuz, Chairman of Sugar Products Industrialists Association says that Turkey receives a share for 5 percent as value
and 7,7 percent as amount from word biscuit exportation and
states that Turkey is on 12th rank with this share in world biscuit
export. Therefore Turkey continues its success in flour export in
also biscuit export.
Also biscuit plants giving more importance for product development due to foreign expansion targets and allocating share from
their budgets for this apply scientific methods increasing their
varieties and modernize their technologies.
When we mentioned about modernization of technology, looking at firms producing biscuit machinery in Turkey will be helpful. Due to very low capacity in domestic market, Turkish biscuit
machinery producers concentrating on foreign markets put signature under worldwide important projects like milling machinery producers. Particularly biscuit machinery producers exporting to neighboring countries and establishing turnkey facility
in different regions of the world say that they make production
in European standards and continue to work for receiving more
share from world market in next period.
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Geçtiğimiz sezon olumsuz hava şartları nedeniyle ciddi oranda azalan dünya buğday üretiminin, bu sezon
28 milyon ton artışla 679 milyon tona ulaşması bekleniyor.

It is supposed that world wheat production which decreased in serious rate due to unfavorable weather conditions in past season will reach 679 millions of tones
with an increase of 28 millions of tones this season.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat durumuyla
ilgili son raporunu 22 Eylül’de açıkladı. IGC’nin raporuna göre; geçen sezon yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, 28 milyon ton
azalışla 651 milyon tona gerileyen dünya buğday üretimi, Temmuz
2011/Haziran 2012 döneminde 28 milyon ton artarak 677 milyon
tona ulaşacak.

International Grain Council (IGC) explained its last report regarding world grain situation on 22 September. According to the
report of IGC, world wheat production which decreased to 651
millions of tones with a decrease of 28 millions of tones due to
unfavorable weather conditions in past season will reach to 677
millions of tones increasing 28 millions of tones in period of July
2011/June 2012. IGC which increased wheat production prediction 2millions of tones compared to the previous report explained
that better than expected results in EU, CIS and China where end
has been neared increased the wheat production estimate with
winter wheat harvests. Expectation of US Department of Agriculture is 681 millions of tones in wheat production. USDA increased
world wheat production prediction to 681 millions of tones increasing 3 millions of tones in last report of dated 12 September
2011 whereas it explained world wheat production prediction as
678 millions of tones.

Buğday üretim öngörüsünü bir önceki raporuna oranla 2 milyon
ton artıran IGC, kuzey yarım kürede sona yaklaşılan kışlık buğday
hasatları ile AB, BDT ve Çin’de beklenenden daha iyi sonuçların
dünya buğday üretim tahminini yükselttiğini açıkladı.
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) buğday üretimindeki öngörüsü ise 681 milyon ton. USDA, 12 Ekim 2011 tarihli son raporunda, Eylül ayında 678 milyon ton olarak açıkladığı dünya buğday
üretim öngörüsünü 3 milyon ton artırarak, 681 milyon tona
yükseltti.

MISIRDA ARZ SIKINTISI, PİRİNÇ FAZLASI VAR
Raporunda dünya mısır üretiminin bir önceki yıla kıyasla 19 milyon ton artışla 845 milyon tona; pirinç üretiminin ise 10 milyon
ton artışla 461 milyon tona yükseleceğini öngören IGC, dünya mısır üretiminin tüketimi karşılayamayacağını tahmin ediyor.
Çünkü IGC’nin öngörülerine göre 2011/12 sezonunda dünya mısır
tüketimi bir önceki yıla kıyasla 6 milyon ton artarak 853 milyon
tona ulaşacak. Bu rakam da, tüketimin üretimden 8 milyon ton
daha fazla olacağına işaret ediyor.
Dünya pirinç tüketiminde de 10 milyon tonluk bir artış var. Geçen
sezon 448 milyon ton olarak açıklanan dünya pirinç tüketiminin
bu sezon, üretim miktarının 3 milyon ton altında, 458 milyon ton
olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

SUPPLY TROUBLE IN CORN,
THERE ARE RICE MORE THAN ENOUGH
IGC which foreseen that world wheat production will rise to 845
millions of tones with an increase of 19 millions of tones compared to the previous year; rice production will rise to 461 millions of tones with an increase of 10 millions of tones estimates
that world corn production could not meet the consumption. Because world corn consumption will reach to 853 million s of tones
increasing 6 millions of tones compared to the previous year in
2011/12 season according to the predictions of IGC. This figure
points out that consumption will be 8 millions of tones more than
the production.
There is an increase for 10 millions of tones in rice consumption. It
is supposed that world rice consumption which explained as 448
millions of tones last season will realize as 458 millions of tones
which is 3 millions of tones below than production amount.
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Mehmet Karakuş, Member of Executive Board of TurÜyesi Mehmet Karakuş, Türkiye’nin makarna ihraca- key Macaroni Industrialists Assocation said that Turkey moves towards 400 thousand tones in macaroni
tında 400 bin tona doğru ilerlediğini söyledi.
export.
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakuş, basına yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin özellikle
makarnalık buğday da kendi kendine yeten bir ülke olduğunu dile
getirdi.
Bu sezon buğdayda yüksek rekolte beklediklerini ve TMO’nun
yaklaşık 21 milyon ton olarak açıkladığı hububat rekoltesinin de
bu beklentileri karşıladığını söyleyen Karakuş, “Ancak harman
dönemindeki yağmurların kaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle
kalitede biraz sıkıntı vardı. Buna karşın Türkiye makarnalık buğday
üretiminde kendine yetebilen bir ülke.” dedi.
Türkiye’nin makarna ihracatında çok yol kat ettiğini ve bu nedenle kaliteli buğdayın sektör için hayati önem taşıdığını vurgulayan
Mehmet Karakuş, sektörün 22 üreticisi ile 1 milyon 700 bin tonu
bulan üretim kapasitesine sahip olduğunu, kapasite kullanımının
ise 850 bin ton civarında olduğunu ifade etti.

“İHRACATTA ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ”
Makarna üretiminin 450 bin tonunun iç tüketimde değerlendirildiğini söyleyen Karakuş, ihracata dikkat çekti ve şunları dile getirdi:
“İhracatta çok önemli bir noktadayız. Özellikle son 3 yıldır yakaladığımız bir ivme var. 2008 yılında 175 bin, 2009’da 215 bin, 2010’da
da 295 bin ton ihracat yaptık. Bu yıl ihracatta 400 bin tona doğru
ilerliyoruz. Gelişmeler, bu çıtayı yakalayacağımızı gösteriyor.”
Türkiye’den 5 kıtanın tamamına makarna ihraç edildiğini söyleyen

Mehmet Karakuş, Member of Executive Board of Turkey Macaroni
Industrialists Association said that Turkey is a country sufficing itself in especially durum wheat in press statements. Karakuş said
that they expect high crop in wheat this season and grain crop
which was explained as about 21 millions of tones by Turkish
Grain Board meets these expectations and explained “However
there is a little trouble in the quality due to negative effect of rains
in harvest period. In spite of this, Turkey is a country sufficing itself
in durum wheat production.”
Mehmet Karakuş emphasized that Turkey covered much distance
in macaroni export and for this reason qualified wheat has vital
importance for the sector and stated that the sector has production capacity amounting 1 million 700 thousand tones with 22
producers and capacity use is around 850 thousand tones.
“WE ARE IN VERY IMPORTANT POINT”
Karakuş said that 450 thousand tones of macaroni production is
evaluated in domestic consumption and pointed out to the export and told: “We are in a very important point in export. There is
a speed that we caught especially for the last 3 years. In 2008, we
exported 175 thousand tones, 251 thousand tones in 2009 and
295 thousand tones in 2010. We are moving towards 400 thousand tones this year. Developments show that we will catch this
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Ama ihracatta makarnanın anavatanı İtalya’nın hemen ardından
ikinci sıradayız. İtalya’ya yaklaşabilecek tek ülke konumundayız,
bu nedenle tedirginler. İhracat potansiyeli, makine teçhizatı, kalite
ve sürdürülebilir üretim anlayışımız bizi dünyada İtalya’nın yanında rekabetçi bir ülke durumuna getiriyor.”

board.” Mehmet Karakuş said that Turkey exported macaroni to all
of 5 continents and explained: “The most export is done to Iraq.
Again Africa and Far East market have an important place in export. We have export potential in wide country hinterland in wide
geography from Africa to Asia, from America to Africa. In terms of
production capability, we are in the 5th rank. However in export
we are in the second rank following Italy which is the hometown
of macaroni. We are the only country which could close to Italy
for this reason Italy is uneasy. Export potential, machinery equipment, quality and our sustainable product perception bring us a
competitive country position besides Italy in the world.”

İhracatın yüzde 90’ını spagetti olarak bilinen uzun kesme çeşitlerin oluşturduğunu belirten Karakuş, İtalya ile rekabet edebilmek
için bu kapasitenin fazlalaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Karakuş stated that 90 percent of export consists of long macaroni types knows as spaghetti and pointed out that this capacity
should be increased in order to compete with Italy.

Kazakistan, buğday hasadında son 60 yılın rekorunu
kırdığını açıkladı. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu sezon 20 milyon ton buğday hasadı
gerçekleştirdi.

Kazakhstan explained the record of the last 60 years in
wheat harvest. According to the statement of Ministry
of Agriculture, Kazakhstan realized 20 millions of tones
wheat harvest this season.

Buğday hasadında son 60 yılın rekorunu kıran Kazakistan’da, Tarım Bakanlığı Genel Sekreterinin yaptığı açıklamaya göre rekolte
20 milyon ton civarında.
Ülkede bu yıl buğday hasadında rekor yaşandığını söyleyen Genel
Sekreter, hasadın tamamının 25 milyon tonu bulacağını dile getirdi. Kazakistan Tarım Bakanı Asulzhan Mamutbekov da, twitterdaki
şahsi hesabında yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın Eylül ayı sonuna
kadar 20 milyon 100 bin ton buğday hasadı gerçekleştirerek büyük bir rekor kırdığını ifade etti.

According to the statement of General Secretary of Agriculture
Ministry, crop is around 20 millions tones in Kazakhstan which
broke record of the last 60 years in wheat harvest.
General Secretary said that record is being experienced in wheat
harvest in the country and mentioned that whole harvest will find
25 millions tones. Asulzhan Mamutbekov, Kazakhstan Agriculture
Minister stated that Kazakhstan broke a great record realizing 20
millions 100 thousand tones of wheat harvest until the end of
September in his statement made in personal account of twitter.
Last year 12.2 millions tones of wheat harvest was realized in the
country due to drought.
In Kazakhstan which ranked in the sixth rank in wheat export and
first rank in flour export in the world, government allocated 35
million dollars support for Kazakhstan Agriculture Ministry fort he
purpose of grain products storage and marketing.

Mehmet Karakuş, şunları kaydetti: “En fazla ihracat Irak’a yapılıyor.
Yine Afrika ve Uzak Doğu pazarı da ihracatta önemli yer tutuyor.
Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada geniş bir ülke hinterlandında ihracat potansiyeline sahibiz.
Üretim kabiliyeti bakımından dünyada 5. sıradayız.

Geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle ülkede 12.2 milyon ton buğday hasadı gerçekleştirilmişti. Buğday ihracatında altıncı, un ihracatında ise dünyada birinci sırada yer alan Kazakistan’da, hükümet,
tahıl ürünlerinin depolaması ve pazarlaması amacıyla Kazakistan
Tarım Bakanlığı’na yaklaşık 35 milyon dolar destek ayırdı.
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Türkiye, Azerbaycan’a 120 bin Dolar değerinde, deği- Turkey exported wheat, oat and barley seed in varişik çeşitlerde buğday, arpa ve yulaf tohumu ihracatı ous types valuing at 120 thousand dollars from Turgerçekleştirdi.
key to Azerbaijan.
Eylül ayında basına açıklamalarda bulunan Trakya Tarım Yönetim
Kurulu Başkanı İlhami Özcan Aygun, Azerbaycan’a 120 bin Dolar
değerinde, değişik çeşitlerde buğday, arpa ve yulaf tohumu ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Azerbaycan’a, sektörel ticaret pazar araştırması için yapılan seyahatin ilk meyvelerini verdiğini söyleyen Aygun, “2011/12 Sektörel
Nitelikli Dış Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları çerçevesinde,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve ekibinin destekleri ile yapmış
olduğumuz Azerbaycan seyahati ilk meyvelerini vermeye başladı.
Azerbaycan’a 120 bin dolar değerinde, değişik çeşitlerde buğday,
arpa ve yulaf tohumu ihracatını gerçekleştirdik.” dedi.

İlhami Özcan Aygun, Executive Board Chairman of Tırakya Tarım
said that wheat, barley and oat valuing at 120 thousand dollars
were exported to Azerbaijan in various types in press statements
in early September.
Aygun said that journey made to Azerbaijan for sectoral trade
market research brought results and explained “Within the framework of 2011/12 Sectoral Qualified Foreign Trade Committee and
Procurement Committee Programs, Azerbaijan journey that we
made with the supports of Zafer Çağlayan, Minister of Economy
and his team started to bring results. We exported wheat, oat and
barley seed to Azerbaijan in various types valuing at 120 thousand dollars.”

Azerbaycan’a yaptığı ihracatın 125 tonluk tohumdan oluştuğunu
söyleyen Aygun, şunları dile getirdi; “Azerbaycan’a değişik çeşitlerde 60 ton buğday, 40 ton arpa ve 25 ton yulaf tohumu olmak üzere 125 tonluk ihracatımızı yaptık. Beklentimiz bu miktarın artacağı
yönünde, çünkü Azerbaycan’da başka alıcı firmalarla görüşmelerimiz sürüyor.”

Aygun said that export to Azerbaijan consisted of 125 tones of
seeds and stated; “We exported totally 125 tones to Azerbaijan
as 60 tones of wheat, 40 tones of barley and 25 tones of oat in
various types. Our expectation is in direction of increase of this
amount because we are maintaining our negotiation with other
receiver firms.”

Sel Pirinç Fiyatlarını da Tehdit Ediyor
Flood Also Threatens Rice Prices
Temmuz ayından bu yana selle boğuşan dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı durumundaki Tayland’da, ekili arazilerin büyük
bölümünün zarar gördüğü belirtiliyor. Bu durumun küresel piyasalarda pirinç fiyatının yükselmesine neden olabileceğinden
endişe ediliyor.
Tayland Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ise, son 50 yılın büyük afetinin yol açtığı mali açmazdan çıkmaya çalışıyor.

In Thailand in the greatest rice exporter of the world where it has
been grappled with flood as of July, it was stated that great part
of planted fields were damaged. It is worried that this situation
will cause to rise in rice price in global markets.
Thailand Central Bank and Ministry of Finance are trying to go
out from the financial dilemma led by great disaster of the last
50 years.
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Tunus 117 Bin
Tonluk Durum
Buğdayı Almayı
Kabul Etti
Tunus’un hububat ofisi, tonu 286 bin
50 Amerikan Dolarından 50 bin tonluk
yumuşak buğday satın aldı.
Tunus’un devlet hububat kurumu Satın Alma
Müdürü Assia Boussena, Tunus’un 92 bin tonluk
yumuşak buğday ve 25 bin tonluk durum buğdayı almaya karar verdiğini açıkladı. Boussena,
Tunus’un hububat ofisinin, tonu 286 bin 50
Amerikan Dolarından 50 bin tonluk, tonu 285
bin 69 Dolardan 25 bin ton ve 288 bin 69 Dolardan 17 bin ton yumuşak buğday satın aldığını
ifade etti. Boussena, ofisin aynı zamanda 449 bin
84 Dolardan 25 bin tonluk durum buğdayı satın
aldığını da belirtti.
Belirtilen fiyatlara maliyetler ve navlun ücretleri de dahil. Boussena’nın verdiği bilgilere göre
Ekim ayında ve Kasım ayının ilk yarısında hububatlar nakliyeye hazır olacak.

Tunisia Agrees to Buy
117,000 Tonnes of Soft,
Durum Wheat
Tunisia’s grains office purchased 50,000
tonnes of soft wheat at a price of
$286.50 a tonne.
Tunisia agreed to buy 92,000 metric tonnes of
soft wheat and 25,000 tonnes of durum wheat,
Assia Boussena, director of procurement at Tunisia’s state grains agency, said. The North African
country’s grains office purchased 50,000 tonnes
of soft wheat at $286.50 a tonne, 25,000 tonnes
at $285.69 a tonne, and 17,000 tonnes at $288.69
a tonnes, Boussena said from Tunis. The office
also purchased 25,000 tons of durum wheat at
$449.84 a tonne, she said.
The price includes cost and freight. The grain
is of optional-origin and for shipment in October and the first half of November, according to
Boussena.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Ekim ayının başlarına kadar ülkede 90 milyon ton tahıl
toplandığını açıkladı.

Vladimir Putin, President of
Russia explained that 90 thousand tones grain were collected
up to the early of October.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
verdiği bilgilere göre; Rusya’da Ekim
ayının başlarına kadar 90 milyon ton
tahıl toplandı. Bu rakam, geçen yılki
üretimin 1,5 katına denk geliyor.

According to information given by
Vladimir Putin, President of Russia 90
millions of tones grain were collected
in Russia up to the early of October.
This figure corresponds to 1,5 times of
the production of previous year. Along
with this increase in production, Russia strengthened its positions in world
grain market and is continuing to enlarge its export geography. According
to the calculations of experts, grain
export of Russia in period between
July-September months is about 10
millions of tones.

Üretimdeki bu artışla birlikte dünya tahıl piyasasındaki mevzilerini güçlendiren Rusya, ihracat coğrafyasını da genişletmeye devam ediyor. Uzmanların
hesaplarına göre Rusya’nın TemmuzEylül ayları arası dönemdeki tahıl ihracatı 10 milyon tona yakın.
Son zamanlarda Rusya’nın tahıl ihracatının coğrafyasını çeşitlendirdiğini
söyleyen Rusya Tahıl Üreticileri Birliği
Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, şunları ifade ediyor:
“Rusya, Güneydoğu Asya ve AsyaPasifik bölgesi ülkelerine tahıl sevkine
başladı. Bu piyasalara tahılları büyük
partilerle sürmeye başladık.”
Rusya yakın bir gelecekte Ortadoğu ve
Afrika piyasasındaki faaliyetlerini genişletmeyi tasarlıyor. Suudi Arabistan,
ülke için yeni bir Pazar. Rusya’daki yetkililer Ortadoğu ülkeleri arasında, Suudi Arabistan’ın en önemli alıcılardan
biri olabileceğini düşünüyor.
Çünkü bu yılın yaz aylarında bir Suudi
heyeti Moskova’yı ziyaret etti. Bu ziyarette bir ortaklığın oluşturulması ve tahıl depolarının kurulması gibi konular
görüşüldü. Zlaçevski’ye göre, Rusya’nın
bu yıl tahıl ihraç etme potansiyeli en az
30 milyon ton.
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Arkadiy Zloçevskiy, Chairman of Russia Grain Producers Association said
that grain export of Russia diversifies
the geography in recent years and
explained: “Russia started grain shipment to countries of Southeast Asia
and Asia-Pacific region. We started to
ship grains to these markets in large
lots.”
Russia plans to enlarge the activities
in Middle East and Africa market in
near future. Saudi Arabia is a new market fort he country. Representatives
think that Saudi Arabia may be one of
the most important receivers among
Middle East countries. For Saudi committees visited Moscow in summer
months of this year. In this visit, issues
such as creating this partnership and
establishing grain storages were discussed. According to Zlaçevski, grain
export potential of Russia is minimum
30 millions of tones this year.
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TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Dr. İsmail Gökşen,
“Nüfus artışı devam eder ve buğday üretiminde verim artışı sağlanamazsa, Türkiye 2020 yılında buğday
ithalatını arttırmak zorunda kalabilir.” dedi.

Dr. Ismail Gökşen, TEMA Foundation Kayseri Provincial Representative says “If population increases and
efficiency growth is not provided in wheat production, Turkey must increase its wheat import in 2020”.

Dünya Gıda Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapan TEMA
Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Dr. İsmail Gökşen, buğday krizinin kapıda olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü’nün
(FAO) 2011 yılı Dünya Gıda Günü’nün sloganını “Gıda Fiyatları:
Krizden İstikrara” olarak belirlediğini hatırlatan Dr. Gökşen, “Buğday üretiminde verim artışı sağlanamazsa, Türkiye 2020 yılında
buğday ithalatını arttırmak zorunda kalabilir.” dedi. “Kaybedilen,
kirletilen, sömürülen toprak ve su varlığımız, bu istikrarın yakın
zamanda sağlanmasının imkânsız olduğunu göstermektedir.”
diyen Dr. İsmail Gökşen, konuşmasının devamında şunları dile
getirdi: “Binyıl Kalkınma Hedefleri, 2015’e kadar dünyadaki aç
nüfus oranını yarı yarıya düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe
yaklaşılsa bile 600 milyon insan açlık çekmeye devam edecektir.
Öte yandan tüm bu çabalara rağmen dünyada açlık sınırı altında
yaşayan insan sayısı 1970 yılından beri değişmemiştir. Yaklaşık 1
milyar insan halen açlık sınırının altında yaşamaktadır.”

Dr. Ismail Gökşen, TEMA Foundation Kayseri Provincial Representative who made a press statement due to World Food Day said
that wheat crisis is around the corner. Dr. Gökşen reminded that
he specified the slogan of United States World Food Organization as “Food Prices: From Crisis to Stability” and said “efficiency
growth is not provided in wheat production, Turkey must increase its wheat import in 2020”. Dr. ismail Gökşen says “Our solid
and water wealth lost, polluted, exploited show that providing
this stability in near future is impossible” and he explained these
in the continuation of his speech: “Thousand year Development
Targets aim to decrease the hungry population rate in the world
half and half up to 2015. Even if it will be closed to this target,
600 millions of people will continue to suffer from hunger. On
the other hand, though all efforts people number living below
the hunger limit in the world has not changed since 1970. About
1 billion people are living below hunger limit still.

“TÜRKİYE ARTIK KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE DEĞİL”

“TURKEY IS NO LONGER A COUNTRY THAT BECOMES
SELFSUFFICIENT”

Türkiye’nin özellikle gıda güvenliği konusunda büyük sıkıntı çektiğini de söyleyen Dr. İsmail Gökşen, açıklamasında şunları vurguladı: “Türkiye artık kendi kendine yeten bir ülke konumunda
değildir. Erozyon, ormansızlaşma, aşırı suni gübre kullanımı, yanlış sulama gibi insan kaynaklı faaliyetlerle topraklarımız verim
gücünü kaybederek çoraklaşmaktadır. TEMA’ya göre yaşamın
sürdürülebilmesinin belirleyici temel koşulu yeterli ve güvenilir
gıdaya erişmektir. Gıda Güvenliğini sağlamanın tek koşulu da
‘Toprak ve Su’ varlıklarını korumaktır. DPT tarafından son yıllarda
gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, toplumumuzun protein tüketiminin yüzde 55’i ve kalori tüketiminin yüzde 52’si tahıl ürün-

Dr. İsmail Gökşen said that Turkey has difficulty especially in food
security and he emphasized: “Turkey is no longer in a position
which becomes self-sufficient. Our territories are becoming arid
by losing their efficiency power due to human-made activities
such as erosion, deforestation, excessive use of artificial fertilizer, wrong irrigation. According to TEMA, decisive basic condition of maintaining the life is to reach to adequate and reliable
food. Only condition of Food Security is to protect the “Solid and
Water” wealth. According to a study conducted by DPT in recent
years, 55% of protein consumption of our society and 52% of
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lerinden karşılanmaktadır. Yıllık buğday üretimimiz yaklaşık 20
milyon tondur ve bu üretimin 15 milyon tonu insan gıdası olarak
tüketilmektedir. Kısacası toplumumuz büyük ölçüde ekmekle
beslenmektedir. Ancak buğday krizi kapıdadır. Nüfus artışı bu
yönde devam eder ve buğday üretiminde verim artışı sağlanamazsa, Türkiye 2020 yılında buğday ithalatını arttırmak zorunda
kalabilecektir. Birçok ülke buğday ihtiyacını ithalat yoluyla karşıladığı için kaynak olsa da, buğday satın alınması mümkün olamayabilir. Türkiye’nin tarıma açacağı yeni arazisi de kalmadığına
göre, tek çözüm toprak ve su varlığına koruyucu bir anlayışla
yaklaşarak buğday üretimimizin arttırılmasıdır.”

caloric consumption are met from grain products. Our annual
wheat production is 20 million of tones and 15 million tons of
this production is consumed as human food. In short, our society
feeds from bread mainly. However wheat crisis is around corner.
If population continues in this direction and efficiency growth
is not provided in wheat production, Turkey must increase its
wheat import in 2020. Since many countries meet their wheat
need by means of import, purchasing wheat could not be possible. Since we do not have new land in Turkey in order to open
for agriculture, only solution is to increase our wheat production
by closing solid and water wealth with a protective approach.”

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF)
Antalya’da düzenlenecek “Buğday, Un ve Ekmek” konulu 2012 Kongresi’ne yaklaşık 500 kişinin katılması
bekleniyor.

It is expected that about 500 people will participate
into 2012 Congress of Turkish Flour Industrialists Federation (TFIF) which will be held in Antalya themed
“Wheat, Flour and Bread”.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) “Buğday, Un ve
Ekmek” konulu 2012 Kongresi, Antalya’da düzenlenecek. Uluslararası nitelik taşıyan kongreye yaklaşık 500 kişinin katılacağı
tahmin ediliyor. TUSAF’tan yapılan açıklamaya göre Antalya,
Türkiye’de yapılacak olan “Buğday, Un ve Ekmek” konulu kongre, un sanayicilerini, tüccarları ve tedarikçileri, ekmek ve diğer
fırıncılık mamulleri üreticilerini bir araya getiren, en az 500 ulusal
ve uluslararası delegeyi ağırlayacak, en az 50 standın yer alacağı
şimdiye kadarki en büyük organizasyon olacak.
Kongre’nin konuşmacıları ve davetlileri arasında, hem Türkiye
hem Karadeniz Bölgesi ülkelerinin Bakanları, Uluslararası Değirmenciler Birliği ve Avrupa Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası
Hububat Birliği, ABD Buğday Birliği ve önemli ülkelerin kamu
ve özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor.
Konferansın ana konusu buğday piyasası. Diğer konular ise; un
ve buğday ticareti, devlet ve düzenlemelerin rolü, mesleki eğitim, üniversite ve sanayi işbirliği, sağlıklı beslenme, ekmek ve
fırıncılık sektörünün sorunları ile bu sorunların çözümleri olarak
açıklandı.
TUSAF, açıklamasında konferansın hedef seyirci kitlesini şöyle
açıklıyor: un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa,
Amerika, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri un ithalatçıları,
hububat ihracatçıları, buğday alıcıları, ekmek ve diğer fırıncılık
mamulleri üreticileri. Kongre dili ise Türkçe, İngilizce ve Rusça
olacak. TUSAF Kongrenin tarihini ve tam yerini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

2012 Congress of Turkish Flour Industrialists Federation (TFIF)
themed “Wheat, Flour and Bread” will be organized in Antalya. It is
estimated that about 500 people will participate into the congress
bearing an international nature.
According to the statement of TFIF, congress themed “Wheat,
Flour and Bread” that will be held in Antalya, Turkey will be the biggest organization up to now which brings flour industrialists, merchants and suppliers, bread and other bakery products producers
together and will host at least 500 national and international delegates and which has at least 50 stands. Among the guests and
speakers there are Ministers of both Turkey and Black Sea Region
countries, International Millers Association and European Flour
Millers Association, International Grain Association, USA Wheat
Association and private and special sector representatives of important countries and non-governmental organizations. Other issues were explained as flour and wheat trade, role of state and
regulations, vocational education, cooperation of university and
industry, healthy nutrition, problems of bread and bakery sector
and solutions of these problems.
In statement of TFIF explains the target audience of the Conference as follows: Turkish flour producing and trading enterprises,
flour importers, grain exporters, wheat purchasers and bread and
bakery producers from the countries of the Europe, United States,
Black Sea, Middle East and Africa regions. Languages of congress
will in English, Russian and Turkish. TFIF will announce the date
and final place of Congress in next days.
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Kuriki

Höyüğü’nde 5 Bin
Yıllık Buğday
Silosu
Batman’ın Oymataş Köyü yakınlarındaki Kuriki
Höyüğü’nde sürdürülen kazı çalışmalarında 5
bin yıllık olduğu belirtilen 45 kiloyu bulan karbonlaşmış mercimek ve buğday kalıntıları ile
dolu silo bulundu.
Kazı başkanı Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Genç, burada en eski yerleşimin 5 bin yıl öncesine ait olduğunu belirterek,
“Höyük’te 2011 yılı kazı çalışmaları tamamlandı.
Temelli evler, evlerin tabanları altına gömülü
çocuk mezarları ve yaklaşık 45 kiloyu bulan karbonlaşmış mercimek ve buğday kalıntıları ile
dolu bir silo bulduk.
Bu buluntular dönemin köy kültürünü yansıtmaktadır. Burada yaşamış olan insanlar tarım,
hayvancılık ve balıkçılık ile geçinmiş ve birbirlerine bitişik düzendeki evlerde yaşamışlar.” dedi.

5 Thousand Years’
Wheat Silo in Kuriki
Mound
Five thousand years’ silo filled with carburized
lentil and wheat residuals amounting 45 kilos
was found in excavation works conducted in Kuriki Mound in surroundings of Oymatal Village in
Batman.
Excavation chairman Associate Professor Elif
Genç, Lecturer of Çukurova University stated
that here the oldest settlement belongs to time
before five thousand years and said “Excavation
works was completed in mound in 2011.
We found a silo which is filled with houses, child
graves embedded under bottoms of houses and
carburized lentil and wheat residuals amounting
about 45 kilos. These findings reflect the village
culture of that period. People lived here made
a live by agriculture, livestock and fishing and
lived in houses in adjacent order.”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada hububat ticaretinin üssü
olabileceğini ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
yeni sezonda hedeflerinin kalite, sloganlarının ise ‘Daha kaliteli üretim, daha fazla kazanç”
olduğunu söyledi.

President of Turkish Agricultural Chamber Union (TZOB),
Şemsi Bayraktar stated that
Turkey could be basis of grain
trade in its geography and their
targets are quality in the new
season as well as their slogan
is “ More quality production,
more profit”.

Geçtiğimiz günlerde yazılı bir basın
açıklaması yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin, bulunduğu
coğrafyada hububat ticaretinin üssü
olabileceğini belirtti.
Potansiyelin kullanması halinde 25
milyon ton buğday üretilebileceğini, bu rakamın da Türkiye’yi ihracatçı
ülke konumuna getirebileceğini dile
getiren Bayraktar, yeni sezonda hedeflerinin “kalite”, sloganlarının ise
“Daha kaliteli üretim, daha fazla kazanç” olduğunu söyledi.

Recently, President of Turkish Agricultural Chamber Union (TZOB), Şemsi
Bayraktar has issued written press
statement and he stated that Turkey
could be basis of grain trade in its
geography. In case of using potential, 25 million tons of wheat could
be produced and this number could
brought Turkey to the exporter country position and he also added that
their targets will be “quality” in new
season and their seasons will be “more
quality production, more profit”.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO)
buğday alımlarında bu yıl önemli
değişiklikler yaptığını da hatırlatan
Bayraktar, bu yıl ilk kez fiziksel analiz
yanında kimyasal analiz de yaparak,
protein oranını baz alarak alım yapılmasının, kaliteli üretimin teşvik
edilmesi açısından önemli bir adım
olduğunu kaydetti. Bu adımın yanında, yüksek verim ve kaliteli ürün için
çiftçinin de doğru yönlendirilmeye
ihtiyacı bulunduğunu aktaran Bayraktar, bunun için eğitim çalışmalarına
büyük ağırlık verdiklerini bildirdi.

28

Bayraktar has reminded that the significant changes have been made
to purchase wheat by Agricultural
Products Office (TMO) and he said
that in addition to the physical analysis, chemical analysis has been done
for the first time in this year and it is
an important step to encourage the
quality production focused on protein rate. On the other hand, Bayraktar noted that the farmer must be well
directed for high efficiency and quality product and for this reason; the
training activities have been highly
focused.

www.gencdegirmen.com.tr

Mükemmel bir sistem için;

Deneyimli, profesyonel ekip çalışması...
For excellent system;

Experienced, professional team work...
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Dünya değirmencilik sektörünün temsilcileri, Eylül-Ekim aylarında Uluslararası Değirmenciler Birliği’nin (IAOM) düzenlediği
Avrasya Bölgesi ve Ortadoğu ve Afrika Bölgesi yıllık konferanslarında bir araya geldi.

Representatives of world milling sector gathered in annual conferences of Eurasia District and Mideast and Africa District organized by International Association of Operative Millers (IAOM) in
September-October.

IAOM’in 6. Avrasya Bölgesi Yıllık Konferans ve Fuarı, 10-14 Eylül
2011 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenirken, 22. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yıllık Konferans ve Fuarı ise
Ürdün Ölü Deniz’de gerçekleştirildi.

While 6th Annual International Association of Operative Millers
Eurasia District Conference and Expo was organized in Florence
city of Italy between the dates of 10-14 September 2011, 22nd
Annual IAOM Mideast and African District Conference and Expo
was held in Jordan Dead Sea.

Floransa’da gerçekleştirilen Avrasya Bölgesi Yıllık Konferans’ına
Fransa, Kanada, ABD, Almanya, Rusya, Türkiye ve İtalya gibi dünya hububat piyasasının önde gelen ülkeleri başta olmak üzere,
20 ülke katıldı.
Yaklaşık 350 kişinin katıldığı konferansta 46 marka da, un ve irmik üretimi ile analizi için en gelişmiş yöntemleri ve yeni teknolojilerini tanıttılar. 46 ülkeden temsilcinin katıldığı 22. Orta Doğu
ve Afrika Bölgesi Yıllık Konferansı’na ise yaklaşık 400-450 kişinin
katıldığı tahmin ediliyor.
Ürdün’deki toplantıda Türkiye’yi un değirmencisi, makinecisi ve
gıdacılarından oluşan yaklaşık 60 kişi temsil etti.

PARANTEZ FLORANSA VE ÜRDÜN’DEYDİ
Parantez Fuarcılık, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek 5.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA’nın tanıtımı için dünyanın dört bir yanından gelen
değirmencilerle buluşmak için Floransa ve Ürdün’deki konferanslardaydı.
Konferansa katılan değirmencilerin, Parantez Fuarcılık’ın yayınları olan Değirmenci Dergisi ve Değirmencinin El Kitabı’na gösterdikleri ilgi dikkat çekiciydi.

20 countries notably leading countries of world grain sector such
as France, Canada, USA; Germany, Russia, Turkey and Italy attended the Annual Conference of Eurasia District held in Florence.
In the conference in which about 350 people attended, 46 brands
introduced state of the art methods and new Technologies for
flour and semolina production and analysis. It is estimated that
about 400-450 people attended the 22nd Annual Mideast and Africa District Conference where representatives from 46 countries
attended.
In the meeting in Jordan, 60 people consisting of flour miller, machinery manufacturer and food producers represented Turkey.

PARANTEZ WAS IN FLORANSA AND JORDAN
Parantez Fair Organization was in conferences held in Florence
and Jordan in order to meet with millers coming from the four
corners of the world for the introduction of 5th International
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery &
Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition IDMA to be held in
Istanbul in 04-07 April 2013.
Interest showed by millers attended to the conference for Miller
Magazine and The Miller’s Handbook, publications of Parantez
Fair Organization, was remarkable.
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İmaş Makine Genel
Müdürlüğü’ne
Tuncay Lamcı Atandı
İttifak Holding iştiraklerinden İmaş
Makine’nin yeni Genel Müdürü Tuncay
Lamcı oldu.
Değirmen sistemleri üretimi sektöründe, altmışa yakın ülkeye ihracat yapan İmaş Makine’de
yapılanma devam ediyor. İttifak Holding bünyesinde yer alan, Milleral ve Cuteral markalarıyla
dünya çapında tanınan İmaş Makine’nin Genel
Müdürlük görevine Tuncay Lamcı atandı.
1974 Konya doğumlu olan Tuncay Lamcı, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamlamasının ardından,
İttifak Holding iştiraklerinden Selva Gıda A.Ş.’de
kariyer hayatına başladı. 2002 yılında, Schneider Elektrik bünyesine, makine imalatçılarına
satış ve teknik çözüm konusunda Konya Bölge
Sorumlusu olarak görev alan Lamcı, Ankara
Bölgesi Bayi Kanal Yönetimi’nde de üç sene görev yaptı. Kariyerine 2010 yılından itibaren İmaş
Makine’de devam eden Tuncay Lamcı, Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Tuncay Lamcı was
assigned to General
Directorate of İmaş Makine
Tuncay Lamcı was assigned as new General
Manager of İmaş Makine which is one of
the partnerships of İttifak Holding.
In mill systems production sector, structuring
continues in İmaş Makine which exports to approximately sixty countries. Tuncay Lamcı was
assigned as General Manager of İmaş Makine
which is worldwide known with Milleral and
Cuteral brands within the body of İttifak Holding. After Tuncay Lamcı who was born in Konya
in 1974 graduated from Gaziantep University
Electric Electronic Engineering Department, he
started its carrier life in Selva Gıda Anonim Şirket
which is one of the partnerships of İttifak Holding. In 2002, Lamcı served as Konya Regional
Representative in sale and technical solution for
machinery manufacturers in the body of Schneider Elektrik and worked in Ankara Region Dealer
Channel Management for three years. Tuncay
Lamcı has continued to his carrier in İmaş Makine since 2010 and worked as Vice General Manager responsible for Marketing and Sale.

According to the statement
provided by Food Agriculture
and Stockbreeding Ministry,
the agricultural product export
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba- of Turkey has reached to 11
kan lığı’ndan yapılan açıklama- billion 77 million US Dollars in
ya göre 2011 yılı Ocak-Ağustos January-August 2011.
döneminde Türkiye’nin tarım
ürünleri ihracatı 11 milyar 77 In the press statement that has made
milyon dolara ulaştı.
by Ministry of Food Agriculture and
Stockbreeding based on the export
numbers stated by Turkish Exporters
Assembly, the ministry has announced
that the agricultural product export
has reached to 11 billion US Dollars
in the first 8 months of 2011. In accordance with the statement made by
the Ministry, the agricultural product
export has reached to 11 billion 77
Bakanlığın açıklamasına göre, ta- million US Dollars in January-August
rım ürünleri ihracatı; 2011 yılı Ocak- of 2011 in comparison with the same
Ağustos döneminde, 2010 yılının aynı period of 2010.
dönemine göre yüzde 21,7 artarak 11
milyar 77 milyon dolara ulaştı.
With respect to the same period of the
last year, in the agricultural product exGeçen yılın aynı dönemine göre bü- port that shows a great increase, when
yük bir yükselme gösteren tarım reviewing the product groups; water
ürünleri ihracatında, ürün gruplarına products and animal products have
bakıldığında ise; su ürünleri ve hay- increased 50.2 percent and reached
vansal mamuller ihracatı yüzde 50,2 to 899 million US Dollars and on the
artarak 889 milyon dolara yükselir- other hand, ornamental plants and
ken süs bitkileri ve mamulleri ihracatı products exports have increased 37.3
yüzde 37,3; hububat, bakliyat, yağlı percent, the export of grain, legumes,
tohumlar ve mamulleri ihracatı yüz- oily seeds and products has raised
de 31,5; fındık ve mamulleri ihracatı 31.5 percent; nut and nut products
yüzde 27,8 ve kuru meyve ve mamul- export has increased 27.8 and dry fruit
leri ihracatı yüzde 20,4 oranında artış and products export has increased at
gösterdi.
the rate of 20.4 percent.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ihracat rakamlarına dayanarak
yaptığı basın açıklamasında, 2011
yılının ilk 8 aylık döneminde tarım
ürünleri ihracatının 11 milyar dolara
ulaştığını duyurdu.
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Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Muhammet Uğur
Kaleli, Türkiye’de en fazla hububat üretiminin yapıldığı Konya Ovası’nda, hububat rekoltesinin son 50 yılın
en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

President of Konya Commodity Exchange (KTB) Muhammet Uğur Kaleli stated that the highest harvest
of last 50 years in Konya Plain where the highest grain
production has performed in Turkey has realized.

Konya Ovası’ndaki hububat rekoltesiyle ilgili bilgi veren Konya
Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, Konya’da
bu yıl yaklaşık 690 bin hektar alanda buğday ve 265 bin hektar
alanda arpa hasadının yapıldığını söyledi.

President of Konya Commodity Exchange (KTB) Muhammet
Uğur Kaleli who provided information about grain harvest in
Konya plain said that wheat harvest has done in Konya approximately in 690 thousand hectare and barley harvest has done in
265 thousand hectare accordingly.

Buğday ekim alanının geçen yıla oranla yüzde 7, arpa ekim alanlarının ise yüzde 10’luk bir azalış gösterdiğini ifade eden Kaleli, şunları dile getirdi; “Ekim alanındaki azalışa rağmen ilimizde
verimin bazı yerlerde geçen seneye göre yüzde 50’lik bir artış
göstermesi, toplam hububat rekoltesini 4 milyon tonun üzerine
çıkardı.
Konya Ovası’nda son 50 yılın en iyi hububat hasadı yaşandı. Bu
sezon 3 milyon 150 bin ton buğday ve 966 bin ton arpa hasadı
yapıldı.”
İklim ve toprak yapısı nedeniyle hububat üretiminin en fazla yapıldığı ilin Konya olduğunu anlatan Kaleli, Konya’nın, Türkiye ekmeklik buğday üretiminin yüzde 11’ini, makarnalık buğday üre-

Kaleli mentioned that wheat cultivation area has declined 7 percent compare to last year and barley cultivation area has declined
10 percent and he added “despite the decrease rate in the cultivation area, the efficiency rate has increased at the amount of 50
percent compare to last year in some places of our city so that
total grain harvest has increased over 4 million Euro.
The best harvest has experienced in Konya plain in the last 50
years. The wheat harvest that is 3 million 150 thousand tons and
barley harvest that is 966 thousand tons have done in this season.”
Kaleli said that due to the climate and land structure, the grain
production has been done mostly in Konya and Konya has the
capacity to cover the 11 percent of the bread wheat production,
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timinin yüzde 25’ini ve arpa üretiminin yüzde 14’ünü tek başına
karşıladığını vurguladı. Kaleli, bu yıl kıraç arazilerde dekardan
400-500, sulu arazilerde ise 700-800 kilogram verim alındığını
aktardı.

KALİTELİ BUĞDAY ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK
Sektörün istediği kaliteli ürünün üretilmesini sağlayacak olan kalite esaslı alım sistemine TMO’nun bu yıl geçmiş olmasının çok
olumlu bir gelişme olduğuna da değinen Kaleli, şunları ekledi:
“Kendine yeter buğdayı kurak yıllar haricinde her zaman üretmiş
olan ülkemiz, maalesef kaliteli buğday ihtiyacını hep ithalatla
karşılamıştır. Bu ithalatın önüne geçilmesi ancak sektörün istediği kalitedeki üretimi arttırmakla mümkündür.
Yeni alım sisteminde protein oranındaki yüzde 1’lik artış, ton
başına ortalama 12 lira gelir getirmektedir. 22 milyon ton üretimimiz olduğu göz önüne alındığında bunun parasal değeri 264
milyon lira olacaktır. Bu paranın üreticimizin cebine girmesi için
kaliteli üretim bilincinin yerleşmesi gerekmektedir.”
Borsaya gelen aynı çeşit ürünlerden kaliteli olanın bu yıl çok
daha yüksek fiyattan alıcı bulduğunu vurgulayan Kaleli, kaliteli
buğday üreten üreticilerin gelirinin çok artırdığını, kaliteli üretmeyen üreticinin de, verimin yüksek olmasından dolayı bir önceki yıla kıyasla gelirinde bir azalma olmadığını söyledi.

25 percent of durum wheat and 14 percent of barley production
in Turkey indeed. Kaleli told that the efficiency has gotten 400500 from decare in barren land and 700-800 kilograms from wet
lands.

INCREASING THE PRODUCTION OF QUALITY WHEAT
On the other hand, Kaleli mentioned that it is highly positive development that TMO has applied the quality based procurement
system for quality product this year and he added: “unfortunately, our country that always produces sufficient wheat except dry
years covers the quality wheat requirement by means of importing. It is possible to decrease the import by producing the quality production according to the market requirements.
Raising at the protein rate as 1 percent in the new procurement
system has brought in money averagely 12 lira per ton. When
considering that we have 22 million ton production, its monetary value will be 264 million lira. It is more than important to
raise the awareness towards quality production if the producer
wants to have this money.
Kaleli has drawn the attention that the qualified one among
others that come to exchange market has been purchased by
higher prices and he added that the income of producers who
produce the quality wheat has been increased and the income
of producers who do not produce quality products does not
have any reduction compare to last year because of the high efficiency rate.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan
Yardımcısı Rıfat Hekimoğlu, artan buğday rekoltesiyle ivme kazanan un sanayicilerinin Afrika pazarına yoğunlaştığını ve 2 milyon ton ihracat hedefine doğru
ilerlediklerini söyledi.

Rıfat Hekimoğlu, President of Turkish Flour Industrialists Federation (TFIF) said that flour industrialists who
gained speed with increased wheat crop focus on European market and are proceeding towards 2 millions
tones of export target.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) Başkan Yardımcısı Rıfat Hekimoğlu, buğday rekoltesinin
artmasının un sanayicileri açısından sevindirici olduğunu, Afrika
pazarına yoğunlaşan sanayicilerin, artan rekolteyle birlikte 2 milyon ton olan ihracat hedefine doğru yol aldıklarını dile getirdi.

Rıfat Hekimoğlu, President of Middle East Flour Industrialists
Association and Vice President of Turkish Flour Industrialists
Federation (TFIF) who made a statement in the last days said
that increase of wheat crop is a pleasing event in terms of flour
industrialist and industrialists focusing on African market are
proceeding towards 2 millions tones of export target with the
increased crop.

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı yeni ihracat bağlantıları ile dünya un piyasasında giderek önemli bir oyuncu haline geldiğini
söyleyen Hekimoğlu, Dünya Hububat Konseyi verilerine göre
dünya un ihracatında Kazakistan’ın ardından ikinci sırada gelen
Türkiye’nin, 10 yıl önce yıllık 900 bin ton ihracat yaptığını anımsattı.
Özellikle son 5 yılda un ihracatında istikrarlı bir artış yaşandığını
vurgulayan Hekimoğlu, 2011 yılında da ihracat ivmesinin artarak
devam ettiğini, ilk 8 ayda 1 milyon 300 bin ton un ihraç edildiğini
dile getirdi.
Rıfat Hekimoğlu, “Yılın son çeyreğiyle birlikte 2 milyon hedefine
ulaşacağımıza inanıyorum. Üstelik unumuz bu yıl daha değerli.
Geçen yıl 1 milyon 800 bin ton un ihracatıyla 600 milyon dolarlık
girdi sağlamıştık. Bu yıl, ilk 8 ayda 1 milyon 300 bin tonluk ihracatla aynı rakamı yakaladık. Yılsonunda ekonomiye 900 milyon
dolarlık girdi sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

AFRİKA PAZARININ İHRACATA KATKISI
İhracattaki yükselişte, artan buğday rekoltesi ve un sanayinin di-

Hekimoğlu said that Turkey has become an important player
gradually in world flour market with new export connections in
recent years and he reminded that Turkey which is in the second
rank after Kazakhstan in world flour export according to data of
World Grain Council did 900 thousand tones of export annually
10 years ago. Hekimoğlu emphasized that it was experienced a
stable increase in flour export in the last 5 years particularly and
explained that export speed is continuing increasingly in 2011
and 1 million 300 thousand tones of flour were exported in the
first 8 months.
Rıfat Hekimoğlu says “I believe that we will reach 2 millions target by the last quarter of the year. Moreover our flour is more
valuable this year. We provided input amounting 600 millions
of dollars with flour export amounting 1 million 800 thousands
tones last year.
This year we reached to the same figure with 1 million 300 thousand tones of export in the first 8 months. We aim to contribute
900 million dollars input to the economy at the end of the year.”
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namizminin yanı sıra Afrika pazarına girilmesinin etkili olduğunu
vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti: “Federasyon olarak ihracat noktasında önemli çalışmalar yaptık. Sanayicilerimiz ihracat
için ciddi efor sarf ediyor.

EXPORT CONTRIBUION OF AFRICAN MARKET

Özellikle Afrika pazarında yoğunlaşmamız ihracatın seyrini etkiledi. Cibuti, Angola, Somali, Sierra Leone, Gine, Fildişi, Gana, Kamerun Angola, Somali, Tanzanya, Mauritius ve Zimbabwe’ye kadar çok sayıda Afrika ülkesinde geniş pazar ağı oluşturduk. Türk
unu buralarda marka oldu. Özellikle Afrika’nın pilot bölge olarak
seçilmesi satış grafiğini artırdı. Önümüzdeki yıllarda Afrika’da
pazar ağını daha da yaygınlaştırarak, ihracatta lider ülke olmak
istiyoruz.” Hekimoğlu, son yıllarda un fiyatlarında istikrarın yakalandığını da sözlerine ekledi.

Hekimoğlu emphasized that entering into African market is effective besides increased wheat crop and dynamism of flour
industry in export growth and reported: “We made important
studies in export point as Federation. Our industrialists are
exerting great efforts for the export. They follow the developments closely by participating into fairs and meetings and doing research continuously. We provided speed to export by doing good market research and preferring the right markets as
flour industrialists. Especially we focused on African market and
this affected the direction of export. We created a wide market
network in many African countries up to Cubit, Angola, Somali,
Sierra Leone, Gina, Ivory, Ghana, Cameroun Angola, Somali, Tanzania, Mauritius and Zimbabwe. Turkish flour became a brand
in these countries. Particularly selecting Africa as a pilot region
increased the sales graphic. In next years, we want to become a
leader country in export by more spreading market network in
Africa.” Hekimoğlu added that stability in flour prices have been
reached in recent years.

AĞUSTOS’A KADAR 1,2 MİLYON TON İHRACAT

1,2 MILLION TONES OF EXPORT UP TO AUGUST

Türkiye’nin 2011 yılı Ocak-Ağustos dönemi kümülatif un ihracatı,
1 milyar 287 milyon 168 bin 195 kg olarak açıklanmıştır. Bu miktara karşılık elde edilen gelir ise 603 milyon 79 bin 791 Dolar’dır.
Türkiye, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyar 255 milyon 53
bin 564 kg un ihracatına karşılık, 364 milyon 309 bin 385 Dolar
gelir elde etmiştir.

It was explained that cumulative flour export of Turkey in January-August period in 2011 was 1 billion 287 million 168 thousand 195 kg. Income obtained in return for this amount is 603
million thousand 791 Dollars. Turkey gained income amounting
364 million 309 thousand 385 Dollars in return for 1 billion 255
million 53 thousand 564 kg flour export in the same period of
last year.

Fuarlara ve toplantılara katılarak sürekli araştırma yapıp, gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Un sanayicileri olarak iyi pazar
araştırması yapıp, doğru pazarları tercih ederek, ihracata ivme
kazandırdık.
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Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin Genişletilmiş Sek- Extended Sector Meeting of Anatolian Flour Industritör Toplantısı, 14 -16 Ekim 2011 tarihlerinde Kıbrıs Ma- alists Association held in Cyprus Magosa Kaya Artemis
gosa Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirildi.
Hotel between the dates of 14-16 October 2011.
Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin “2011 Hasat Yılının Değerlendirilmesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı”, 14-16 Ekim 2011 tarihleri
arasında, 200 sektör temsilcisinin katılımı ile Kıbrıs Magosa’daki
Kaya Artemis Otel’de düzenlendi.
Kıbrıs’taki toplantıya Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür
Yardımcı R. Kayhan Ünal, TMO Ticaret Dairesi Başkan Vekili V. Tunç
Necipoğlu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim
Kurulu Başkanı Erhan Özmen, un sanayicileri bölge derneklerinin
yönetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Anadolu Un Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ata Toru, içerisinde bulundukların sektörün, ülkesine ve mensuplarına değer katan, istikrarlı, güvenilir,
krizleri fırsata çevirebilen, sürekli yeni pazarlar yaratarak güçlenen
bir sektör olduğunu vurguladı.
Toru’nun ardından söz alan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Erhan
Özmen, son zamanlarda sektörle ilgili dünyanın farklı bölgelerinde yapılan çeşitli toplantıları hatırlattı ve bu toplantılardan hareketle Türkiye’nin dünyadaki yerine vurguda bulundu.
TMO Genel Müdür Yardımcısı R. Kayhan Ünal ise yaptığı açılış konuşmasında TMO’nun kaliteye dayalı yeni alım sistemine değindi.
TMO’nun yeni alım sisteminde, alımların proteine dayalı analizler
doğrultusunda yapıldığını ve 2011 yılında ilk defa proteine göre
alım fiyatı belirlendiğini söyleyen Ünal, “TMO, kaliteyi teşvik ederek yeni alım sistemine geçti. Tüm bu yeniliklerin sivil toplum kuruluşları ile ele ele verilerek geliştirilecektir.” dedi.

“Evaluation of 2011 Harvest Year Extended Sector Meeting” of
Anatolian Flour Industrialists Association was organized in Cyprus
Magosa Kaya Artemis Hotel between the dates of 14-16 October
2011 with the participation of 200 sector representatives. Kayhan Ünal, Vice General Manager of Turkish Grain Board; V. Turunç
Necipoğlu, Vice Chairman of Turkish Grain Board Trade Office;
Erhan Özmen, Chairman of Executive Board of Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF) participated into the meeting in
Cyprus with executive board chairmen of flour industrialists of
region associations.
Ata Toru, Executive Board Chairman of Anatolian Flour Industrialists Association spoke ate the opening of meeting and emphasized that sector where they involve is a sector which adds value
to country and members, stable, reliable, turning crisis into opportunity, strengthen by creating new markets continuously. Erhan
Özmen, Executive Board Chairman of Turkish Flour Industrialists
Federation who took the flor after Toru reminded various meetings held in different regions of the world regarding sector in recent years and emphasized the place of Turkey in the world from
the point of these meetings. R. Kayhan Ünal, Vice General Manager of Turkish Grain Board referred to the new purchasing system
based on quality of Turkish Grain Board. Ünal said that purchasing
are made in line with analysis based on protein and purchasing
price has been determined according to protein in 2011 for the
first time in new purchasing system of Turkish Grain Board and
said “Turkish Grain Board passed to new purchasing system by incentivizing the quality. All these innovations will be developed by
cooperating with non-governmental organizations.”
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Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nün It is stated that Tekirdağ Branch Office of Turkish Grain
2011-2012 dönemi hububat alım kampanyasının, yeni Board has initiated the grain purchasing by means of
new procurement application for 2011-2012 period.
alım sistemi uygulamaları ile başladığı bildirildi.
Tekirdağ Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nün, 2011-2012 dönemi hububat alımlarının, kalite kriterinin ön plana çıkarıldığı yeni alım
sistemi çerçevesinde başladığı belirtildi.
Valiliğin açıklamasında; hububat alımında şu ana kadar 66 bin
520 ton ekmeklik buğdayın ve 2 bin 159 ton arpanın emanet
olarak, 14 bin 615 ton ekmeklik buğdayın ise peşin alındığı,
peşin alımların halen devam ettiği kaydedildi. Çeltikte ise 30
Eylül’den itibaren 2011-2012 dönemi emanet alım kampanyasının başladığı ve şu ana kadar bin 238 ton çeltik emanet alındığı
kaydedildi. Çeltik emanet alımlarının 31 Aralık’a kadar devam
edeceği ifade edildi.
TMO’nun, bu yıla kadar sadece fiziksel analiz değerlerine göre
fiyatlandırma yaparak ürün aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar dile getirildi: “Fiziksel kalitenin iyi olması, kimyasal kalitenin
iyi olması anlamına gelmemektedir. Buğdayın kullanımında
kimyasal kalite daha çok önem taşımaktadır. Buğdaydan mamul madde işleyen sektör, buğday alımında daha çok kimyasal
kaliteye önem vermektedir. TMO, 2011 yılından itibaren fiziksel
analiz yanında kimyasal analize (proteine) göre fiyatlandırma
sistemine geçmiştir.”

YENİ ALIM SİSTEMİNİN KATKILARI
Açıklamasında hububat alımlarının Perten IM9500 protein ölçüm cihazı ile protein analizine dayalı fiyatlandırma sistemi
kullanılarak yapıldığını belirten Tekirdağ Valiliği, şu bilgileri aktardı: “Yeni alım sistemiyle analiz süresi kısalmış, alım hızı artmıştır.
Analizler protein tayin cihazı tarafından yapılarak bilgisayar sistemine otomatik aktarılmış, fiyatlandırma bilgisayar ortamında
yapılmıştır. Analiz ve fiyatlandırmada insan faktörü en aza indirilmiştir. Kaliteli (proteini yüksek) ürüne ilave fiyat ödenmiştir.
Kaliteli üretim yapan daha fazla kazanç elde etmiştir. Böylece
ülkemizin kaliteli buğday üretimi teşvik edilmektedir.”

In its written statement, Tekirdağ Governorship stated that
Tekirdağ Branch Office of Turkish Grain Board (TMO) has initiated the grain purchasing within the framework of new procurement system for 2011-2012 period.
In the statement of Governorship; it is recorded that 66 thousand
520 tons bread wheat in the grain procurement and 2 thousand
159 tons barleys have purchased in deposit and on the other
hand, 14 thousand 615 tons bread wheat has purchased in cash
and the cash purchase has been still carried out. In addition,
procurement campaign in deposit for the period of 2011-2012
has started as of 30 September for the rice and up to date, one
thousand 238 tons rice has purchased in deposit. It is recorded
that rice in deposit procurement will be continuing until 31 31st
December. In the statement recalling that TMO has purchased
the product by pricing in accordance with physical analysis value
and it is added that; “It does not mean that when physical quality is good, chemical quality will become good. In the utilization
of wheat, the chemical quality is more than important. The sector that has processed the finished product by means of wheat
has put emphasis on chemical quality indeed. TMO has passed
into the pricing system in accordance with the chemical analysis
(protein) including physical analysis as of 2011”.

CONTRIBUTION OF NEW PROCURUMENT SYSTEM
In its statement, Tekirdağ Governorship said that the grain procurement has been carried out based on the protein analysis
by means of Perten IM9500 protein measuring device and it
has added: “By means of new procurement system, the analysis period has shortened and the procurement speed has increased accordingly. Analysis has automatically transformed to
the computer system by carrying out protein assignment device
and pricing has been done in the computer environment. In the
analysis and pricing, the human factor has been minimized. The
additional price has been paid for the quality product (containing high protein). The more benefits have obtained by quality
production. Thus, the quality wheat production has been encouraged in our country.”
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Türkiye’de ürettiği sistemlerle Orta Asya, Kuzey Afrika, Doğu ve
Orta Avrupa’da başarılı tesisler kuran ve son yıllarda satış ağını
Uzakdoğu, Güney ve Orta Afrika ve Amerika’ya da taşıyarak dünya
üzerindeki pazar payını arttıran Ana Değirmen Sistemleri, genişleyen hacmiyle birlikte Antalya’daki yeni fabrikasını da devreye aldı.
Yeni tesisleriyle ilgili dergimize bilgi veren Ana Değirmen Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Kemal Korkmaz, şunları aktardı; “Yeni
fabrikamızı Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde, 10 bin metrekare kapalı alan içerisinde, modern üretimin gerektirdiği tüm donanımı barındıracak şekilde kurduk. Fabrikamızdaki full otomatik
CNC, lazer, yatay ve dikey işleme tezgahlarımızla birlikte her türlü
işlemeyi kendimiz yapabilecek kabiliyetteyiz.
Hammaddenin kalite kontrolünden nihai ürünün sevkiyat öncesi
kalite kontrollüne kadar tüm süreci kalite anlamında takip eden
sistemlerimizle, müşteri memnuniyetine ve kaliteye önem veren
bir anlayışa sahibiz. Etkin ve deneyimli üretim, kalite kontrol, ARGE ve pazarlama bölümlerimizle sektöre değer katmaya devam
edeceğiz.”

Ana Milling Systems which established successful facilities in Middle East, North Africa, East and Middle Europe and increased its
share market on the world moving its sale network to Middle East,
South and Middle Africa and America put its new plant into use in
Antalya together with expanding volume with systems produced
in Turkey.
Mustafa Kemal Korkmaz, General Manager of Ana Milling Systems
who gave information related with new facilities conveyed: “We
established our new plant in a way that includes all equipment required by modern production within closed area of 10 thousand
square meters in Antalya Organized Industrial Zone. We are capable of doing all and any kind of process by ourselves together with
full automatic CNC, laser, horizontal and vertical process counters
in our plant. We have an understanding giving importance to
customer satisfaction and quality with systems following the all
process from quality control of raw material to quality control of
final product before shipment in the meaning of quality. We will
continue to add value to the sector with efficient and experienced
production, quality control, R&D and marketing departments.”
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“DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK İÇİN YETERLİ BİLGİ VE TECRÜBEYE
SAHİBİZ”

“WE HAVE ADEQUATE INFORMATUION AND EXPERIENCE
FOR BEING A WORLD COMPANY”

Yeni fabrikanın inşasına nasıl karar verdiklerini de anlatan Korkmaz, “Biz, Ana Değirmen olarak kalitenin yanı sıra estetiğe de
önem veren bir firmayız. Antalya’yı hem yaşamak için güzel bir
şehir olması hem de ulaşım kolaylığı ve limana yakınlığının verdiği lojistik pozisyonu nedeniyle 3 yıl önce bir yatırım yeri olarak
belirledik.
Yeni fabrikamız ve deneyimli ekibimizle birlikte, daha kaliteli müşterilere, daha üstün hizmet verecek bir üst standardı yakalayacağımızı ümit ediyoruz. Bir dünya şirketi olmak için yeterli bilgi, beceri,
eleman ve tecrübeye sahibiz.”

Korkmaz explained how they decided to construct a new plant
“We, as Ana Milling, are a company giving importance to aesthetic
besides quality. We selected Antalya as an investment place before
3 years due to the fact that Antalya is a nice city both for living and
its transportation easiness and logistis position given by closeness to the port. Together with our new plant and experienced
team, we hope to catch high Standard for giving more superior
service to more qualified customers. We have adequate information, skill, personnel and experience for being a world company.”

“SEKTÖRÜMÜZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mustafa Kemal Korkmaz stated that they started investment of
organic agricultural drug production facility for Agrikem which is
one of group companies of Ana Milling and they will activate this
facility in 2012 and ended his speech as follows: “Flour production
in the world is increasing day by day depending both population
growth and nutrition habits of societies.

Antalya’da, Ana Değirmen’in grup şirketlerinden olan Agrikem için
organik zirai ilaç üretim tesisinin yatırımına başladıklarını ve 2012
yılında bu tesisi de faaliyete geçireceklerini söyleyen Mustafa Kemal Korkmaz, konuşmasını şöyle noktaladı: “Dünyada un üretimi
hem nüfus artışına hem toplumların beslenme alışkanlıklarına
bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, temel besin
kaynağımız olan ekmeğin hammaddesi olan unun öğütülmesine
yönelik geliştirici, enerji sarfiyatını azaltan, nihai ürün kalitesini
artırıcı makine ve ekipman geliştirmek yönünde yapacağımız çalışmalar artarak devam edecektir. Bu vesile ile sektörümüze değer
katmaya devam edeceğiz.”

“WE WILL ADD VALUE TO OUR SECTOR”

For this reason, studies for developing machinery and equipment which improving milling of flour which is the raw material
of bread, our basic food source, reducing energy consumption,
increasing final product quality will continue increasingly. By this
means we will continue to add value into our sector.”

ANA DEĞİRMEN SİSTEMLERİ KİMDİR?

WHO IS ANA MILLING SYSTEM?

Ana Değirmen Sistemleri, 20 yılı aşkın bir süredir anahtar teslimi
un, irmik ve yem fabrikaları yapan, gelişen teknolojiyi yakından
takip ederek bunu uygulayan yenilikçi bir firmadır. Özellikle Orta
Asya, Kuzey Afrika, Doğu ve Orta Avrupa’da başarılı tesisler kuran firma, bugün satış ağını Uzakdoğu, Güney ve Orta Afrika ve
Amerika’ya da taşıyarak dünya üzerindeki pazar payını artırmıştır.

Ana Milling Systems is an innovative firm constructing turn-key
flour, semolina and feed plants, closely following the developing
technology and applying this for more than 20 years. Firm which
established successful facilities in especially Middle East, North
Africa, East and Middle Europe increased its market share on the
world moving its sale network to Far East, South and Middle Africa and America today. Firm presents to all cleaning systems, milling systems, PLC automation and automatic packaging systems,
pneumatic transfer systems and waste grinding systems needed
by modern flour, semolina plant having features for answering all
needs of modern technology.

Firma; modern bir un, irmik fabrikasının ihtiyaç duyduğu bütün temizleme sistemlerini, öğütme sistemlerini, PLC otomasyon ve otomatik paketleme sistemlerini, pnömatik nakil sistemlerini ve atık
öğütme sistemlerini modern teknolojinin gerektirdiği tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklerde piyasaya sunmaktadır. Ana
Değirmen’in temel hedefi; sürekli gelişen teknolojiyi yakından
takip ederek sektörün ihtiyacına cevap verebilecek uygulamaları
geliştirmek, verimliliği yüksek makine ve ekipmanlar üretmek ve
satış sonrası hizmeti kaliteli çözümlerle bir arada sunmaktır.

Basic aim of Ana Milling is to develop applications for answering
need of sector, to produce high efficiency machinery and equipments and to present after sale service together with qualified solutions by following the ever developing technology closely.
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Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Çeltik Bölüm
Başkanı Dr. Halil Sürek, anavatanı Çin olan siyah pirincin, Türkiye’de ilk kez Edirne’nin İpsala ilçesinde
üretilmeye başladığını söyledi.

Head of Department in charge of Thracian Agricultural Researches Institution, Dr. Halil Sürek said that the
black rice whose homeland is China has been firs time
producing in Ipsala county of Edirne in Turkey.

Anavatanı Çin olan ve İtalya’da da kısıtlı miktarlarda üretilebilen siyah pirinç, artık Türkiye’de de üretiliyor. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Çeltik
Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, siyah pirincin Türkiye’de ilk kez
Edirne’nin İpsala İlçesi’nde üretilmeye başladığını söyledi.

The black rice whose homeland is China and that could be produced in the limited amount in Italy has been already producing
in Turkey. Head of Department in charge of Thracian Agricultural
Researches Institution, Dr. Halil Sürek have stated that the black
rice has started to be produced in Ipsala county of Edirne in Turkey. Dr. Halil Sürek said that the seeds of the black rice have
been brought from International Rice Institution in Philippines
and reproduced in Turkey and he also added that: “Black rice is a
new product in Turkey.
It was brought by a rice firm by means of import 2 years ago
and put on the market accordingly. Based on this, we started to
produce by 2 seeds brought by Philippines. We gave the price
seeds that we have produced to our farmers in Edirne, Adana
and Samsun. They have also started to produce black rice. The
difference between white rice and black rice, the black rice is rich
in cellulose. It is a common understanding that this rice is good
for some types of cancer and diabetes.”

Siyah pirinç tohumlarını Filipinler’deki Uluslararası Çeltik
Enstitüsü’nden getirdiklerini ve Türkiye’de çoğalttıklarını aktaran Dr. Halil Sürek, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Siyah pirinç
Türkiye’de yeni bir ürün. 2 yıl önce bir pirinç firması tarafından
ithalat yoluyla getirildi ve satışa sunuldu. Biz de buna istinaden
Filipinler’den getirdiğimiz 2 tohumla üretime başladık. Ürettiğimiz siyah pirinç tohumlarından Edirne, Adana ve Samsun’daki
çiftçilerimize verdik.
Onlar da üretmeye başladı. Siyah pirincin, beyazından farkı
selüloz yönünden zengin olmasıdır. Bu pirincin bazı kanser ve
şeker hastalıklarına iyi geldiği de söyleniyor.”
Türkiye’de son yıllarda beyaz pirince olan ilginin arttığını ancak
siyah pirince ilginin hangi yönde olacağını bilmediklerini ifade eden Dr. Sürek, “30 yıl öncesinde kişi başı yıllık 4-5 kilogram
tüketilen beyaz pirinç, günümüzde kişi başına yıllık 9-10 kilogramlara kadar çıktı. Pirinç son yıllarda Türk mutfağındaki yerini
sağlamlaştırdı. Siyah pirince ilginin nasıl olacağı ise bilinmez.
Bu arz ve talep meselesi.” dedi.

Dr. Sürek stated that the attention has raised for white rice recently in Turkey however, they do not have anything known
about the future of the black rice and added that “ the white rice
that had been consumed 4-5 kilograms per person 30 years ago
and nowadays, it has been consuming 9-10 kilograms per person. Rice has secured its position in the Turkish kitchen recently.
It has not known yet if the black rice will be preferred or not. It is
supply and demand issue”.
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DÖNÜM BAŞINDA 700 KİLOGRAM

700 KILOGRAMS PER DECARES

Siyah pirinci Türkiye’nin çeltik ambarı konumundaki İpsala ovasındaki tarlasına ekerek deneyen çiftçi Rıdvan Ayaz da, yaklaşık
5 dönümlük bir alanda deneme amaçlı ekim yaptığını ve verim
açısından çok memnun kaldığını belirtti.

Ridvan Ayaz who attempted to plant the black rice to his land
located in Ipsala plain that is the rice plant of Turkey stated that
he has planted in a land with 5 decare and he is very satisfied in
terms of growing crops.

Siyah pirinçten dönüm başına yaklaşık 700 kilograma yakın rekolte elde ettiklerini ifade eden Ayaz, şunları dile getirdi: “Bizim
beklentimiz 400 kilogram civarındaydı. Rekoltenin 2 katı olması
bizi çok sevindirdi. Bu pirinci olabildiğince az tarımsal ilaç ve az
miktarda kimyevi gübreler kullanarak yetiştirdik. Şu anda pirincin
kuruma ve ayıklama işlemi yapılıyor. Kendi yetiştirdiğimiz ürünün
büyük bir kısmını, seneye tohumluk olarak saklayacağız. Gelecek
yıl 300 dönümlük bir alana ekim yapmayı düşünüyoruz.”

Ayaz said that approximately 700 kgs crops from black rice have
obtained per decare and he articulated that “our expectation
was about 400 kgs. We are more than happy that the crops were
two folds. We have grown this rice by using less agricultural pesticide and less chemical fertilizer. At the moment, the drying and
sorting process has already started. We will keep most of the
product that we have grown as seed for the next year. We are
supposed to plant for 300 decare in the following year. “

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin çeltik üretiminde, dünyanın en
modern tarım tekniklerini kullanan üreticilere sahip
olduğunu söyledi.

Associate Professor Okan Gaytancıoğlu, Lecturer in Agricultural Faculty and Department of Agricultural Economy
in Namık Kemal University said that Turkey has producers
who use the advanced agricultural techniques of the world
in the rice production.

Türkiye’nin çeltik üretiminde, dünyanın en modern tarım tekniklerini kullanan üreticilere sahip olduğunu dile getiren Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin 2000 yılından
sonra pirinç üretimini ve tüketimini arttıran bir ülke durumuna
geldiğini söyledi.

Associate Professor Okan Gaytancıoğlu, Lecturer in Agricultural
Faculty and Department of Agricultural Economy in Namık Kemal
University (NKÜ) said that Turkey has producers who use the advanced agricultural techniques of the world in the rice production
and he added that Turkey has strengthen its position in terms of
rice production and consumption after 2000.

Türkiye’de, pirinç üretiminin artmasında tarımsal araştırmalar ve
çiftçilerin bilinçlenmesinin önemli faktör oluşturduğunu ifade
eden Doç. Dr. Gaytancıoğlu, şunları vurguladı: “Türkiye’de, pirinç
üretiminin artmasındaki en önemli etken, 1990’lı yılların sonuna
doğru ortaya çıkan Osmancık çeşidinin Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü uzmanlarınca geliştirilmesi ve çiftçinin de buna katkı
sağlamasıdır. Üreticimiz, belki de dünyanın en bilinçli çiftçileridir.

Ass.Prof. Gaytancıoğlu has emphasized that the agricultural researches and awareness of the farmers are very important factors
to increase the rice production in Turkey and he said “the most important factor in raising the rice production in Turkey has caused
by the specialists of Thrace Agricultural Research Institution who
developed the type of Osmancık rice and by the farmers’ contribution. Perhaps, our producers are the most conscious farmers. By
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Çeltik üretiminde dünyanın en modern tarım tekniklerini kullanarak mekanizasyonu yüksek düzeylere çıkartan ve nitelikli tohum
kullanan, eğitimli ve bilgili çiftçilere sahibiz. Bu çiftçilerimiz, çeltikten kazandıkları parayı yine çeltiğe yatırdı ve ekim alanlarını arttırarak verimliliği yükseltti.”

using the modern agricultural techniques of the world in the rice
production, we have trained and conscious farmers who increase
the mechanization and use the quality seeds. These farmers have
invested the money gained by rice to the rice and have increased
the efficiency raising the cultivation area. “

“YENİ ÇELTİK ALANLARINA İHTİYAÇ VAR”

“WE NEED NEW RICE FIELDS”

Üretimde modernizasyon yakalanmasına rağmen, yurt içi talebin
karşılanmaması nedeniyle Türkiye’nin hala pirinç ithalatı yaptığını hatırlatan Doç. Dr. Gaytancıoğlu, yeni çeltik alanlarına ihtiyaç
olduğunu vurguladı. “Türkiye’de yeni çeltik alanlarına ihtiyacımız var.” diyen Doç. Dr. Gaytancıoğlu, şunları dile getirdi; “Trakya
Bölgesi’nde Hamzadere ve Çakmak Barajı’nın devreye girmesiyle
yaklaşık 300 bin dekarlık alan da devreye girecek.

Ass.Prof. Gaytancıoğlu reminded that due to the fact that the modernization has achieved in the production, Turkey has been still
carried out rice import and has required new rice field because
domestic demand could not be met. Ass. Prof. Gaytancıoğlu said
that “we need new rice fields in Turkey” and “when Hamzadere
and Çarmak Barrage in Thrace region is on the service, field having
approximately 300 thousands decare will be put into service.

Güneydoğu Marmara’da Manyas Barajı’nın açılması da yine aynı
şekilde yeni çeltik alanı oluşturdu. Aslında en büyük potansiyel
olan Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa ve Akçakaya bölgesindeki
tarım alanlarında çeltik tarımı uygulanabilir.

On the other hand, when Manyas Barrage came into service in the
Southern Marmara, the new rice field has established. Principally,
In the Southern Anatolia that has the biggest potential, the rice
agriculture could be applied in the agricultural are in Şanlıurfa
and Akçakaya. One of the most important factors that oblige the
rice import in Turkey is the structural problems.

Türkiye’de, pirinç ithalatını zorunlu kılan en temel faktörlerden birisi de yapısal sorunlar. Ülke olarak bu yapısal sorunların bir türlü
önüne geçemiyoruz.
Kullanılan akaryakıt, elektrik, ilaç ve gübre çok pahalı. Bu yüzden
üreticimiz ithal pirinçle rekabet edemiyor. Yapılan araştırmaya
göre; Türkiye’de üretilen pirinç, Amerika’da üretilen pirinçten iki
kat daha fazla maliyetle üretiliyor. Bunun nedeni ise çeltik üretiminde akaryakıta ve elektriğe bağlı teknoloji kullanılması ve bunun maliyetleri son derece artıyor olması.”
Doç. Dr. Gaytancıoğlu, Türkiye’deki çeltik fabrikalarının yılda 3 milyon ton çeltik işleme kapasitesi olduğunu, üretimin ise ülke genelinde 800 bin ton olduğunu vurguladı.

We cannot cope with these structural problems as country. The
fuel oil, electricity, medicine and fertilizer are very expensive. For
this reason, our producer could not compete with the imported
rice. According to the researches that have been done; the rice
produced in Turkey has been producing by twofold cost compare
to the rice produced in America. The reason is that the technology
based on the fuel oil and electricity in the rice production so that
the costs have been highly increased. Ass. Prof. Gaytancıoğlu has
emphasized that the rice factories in Turkey have 3 million tons
rice processing capacity and the production is 800 thousand ton
around country.

47

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan
Özmen, dernek üyelerinin Afrika’ya 1 milyon 100 bin TL’lik
un yardımında bulunduğunu bildirdi.

Erhan Özmen, Chairman of Southeast Flour Industrialists Association reported that association members provided flour
allowance amounting 1 million TL to Africa.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan Özmen, Afrika’da yaşanan açlık felaketi için başlatılan yardım seferberliğine büyük destek verdiğini söyledi. Özmen, başkanlığını
yürüttüğü Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği’nin de (GUSAD),
yardım kampanyası çerçevesinde 1 milyon 100 bin TL’lik un yardımında bulunduğunu açıkladı.

Erhan Özmen, Chairman of Turkey Flour Industrialists Federation
(TUSAF) said that great support was given for allowance mobilization launched for hunger disaster lived in Africa. Özmen explained
that Southeast Flour Industrialists Association (GUSAD) which he
conducts its presidency provided flour allowance amounting 1
million 100 thousand TL within allowance campaign. In the statement Özmen noted; “We could not ignore 11 millions of life on
the verge of death. As flour producers in Turkey we wanted to add
flour into the soup of thousands of children fighting against death
and we launched an allowance campaign to Africa via Turkish Red
Crescent as Turkey Flour Industrialists Federation.” Within the
framework of launched allowance campaign, it is estimated that
TUSAF collected around 2 millions of ton flour allowance.

Özmen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti; “Ölümün eşiğindeki 11 milyon hayatı görmezden gelemezdik. Türkiye’deki
un üreticileri olarak ölümle savaşan binlerce çocuğun çorbasına
un katalım istedik ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak
Afrika’ya Kızılay aracılığı ile yardım kampanyası başlattık.” Başlatılan kampanya çerçevesinde TUSAF’ın 2 milyon tona yakın un yardımı topladığı tahmin ediliyor.

ÇUKUROVA UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYELERİNE PLAKET
Adana’da, Somali’ye 157 ton un yardımında bulunan Çukurova
Un Sanayicileri Derneği üyelerine, Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından plaket verildi. Park Zirve Restoran’da yapılan plaket töreninde konuşan Vali Hüseyin Avni Coş, Türk toplumunun büyük
bir sorumluluk örneği sergileyerek açlıkla mücadele eden Somali
halkına yardımda bulunduğunu söyledi.
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” sözünü benimseyen
iş adamlarına teşekkür eden Coş, yapılan yardımların insanlık görevi olduğunu belirterek, “Türk toplumu, atalarının izinden giderek
büyük bir sorumluluk örneği gösterdi. Yardımlarını esirgemeyen iş
adamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

PLAQUE FOR THE MEMBERS OF ÇUKUROVA FLOUR INDUSTRIALISTS ASSOCIATION
Members of Çukurova Flour Industrialists Association that provided 157 tones of flour allowance to Somali were awarded with
plaque by Turkish Red Crescent Adana Branch in Adana. Hüseyin
Avni Coş, Adana Mayor spoke at plaque ceremony held in Park
Zirve Restaurant said that Turkish society provided allowance
to Somali people fighting against hunger by displaying a great
responsibility sample. Coş who adopted this saying “One who
sleeps in full while his neighbor is hungry is not one of us” and
thanked to business men specified that allowances provided are
a humanity task and said “Turkish society showed a great responsibility sample by following the trace of their ancestors. I thank to
our business men who did not withheld their allowances”.

48

49

50

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de değişen yaşam şekline bağlı
olarak bisküvi tüketimi artmaktadır. İnsanların çalışma hayatına
ve seyahate daha fazla zaman ayırmalarıyla yemek pişirmeye ayrılan zamanın azalması ve gelir seviyesinin artması, “atıştırılan yiyecekler” arasındaki bisküvinin tüketiminin artmasının en önemli
nedenleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tüketimdeki artışa
paralel olarak üretim de tüm dünyada artmaktadır.

As is in the world, biscuit consumption is increasing depending on
changing life-style in Turkey. Reducing of cooking time as people
spare more time for working life and travelling and increasing of
income level are among the most important reasons for increasing the biscuit consumption which is included among “snacked
foods”. Hence production is also increasing all over the world in
line with increase in consumption.

Önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak kabul edilen bisküvi, bugün artık herkesin tüketebileceği bir gıda haline gelmiştir. Ancak,
Avrupa’da 13-15 kg düzeylerinde olan kişi başına bisküvi tüketimi
Türkiye’de halen 3,8-4 kg seviyelerinde seyretmektedir.

Biscuit which was accepted as a luxury consumption material previously became a food which can be consumed by everybody today. However while per capital biscuit consumption is in 13-15 kg
levels in Europe, it is in 3,8-4 kg levels still in Turkey.

Bu yüzden bisküvi üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri,
çocuklar için mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, besleyici
ve zayıflatıcı özellikte kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler gibi
çeşitlerle üretimde çeşitlemeye gitmektedir.

For this reason, biscuit producers go to variation for meeting the
demands of target consumers with diet biscuits for diabetics, formula biscuits for children, with varieties such as special breakfast
biscuits, nutritive and weakening whole-wheat, oat or rye biscuits.

Avrupa ve Amerika’da da sağlıklı ürünler üretme eğiliminde olan
bisküvi sanayii, hem lezzetli ve tüketicilerin damak zevkine hitap
eden, hem de sağlıklı ürünler üretme çabasındadır. Bu amaçla yağ
oranı oldukça düşük çeşitler piyasaya sürülmektedir. Özellikle,
ABD’de düşük yağ kullanımlı teknolojileri geliştirme çalışmaları
sürdürülmektedir. Bisküvi sektörünün en hızlı büyüyen kısmını
yağsız ve düşük yağlı ürünler oluşturmaktadır.

Biscuit industry tending to produce healthy products in Europe
and America makes efforts for producing product that is both delicious and appealing to taste of consumers and healthy. For this
reason varieties with very low fat rate are introduced to the market. Particularly, studies for developing low fat using technologies
are maintained in USA. Fat-free and low in fat products constitute
the part of biscuit sector which grows in a speediest way.

DÜNYA BİSKÜVİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

WORLD BISCUIT PRODUCTION AND CONSUMPTION

Dünya bisküvi üretiminde ve ihracatında AB ülkeleri (özellikle İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ve Hollanda) ve Kanada ön
sırada yer almaktadır.

EU countries (especially England, Germany, Belgium, Italy, France
and Netherland) and Canada stand out in world biscuit production and export.

Uluslararası Şekerli Mamuller Derneği’nin (International Confectionary Association) verilerine göre, 2004 yılı itibariyle kişi başına
bisküvi tüketiminde 15,7 kg ile İngiltere, 14,5 kg ile Hollanda ve
12 kg ile İrlanda ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bunları 9 kg ile İtalya ve Fransa’da, 8 kg ile İsviçre ve Belçika, 7,9 kg ile Finlandiya ve
Portekiz, 7,8 kg ile Almanya ve Danimarka’da, 7,7 kg ile Avusturya,
6,6 kg ile İspanya, 5,8 kg ile Yunanistan, 3,5 kg ile İsveç ve 1,9 kg ile
Japonya takip etmektedir.

According to data of International Confectionary Association, following countries are included in first ranks in per capita biscuit
consumption as of 2004; England with 15,7 kg, Netherland with
14,5 kg and Ireland with 12 kg. These countries are followed by
Italy and France with 9 kg, Switzerland and Belgium with 8 kg, Finland and Portugal with 7,9 kg, Germany and Denmark with 7,8 kg,
Austria with 7,7 kg, Spain with 6,6 kg, Greece with 5,8 kg, Swedish
with 3,5 kg and Japan with 1,9 kg.

Kişi başına ortalama tüketimin 2004 yılı itibariyle 15 kg olarak
belirlendiği AB’de, üye ülkelerdeki gelişmeyi izlemek açısından
İngiltere’de kek ve bisküvi piyasasının 2000 yılına göre yüzde 17.3
oranında bir artışla 2004 yılında 2.97 milyar sterlinlik bir değere
ulaştığı görülmektedir. 2004’de ev kadınlarının yüzde 92.7’sinin
bisküvi ve kraker kullandığı belirlenmiştir. 2010 yılında İngiltere
bisküvi piyasasında yüzde 2.1 oranında bir büyüme olduğu tahmin edilmektedir. Bu da bisküvi ürünlerine gösterilen ilginin artmakta olduğu anlamına gelmektedir.

In EU where per capita average consumption was determined as
15 kg as of 2004, it is seen that Cake and biscuit market in England
reached to a value amounting 2.97 billions sterling in 2004 with
an increase in the rate of 17.3 percent compared to 2000 in order
to monitor the development in member countries. It was determined that 92.7 percent of housewifes used biscuit and crackers
in 2004. It is estimated that there was a growth in the rate of 2.1
percent in England biscuit market in 2010. This means that interest shown for biscuit products is increasing.

Fransa’da ise tatlı bisküvi piyasası, şekerli mamullerde 2004 yılı itibariyle satışların yüzde 76’sını meydana getirmek üzere, 2.2 milyar dolarlık bir değere sahip olmuştur. Bu rakamın 2009 yılında
piyasanın yüzde 80’ini oluşturarak 2.6 milyar dolara çıktığı tahmin
edilmektedir. Öte yandan yaklaşık 15 milyon ton civarındaki dünya bisküvi pazarı yılda ortalama yüzde 3-4 oranında bir büyüme

Confectionary market in France had a value in 2.2 billions dollars
by creating 76 percent of sales in confectionary products as of
2004. It is estimated that this figure reached to 2.6 billions dollars
creating 80 percent of the market in 2009. On the other hand,
world biscuit market which is around 15 millions tones shows a
growth in the average rate of 3-4 percent yearly. Under the light
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göstermektedir. Bu veriler ışığında bisküvi sektörünün büyük, iyi
organize olmuş ve giderek artan bir büyüme hızına sahip bir pazar
özelliği taşıdığı ortaya çıkmaktadır.

DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Datamonitor tarafından yapılan bir çalışmaya göre; dünya tatlı bisküvi pazarı 2006 yılında 25,5 milyar Dolar değere (7 milyon ton)
sahip olup, 2002-2006 arasındaki beş yıllık süreçteki ortalama yıllık büyümesi değer bazında yüzde 2,9, miktar bazında da yüzde
2,1’dir. Söz konusu beş yıllık süreçte dünya tatlı bisküvi pazar hacminde hem miktar hem de değer bazında en fazla artış oranı 2006
yılında kaydedilmiş olup, bu artışlar değerde yüzde 3,3 miktarda
da yüzde 2,1’dir. Dünya tatlı bisküvi pazarında AB yüzde 50,5 ile
en büyük paya sahiptir. Amerika yüzde 32, Asya- Pasifik ülkeleri de
yüzde 17,5 pay almaktadır.

Bu rakamlar, bisküvi sektörünün gelişmiş, iyi organize olmuş ve
büyüyen bir pazar konumunda olduğunu göstermektedir. 6 milyar Dolar seviyesindeki satış rakamıyla ve yüzde 23,5 oranındaki
payı ile çikolatalı kek, dünya tatlı bisküvi pazarının en karlı ve en
fazla paya sahip alt sektörü olmuştur.
Söz konusu çalışmada, 2006-2011 yıllarını kapsayan beş yıllık
dönem boyunca da dünya tatlı bisküvi pazarının yılda ortalama
değer bazında yüzde 3,5, miktar bazında da yüzde 2,7 oranında
artışını sürdürerek 2011 yılında 30,3 milyar Dolara (8 milyon ton)
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, Datamonitor’ün 2010 yılında hazırladığı bir diğer rapora göre ise; 2008 yılında dünya tatlı
bisküvi pazarı 35,2 milyar Dolara (8 milyon ton) ulaşarak 2011 yılı
için tahmin edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 2013 yılında ise;
bu değerin 41 milyar Dolar’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

DÜNYA BİSKÜVİ İTHALATI
Bisküvi, kek vb. ürünler, dünya unlu mamuller ticaretinde ithalattaki en büyük kalemi oluşturmaktadır. 2008 yılında bisküvi, kek vb.
ürünlerin ithalatı yüzde 14,9 oranında artış göstermiş ve 22,7 mil-

of these data, it is found that biscuit sector has a market feature
having a great, well-organized and increasing growth rate.

WORLD BISCUIT SECTOR
According to a study conducted by Datamonitor; world confectionary market had 25,5 billions dollars (7 millions tones) in 2006
and its average annual growth is 2,9 percent in value basis and 2,1
percent in amount basis in the five years’ period between 20022006. In the said five years’ period, maximum increase rate in both
amount and value basis in world confectionary market volume
was recorded in 2006 and these increases are 3,3 percent in terms
of value and 2,1 percent in terms of amount. In world confectionary market EU has the biggest share with 50,5 percent. America
receives 32 percent share and Asia-Pacific countries receive 17,5
percent share.

These figures show that biscuit sector is in a market position which
is developed, well-organized and growing. Chocolate cake having
sale figure in level of 6 billions dollars and 23,5 percent share was
the sub-sector of world confectionary market which was most
profitable and that having maximum share. In the said study, it
is estimated that world confectionary market will reach 3-,3 billions dollars (8 millions tones) in 2011 by maintaining its growth
in average 3,5 percent in value basis and 2,7 percent in amount
basis yearly during five years’ period covering 2006-2011 years.
However according to another report prepared by Datamonitor
in 2010, world confectionary market reached to 35,2 billions dollars (8 million stones) and was more than the value estimated for
2011 in 2008. In 2013, it is estimated that this value will reach to
41 billions dollars.

WORLD BISCUIT IMPORT
Products such as biscuit, cake etc. form the biggest budget item
in import of world bakery products trade. In 2008 import of products such as biscuit, cake etc. showed an increase in the rate of
14,9 percent and realized in the value of 22,7 billions dollars. USA
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yar Dolar değerinde gerçeklemiştir. Bu ürün grubunda ilk sırada
2,5 milyar Dolar seviyesinde ithalat gerçekleştiren ve dünya toplamından yüzde 11,2 pay alan ABD yer almaktadır. ABD’yi yüzde 9,2
pay ile İngiltere, yüzde 8,9 pay ile Fransa, yüzde 7,4 pay ile Almanya ve yüzde 4,5 pay ile Belçika takip etmektedir. Türkiye 2008 yılında 36,6 milyon Dolar bisküvi, kek vb. ürün ithalatı gerçekleştirerek
dünya sıralamasında 68. sırada yer almıştır.

that realized import in 2,5 billions dollars level and received 11,2
percent share from world total is on the first rank in this product
group. USA is followed by England with 9,2 percent share, France
with 8,9 percent share, Germany with 7,4 percent share and Belgium with 4,5 percent share. Turkey was on 68th rank in world
ranking by realizing import of biscuit, cake products in 36,6 millions dollars in 2008.

DÜNYA BİSKÜVİ İHRACATI

WORLD BISCUIT EXPORT

Dünya ithalatında olduğu gibi ihracatta da en önemli kalem olan
bisküvi, kek vb. ürünler, 2008 yılında dünya unlu mamuller ihracatından yüzde 48,6 pay almıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2008
yılı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 22,1 milyar Dolar
seviyesinde gerçekleşmiştir.

As is in world import, products such as biscuit, cake etc. which
is the most important budget item in also export received 48,6
percent share from world bakery products export in 2008. Export
of the said products realized in the level of 22,1 billions of dollars
as of 2008 increasing 16 percent compared to the previous year.
While Germany was ranked first in the exportation by realizing export in the level of 3,5 billions of dollars by receiving 15,8 percent
share from total export, Germany was followed by Belgium with
8,6 percent share, France with 8,1 percent share, Italy with 7,2 percent share and Canada with 5,8 percent share. Turkey which was
on 15th rank in 2008 in world ranking of products such as biscuit,
cake etc. received 2 percent share from world exportation. When
we examine the date of United States; world confectionary export
realized in 8,1 billions of dollars in 2008 and exportation showed
an increase in the rate of 20 percent compared to the previous
year. As is in world biscuit import, EU countries have an important
even larger share rate in world biscuit export. About 65 percent of
total world export was realized by EU countries in 2008.

İhracatta ilk sırayı toplam ihracattan yüzde 15,8 pay alarak 3,5
milyar Dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Almanya alırken,
Almanya’yı sırasıyla yüzde 8,6 pay ile Belçika, yüzde 8,1 pay ile
Fransa, yüzde 7,2 pay ile İtalya ve yüzde 5,8 pay ile Kanada takip
etmektedir. Bisküvi, kek vb. ürünler ihracatı dünya sıralamasında
2008 yılında 15. sırada yer alan Türkiye, dünya ihracatından yüzde
2 pay almıştır.
Birleşmiş Milletler’in verilerine bakıldığında ise; 2008 yılında dünya
tatlı bisküvi ihracatı 8,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş ve ihracat
önceki yıla göre yüzde 20 oranında artış göstermiştir. Dünya bisküvi ihracatında ithalatta olduğu gibi, hatta daha büyük oranda,
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AB ülkeleri önemli paya sahiptir. 2008 yılında toplam dünya ihracatının yaklaşık yüzde 65’i AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya, 1,1 milyar Dolar ile dünya tatlı bisküvi ihracatından
2008 yılında yüzde 13 pay alarak ilk sırada yer almıştır. Almanya’yı
yüzde 9,1 pay ile Belçika, yüzde 7 pay ile Kanada, yüzde 6,2 pay ile
Hollanda, yüzde 5,9 pay ile İngiltere, yüzde 5,6 pay ile de Fransa
izlemiştir. Birleşmiş Milletler verileri esas alındığında; Türkiye 2008
yılında dünya bisküvi ihracatından yüzde 3,1 pay alarak 10. Sırada
yer almıştır. BM verilerine göre; dünya tatlı bisküvi ihracatında AB
dışındaki başlıca ülkeler ise yüzde 7 pay ile Kanada, yüzde 3,1 ile
Meksika ve Türkiye, yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 1,7 ile Ukrayna’dır.
Diğer önemli ülkeler ise; Malezya, İsviçre, Rusya Federasyonu,
Hindistan’dır.

Germany was on the first rank with 1,1 billions of dollars by receiving 13 percent share from world confectionary export in 2008.
Germany was followed by Belgium with 9,1 percent share, Canada
with 7 percent share, Netherland with 6,2 percent share, England
with 5,9 percent share and France with 5,6 percent share.

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ ÜRETİMİ

BISCUIT PRODUCTION ON TURKEY

Türkiye bisküvi sanayine kronolojik bir süreç olarak bakıldığında,
sanayi temelindeki ilk bisküvi üretiminin 1924 yılında başladığı
görülmektedir. 1932 yılında İstanbul’da iki fabrika kurulmuştur.
1941 yılında yaşanan un kıtlığı nedeniyle üretime bir süre ara verilmiştir. 1956 yılında sektörde ilk otomatik şekil verici ve dizici makine kullanılmıştır. 1960’dan sonra kentleşme ve nüfus artışı bisküvi tüketimini büyük oranda artırmıştır. 1980’lerde Konya, Kayseri
ve Eskişehir civarlarında birçok küçük tesis kurulmuş, ülke ihracat
yapmaya başlamıştır.

When Turkey biscuit industry is examined as a chronological process, it is seen that first biscuit production in industry base started
in 1924. In 1932 two plants were established in Istanbul. In 1941
production was interrupted for a while due to flour shortage experienced. In 1956 first automatic shaper and settler machinery
was used in the sector. After 1960 urbanization and population
growth increased the biscuit consumption significantly. In 1980’s
many small facilities were established around Konya, Kayseri and
Eskişehir and country started to export.

Data of Untied States was taken as basis; Turkey was on the 10th
rank by receiving 3,1 percent share from world biscuit export in
2008. According to data of US; apart from EU main countries are
Canada with 7 percent share, Mexico and Turkey with 3,1 percent,
USA with 2,8 percent and Ukraine with 1,7 percent in world confectionary export. Other important countries are Malaysia, Switzerland, Russia Federation and India.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler konulu araştırmasına göre, ülkemizdeki bisküvi
üretimi 2005 yılı tahmini verilerine göre 580 bin ton, talebi ise 420
bin olup, üretim ağırlıklı olarak Güney Doğu Anadolu, Marmara ve
Orta Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır. Bu durum, buğday un
fabrikalarının bölgesel dağılımları ile büyük paralellik göstermektedir.

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ SANAYİNİN DURUMU
Bisküvi üreticisi firmalar, kapasite ve yapıları itibariyle orta-büyük
ölçekli modern kuruluşlar ile küçük ölçekli mahalli işletmeler olmak üzere genelde 2 gruba ayrılmaktadır. Modern üretim teknolojilerini kullanan birinci gruptaki firmaların imalat ağırlığını
ambalajlı çeşitler oluşturmaktadır. Ülkemizin hemen her yerinde
dağıtım kanalları oluşturan bu firmalar, ihracatta da son derece
etkili olmaya başlamışlardır.

According to the research of State Planning Organization (SPO)
themed Developments in Economic and Social Sectors, biscuit
production in our country was 580 thousand tones and demand
was 420 thousand tones in accordance with the estimation of
2005 and production was being done in Southern East Anatolia,
Marmara and Central Anatolian regions predominantly. This situation shows great parallelism with regional distributions of wheat
flour plants.

SITUATION OF BISCUIT INDUSTRY IN TURKEY

İmalatta en çok kutu ile satılan dökme malların yer aldığı küçük
ölçekli kuruluşlarda ise, ucuz fiyat ve düşük kalite ile çalışmakta
olup, teknolojik yenileme henüz tam anlamıyla sağlanamamıştır.
Özellikle son yıllarda bu kategorideki firmalarda ambalajlı çeşitler,
üretimde ağırlık kazanmaya başlamıştır. Her biri 500 kişiden daha
az personel istihdam eden küçük ölçekli firmaların bazıları hem
modernleşme hem de ihracat çabası içerisindedir.

Biscuit producers firms are divided into 2 groups generally as medium-large modern enterprises by their capacity and structures
and small scaled enterprises. Packaged varieties create the manufacturing weight of firms in the first group used modern production technologies. These firms that created distribution channels
in almost everywhere in our country started to be extremely effective in also export.

Ayrıca iç piyasaya girişteki kolaylık, yatırım teşvikleri ve yeni dış
pazarlara ihracat yapma olanakları, son yıllarda çok sayıda girişim-

In small scaled enterprises where bulk goods sold with box mainly
in manufacturing, it is worked with cheap price and low quality
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cinin bu sektörde faaliyete başlamasına neden olmuştur. Bugün
sektörde çoğunluğu modern teknolojiye sahip ve tümü 30 firmaya ait 50 üretim tesisi bulunmaktadır. Sektörde TOBB’a kayıtlı firma
sayısı ise 266’dır.
Toplam kapasitenin 834 bin ton olduğu bisküvi sektöründe kapasite kullanım oranı ise yüzde 60 civarındadır. Sektörde ciddi oranda
bir atıl kapasite bulunmaktadır. İç tüketim yılda yaklaşık yüzde 1012 oranında artmaktadır. Ülkemizde toplam bisküvi tüketiminin
yaklaşık 875-900 milyon Dolar değerinde olduğu tahmin edilmekte olup, kişi başına tüketim ise 3,8-4 kg civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Günümüzde dışa açılma çabaları çerçevesinde ürün
geliştirme çalışmalarına büyük önem veren ve bu yönde bütçelerinde pay ayıran bisküvi fabrikaları, çeşitlerini artırıp bilimsel yöntemler uygulamakta ve teknolojilerini modernleştirmektedirler.
Türkiye’de bisküvi üretiminde Karaman ilinin özel bir konumu bulunmaktadır. Yöre insanının unlu mamullerdeki geleneksel tecrübesi sayesinde önceleri imalathane bazında üretimin başlatıldığı
il, bugün dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat gerçekleştiren büyük bir sanayiye ev sahipliği yapmaktadır. 1989-90 yılları arasında
Karaman’da bisküvi ve gofret üreten, toplam kapasiteleri 150-200
ton civarında sadece 3-4 tane bisküvi fabrikası varken, 6-7 yıllık
bir sürede fabrika sayısı 14’e yükselmiş ve fabrikaların her biri tek
başına günlük 200 ton üretim yapar duruma gelmiştir.
1994-1995 yıllarında faaliyete geçen fabrikalarla Karaman’dan
bisküvi ihracatı artmaya başlamıştır. Söz konusu dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasıyla kurulan
ülkeler bisküvi için önemli bir pazar oluşturmuştur. 2005 yılında,
yıllık 1 milyon 100 bin ton bisküvi üretim kapasitesine sahip olan
Karaman, Türkiye’deki bisküvi üretiminin yaklaşık 1/3’ini gerçekleştirmektedir. 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren ilin 2005 yılı tahmini üretim rakamı 300 milyon dolardır. Yüksek kalitenin temini
yönündeki titiz çalışmaları sonucunda ildeki çok sayıda üretim tesisi, uluslararası kalite standartlarını yakalamış ve ISO 9002 kalite
belgesini alarak ürünlerinin kalitesini tescil ettirmişlerdir.

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ DIŞ TİCARETİ
1974 yılında Kıbrıs’a yapılan çok sembolik düzeydeki ihracat dikkate alınmadığında, Türkiye’nin ilk önemli bisküvi ihracatının 1980
yılında yapıldığı, ancak miktarın sadece 2 bin 700 ton olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin
hedef pazar olarak seçildiği 1997 yılında, ihracat 182 bin tona çıkmıştır. 1998 yılında yaşanan global ekonomik kriz Türkiye’de üretilen bisküviye yurt dışı talebi düşürmüş, sonuçta yurt içi üretim

and technological renewal has not been provided fully. Packaged
types in the firms within this category started to gain importance
in the production in especially recent years. Some of small scaled
firms which employ lesser personnel than 500 people are in both
modernization and export effort.
Also opportunities for easiness in entrance to domestic market,
investment incentives and exporting to new foreign markets
caused many entrepreneurs to start operating in this sector recent years. Today there are 50 production facilities, majority of
which has modern technology and all of which belong to 30 firms
in the sector. Firm number registered in Union of Chamber and
Commodity Exchanges is 266 in the sector.
In biscuit sector where total capacity is 834 thousand tones, capacity using rate is around 60 percent. A passive capacity is available
in serious rate in the sector. Domestic consumption is increasing
in the rate of about 10-12 percent yearly. It is estimated that total
biscuit consumption is about 875-900 millions dollars in our country and per capita consumption is around 3,8 - 4 kg. Nowadays
biscuit plants giving great importance to product development
studies and allocating share in their budgets for this direction
within the framework of foreign expansion apply scientific methods increasing their varieties and modernize their technologies.
Karaman Province has a special position in biscuit production in
Turkey. Thanks to traditional experience of vicinity people in bakery products, province where production was started in workshop
base in the beginning hosts a big industry which realizes export
to many countries of the world today. While there were 3-4 biscuit
plants producing biscuit and wafer and having around 150-200
tones of total capacities in Karaman between the years of 198990, plant number increased to 14 in 6-7 years’ period and each of
the plants produces daily 200 tones by itself.
Biscuit export from Karaman started to increase with plants
passed to operation in 1994-1995 years. In the said period, countries established with dissolution of The Union of Soviet Socialist
Republics created an important market for biscuit. In 2005, Karaman having 1 million 100 thousands tones of biscuit production
capacity yearly realizes about 1/3 of biscuit production in Turkey.
2005 estimated production figure of the province doing export to
80 countries is 300 millions dollars. As a result of careful studies
for high quality supply, many production facilities in the province
achieve the international quality standards and registered the
quality of its products obtaining ISO 9001 quality certificate.
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ve ihracat da gerilemiştir. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO),
sektörün en önemli hammaddesi olan buğdayda dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyat belirlemesi, bunun da maliyetleri artırması,
üretimde düşüşlere neden olmuştur.
Bu kriz döneminde yeni pazar arayışlarına giren bisküvi ihracatçıları, Afrika ülkelerine yönelmişlerdir. Bulgaristan ve diğer Balkan
ülkeleri de bisküvi sektöründeki krizi aşmada yeni bir pazar olarak
öne çıkmışlardır.
Özellikle Bulgaristan, Türkiye’nin bisküvi ihracatında bölgenin dağıtım kanalı durumuna gelmiştir. Bu sonuca ulaşmada, Türk bisküvi sektörünün bu piyasa için uyguladığı cazip fiyat, kaliteli ürün ve
istikrarlı bir pazarlama stratejisi etkili olmuştur.
Sektör, içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmak amacıyla düşük kar marjlarıyla ihracata başladığı Senegal’e yönelik ihracatını da artırmıştır.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve bisküvi ihracatında Türkiye’nin
geleneksel pazarı konumunda bulunan Almanya’ya yapılan ihracat da, 1998-2002 yılları arasında 3 kat artış göstermiştir.
Yeni pazarlarla birlikte bisküvi ihracatı 2002 yılından itibaren artış
trendine girmiş ve Tüik verilerine göre 2007 yılında miktar bazında
144 bin tona yükselmiştir. Ancak küresel krizin etkisiyle 2008 yılında yüzde 4, 2009 yılında da yüzde 5 civarında gerileyen bisküvi
ihracatı, 2009 yılında 131 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010
yılında ise Türkiye 151 bin ton ve 269 milyon Dolar değerinde bisküvi ihracatı gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin bisküvi ihracatında en önemli pazarlar 2009 yılı itibariyle Irak, Suudi Arabistan, Almanya, Yemen, Arnavutluk, Libya, İsrail, Lübnan, Azerbaycan, Filistin, Pakistan, Bulgaristan ve ABD’dir.
Türkiye’nin ihracatının büyük kısmı Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa
pazarlarına yöneliktir.
Bisküvinin asıl büyük tüketicisi olan batı ülkelerine önemsenecek
çapta henüz ihracat yapılmamaktadır. Batı pazarlarına yapılan ihracat, o ülkelerdeki etnik pazarlarla sınırlı kalmaktadır. Bunun başlıca nedeni batı ülkelerinde damak zevkinin farklı olmasıdır. Batıya
yönelik üretim özel çaba ve know-how gerektirmektedir.

BISCUIT FOREIGN TRADE OF TURKEY
When very symbolic level export done to Cyprus in 1974 was not
taken into consideration, it is found that the first important biscuit
export of Turkey was made in 1980 however amount was only 2
thousand 700 tones. In 1997 when especially Russia and Central
Asia Republics were selected as target market, export reached to
182 thousand tones. Global economic crisis experienced in 1998
reduced the foreign demand to biscuit produced in Turkey consequently domestic production and export regressed. Since Turkish
Grain Board determined a price in wheat which is the most important raw material of the sector above world prices, costs increased
consequently decreases occurred in the production.
Biscuit exporters, in the search of new markets in this crisis period,
directed to Africa countries. Bulgaria and other Balkan countries
stand out as new markets for overcoming the crisis in the biscuit
sector.
Especially Bulgaria became the distribution channel of the region
in Turkey’s biscuit export. Charming price, quality product and
stable marketing strategy applied by Turkish biscuit sector in this
market were effective for achieving this result. Sector increased its
export to Senegal where it started export with low profit margins
for overcoming the problem. Export done to Germany where Turkish people live intensively and which is the traditional market of
Turkey showed 3 times increase between the years of 1998-2002.
With new markets biscuit export entered into increase trend as
of 2002 and according to data of Turkish Statistical Institute, it
reached to 144 thousand tones in amount basis in 2007. However
with the effect of global crisis biscuit export which regressed in 4
percent in 2008 and around 5 percent in 2009 realized in the level
of 131 thousand tones in 2009. In 2010 Turkey realized biscuit export in 151 thousand tones and 269 millions dollars in 2010.
The most important markets in biscuit exportation of Turkey
are Iraq, Saudi Arabia, Germany, Yemen, Albania, Libya, Israeli,
Lebanon, Azerbaijani, Palestine, Pakistani, Bulgaria and USA as
of 2009.
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Bisküvi üreticileri batı pazarlarını, beslenme kültürünü ve tüketici
taleplerini etüt eden ciddi araştırmalar yaptırmaya başlamışlardır.
Üretim teknolojilerinin bu piyasalarda rekabet etmeye uygun hale
geldiğinin en önemli kanıtı olarak ise batının bazı bisküvi üreticilerinin Türkiye’de fason üretim yaptırmakta olmaları gösterilmektedir.
Bisküvi üreticisi artık “zor” ürünleri üretebilmektedir. Örneğin
dünyada pazar lideri olan firmaların ürettiği ürünlerin benzerleri
Türkiye’de üretilmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Avrupa yeni hedef pazar olarak ortaya çıkmaktadır.

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ İTHALATI
Türkiye’nin bisküvi dış ticaretinde, ithalatın yeri ise ihracatına kıyasla çok düşük düzeyde olup, sadece çeşitlilik bakımından bazı
yabancı markalı ürünler ithal edilmektedir. 2009 yılında bisküvi,
kek vb., ithalatı bir önceki yıla oranla yüzde 7,1 oranında artarak
39 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında ithalatın
büyük kısmı Polonya, Almanya, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, Slovak Cum. ve İngiltere’den yapılmıştır.

Great part of Turkey’s export is directed to Middle East, The Balkans and European markets. Still trade made to western countries
that are the essential great consumers of biscuit is not in dimension to be considered important.
Export to western markets is limited with ethnical markets in
those countries. The primary reason for this is different taste in
western countries. Production for west requires special effort and
know-how.
Biscuit producers started to have serious researches investigating
western markets, nutrition habits and consumer demands done.
The most important evidence of appropriate situation of production technologies for competing is shown as some biscuit producers of west conduct contract production in Turkey. Biscuit producers are producing “difficult” products any longer.
For example, similar of products produced by the firms that are
market leader in the world are produced in Turkey. Hence Europe
stand out as new target market in next period.

BISCUIT IMPORT OF TURKEY
In biscuit foreign trade of Turkey, place of import is in
very low level compared to export and some foreign
brand products are imported in terms of only variety. In
2009, import of biscuit, cake, etc. realized in value of 39
millions of dollars increasing 7,1 percent compared to
the previous year. A great part of import was made from
Poland, Germany, Belgium, Italy, Bulagria, Netherland,
Slovakia Republic and England in 2009.

Kaynaklar:
1. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Unlu Mamuller Sektör Raporu, Haziran 2010
2. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Şubesi Uygulama Servisi, Bisküvi Sektör Profili,
Ağustos, 2006
3. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Bisküvi, 2008

Sources:
1. General Secretary of Central Anatolia Exporters’ Union, Bakery Products Sector
Report, June 2010
2. Application Service of Foreign Trade Branch of Istanbul Chamber of Commerce,
Biscuit Sector Profile, August, 2006
3. Turkish Export Promotion Center of Undersecreteriat of Foreign Trade of Turkish
Republic Prime Ministry, Biscuit, 2008
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Bu yıl piyasaya sürdüğü ‘test amaçlı laboratuvar
hattı’yla dikkatleri çeken Eskort Makina’nın Genel Müdürü Erdoğan Türbedar, Türkiye’deki bisküvi makinesi
üreticilerinin Avrupa standartlarında makine ürettiklerini belirtiyor ve Türkiye’nin önümüzdeki dönemde
dünya bisküvi makineleri pazarındaki ilk 4 firma arasında yer alacağını söylüyor.

Erdoğan Türbedar, General Manager of Eskort Makina which attracted the attentions with “test-purpose
laboratory line” introduced to market this year states
that biscuit machinery producers in Turkey produce
machinery in European standards and says that Turkey
will included among top 4 firms in world biscuit machinery market in next period.

Değirmencilikte kullanılan teknolojiler konusunda dünyada söz
sahibi olan Türkiye, bisküvi makineleri konusunda da her geçen gün dünya pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Türkiye’nin
önde gelen bisküvi makineleri üreticilerinden biri olan Eskort
Makina’nın Genel Müdürü Erdoğan Türbedar, ülkemizin bisküvi
makineleri alanında dünya pazarındaki ilk 5 ülke arasında yer aldığını dile getiriyor.
“Türkiye’de bisküvi makineleri üreticileri olarak, makine kalitemizin ve performansımızın yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum.” diyen Türbedar, dergimizin firmaları ve bisküvi makineleri
sektörüyle ilgili sorularını yanıtladı.

Turkey having a say in the world regarding technologies used in
milling secures its position in world market day by day in biscuit
machineries. Erdoğan Türbedar, General Manager of Eskort Makina which is one of the leading biscuit machinery producers of
Turkey states that our country is among top 5 countries in world
market in field of biscuit machineries.
Türbedar says “I think that our machinery quality and performance
is at sufficient level as biscuit machinery producers in Turkey.” and
replied the questions of our magazine related with firms and biscuit machineries sector.
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Erdoğan Bey, öncelikle bize biraz firmanız hakkında bilgi verir
misiniz? Eskort Makine ne zaman kuruldu, hangi teknolojileri
kullanıyor, hangi sistemleri ya da makineleri üretiyor ve bugünlere nasıl geldi?
Firmamız 1996 yılında kuruldu. Anahtar teslimi bisküvi hatları, bisküvi paketleme makineleri ve gıda makineleri için özel tasarımlı
hatlar üretmekteyiz. Ayrıca bisküvi kalıpları da üretimimizde bulunmaktadır.

Mr. Erdoğan firstly could you give some information about your
firm? When was Eskort Makina established, which technologies
are being used, which systems or machinery are produced and
how did the firm come to these days?
Our firm was established in 1996. We are producing special designed lines for turn-key biscuit lines, biscuit packaging machinery and food machinery. Also we are producing biscuit
molds.

Bisküvi üretim hatlarımızı, müşterilerin taleplerine göre değişik
kapasitelerde üretim yapabilecek şekilde üretiliyoruz. Hatlarımızda, 50 kg/saat’ten 2000 kg/sa kadar çeşitli kapasitelerde
bisküvi üretimi yapılabiliyor. Ayrıca firmamıza, tasarım odaklı
çalışmalar yaptığımız birçok zor ve özel üretim istekleri de gelmektedir.

We are producing our biscuit production lines in such a way that
could produce in various capacities according to demands of customers. In our lines, various biscuit production capacities range
from 50 kg/hour to 2000 kg/hour. Also many difficult and special
production demands which we make design-focused studies
come to our firm.

Eskort Makine olarak, 150 m2’lik üretim alanından bugünkü 5000
m2’lik kapalı üretim alanına kısa bir sürede ulaştık. Bu başarıyı
yakalamada, tamamen yenilikçi tasarım modeliyle ürünler hazırlamamızın ve ileri teknoloji uygulamalarını makinelere yansıtmamızın çok önemli bir payı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca üretim
parkuruna yaptığımız tezgâh yatırımlarıyla tüm donanımımızı
kendi bünyemizde toplayarak, üretimini yaptığımız sistemlerde
pazarda rekabetçi bir konuma ulaştık.

As Eskort Makine, today we reached to closed production area of
5000 m2 from production area of 150 m2. We think that product
preparation with completely innovative design model and reflecting the advanced technology to machinery have very important
share for achieving this. Also we reached a competitive position
in the systems which we produce by collecting all our equipment
within our body with counter investments we made to production racecourse.

Bildiğimiz kadarıyla üretimini gerçekleştirdiğiniz sistemlerin
çok önemli bir bölümünü ihraç etmektesiniz. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında kurulumunu gerçekleştirdiğiniz anahtar
teslimi tesis sayısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Evet, üretimimizin hemen hemen tamamını ihraç etmekteyiz. Yani
yaklaşık yüzde 85-95 üretimimiz, ihraç ürünüdür. Türkiye çevresindeki birçok ülkede anahtar teslimi küçük ve büyük kapasiteli
tesisler kurduk. Anahtar teslimi tesis sayımız 30 civarındadır. Ancak bunların yanı sıra birçok kısmi bisküvi hatları kurduk ve bazı
müşterilerimiz için de özel çözümler ürettik.

As far as we know, you export very important part of systems
that your produce. What could you say about turn-key facility
number that you installed in domestic and foreign up to now?
Yes, we export almost all of our production. In other words
about 85-95 percent of our production is export commodity.
We established turn-key small and large capacity facilities in
many countries around Turkey. Our turn-key facility number is
around 30. However we established many partial biscuit lines
besides these and we produced special solutions for some customers.

İhracatınızda hangi ülkeler ön plana çıkıyor? Sizce yurtdışındaki
firmaların sizi tercih ediyor olmalarının öncelikli nedenleri nelerdir?
Başta komşu ülkelerimiz olmak üzere Türki Cumhuriyetler, Rusya,
Kuzey Afrika, Almanya ve Arap ülkeleri, ihracatımızda ön plana çıkan ülkeler. Bu ülkelerdeki üreticilerin bizi tercih etmelerinin başlıca sebebi ürünlerimizin dünya standartlarında olmasıdır. Ayrıca
satış öncesi ve satış sonrası müşterilerimizin taleplerine hızlı bir
şekilde cevap vermemiz ve çözüm sunmamız da bizi tercih etmelerinde çok önemli bir etkendir.

Which countries stand out in your export? What do you think
what are the primary reasons for being preferred by foreign
firms?
Particularly our neighboring countries, Turki Republicans, Russia, South Africa, Germany and Arab countries are the countries
standing out in our export. The main reason for being preferred
by producers in these countries is that our products are at world
standards. Also since we quickly reply the demands of customer
pre and after sale and provide solutions, this is a very important
factor for them to prefer us.

Bisküvi teknolojileri üretiminde ve ticaretinde Türkiye’nin dünyada hangi nokta olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce Türk bisküvi makinesi üreticilerinin gelecekte dünya pazarındaki rolü ne
olacaktır ve hangi ülkeler gelecekte Türkiye bisküvi makineleri
üreticileri için hedef pazarlar olabilir?
Türkiye, bisküvi makinaları konusunda dünyada belli bir pazar payına sahip. Önümüzdeki süreçte de bu pazar payının artacağını
tahmin ediyorum. Ayrıca Türkiye bisküvi teknolojileri konusunda
dünyada ilk 3-5 ülke arasında yer almaktadır. Gelecekte de yerinin
ilk 2 ile 4 arasında bir noktada olacağına inanıyorum.

What do you think which point is Turkey at in biscuit technologies production ad trade in the world? What do you think what
role will Turkish biscuit producers have in world market in the
future and which countries could be target markets for Turkey
biscuit machinery producers in the future?
Turkey has a certain market share regarding biscuit machinery in
the world. I guess that this market share will increase in the next
period. Also Turkey is among top 3-5 countries in biscuit technologies in the world. I believe that its position will be a point between
top 2-4 in the future.

63

Türkiye’de üretilen bisküvi teknolojilerinin kalite ve performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türkiye’deki bisküvi makinesi üreticileri yenilik yapmada ne kadar başarılı?
Türkiye’de bisküvi makineleri üreticileri olarak, makine kalitemizin
ve performansımızın yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum.
Ürettiğimiz sistemler, Avrupa standartlarına çok yakın bir kalitededir.
Dünya bisküvi makineleri sektöründe son zamanlarda geliştirilen yeniliklere baktığınızda, en göze çarpan yeniliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce bisküvi makinelerinde, önümüzdeki dönemlerde hangi teknolojiler veya özellikler öncelikle
tercih ediliyor olacaktır?
Dünya bisküvi teknolojilerindeki en göze çarpan yeniliğin, üretimin hiç insan eli değmeden, hijyenik bir şekilde yapılmasını sağlayan yüksek teknolojik üretim sistemleri olduğunu düşünüyorum.
Çok az sayıda insana gereksinim duyan bu üretim teknolojileri,
önümüzdeki süreçte en çok aranan ve tercih edilen yenilikler olacaktır.

Eskort Makina olarak yakın zamanda sizin piyasaya sunduğunuz veya sunacağınız yenilikleriniz var mı? Üretimini yaptığınız makinelerin performansı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bu yıl piyasaya sürdüğümüz test amaçlı laboratuvar hattı projemiz var. Yurtdışından ve yurtiçinden çok yoğun ilgi görüyor. Bisküvi üreticileri, geliştirmekte oldukları yeni ürünlerini bu hatta test
ederek hammadde, enerji, işgücü ve zamandan tasarruf sağlayabiliyorlar.

How do you evaluate the quality and performance of biscuit
technologies produced in Turkey? What do you think how much
successful are biscuit machinery producers for making innovation in Turkey?
In Turkey as biscuit machinery producers, I think that our machinery quality and performance have sufficient level. Systems produced by us have a quality which is too close to European standards.
When you look at the innovations created in world biscuit machinery sector in recent times, what do you think what is the
most outstanding innovation? Which technologies or features
will be preferred primarily in biscuit machinery in next periods?
I think that the most outstanding innovation in world biscuit technologies is high technological production systems which provide
production without touching human hand and in a hygienic way.
These production technologies needing very few human will be
most wanted and preferred innovations in the next process.

As Eskort Makina, do you have any innovations introduced or to
be introduced to the market by you in near future? What could
you say about performance of machinery that you produced?
There is test purpose laboratory line project that were introduced
to the market this year. It attracts much attention from domestic
and foreign. Biscuit producers could make saving from raw material, energy, labor force and time by testing their new developing
products in this line.

Sizin için AR-GE’nin önemi ve üretim sürecindeki konumu nedir? Ar-Ge çalışmalarına ne kadar kaynak ayırıyorsunuz?
Eskort Makina olarak AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz.
Sürekli yeni projeler üretiyor ve bütçemizin yaklaşık yüzde 20’sini
AR-GE harcamaları için ayrılıyoruz.

What is the importance and position of R&D in production process for you? How much source do you allocate for R&D studies?
As Eskort Makina, we give great importance for R&D studies. We
are continuously producing new projects and we allocate about
20 percent of our budget for R&D expenses.

Son olarak bize Eskort Makina’nın dünya pazarındaki kısa ve
uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hedefimiz; bisküvi üretim makineleri alanında, en ileri teknolojiyi
uygulayarak makineler üretmek ve bu makinelerle dünya bisküvi
makineleri pazarındaki payımızı arttırmak…

Finally could you give us information about short and long term
targets of Eskort Makina in world market?
Our target is to produce machinery and increase our market share in
world biscuit machinery market with these machineries by applying
cutting-edge technology in biscuit production machinery field…
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Türkiye’nin dünya bisküvi ihracatından değer olarak
yüzde 5, miktar olarak ise yüzde 7,7’lik bir pay aldığını
söyleyen Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı
Şemsi Kopuz, Türkiye’nin bu payla 12. sırada yer aldığını açıkladı.

Şemsi Kopuz, Chairman of Sugar products Industrialists Association said that Turkey receives a share for 5
percentage as a value and 7,7 percentage as amount
from world biscuit export and explained that Turkey is
on 12th rank with this share.

Bisküvinin 2010 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü içinde,
undan sonra en çok ihracatı yapılan ürün grubu olduğunu belirten Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi
Kopuz, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dünya bisküvi pazarından daha fazla pay alacağını düşünüyor. Özellikle AB ülkelerinin
önümüzdeki dönemde hedef pazar olarak görüldüğünü de ifade
eden Kopuz, ancak bu ülkedeki tüketicilerin damak tadının iyi
araştırılması gerektiği görüşünde.
ŞEMAD Başkanı Kopuz, dergimizin bisküvi sanayii ile ilgili sorularını yanıtladı.

Şemsi Kopuz, Chairman of Sugar Products Industrialists Association (SPIA) stated that biscuit is the product group in which the
most export is done following flour within flour and bakery products’ sector as 2010 and thinks that Turkey will receive more share
from world biscuit market in future period. Kopuz specified that
especially EU countries are seen as a target market in future period and however considers that taste of consumers living in these
countries should be well-searched.
Kopuz, Chairman of (SPIA) replied the questions of our magazine
regarding biscuit industry.

Sayın Kopuz, öncelikle Türkiye’nin bisküvi üretimi ve tüketimi
hakkında bilgi verebilir misiniz? Türkiye bisküvi üretiminde ve
tüketiminde, gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslandığında hangi
seviyededir?
Ülkemizde sanayi temelinde ilk kez bisküvi üretimine 1924 yılında
başlanmıştır. 1956 yılında sektörde ilk otomatik şekil verici ve tavaya dizici makine kullanılmıştır. 1980’lerde Konya, Kayseri ve Eskişehir civarlarında birçok küçük tesis kurulmuş, ülke ihracat yapmaya
başlamıştır. Bugün, sektörde, çoğunluğu modern teknolojiye sa-

Mr. Kopuz firstly could you give information about Turkey’s biscuit production and consumption? Which level is Turkey at in
biscuit production and consumption when compared to developed world countries?
Biscuit production was started in industry basis in our country in
1924 for the first time. In 1956, first automatic shaper and fryer
setter machinery was used in the sector. In 1980’s, many small
facilities were established around Konya, Kayseri and Eskişehir
and country started to export. Today, more than 40 plants whose
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Tahıla dayalı ürünler içerisinde en fazla katma değer yarattığı kabul edilen bisküvi sektörü, özellikle ihracata yönelik yatırımların
odağı haline gelmiştir Bisküvi, önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak kabul edilirken, bugün artık herkesin tüketebileceği bir
gıda haline gelmiştir. Ancak, ülkemizde 5-6 kg olan kişi başına bisküvi tüketimi, Avrupa’da 13-15 kg’dır.

majority has modern technology are operating in the sector with
production capacity yearly total in level of 850 thousand tones.
Capacity using rate is below than 70 percent in the sector. According to the estimates of 2010, biscuit production is 564 thousand
tones and demand is 425 thousand tones in our country. Production is made mainly in Southeastern Anatolia, Marmara and Central Anatolian regions.
Biscuit sector which is accepted as being created most value
added among products based on grain became a focus of investments for exportation particularly. While biscuit was accepted as
a luxury consumption material at first, it became a food to be consumed by everybody today. However, per capita biscuit consumption which is 5-6 kg in country is 13-15 kg in Europe.

Türkiye’nin bisküvi ithalatında ve ihracatında durum nedir? İthalatta ve ihracatta nasıl bir artış veya azalma söz konusudur?
Bisküvi 2010 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü içinde,
undan sonra en çok ihracatı yapılan ürün grubudur. 1974 yılında Kıbrıs’a yapılan çok sembolik düzeydeki ihracat dikkate
alınmadığında1980’li yıllara kadar bisküvi ihracatımız düşük seviyelerde seyretmiş ve 1990 yılından itibaren hızlı bir artış göstermeye başlamıştır. İlk önemli bisküvi ihracatı 1980 yılında yapılmış
olup sadece 2.706 ton ve 3.756 dolardır. Sonraki yıllarda ihracatımız devamlı artış göstererek 1985 yılında 11.630 ton ve 12.644 bin
dolara, 1990 yılında 16.709 ton ve 20.748 bin dolara, 2010 yılında
ise 151.495 tona ve 270.024 bin dolara çıkmıştır.

What is the situation in biscuit import and export of Turkey?
How an increase or decrease is there in import and export?
Biscuit is the product group whose most exportation is done following flour among flour and bakery products as of 2010. When
very symbolic level export made to Cyprus in 1974 was not taken into consideration, our biscuit export was in low levels up to
1980’s and it started to show a heavy increase as of 1990. First
important biscuit export was in 1980 and it was only 2.706 tones
and 3.756 dollars. In next years our export showed a continuous
increase and it climbed to 11.630 tones and 12.644 thousand dollars in 1985, 16.709 tones and 20.748 thousand dollars in 1990 and
151.495 tones and 270.024 thousand dollars in 2010.

Bisküvi, 2010 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü içinde,
buğday unundan sonra en çok ihracatı yapılan ikinci alt sektör durumundadır. 1998 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik krizden
bisküvi ihracatı da etkilenmiş olup, yurtiçi üretim ve ihracat gerilemiştir. Bisküvi ithalatı son yıllarda yapılmaya başlanmış olup 2008
yılında 8.811 ton ve 36.591 bin dolar olan ithalatımız, 2010 yılında
12.880 ton ve 60.245 bin dolara çıkmıştır.

Biscuit is the second sub-sector which most export is done following wheat flour within flour and bakery products as of 2010.
Biscuit export was affected from the crisis experienced in 1998
and 2008 and domestic production and export regressed. Biscuit import has been made in recent years and our import which
was 8.811 tones and 36.591 thousand dollars in 2008 climbed to
12.880 tones and 60.245 thousand dollars in 2010.

Türkiye’nin bisküvi üretimi ve ihracatı konusunda, uluslararası
pazardaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki
süreçte Türkiye’nin bu alanda nasıl bir gelişme kat edeceğini
düşünüyorsunuz?
Türkiye, dünya bisküvi ihracatında değer olarak yüzde 5, miktar
olarak ise yüzde 7,7’lik bir pay almaktadır. Dünya bisküvi ihracatının yüzde 43’ünü Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa
gerçekleştirmektedir. Türkiye ancak 12. sırada yer almaktadır. İhracatımızın bu sonuca ulaşmasında, Türk bisküvi sektörünün bu
piyasalar için uyguladığı cazip fiyat, kaliteli ürün ve istikrarlı pa-

How do you evaluate the place of Turkey in international market regarding biscuit production and export? What do you
think concerning how developments will Turkey experience in
this field in the period after this?
Turkey receives a share for 5 percent as value and 7,7 percent as
amount in world biscuit export. Germany, Belgium, Holland, UK
and France realize 43 percent of world biscuit export. Turkey is
hardly on 12th rank. Charming price, quality product and stable
marketing strategy applied by Turkish biscuit sector for these
markets were effective for our export achieving to this result. It is

hip 40’ı aşkın fabrika yıllık toplam 850 bin ton düzeyindeki üretim
kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Sektörde kapasite kullanım
oranı yüzde 70’in üzerine çıkmamaktadır. Ülkemizdeki bisküvi üretimi, 2010 yılı tahmini verilerine göre 564 bin ton olup, talep ise
425 bin tondur. Üretim ağırlıklı olarak Güney Doğu Anadolu, Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır.
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zarlama stratejisi etkili olmuştur. Bundan sonraki süreçte de, Türk
imajının yarattığı olumlu havayla birlikte bu ülkelere yapılan ihracatımızın artacağı tahmin edilmektedir.

estimated that our export made to these countries will increase
with positive atmosphere created by Turkish image in the process
after this.

Türkiye’nin bisküvi ihracatında ve ithalatında hangi ülkeler ön
plana çıkıyor? Önümüzdeki yıllarda hangi ülkeler potansiyel ihracat pazarları olarak değerlendirilebilir?
Türkiye’nin daha çok Ortadoğu, Balkanlar, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat yaptığı görülmektedir. Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk, Bulgaristan ve de Almanya ihracatta
ön plana çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda da coğrafi konum ve pazar açısından AB’nin hedef pazarlar
arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca gelişen ihracat pazarlarına yakınlığımız ve Türk dizilerinin yarattığı olumlu havanın Orta
Doğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetlerinde Türk ürünlerine olan
ilgiye olumlu katkı yapacağı ve ihracatımızın bu ülkelerde daha da
gelişeceği tahmin edilmektedir.

Which countries stand out in biscuit export and import of Turkey? Which countries could be evaluated as potential export
markets in next years?
It is seen that Turkey mostly exports to Middle East, The Balkans,
Africa and Turkish republics. Iraq, Yemen, Saudi Arabia, Algeria, Albania, Bulgaria and Germany are included among the countries
standing out. We can say that EU is included among the target
markets in terms of geographical position and market in next
years. It is estimated that also our closeness to developing export
markets and positive atmosphere created by Turkish series will
positively contribute to the interest for Turkish products in Middle
East, South Africa and Turkish Republicans and our export will further improve in these countries.

Türkiye’nin bisküvi ihracatının geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?
Bisküvi üretiminde temel girdiler olan un, yağ ve şeker fiyatları
Türkiye’de dünya fiyatlarının üzerindedir. Hammadde ithali sırasında yapılan analizlerde gecikmelerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca,
her ne kadar ülkemizde bisküvi sanayi için uygun buğday yetiştirilmekte ise de, kalitede istikrarın sağlanmasında ve standart
yönünden sıkıntılar yaşanmaktadır. Üretim maliyetleri içerisinde
yer alan enerji giderleri (elektrik, LPG, fuel-oil) ile taşımacılık maliyetlerinin yüksek olması, rekabet şansını olumsuz yönde etkilemektedir.

What should be done for improving the biscuit export of Turkey?
In Turkey, flour, oil and sugar prices, basic components in biscuit
production are above than world prices. It is faced with delays in
analysis conducted during raw material import. Also, although appropriate wheat is grown for biscuit industry in our country, problems are being experienced for providing stability in the quality and
in terms of standard. Since energy costs (electric, LPG, fuel-oil) and
transportation costs included within production costs are high, this
affects the competition chance negatively.

Ayrıca özellikle bisküvinin asıl tüketicisi konumunda olan Batı ülkeleri, rekabetin yoğun, tüketici bilincinin ise fazla olduğu ülkelerdir. Dolayısıyla bu pazarlara yönelik ihracat yapmayı hedefleyen
firmaların, tüketicinin damak zevkine ulaşmak amacıyla pazarlardaki beslenme kültürünü ve alışkanlıklarını ortaya koyması, ürün
ambalajının kaliteli olması, üründe çeşitlilik sağlaması, ayrıca marka ve tutundurma faaliyetleri için Ar-Ge çalışmalarına ve pazarlama stratejilerine bütçe ayrılması gerekmektedir.

Western countries that are the main consumer of biscuit especially
are countries where competition is intense and consumer awareness is much. Therefore firms targeted exportation for these markets should present the nutrition culture and habits in markets,
have quality packaging for the product, provide variety in the product and allocate budget for R&D studies and marketing strategies
for brand and promotion activities in order to reach the taste of
consumer.

Türkiye’de bisküvi üretimi yapan fabrikaların, teknolojik yapıları ve kapasiteleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de bisküvi üretimi yapan büyük ve modern işletmelerin
yanında, orta ve özellikle küçük ölçekli işletmeler de bulunmakta
olup bu işletmelerde önemli teknolojik sorunlar bulunmaktadır.

What could you say about technological structures and capacities of plants producing biscuit in Turkey?
There are medium and especially small scaled enterprises making biscuit production in Turkey besided large and modern enterprises and there are important technological problems in these
enterprises.

Türk bisküvi üreticisi firmalar, bisküvi üretiminde yurtdışındaki
büyük firmalarla rekabet edebilecek durumda mıdır?
Türk bisküvi üreticisi firmalar, bisküvi üretiminde yurtdışındaki büyük firmalarla rekabet edebilecek durumdadır. Nitekim dünyanın
büyük bisküvi üreticileri Türkiye’deki üreticilerin rekabetinden çekindikleri için Türkiye piyasasına girememişlerdir.

Are Turkish biscuit producer firms able to compete with large
firms in foreign in biscuit production?
Turkish biscuit producer firms are able to compete with large
firms in foreign in biscuit production. Hence big biscuit producers
of the world could not enter into Turley market since they abstain
from the competition of producers in Turkey.

Bisküvi sektörü açısından 2011 yılı nasıl geçti, önümüzdeki yıl
için beklentileriniz nelerdir?
Türkiye bisküvi üretimi ve ihracatının 2010 yılında yüzde 10 arttığı
tahmin edilmekte olup, 2011 yılında da gelişmenin aynı şekilde
devam ettiği düşünülmektedir.

How was 2011 year in terms of biscuit sector, what are your expectations for the next year?
It is estimated that Turkey’s biscuit production and export increased 10 percent in 2010 and it is considered that development
continued in the same way in 2011.
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Un Değirmenciliğinde
Enerji Tasarrufu
Energy Saving in
Flour Milling
Tuncay LAMCI

İmaş Makine - Genel Müdür
Elektrik Elektronik Mühendisi
İmaş Makine - General Manager
Electrical and Electronics Engineer
Değirmenciliğin enerji yoğunluklu bir sektör olduğunu hepimiz
biliyoruz. Hammadde maliyetinden sonra en büyük işletme gideri
enerjidir. Ömür boyu maliyet incelendiğinde yatırım giderinin bile
önüne geçen rakamlarla karşılaşmaktayız. Örneğin; 200 ton/gün
kapasiteli bir tesisin elde etme maliyetinin 5 milyon TL’yi bulduğunu varsayarsak ve ekonomik ömrünün 20 yıl olacağını öngörürsek,
yıllık 250 bin TL’lik bir amortisman gideri olan işletmenin 500 bin
TL civarında enerji gideri oluşacaktır.
Buradan yola çıkarak üretim maliyetlerini düşürmenin en hızlı yolu
hammadde maliyetinden sonra enerji maliyetleri üzerine yoğunlaşmaktan geçmektedir. Proses genelinde maksimum kapasite
kullanımı ile %5-10, yüksek verimli motor ve toplam verimli bakım
ile %2-5 oranında tasarruf fırsatı sağlanmış olup, hava akış optimizasyonu ve kayıp kaçakların önlenmesi ile de taşıma sistemlerinde
% 10-20 civarında enerji tasarrufu elde etmek mümkün olacaktır.
We all know that milling is an energy-intensive sector. Energy is
the largest operating expense item after raw material costs. When
life time costs are examined, we face amounts exceeding investment expenses. For example, if we assume the investment cost
of a flour mill of 200 t/day capacity reaches 5 million TL (2 million
EUR) and its life time would be 20 years in average, then the annual depreciation cost will be 250,000 TL (100,000 EUR). The annual
energy cost of such a company will be around 500.000 TL (200,000
EUR), twice the depreciation cost.
Departing from this fact, the fastest way to reduce production
costs is to have focus on energy costs right after raw material cost.
It would be possible to get energy saving, through having maximum capacity usage in overall process by 5-10%, using high efficiency motors and total efficient maintenance by 2-5%, optimizing air flow and avoiding leaks in conveying systems by 10-20%.
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Proses elektrik enerjisinin %50’sini öğütme işlemi için kullanırken,
%30 enerji pnömatik taşımada, %11 enerji mekanik taşıma için
kullanılmakta.
Bu sebeple, enerji tasarrufu fırsatlarımızı üç ana başlıkta inceleyeceğiz;
1) Motorlarda Kazanç Yöntemleri
2) Taşıma Sistemleri
3) Otomatik Kontrol ve Enerji Yönetimi

While the process uses 50% electric energy for milling and grinding, 30% is used for pneumatic conveying, 11% for mechanical
conveying.
For this reason, we will study energy savings under 3 main titles:
1) Methods of saving in motors
2) Conveying systems
3) Automatic control and energy management

1) MOTORLARDA KAZANÇ YÖNTEMLERİ

1) METHODS OF SAVING IN MOTORS

Motorlarda sistem yükünü azaltmak, örneğin pnömatik sistemin
çektiği hava miktarını azaltmak veya hava tesisatındaki kaçakları
önlemek motor yükünü azaltacağından tasarruf için ilk adım olarak değerlendirilmelidir.
Makinelerin verimli, hedef üretim tonajına göre seçilmiş ve tam
kapasitede kullanılıyor olması, motor ve redüktörlerde üretici tavsiyesi doğrultusunda rulman kontrolü ve yağlama yapılması sistemden kaynaklı ilave yükleri azaltacaktır.

Reducing the external load on motors, such as reducing air volume absorbed by the pneumatic system or preventing leaks from
compressed air system would thereby reduce motor load, which
must be considered as the first step for the saving. The fact that
efficient machines are chosen according to the targeted production tonnage and they are used at full capacity, would reduce
additional loads in motors and gears resulting from the system
through bearing condition and oil check in line with manufacturer’s advice.

Motor aktarma organları seçimi de önem arz etmektedir. Örneğin,
motor milinin doğrudan bağlı olduğu sistemlerde sürtünme kayıpları daha az olacağından, zincir veya kayış bağlantılı sistemlere
göre daha verimli çalışacaktır. Kovalı elevatörler kullandığı enerjinin %80’ini ürün ağırlığını taşımak için harcarken, kalan enerji
miktarını sürtünme, ürün alımı ve boşaltımı sırasında kaybetmektedir. Zincirli aktarma sistemleri düzenli yağlama, kayışlı aktarma
ise düzenli kontrol, ayar ve değişimi gerektirir.

The choice with motor drive arrangement is of paramount importance. For example, as the friction losses will be lesser with direct
drive methods, they will work efficiently compared to chain or
belt coupled systems. For bucket elevators, about 80% of the input power is directly attributable to the weight of material being
conveyed with the remainder due friction, loading and discharge
losses. Chain transfer systems require regular oiling, whereas belt
transfer requires regular check, setting and replacement.

Sıkça kullanılan ‘V’ kayışların kasnak kanalına uygun seçimi, çoklu
kayışların aynı marka ve eşzamanlı değişimi, kasnakların paralelliği, kayışların gerginliği enerji maliyeti açısından önemli parametrelerdir.

The right choice of often used V-belts according to the pulley
groove, synchronized replacement of multiple belts of the same
brand, parallelism of the pulleys, tension of the belts are important parameters for the energy cost.

Motor kayıplarının azaltılması, yüke uygun motor gücünün belirlenmesi, tam yükte yetecek en düşük motor seçimi, motor değişiminde standart motor yerine yüksek verimli motor kullanımı
motor iç kayıplarını azaltacağından tasarruf imkânı sağlayacaktır.
Günlük 18 saat ve senede 300 gün çalışan bir tesisteki 90 Kw’lık
EFF1 yüksek verimli motor bugünün enerji bedeli ile senelik yaklaşık 2500 TL’lik bir tasarruf sağlamaktadır.

Reduction of motor losses, definition of size of motor being used
in relation to the duty, choice of lowest motor for full load, high
efficient motor choice rather than a standard one at replacement
would therefore reduce losses and enhance saving opportunity.
A high efficiency motor of 90 kW EFF1 type running 18 hours per
day and 300 days per year at a plant, would yield 2500 TL (1000
EUR) of energy saving in a year with actual energy costs.

Motor hızının düşürülmesi enerji giderinin düşürülmesi anlamına
gelir. Örneğin pnömatik sistemlerde stok ürünü taşımak için gerekli hava miktarı çevresel ve mevsimsel koşullar nedeniyle değişmekte olup motor hızını hız kontrol cihazı kullanarak düşürmek
suretiyle ayarlamak enerji tasarrufu sağlayacağından kısa sürede
yatırım bedelini geri almanıza olanak tanıyacaktır.

Reducing the speed of motors means reduction in energy expenses. For example, in pneumatic systems required air quantity
for the transport of stock product varies with the ambient and
seasonal conditions; setting motor speed by using variable speed
drive would provide energy savings and would therefore return
the investment cost.

2) TAŞIMA SİSTEMLERİ

2) CONVEYING SYSTEMS

Taşıma sistemlerini mekanik taşıma, negatif basınçlı taşıma, pozitif
basınçlı taşıma ve aspirasyon olarak dört sınıfta inceleyeceğiz.
Mekanik taşımaya örnek olarak kovalı elevatörler, helezonlar ve
zincirli konveyörleri verebiliriz ki, bu makinelerde sürtünmelerin
en aza indirgendiği uygun yataklamalara sahip ürünlerin kullanımı, koruyucu bakımların düzenli yapılması, uygun kapasitede
ürün seçimi tasarruf imkânlarından bazılarıdır.

We will study conveying systems as four types: Mechanical conveying, negative pressure pneumatic conveying, positive pressure
pneumatic conveying and dust collectors and aspiration. Examples of mechanical conveying can be given as bucket elevators,
screw and chain conveyors, in which some of the saving opportunities are use of products with proper bearings where the friction in these machines are at minimum, regular protective main-
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Pnömatik taşıma (Negatif basınç) öğütülen stok ürünün taşınması için kullanılan sistemde, taşınan hava miktarı hıza bağlı değişirken, statik basınç hızın karesi ile, gerekli güç ise hızın küpü
ile orantılı olarak değişmektedir. Özetle taşınan hava miktarı %20
azaltıldığında fan hızı aynı oranda azalmakta, kullanılan güç ise
%50 azalmaktadır. Pnömatik sistemlerde mekanik balansı almak
suretiyle vibrasyonu ortadan kaldırmak, doğru sistem dizaynı yaparak ürün ve stok hızını ayarlamak ve az ve geniş açılı dirsek kullanmak, klapeler aracılığı ile çekilecek ürüne göre hava miktarını
optimize etmek, fan hızını ayarlamak pnömatik sistemin çekmiş
olduğu güçte %10-20 oranında tasarruf fırsatının başlıca adımları
olarak değerlendirilebilir.

tenance, product choice at right capacity. Pneumatic conveying
(negative pressure) in a system where ground stock product is
carried, while volume of air moved changes, static pressure varies with the square of the speed, required power with the cube
of speed. In summary, when volume of moved air is reduced by
20%, fan speed is also reduced at the same ratio, whereas power
consumption is down by 50%. In pneumatic systems, removing
vibration by mechanic balance, setting product and stock speed
by a right system design and using minimum and wide angle elbow, optimizing air volume to be absorbed by clacks, setting fan
speed can be taken as first steps of a 10-20% saving in pneumatic
system power.

Blowerle taşıma (Pozitif Basınç) pnömatik taşımaya yakın hatta
bazı durumlarda daha fazla enerji kullanan pahalı bir taşıma yöntemidir. Kullanılacak enerji miktarı, taşıma hattının doğru dizaynı,
blowerlerin periyodik bakımı ve temizliği, aynı bölgede ihtiyaç duyulan hatların birleştirilmesi ile blower sayısının azaltılması, kullanılacak hava kilidinin ebadı, hızı, bıçak aralıklarına bağlı olarak
değişmektedir.

Conveying with blowers (positive pressure) is an expensive conveying method which consumes same or more power than pneumatic conveying. Amount of power to be used changes according
to, correct design of conveying line, periodic maintenance and
cleaning of blowers, reduction of number of blowers by connecting lines required in the same area, dimensions and speed of air
locks to be used, and distances between blades.

Taşıma sistemleri seçiminde en uygun taşıma şekli seçilmelidir.
Örneğin 10 ton /saat kapasite ile 20 m dikey taşıma için mekanik
sistem 0.8 KW’lık enerji harcarken bu rakam pnömatik taşımada
4.7 KW, blowerle taşımada ise 5.0 KW’a ulaşmaktadır. Aspirasyon
sisteminde doğru ölçülendirme ile gerekli hava akış hızının elde
edilmesi, kayıp ve kaçakların önlenmesi, manometreli filtre kullanımı ile filtre temizliğinin aktif takibi ile gereksiz enerji giderlerini
önlemek mümkündür.

The most convenient method should be chosen among conveying systems. For example, with a 10 ton per hour capacity; while
a mechanic system consumes 0.8 kW of power for 20 m vertical
conveying, this consumption which is 4.7 kW in pneumatic conveying, reaches 5.0 kW in blower conveying. In aspiration system,
by correct dimensioning, getting required air flow speed, preventing loss and leaks and by using manometer filters tracking filter
cleanness and avoiding unnecessary energy expenses is possible.

3) OTOMATİK KONTROL VE ENERJİ YÖNETİMİ

3) AUTOMATIC CONTROL AND ENERGY MANAGEMENT

Değirmen sektöründeki genel bir yanlış anlamanın önüne geçme
adına otomatik kontrolün sistemde kullanım amacı ve sağladığı
faydalar üzerinde tekrar durmakta fayda var.

In the aim of avoiding a general misunderstanding in the milling
industry, it is needed to re-emphasize on the purpose of using automatic control in the system and its benefits.

Otomasyon sistemleri seviye ölçer, akış ölçer, tartım elemanları ve
arıza ihbar anahtarları vasıtasıyla sistem güvenilirliğini sağladığı
gibi doğru kalkış ve duruş zamanlaması ile gereksiz çalışmaların
önüne geçeceğinden enerji tasarrufunu kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirmektedir.

Automation systems while they enhance system reliability
through level measuring, flow measuring, scale equipments and
failure warning switches and also thanks to the correct start and
stop timing, they avoid unnecessary operations and make power
saving independent of operator mistakes.

Randıman kantarları aracılığı ile kontrol edilebilen kapasite, ekstraksiyon izleme ve raporlama ile doğru verilerin kayıt altına alma
imkânı sağlamaktadır. Yeni nesil değirmenlerde kontaminasyonu
önleme amaçlı sayısı azaltılan ve küçültülen pencerelerle birlikte
aydınlatma kontrolü ve enerji verimli armatür seçimi de önem kazandı.

The capacity which can be controllable through extraction scales
can be taken under control by extraction tracing and reporting
through recording correct data. In new generation mills where
the number or the size of windows is reduced in order to prevent
contamination, the choice with the lighting control and the energy efficient armature has gained importance.

Öğütme kapasitesini enerji bedelinin yüksek olduğu saat diliminde fabrikayı çalıştırmayacak şekilde hesap etmek, talep var ise
kapasite artırımına gitmek yapılacak yatırımın kısa sürede geri
dönüşümünü sağlayacağından dikkatle analiz edilmeli ve gerekli
görülmesi durumunda gecikmeden karar alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, global pazarda rekabet edebilmek ve başarılı olmanın
yolu yatırım maliyetinden ziyade işletme maliyetleri göz önüne
alınarak, enerji verimli, etkin ve uzun ömürlü sistemler kurmaktan
geçer.

To calculate milling capacity in the way not to run the plant at
time zones with highest energy cost and if demand is available,
to increase capacity, they must be carefully analyzed since the
latter will enable faster return of investment and if needed, be
decided immediately without delay. It should not be forgotten that the way to compete in global markets and succeed is
through establishing energy efficient, effective and lifetime systems, by considering operating costs rather than investment
costs.
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Rusya, Hindistan ve Çin’le (BRIC Ülkeleri) beraber 2050’li yıllarda
dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı
tahmin edilen Brezilya, kapladığı alan açısından dünyanın beşinci
büyük ülkesi konumunda. Ülkenin kapladığı 8 milyon 547 bin 400
kilometrekarelik alanın yüzde 44’ü ise tarıma uygun. Ayrıca topraklarının yüzde 93’ünün, tropikal bir bölge olan Güney Yarımküre’de
bulunduğu Brezilya’da, iklim bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Ekvatoral, tropikal, yarı kurak, dağlık tropikal ve astropikal
olmak üzere beş iklim bölgesinin olması, birbirinden farklı tarım
ürünlerinin üretilmesine de olanak tanımakta, ülkeyi tarımsal ürün
kaynaklı sektörlerde önemli bir pazar haline getirmektedir.

ÜLKENİN GENEL EKONOMİK YAPISI
Brezilya, 1990’lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda
özellikle otomotiv sanayi ve altyapı modernizasyonunda özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde önemli gelişmeler
sağlamıştır. Ancak dünya ekonomisini etkileyen ve peş peşe gelen Meksika (1995), Asya (1997) ve Rusya (1998) krizleri Brezilya’yı
da etkilemiş, ekonomik dengenin sağlanmasında ciddi sıkıntılara
yol açmıştır. “Real Planı” ile enflasyonla başa çıkılmış ancak kamu
borçlanma oranı daha da büyümüştür. Son yıllarda ise ülkenin
ekonomi politikaları üç hedefe kitlenmiş durumdadır. Bunlar; enflasyonun kontrolü, dış ticaret dengesi ve ekonomik kalkınmanın
desteklenmesidir.
Yaşanan son küresel krizde, uyguladığı doğru politikalar sayesinde Brezilya, ekonomistlerin ifadesi ile “krize son giren ve ilk çıkan
ülke” olmayı başarmıştır. Hammadde üreticisi ve ihracatçı bir ülke
olarak küresel krizden etkilenmemesi mümkün olmamakla beraber, Brezilya’nın büyük ve nispeten dışa kapalı iç pazarının varlığı,
200 Milyar Doların üzerinde döviz rezervleri ve 2008’de bile çok
büyük karlar elde edebilen bankacılık sistemiyle, nispeten dayanıklı bir görüntü çizmiştir.
Son yıllarda kaydedilen yüksek ekonomik büyümenin nedenleri
olarak, yabancı yatırımların artması, yurtiçi tüketim artışı, sınıflar
arası ekonomik farkın azaltılması, gelir dağılımının düzeltilmesi ve
orta sınıfın artması, ihracatta kaydedilen artışlar, eğitim alanındaki
yatırımlar, kayıt dışı ekonominin azaltılması, artan ticari antlaşmalar ve diplomatik ilişkiler gösterilmektedir.
Brezilya küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydetmiş
olup, IMF 2010 yılı ekonomik büyüklüklere (PPP) göre dünya ülkeleri sıralamasında 7. sırada ve Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi konumunda bulunmaktadır. Ancak gelişen ekonomisine
rağmen, gerek gümrük vergileri gerekse iç vergilerin yüksekliği ve
karmaşıklığı nedeniyle Brezilya ticari alanındaki zayıflığını sürdürmektedir. Bununla birlikte, güçlü bir iç piyasanın olması, ekonomik
faaliyetlerinin çeşitliliği ve geçtiğimiz dönemdeki siyasi istikrarı
Brezilya’yı yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirmektedir.

BREZİLYA’DA TARIM
Brezilya, zengin tarımsal kaynaklara sahiptir. Ülkenin iki tane
önemli tarım bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin güney kısmının
yarısından oluşan ilk bölge, daha çok yağış almaktadır. Bu bölge;
yarı ılıman bir iklime, daha verimli topraklara, daha ileri teknoloji
ve girdi kullanımına, yeterli altyapıya ve daha deneyimli çiftçilere

Along with Russia, India and China (BRIC Countries), Brazil that is
estimated to become one of the countries that seal the world’s
economical fate in the years of 2050, is in the fifth biggest country
in the world in terms of the coverage area. 44 percent of total area
8 million 547 thousand 400 kilometers is fit for the cultivation. On
the other hand, in the Brazil whose 93 percent of lands are located
in the south hemisphere called as tropical region, the climate varies by regions. Due to the fact that there are five climate regions
such as tropical, subarid, mountainous tropical and subtropical,
various agricultural products could be produced so that the region has become an important market in the agricultural product
based sectors.

GENERAL ECONOMIC STRUCTURE OF THE COUNTRY
As a result of the liberalization efforts in 1990s, Brazil has developed its capacity particularly in automobile industry and infrastructural modernization thanks to the privatization and direct
foreign investments. However, the serial crisis occurred in Mexico (1995), Asia (1997) and Russia (1998) that affected the world
economy has also affected Brazil and these have caused serious
troubles in terms of providing economic balance. By means of
“Real Plan”, the inflation has been dealt but the public borrowing
rate has increased accordingly.
Recently, the economy policies of the country have locked towards three targets. These are; inflation control, foreign trade balance and supporting of economic development. In the last global
crisis, thanks to accurate policies that have been implemented by
Brazil, it has accomplished to become “a country that is last country affected by the crisis and first country to overcome crisis” as is
stated by economists.
There is no doubt that as a rough material producer and exporter country, it is not possible for Brazil not to be affected by crisis
and because of its big and comparatively self-enclosed domestic market and by means of its foreign exchange reserves over
200 billion US Dollars and its banking system that could obtain
very important profits, Brazil has drawn comparatively substantial image.
As the reasons of high economic development recorded lastly,
it could be taken into the consideration of increasing foreign
investments, increasing domestic consumption, decreasing economic differences interclasses, balancing income generation and
increasing middle class, increasing in the exporters, investments
in the training area, decreasing informal economy, increasing
commercial agreements and diplomatic agreements.
Brazil has recorded very important steps in the direction of becoming global actor and in accordance with the economic sizes of
IMF 2010 (PPP), it is located in 7th number among world countries
and it is also located in the position of biggest economy in the
Southern America.
However, in contravention of its developing economy, because
of high customs duty and complexity of domestic tax, Brazil continues its commercial weakness. In addition, Brazil has become
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attractive country for the investors thanks to its strong domestic
market, various economic activities and its political stability in last
period.

sahiptir. Brezilya hububatının, yağlı tohumlarının ve ihraç ürünlerinin çoğu bu bölgede üretilmektedir. İkinci tarım bölgesi ise, kurak kuzeydoğu bölgesinde ve Amazon havzasında yer almaktadır.
Yağış dağılımı düzenli olmayan bu bölge; bölge verimli topraklara,
yeterli altyapıya ve kalkınma sermayesine sahip değildir.

AGRICULTURE IN BRAZIL

Bu bölge, çoğunlukla kendine yetmek için üretim yapıyor olsa da,
orman ürünleri, kakao ve tropikal meyve ihracatçıları için giderek
önemli olmaya başlamaktadır. Zengin savana otlaklarına sahip
olan orta batıda ise, sadece seyrek ağaçlar bulunmaktadır ve bu
bölge, hızlı ve kapsamlı bir tarımsal genişleme yaşamaktadır.

Brazil has rich agricultural resources. There are two important agricultural regions in the country. First region that is composed of
half of southern part of the country is more than rainy. This region
has temperate climate and productive soils as well as modern
technology and input variable, sufficient infrastructure and more
experienced farmers.

Brezilya tarım sektörü çeşit açısından çok zengindir ve ülke
gıda konusunda büyük ölçüde kendi kendine yetebilmektedir.
Brezilya’nın ürettiği ve ihraç ettiği başlıca tarımsal ürünler arasında kakao, soya fasulyesi, tütün, ağaç ürünleri, kümes hayvanları,
domuz eti, mısır ve pamuk bulunmaktadır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Brezilya Buğday Endüstrisi Derneği’nin (Abitrigo) verilerine göre;
son 10 yılda 3 milyon tondan daha fazla artış gösteren buğday
üretimi, 2011/12 sezonunda 4 milyon 800 bin ton civarında gerçekleşti. Dünyanın dördüncü büyük mısır üreticisi konumunda
olan Brezilya’da, bu sezonki mısır üretimi 57 milyon ton iken, pirinç
üretimi de 7 milyon 900 bin ton civarında. Abitrigo’nun verilerine
göre; 2011/12 sezonunda buğday ve pirinç üretiminde bir önceki
sezona göre 1 ile 1,5 milyon ton civarında azalma görülürken, mısır üretiminde 2 milyon tonluk bir artış var.

Most of the grains, oil seeds and export products have been produced in this region of Brazil. On the other hand, the second agricultural region is located in dry northern east region and amazon
basin. This region whose distribution of precipitation is not regular does not have productive soils, sufficient infrastructure and
development capital.
This region does not produce any material to become self-sufficient but it has started to be import for forest products, cacao
and tropical fruit exporters. In the Midwest that has rich Savannah grassland, there is only wide ranged timbers and rapid and
wide agricultural development has been seen in this region.
Brazil is very rich country in the agricultural sector and the country
could become self-sufficient in terms of food. Among the essential agricultural products that have been produced and exported
by Brazil; there are cacao, soya bean, tobacco, wooden products,
poultry, pork meat, corn and cotton available.

GAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
According to the data of Brazil Wheat Industry Association (Abitrigo); the wheat production that has increasing more than 3 million
tones in last 10 years has accomplished about 4 million 800 thousand tons during the period of 2011/12.
In Brazil that is in the position of fourth biggest corn producer in
the world, while the corn production in this season is about 57
million tons, the rice production is about 7 million 900 thousands.
In complying with the Abitrigo’s data, although the decrease
between 1 and 1.5 million tons to be seen in the production of
wheat and rice in 2011/12 season in comparison with last season,
corn production has reached to 2 million tones.

Abitrigo’nun ülkedeki tüketime ilişkin açıkladığı verilere bakıldığında Brezilya’nın önemli bir buğday tüketicisi olduğu görülmektedir. Ülkede 2000/01 sezonunda 9,5 milyon ton olan buğday tüketimi, 2011/12 sezonunda 10,8 milyon tona yükselmiştir.
Bu tüketim miktarı, ülkedeki buğday üretiminin çok üzerindedir.
Ülkede, mısır tüketiminde de son 10 yılda önemli bir artış yaşanmıştır. 2000/01 sezonunda 34,5 milyon ton olan Brezilya’nın mısır
tüketimi, 2011/12 sezonunda 50,5 milyon tonu bulmuştur. Pirinç
tüketiminin ise üretimin 500 bin ton üzerinde, 8 milyon 400 bin
ton seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.

When reviewing the data that has explained by Abitrigo regarding the consumption in the country, it has seen that Brazil is the
important wheat consumer. During 2000/01 in the country, the
wheat consumption that was 9.5 million tons has raised to 10.8
million tons in 2011/12 season. This consumption amount is more
than wheat production in the country. In the country, an important increasement has been seen in the corn production in the last
10 years. During the period of 2000/01, while the corn production
was about 5 million tons in Brazil, it has reached to 50.5 million
tons during 2011/12 season. On the other hand, it is estimated
that the rice consumption is more than 500 thousands namely it
is about 8 million 400 thousand tones.
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MILING AND FLOUR MARKET IN BRAZIL
In the Brazil that is important wheat and wheat flour importer,
according to the data of Abitrigo, there is 239 mills. 78 percent
of these mills namely 187 mills are located in Rio Grande do Sul,
Parana and Santa Catarina states.
According to the data of Abitirigo, total volume of Brazil flour market in 2010 is 8 million 260 thousands 194 tons. 7,9 percent of this
namely 653 thousands 127 tons have been composed of imported activities and on the other hand, 92.1 percent of this namely,
7 million 607 thousand 67 tons have been composed of national
production. Thus, Brazil has been producing the flour by processing the wheat that has imported. Brazil has given preferences to
Argentine that is neighbor of Brazil in terms of wheat and flour
import. 7.2 percent of the wheat flour imported by the country
(590 thousands 904 tons) has been arrived from Argentine. Brazil
has the characteristic of being important market for the pasta. The
pasta import of the country has been increasing as of year and

BREZİLYA’DA DEĞİRMENCİLİK VE UN PAZARI
Önemli bir buğday ve buğday unu ithalatçısı olan Brezilya’da,
Abitrigo’nun verilerine göre 239 değirmen bulunuyor. Bu değirmenlerin yüzde 78’i, yani 187 tanesi Rio Grande do Sul, Parana ve
Santa Catarina eyaletlerinde bulunuyor.
Abitirigo’nun verilerine göre Brezilya un pazarının 2010 yılındaki
toplam hacmi ise 8 milyon 260 bin 194 ton. Bunun yüzde 7,9’luk
kısmı yani 653 bin 127 tonunu ithalat oluştururken, yüzde 92,1’ini
yani 7 milyon 607 bin 67 tonunu ulusal üretim oluşturuyor. Dolayısıyla Brezilya, un üretiminin çoğunluğunu ithal ettiği buğdayı
işleyerek kendisi üretmektedir.
Brezilya buğday ve un ithalatında öncelikli tercihini komşusu
Arjantin’den yana kullanmaktadır. Ülkenin ithal ettiği buğday ununun yüzde 7,2’lik kısmı (590 bin 904 ton) Arjantin’den gelmektedir.
Brezilya, makarna konusunda da önemli pazar niteliğindedir. Ülkenin makarna ithalatı yıllar itibarıyla artış göstermekte olup, İtalya en önemli arz kaynağını oluşturmaktadır. Şili, Arjantin, Uruguay ve Japonya önemli arz kaynaklarıdır. 2010 yılında 186 milyon
Dolar toplam makarna ihracatı gerçekleştiren Türkiye’nin Brezilya
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makarna pazarından pay alabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 1.5
milyon tona yaklaşan üretim miktarı ile İtalya ve ABD’den sonra
dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi komunda da olan
Brezilya, 2009 yılında 23 milyon Dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirmiştir.
1990’lı yıllardan başlayarak, Brezilyanın makarna sektörü yeniden yapılanmaya gitmiştir. Yapılan yatırımlar sonucunda, üretim
kapasitesi 1.4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Sektörde 80 KOBİ
ve büyük ölçekli üretici bulunmaktadır. Sektördeki birçok üretici, makarna ile birlikte un, kek, kurabiye gibi unlu mamulleri de
üretmektedir. Brezilya’da makarna genel itibariyle ekmeklik buğdaydan (yumuşak buğday) yapılmaktadır. Toplam üretimin yüzde
3’lük kısmı ithal edilen durum buğdayından üretilmektedir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Brezilya, dünya tarım ve gıda sanayi ürünleri dış ticaretinde
fazla veren ülkelerin başında gelmektedir. Ülkenin dış ticaret rakamları incelendiğinde, net bir
tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatçısı olduğunu söylemek mümkün bulunmaktadır.
Brezilya tarım ve gıda ürünleri pazarında yoğun bir rekabet bulunmaktadır. Gıda sanayisinde faaliyet
gösteren çokuluslu şirketlerin büyük çoğunluğunun Brezilya pazarında yer aldığı görülmektedir. Yerli üreticiler de alanlarında oldukça
başarılı olup, hem iç piyasada hem
de dünya piyasalarında etkin bir
biçimde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Tarım ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olan Brezilya, aynı zamanda dünyanın en çok buğday ve buğday unu ithal eden ülkeleri arasında
yer almaktadır.
Abitrigo, 2010 yılında 6 milyon 323 bin 203 ton buğday ithal

Italy has constituted important supply resources. Chili, Argentina,
Uruguay and Japan is very important supply resource. In 2010, it
is supposed that Turkey that has performed pasta export totally
amount of 186 million Dollars could get share from pasta market
of Brazil. On the other hand, by means of production amount approximately 1.5 million ton, Brazil that is the third biggest pasta
producer in the world after Italy and United States of America has
accomplished pasta export at the amount of 23 million US Dollars
in 2009.
As of 1990, the pasta sector of Brazil has restructured. As a result
of the investments that have been made, the production capacity
has reached over 1.4 million tons. In the sector, there is 80 KOBI
(Small and Medium Sized Enterprises). Many manufacturers in the
sector have produced baked products such as flour, cake, cookies
together with pasta. Generally, the pasta is produced by bread
wheat (soft wheat) in Brazil. 3 percent of the total production has
been producing through durum wheat that has imported.

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN
TRADE
Brazil is the leading country that
has a surplus in the foreign trade
of world agricultural and food industry products. When reviewing
the foreign trade numbers of the
country, it is possible to say that
the country is the exporter of net
agricultural and food industry
products. In the market of Brazil
agricultural and food products, the
extensive competition has been
experienced. It is also seen that
most of the multi-national companies that act in the food industry
are located in Brazil market. On the other hand, the local producers are very successful in their fields and they have been acting
actively both in domestic market and world markets. Brazil that
has very important place in the export of agricultural products
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Brezilya’nın 2011 yılındaki buğday ithalatının 3 milyon 799 bin
971 tonla sınırlı kalacağını tahmin ediyor. Bu miktar son 5 yılın
en düşük ithalat miktarı.
Bu ithalata karşılık Brezilya’nın 2011 yılında ihraç edeceği tahmin
edilen buğday miktarı ise 2 milyon 321 bin 739 ton. 2011 yılında buğday ithalatındaki azalmaya karşılık, buğday ithalatında 1
milyon ton civarında bir artış öngörülüyor. Ülkenin 2011 yılında
ithalat edeceği tahmin edilen buğday unu miktarı ise 476 bin
700 ton civarında.
Buğday dışındaki diğer ürünlerin ithalat ve ihracat oranlarına
bakıldığında Brezilya’nın en önemli hububat ihraç ürününün mısır olduğu görülmektedir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine
göre 2010 yılında 8,5 milyon ton mısır ihraç eden Brezilya’nın,
2011 yılında ihraç edeceği tahmin edilen mısır miktarı 8 milyon
ton.
Yine 2010 yılında 400 tonluk ithalata karşılık 650 ton pirinç ihracatı gerçekleştiren Brezilya’nın 2011 yılı pirinç ithalatının ve ihracatının da 600 bin ton seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

is among the countries that import great amount of wheat and
wheat flour. Abitrigo presumes that Brazil’s wheat import that
was about 6 million 323 thousands 203 tons in 2010 will be limited to 3 million 799 thousand 971 tons in 2011. This amount is
the lowest import amount of last 5 years. Against this importing
activities, the estimated wheat amount to be exported in 2011
by Brazil will be 2 million 321 thousands 739 tons. In 2011, in
consideration of decreasing the wheat import, it is foreseen that
approximately increasement in 1 million ton will be obtained
in wheat import. The amount of wheat flour that could be imported in 2011 is about 476 thousand 700 tons. When reviewing
the importing and exporting rate of other products apart from
wheat, the most important grain exporting product in Brazil is
corn. According to the data provided by USA Ministry of Agriculture (USDA), the estimated corn rate of Brazil that has exported
8.5 million ton corn in 2010 will be 8 million ton in 2011. On the
other hand, due to the fact that Brazil has imported 400 tons
and exported 650 tons rice in 2010, it is estimated that the rice
import and export in 2011 will be about 600 tons.
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