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Dünya hububat üretiminde yeni sezon

New season for cereal production in the world

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat pazarıyla ilgili son raporunu 23 Şubat’ta yayınladı. Bu raporda 2011/12 için
öngörülen toplam hububat üretim miktarı 1.841 milyon ton. Bu
rakam, hububat üretiminin, 2010/11 sezonuna kıyasla yaklaşık 100
milyon ton artacağını gösteriyor.

International Grains Council (IGC) published its last report on the
world grain market on February, 23. According to the report, the total grain production in the 2011/12 season is estimated to be 1,841
million tons. This amount indicates that the grain production will be
about 100 million tons above the 2010/11 season.

Raporda; 2010/11 sezonunda 653 milyon ton düzeyinde
gerçekleştiği tahmin edilen dünya buğday üretiminin 2011/12
sezonunda, 42 milyon ton artışla 695 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceği öngörülüyor. Pirinç ve mısır üretiminde de artış
öngören IGC, 2010/11 döneminde 450 milyon ton civarında
gerçekleştiğini tahmin ettiği pirinç üretiminin, 13 milyon ton artışla
2011/12 sezonunda 463 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceğini;
2010/11 sezonunda 828 milyon ton civarında gerçekleştiğini tahmin ettiği mısır üretiminin ise 2011/12 sezonunda 36 milyon tonluk
artışla 864 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

The report forecasts that the world wheat production, which is estimated to be 653 million tons in 2010/11, will increase by 42 million
tons and to 695 million in 2011/12. IGC foresees increase also in rice
and corn production and forecasts that the rice production will increase by 13 million tons from the estimated amount of 450 million
tons in 2010/11 to 463 million tons in 2011/12 and the corn production will increase by 36 million tons from the estimated amount of
828 million tons in 2010/11 to 864 million tons in 2011/12.

IGC’nin dünya hububat tüketimiyle ilgili öngörüsünde de 51 milyon
tonluk bir artış var. Rapora göre; 2010/11 sezonunda 1.785 milyon
ton civarında gerçekleşen dünya hububat tüketimi, 2011/12 sezonunda 1.836 milyon ton seviyelerinde seyredecek. Dünya hububat
tüketimine ürün bazında bakıldığında, buğday tüketiminde 25 milyon ton, pirinç tüketiminde 11 milyon ton, mısır tüketiminde ise
27 milyon ton artış öngörülüyor. Buna göre; 2010/11 sezonunda
656 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen buğday tüketimi,
2011/12 sezonunda 681 milyon ton seviyesinde; 2010/11 sezonunda 449 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen pirinç tüketimi,
2011/12 sezonunda 460 milyon ton seviyesinde; 2010/11 sezonunda 844 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen mısır tüketimi
ise, 2011/12 sezonunda 871 milyon ton seviyesinde gerçekleşecek.
Raporunda 2012/13 sezonu için de değerlendirmelerde bulunan
IGC, dünya buğday ekim alanlarının (Kuzey Amerika ve BDT dahil) % 5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Ekinlerin kuzey
yarımkürede iyi bir gelişme gösterdiğini ancak ABD ve Ukrayna’nın
bazı bölgelerinde yaşanan kuruluğun endişe yaratmaya devam
ettiğini belirten Konsey, ortalama verimin önceki yılın yüksek
düzeyi ile uyumlu olmayabileceğine de dikkat çekiyor. Bu yüzden
küresel buğday üretiminin, 2012/13 sezonunda 680 milyon tonla,
2011/12 sezonundan 15 milyon ton daha düşük seyredebileceği
öngörülüyor. Buna rağmen toplam buğday arzının, önceki sezondan devredilen yüksek stoklarla destekleneceği, ayrıca mısır ve
arpa üretimlerindeki artışın, buğdayın yemlik olarak kullanımını
bir miktar da olsa azaltacağı tahmin ediliyor.

IGC also forecasts an increase of 51 million tons in the world grain
consumption. According to the report, the world grain consumption, which was around 1,785 million tons in 2010/11, will be about
1,836 million tons in the 2011/12 season. When the world grain consumption is considered on the product basis, 25, 11 and 27 million
tons of increase is expected in the consumption of wheat, rice and
corn respectively. Accordingly, wheat consumption is estimated to
be around 656 million tons in 2010/11 and will reach 681 million
tons in 2011/12, rice consumption is estimated to be around 449
million tons in 2010/11 and will reach 460 million tons in 2011/12,
corn consumption is estimated to be around 844 million tons in
2010/11 and will reach 871 million tons in 2011/12.
IGC also evaluated the 2012/13 period in the report and estimated
that the wheat planting areas in the world (North America and CIS
included) will increase by 5%.
The council states that wheat grew well in the northern hemisphere
but the drought experienced in some parts of the USA and Ukraine
continues to raise concerns and points out that the average yield
may not be as high as the previous year. For this reason, the global
wheat production is expected to be 680 million tons in 2012/13, 15
million down from 2011/12.
Nevertheless, it is estimated that the total wheat supply will be supported by the high stocks of the previous year and the increase in
corn and barley production will decrease the use of wheat as feed
to some extent.
Best regards…
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Avustralya Tarım ve Kaynak Ekonomisi ve Kırsal Bilimler Bürosu, Avustralya’nın buğday üretiminin yüzde 6 arttığını açıkladı.
Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences reported that the
wheat production of Australia increased by 6 percent.
Avustralya Tarım ve Kaynak Ekonomisi ve Kırsal Bilimler Bürosu
(ABARES), 14 Şubat tarihli raporunda Avustralya’nın buğday üretiminin yüzde 6 artarak 29,5 milyon tonluk rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Australia’s wheat production is up 6 % to a record 29.5 million tons
according to the report of the Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics and Sciences (ABARES) published on
February, 14.

Ülkede, toplam kışlık tarımsal üretimin 2011–12 döneminde
45,4 milyon ton olması bekleniyor. Bu miktar, 2011 Aralık ayında ABARS’in yapmış olduğu 43,4 milyon tonluk tahminden daha
fazla. Ülkede arpa üretimin ise yüzde 5 artarak 8,6 milyon tona
ulaşması bekleniyor.

Total winter crop production of the country is estimated to be
45.4 million tons in 2011–12. This represents an upward revision
from the December 2011 ABARES forecast of 43.4 million tons.
Barley production is estimated to have increased by 5% to 8.6 million tons.

Kışlık mahsul hasadının hemen hemen tamamlandığı
Avustralya’da, yalnızca güneyde hasadı tamamlanmamış az
miktarda alan bulunuyor. Avustralya genelinde, bu sezon kışlık mahsul üretim koşulları büyük ölçüde elverişliydi ve bunun
sonucunda ulusal kış mahsulü üretiminin bugüne kadarki en
yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Batı Avustralya’da geçen sezonki kuraklığın izleri silindi ve doğu eyaletleri art arda ikinci kez
başarılı bir sezon geçirdi. Güney Queensland’de ve Yeni Güney
Galler’in kuzeyinde ise, kısa süre önce yaşanan selden önce kışlık
mahsul hasadı tamamlanmıştı.

Harvesting of winter crops this season is now virtually complete,
with only a small number of southern areas still to complete harvest. Growing conditions for winter crops were generally favourable across Australia and as a result, national winter crop production is estimated to have been the highest on record. Western
Australia experienced a recovery from very dry conditions last
season and the eastern states experienced a second successive
season of favourable conditions. In southern Queensland and
northern New South Wales, the winter crop harvest was completed before the recent flooding.

ABARES, çoğu yaz mahsulünden de yüksek verim bekliyor. Kasım-Ocak ayları arasında yaşanan yağışların toprağın nemliliğini arttırdığını açıklayan ABARES, bunun sonucunda da, son
dönemde gerçekleşen sellerde su altında kalmayan alanlarda,
ortalamanın üstünde verim bekleniyor. 2011–12 döneminde
Avustralya’nın toplam yaz üretiminin, yüzde 18 artarak 5,4 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABARES expects high yield from many summer crops. ABARES
reported that the rainfall between November and January increased the soil humidity. As a consequence, above average yields
are expected in areas not inundated by recent floods.
Total summer crop production in Australia is forecast to rise by 18
% in 2011-12 to 5.4 million tons.
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Şubat ayında bir açıklama yapan Cargill Limited, 1 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanada’daki Winnipeg East
tesisindeki üretimini durduracağını duyurdu.
Cargill’in Winnipeg East tesisi, ürün kabul alanları, kuru gübre
fabrikası ve deponun bulunduğu 8 bin tonluk bir tahıl ambarı.
Cargill’e göre tesis artık şirketin Kanada genelinde güvenli, ekonomik ve verimli tarım hizmet ağlarını işletmek için belirlediği
sıkı standartlara uymuyor. Cargill Tarım Hizmet Grubu Müdürü
Jody Magotiaux, “Tesis eskidi ve Cargill’in sıkı standartlarını karşılamak için büyük çaplı ve pahalı iyileştirmelere ihtiyacı vardı.
Winnipeg tesisi artık mevcut standartlarımızı karşılamasa da hala
değerli müşterilerimize Cargill’den bekledikleri seviyede hizmet
sunmaya devam etmekte kararlıyız.” dedi. Tesisteki üretim dursa
da Cargill’in müşterileri, mahsullere ve gübrelere erişim sağlayabilecek, Cargill’in Morris ve Elm Creek gibi önemli mekânlarına
tahıl teslim etmeye devam edebilecek ve doğrudan tarım alanlarına sunulan alternatif hizmet çözümlerinden yararlanabilecek.
Cargill Limited announced in February that it is ceasing production at its Winnipeg East facility in Canada effective as of March
1, 2012.
The Winnipeg East facility is an 8,000-tonne elevator with crop
inputs and a dry fertilizer plant and shed. According to Cargill,
the facility no longer meets the company’s stringent standards
for operating safe, cost effective and efficient farm service networks across Canada. “The facility is outdated and would have
required significant and costly upgrades to maintain Cargill’s
rigorous standards”, said Jody Magotiaux, Cargill Farm Service
Group Manager. “While the Winnipeg facility no longer meets our
current needs, we remain committed to offering our valued customers with the same level of dedicated service they have come
to expect from Cargill,” he said. Although the production will be
ceased, Cargill’s customers will have access to crop inputs and fertilizer and will be able to deliver grain to Cargill’s other Keystone
locations, such as Morris and Elm Creek, as well as utilize alternate
direct-to-farm service solutions.
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Kovalı asansör ve konveyör bileşeni tedarikçisi 4B Australia, yalnızca bir yıllık faaliyetleri sonrasında, faaliyetlerine başladığı tesislerine sığamaz duruma geldi ve Brisbane’deki Acacia Ridge’de bulunan 450 m3 hacmindeki yeni bir modern ofis/depo kompleksine
geçti. Yeni tesis, 4B Australia’nın Avustralya’daki bütün 4B ürünlerini desteklemesini sağlıyor.

After only one year in operation, bucket elevator and conveyor
component supplier 4B Australia has already outgrown the
premises that it started up in, and has relocated to a new modern 450m3 office/warehouse complex located at Acacia Ridge
in Brisbane. The new premise enables 4B Australia to now support the supply of all of the 4B products in Australia.

Şirket Müdürü Paul Dennis, bu yer değişikliğinin yerel müşteri taleplerine hızlı cevap verebilme ve stok seviyesini yüksek tutma yönündeki şirket stratejisini gözler önüne serdiğini belirtiyor ve şunları ekliyor: “Avustralya’daki ürün stokumuz, artık CC-S HDPE kovalı
asansör gamının bütün boylarını, preslenmiş çelik ve endüstriyel
Atlas AA Naylon kovalı asansör gamlarını içermektedir. Hem FRASOR hem de gıda asansörü kayışlarını, çekme dirençlerinin yanı
sıra hem metrik hem de İngiliz ölçülerinde çok farklı tarzda ve boyutta asansör cıvatalarına göre stokluyoruz.

Managing Director Paul Dennis explains how the move underlines the company’s strategy of maintaining high stock levels
to be able to respond quickly to local customer demand. “Our
product inventory in Australia now consists of the full range
of sizes in the CC-S HDPE elevator buckets range, the pressed
steel and the industrial Atlas AA Nylon elevator bucket ranges
also. We stock both FRASOR and Food Grade elevator belts in a
variety of Tensile strengths, as well as many different style/size
elevator bolts in both metric and imperial sizes.

Elektronik ürün yelpazemiz artık oldukça başarılı seviyedeki indikatörleri de içeriyor ve 4B’nin yüksek IECex sertifika standartlarına uyan ürünleri için artan ihtiyaçları desteklemek amacıyla, tüm
dünyada sunduğu bütün elektronik ürünleri stokluyoruz. Ayrıca
yerimizi değiştirdiğimizden beri müşterilerimize, birçok havalanma seçeneğine sahip zincirli konveyörler için 4B ürün gamındaki
dövme zincir ürünleri de stokumuzdan satabiliyoruz.”

Our electronics range has now also grown to include the highly
successful range of level indicators, and we now stock almost
all of the electronics that 4B offer globally to support the growing requirement for products that meet the high standards of
IECex certification. Since re-locating we can now also offer our
customers from stock, the 4B range of forged chain products
for drag conveyors with a variety of flight options.” “As a worldwide manufacturer of materials handling components, 4B has
always delivered, Technology, Innovation, Quality and Value”,
says Paul Dennis, “And now with the new 4B Australia premises
we can also offer a greater availability of inventory which supports our customers’ requirements for the highest standards of
service”.

Dennis, “Dünya çapında bir materyal taşıma bileşenleri üreticisi
olan 4B, her zaman teknoloji, yenilik, kalite ve değer üretmiştir.” diyor ve ekliyor: “Yeni 4B Australia tesisleri ile artık müşterilerimizin
ihtiyaçlarını en yüksek hizmet kalitesinde destekleyen daha geniş
bir stokumuz mevcut.”
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ABD’nin 2011 yılı un üretiminin, bir önceki yıldan yüzde 1,4 azalarak 18 milyon 676 bin ton seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
It was reported that the flour production of the USA in 2011 decreased by 1.4 percent to
18,676,000 tons compared to the previous year.
Kuzey Amerika Değirmenciler Derneği (NAMA), ABD un üretimine
ilişkin raporunu açıkladı. NAMA’nın raporuna göre; ABD’nin 2011
yılındaki buğday unu üretimi 2010 yılındaki 18.932.665 tondan
yüzde 1,4 azalarak 18.676.341 tona düştü. Bu rakam, son 5 yıllık
bazda, 2006 yılındaki 18.297.412 tonluk üretimden sonraki en düşük miktar.
Bu yılki üretim, Milling&Baking News tarafından 2011 yılının ilk
yarısında yapılan sayımda elde edilen rakamlar ile Kuzey Amerika
Değirmenciler Derneği’nin Temmuz-Aralık dönemindeki üretim
verileri dikkate alınarak hesaplandı.
Dördüncü çeyrekteki un üretimini 4.586.792 ton, 24 saatlik kapasiteyi ise 66.768 ton olarak belirleyen NAMA, 2011 yılının
dördüncü çeyreğindeki (Ekim, Kasım, Aralık) un üretimlerini
belirlemek için ABD’deki en büyük 24 buğday, durum ve çavdar
öğütme firmasına anket doldurtmak yapmak üzere Veris Consulting Inc. ile anlaştı. Bu raporda yayınlanan veriler, Veris şirketine gönüllü olarak verilen verilere dayanıyor ve bu firmaların
ABD un üretimindeki kapasite payları yüzde 95,4. Aynı metodu
NAMA’nın toplam kapasitesine uygulayan Milling & Baking News
ise, dördüncü çeyrekteki kapasiteyi 69.988 ton olarak hesapladı. Bu rakam ABD Sayım Bürosu’nun elde ettiği bir yıl önceki
70.034 tondan biraz az. Bu hesaba göre, 2011 yılının dördüncü
çeyreğinde ABD değirmenleri altı gün yüzde 89,2 kapasite ile çalıştı; bu rakam üçüncü çeyrekteki yüzde 90,1’den az fakat bir yıl
önceki % 88,1’den fazla. 2011 yılının genelindeki yıllık ortalama
öğütme oranı % 87,4 olarak gerçekleşti, bu rakam neredeyse bir
önceki yıldaki % 88’lik oran ile aynı.

North American Millers’ Association (NAMA) published its report on U.S. flour production. According to the report of NAMA,
wheat flour production of the USA decreased by 1.4 percent from
18,932,665 in 2010 to 18,676,341 tons in 2011. This is the smallest
output since 18,297,412 five years ago in 2006.
The current year production is estimated by Milling & Baking
News from preliminary Census numbers for the first half of 2011
along with North American Millers’ Association data on production in July-December.
Determining fourth-quarter flour production to be 4,586,792 tons
and 24-hour capacity to be 66,768 tons, NAMA has retained Veris
Consulting, Inc. to survey the 24 largest U.S. wheat, durum and rye
milling companies on their flour production in the fourth quarter
of 2011 (October, November, December).
Data published in this report are based on data voluntarily reported to Veris and the capacity share of these companies is given
as 95.4%. Applying the same method to NAMA’s capacity total,
Milling & Baking News estimated capacity for the 4th quarter at
69,988 tons.
This is slightly less than 70,034 tons found by the U.S. Census Department for the previous year. Based on this estimate, U.S. mills in
the fourth quarter of 2011 operated at 89.2% of six-day capacity,
down from 90.1% in the third quarter but up from 88.1% a year
ago. The annual quarterly rate of grind average for all of 2011 was
87.4%, almost the same as 88% in the previous year.
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Kansas Eyalet Üniversitesi’nin Uluslararası Tahıl Programı ve Bühler Inc. ABD, tecrübeli değirmencilere kısa eğitimler vereceğini açıkladı.
Kansas State University’s International Grains Program and Bühler Inc. in U.S. said they will
teach short courses to experienced millers.
Kansas Eyalet Üniversitesi’nin Uluslararası Tahıl Programı (IGP) ve
Bühler Inc. ABD, tecrübeli değirmencilere, değirmencilik teorisi
ile bağlantı kurmalarını ve sektördeki yenilikleri öğrenmelerini
sağlayacak kısa kurslar vereceğini açıkladı.

Kansas State University’s International Grains Program (IGP) and
Bühler Inc. in U.S. said they will host milling short courses that will
allow experienced millers an opportunity to make connections in
milling theory and learn about industry innovations.

İlk kurs 19-23 Mart tarihleri arasında İngilizce olarak düzenlenecek. İkincisi ise İspanyolca olarak 26-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Eğitimleri, Kansas Eyalet Üniversitesi değirmencilik
eğitmeni Chris Miller ve Bühler İsviçre’nin Uzwill şehrindeki eğitim merkezinde görev yapan un değirmenciliği uzmanı Ralph
Linnemann birlikte verecek. Eğitmenler, kursta hem teorik hem
de pratik değirmenciliğin üzerinde çok durulacağını, bu yüzden
katılımcıların tecrübeli değirmencilerden oluşmasının önemli olduğunu belirtiyorlar.

The first one, given in English, will be held on March 19-23. The
second one, given in Spanish, will be held on March 26-30. Chris
Miller, KSU milling instructor, and Ralph Linnemann, flour milling
expert from the Bühler training centre in Uzwil, Switzerland, will
serve as co-instructors.

Verecekleri eğitimde yeni makineler, enerji tasarrufu ve değirmencilik performansının artırılması üzerinde duracaklarını söyleyen Linnemann, “Eğitimler, değirmencilik sürecinin tamamını
kapsıyor ve değirmencilerin daha iyi karar vermesini, değirmende pratik uygulama yapmasını teşvik ediyor.” dedi. Miller ise eğitimlerle ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: “Nihai amacımız,
katılımcıların vereceğimiz bilgileri tecrübelerinin üzerine koymaları ve bilgi birimlerini, karar verme yeteneklerini güçlendirmeleridir. Bu kurs katılımcılara faydalı olacaktır çünkü zaten bildikleri
şeylerin üzerine yeni bilgiler ekleyeceklerdir. Bir süredir sektörde
var oldukları için buradaki amaç, noktaları birleştirip genel teoriyi ortaya çıkarmak olacaktır.”

Stating that the training would focuses on learning about new
machinery, energy savings and enhancing milling performance
Linneman said. “It covers the entire milling process and challenges these millers to become better decision makers and practice
practicality in the mill.”

Kursta katılımcılar, sınıf eğitimi, pratik uygulamalı eğitim ve katılımcı etkileşimi vasıtasıyla yeni bilgiler edinecekler. Linnemann’a
göre, katılımcıların çeşitliliği ve farklı ülkelerden olması, birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmalarını ve ilgi çekici tartışmaların
ortaya çıkmasına sağlayacak.

Participants will learn from classroom instruction, practical handson application and participant interaction. According to Linnemann, the diverse and international backgrounds of the participants give rise to interesting discussions that allow participants to
learn from other’s experiences.

Because the course will delve deeply into both theoretical and
practical milling, it is essential that participants be experienced
millers, the instructors said.

Miller said the following about the training: “Ultimately, the
goal is to have participants build on their past experience and
to strengthen their knowledge and decision making ability. This
course should benefit participants because it is building on what
they already know. Since they have been in the industry, the goal
is to mainly connect the dots and to tie up the overall theory.”
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Uzun zamandır büyümesini devam ettirmek amacıyla denizaşırı genişleme politikasına öncelik
veren Japon Nisshin Seifun Group Inc. grubu, yeni bir satın alma ile ABD un pazarına giriyor.
Japanese Nisshin Seifun Group Inc. (“NSGI”), which has long had the expansion of its overseas
business as a top priority in order to sustain the continued growth of the Group, enters the U.S.
flour market through a new acquisition.
Japon Nisshin Seifun Group Inc. grubu, büyümesini denizaşırı ülkelerde sürdürme politikası kapsamında, ABD’deki en büyük 9.
değirmen olan Miller Milling şirketini satın aldı.

Japanese Nisshin Seifun Group Inc., acquired Miller Milling, the
9th largest miller in the USA, within the scope of its overseas expansion policy.

ABD’nin 2011 yılı Tahıl ve Değirmencilik Raporu’na göre ABD’deki
en büyük 9. değirmen olan Miller Milling’in, ABD’nin doğusunda
ve batısındaki büyük un/irmik tüketim bölgelerinde, stratejik olarak konumlandırılmış iki durum buğdayı değirmeni bulunuyor.

Miller Milling Company, which is ranked 9th largest miller in the
U.S. according to Grain & Milling Annual 2011, owns two durum
wheat milling facilities strategically located in areas close to large
flour/semolina consumption regions in the Eastern and Western
United States.

Miller Milling şirketinin satın alınması, NSGI’ya durum irmiği,
unlu mamul unu ve tortilla unu ürünleri üreten Miller Milling’in
çok köklü ve teknik becerilerinden yararlanma fırsatı sağlayacak.
NSGI, grup organizasyonunun bir parçası olarak Miller Milling
şirketinin mevcut faaliyetlerini yeni pazarlara taşıyarak ABD’deki
varlığını büyütmek istiyor.
Bu amaç doğrultusunda NSGI, grubun yüksek ürün geliştirme
kapasitesinden, tekniklerinden ve becerilerinden yararlanarak
standart kalitede buğday unu üretecek.
Miller Milling’in satın alınması NSGI’nın Kuzey Amerika pazarına
girmek için ilk girişimi değil. Grup, Kanada’nın British Columbia
eyaletinde buğday unu ve hazır karışım üreticisi olan Rogers Foods Ltd. iştiraki aracılığıyla Kuzey Amerika pazarına zaten girmişti. NSGI, Miller Milling şirketini satın almasının, ABD pazarındaki
varlığını artırmak için hem Rogers Foods ile hem de diğer grup
şirketleriyle sinerji oluşturacağından emin.

The acquisition of Miller Milling Company will enable NSGI to take
advantage of the highly experienced and technical capabilities of
Miller Milling that operates its core business centred on durum
semolina, bakery flour and tortilla flour products. NSGI plans to
further expand its presence in the U.S. by expanding Miller Milling
Company’s existing operations as a part of the Group organization into new markets. In line with this goal, NSGI will utilize the
Group’s outstanding product development, techniques and capabilities to supply standard quality wheat flour. The acquisition of
Miller Milling is not NSGI’s first attempt to enter the North American market. The Group had already entered the North American
market in the form of its subsidiary, Rogers Foods Ltd., a wheatflour and prepared mix manufacturer in British Columbia, Canada.
NSGI is confident that its acquisition of Miller Milling Company
will realize synergies both with Rogers Foods and the other Group
companies that will help accelerate the expansion of its presence
in the U.S. market.
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Dünyanın önde gelen entegre tedarik zinciri yöneticilerinden biri olan Olam International
Limited, Batı Afrika ülkesi Gana’da kurduğu buğday değirmenini hizmete açtı.
Olam International Limited, a leading global integrated supply chain manager, commissioned its
wheat milling facility in the West African country Ghana.
Dünyanın önde gelen entegre tedarik zinciri yöneticilerinden biri
olan, tarımsal ürün ve gıda maddeleri işleme şirketi Olam International Limited, 24 Şubat’ta Batı Afrika ülkesi Gana’da kurduğu
buğday değirmenini hizmete açtığını duyurdu.

Olam International Limited, a leading global integrated supply
chain manager and processor of agricultural products and food
ingredients, unveiled on February, 24 that it put into service its
wheat milling facility in the West Africa country Ghana.

Son teknolojilerle kurulan tesisin açılışında konuşan Olam
International’ın CEO’su Sunny Verghese, şunları dile getirdi:
“Bugün, Sahra Altı Afrika’sında lider bir buğday değirmencisi
olma hedefimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü Batı
Afrika’daki genişlememizi, Gana’daki orta ölçekli tahıl tedarik
zincirine dek uzattık. Bu yatırım, hem kıtadaki artan unlu mamul talebinden faydalanarak karşılıklı değerlerimizi su yüzüne
çıkarmamızı hem de ülke insanları ve hükümeti ile uzun süreli
ortaklığımızı büyütmemizi sağlayacak. Sayın Devlet Başkanı
John Evans Atta Mills’e bugün bu tesisi resmi olarak açtığı için
minnettarız.”

Sunny Verghese, Chief Executive Officer of Olam International,
gave a speech at the opening of the state-of-the-art facility and
said: “Today marks a milestone in our goal to become a major
wheat miller in Sub-Saharan Africa as we consolidate our West
Africa expansion into the midmarket grain supply chain here in
Ghana. This investment will enable us to unlock mutual value by
capitalizing on the increasing demand for flour-based products
here on the continent whilst extending our lasting partnership
with the people and the government of the country. We are
grateful to His Excellency President John Evans Atta Mills for officially opening this facility today.”

Verghese, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni buğday öğütme tesisinin Gana’nın gıda güvenliği planlarına katkıda bulunacağına,
istihdam yaratacağına, vergi ve harçlar vasıtasıyla hükümet için
yılda en az 20 milyon Gana Sedisi (12 milyon ABD Doları) gelir sağlayacağına inanıyoruz.”

Verghese added: “We believe this new wheat milling facility will
contribute significantly to Ghana’s food security plans, create
employment and generate no less than 20 million Ghana Cedis
(US$12 million) every year as government revenue through taxes
and duties.”
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Gana’nın Tema şehrindeki buğday öğütme tesisinin açılışına
katılan ve açılış konuşması yapan Başkan Profesör John Evans
Atta Mills ise şunları söyledi: “Olam’ın Gana ekonomisinin güçlenmesi, tarımsal faaliyetlerimizin gelişmesini sağlamak adına
gösterdiği derin çaba ve bağlılık övgüyü hak ediyor. Bu buğday
öğütme tesisinin hizmete sokulması, Gana ekonomisine yatırım
yapmak isteyen diğer şirketlere olumlu sinyaller verecektir.

Attending and presenting the opening speech at the inauguration
of the wheat milling facility in Tema, Ghana, President H. E. Professor John Evans Atta Mills said: “Olam’s deep involvement and
commitment to seeing our agriculture grow for the strengthening
of the Ghanaian economy is commendable. Clearly, the commissioning of this wheat mill facility will send positive signals to other
companies which want to invest in the Ghanaian economy.

Bu sinyal tabii ki bizim hazırladığımız elverişli ortamla birleşiyor.
Bu ortam yatırımcıların yatırımlarından yüksek kazanç elde etmesini sağlayacaktır. Endüstriyel büyüme için bu müsait ortamı
devam ettireceğimiz konusunda Olam’ı temin etmek istiyorum.
Bu önemli günde, bu başarıdan dolayı Olam yönetimine hükümetimizin tebriklerini sunmaktan son derece memnunum. Bu
şirketin ve bu tesise katkıda bulunanların büyük başarılar elde
etmelerini temenni ediyorum.”

It’s a signal that indeed we have provided an enabling environment; the kind of environment which will ensure that investors
get good returns on their investments. I want to assure Olam
that we will continue to maintain this conducive environment
for industrial growth. On this occasion I think it is only fitting and
proper to convey to the management of Olam, the government’s
congratulations on this achievement. May this company grow
from strength to strength and may all who patronize the facility.”

Olam International, Gana’daki bu prestijli projeyi yürütmek üzere,
anahtar teslim tahıl işleme sistemleri konusunda önde gelen şirketlerden biri olan Alapala Machine Industry and Trade Inc. ile bir
sözleşme yaptı. Sözleşme; 24 saatte 500 ton buğday kapasitesine
sahip modern un değirmeninin tamamlanmış şekilde teslimini ve

Alapala Machine Industry and Trade Inc. which is one of the leading companies in the turn-key grain processing systems, was contracted with OLAM International to carry out this prestigious project. The contract involved the complete supply of state of the art
flour mill, with a capacity 500 tons per 24 hours of wheat and its
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mühendislik işlerini, değirmen için mühendislik aşaması önceden
gerçekleştirilmiş çelik binayı ve 40.000 ton buğday kapasitesine
sahip depolama ambarını kapsıyordu.
Projenin tümü, yapı temellerinin tamamlanmasından itibaren 8 ay
gibi rekor bir sürede tamamlandı ve teslim edildi. Bu yeni buğday
öğütme tesisi, 55 milyon Dolar maliyeti ile Olam’ın Gana’daki uzun
vadeli stratejisine bir sıçrama tahtası rolü üstlenecek. Hali hazırda 500 kişiye istihdam sağlayan Olam Gana’nın çalışan sayısının,
100’ü bu yeni buğday tesisinde olmak üzere önümüzdeki 3 yıl
içinde yaklaşık 1.500’e çıkması bekleniyor. Tesisin üretim kapasitesi yıllık 115.000 metrik ton un.
Alapala da, başarıdan başarıya koşan Olam ile iş birliği yapmaktan
büyük bir gurur duyduğunu açıkladı.

engineering, pre-engineered steel building for the mill and storage silos with a capacity of 40, 000 tons of wheat.
The whole project was completed and handed over in a record
time of 8 months from the date of the completion of the building
foundations. The new wheat milling facility is a stepping stone to
Olam’s long-term strategy in Ghana, at a cost of $55 million. Olam
Ghana employs over 500 people, increasing to nearly 1,500 in the
next 3 years, of which 100 will be employed at the new wheat
facility. The production capacity of the plant is 115,000 metric
tonnes of flour production per annum.
Alapala is proud of this association with Olam which will grow
from success to success.

Endüstriyel elektronik sektörünün lider markalarından Esit, yurt
içindeki şube ağına bir yenisini ekledi. 2 Mart’ta Adana Bölge
Müdürlüğü’nün açılışını gerçekleştiren Esit Elektronik, böylece
Türkiye’deki bölge müdürlüğü sayısını 3’e çıkardı.

Esit, a leading brand in the industrial electronics sector, added
another branch to its domestic network. Esit Electronic opened
Adana District Office on 2 March, increasing the number of its district offices to 3 in Turkey.

Esit Elektronik Bölge Müdürlüğü’nün açılışı, Adana Valisi Hüseyin
Avni Coş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alper Akınoğlu, Adana Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kazım Barışık’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. Çok sayıda davetli ve basın mensubunun da bulunduğu açılış töreni sonrasında, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş,
Esit ürünlerini tek tek inceleyerek, yerli imalatın Türkiye için çok
önemli bir husus olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Esit Elektronik’in halihazırda İstanbul ve Adapazarı-Hendek’te iki
fabrikası, Ankara ve İzmir’de ise iki Bölge Müdürlüğü bulunuyor.
Yeni açılan Adana Bölge Müdürlüğü ile de firmanın bölge müdürlüğü sayısı 3’e ulaştı.

Adana Governor Avni Coş, Adana Metropolitan Mayor Zihni
Aldırmaz, Çukurova University Rector Prof.Dr. Alper Akınoğlu,
and Kazım Barışık, the Chairman of Adana Union of Chamber of
Merchants and Craftsmen, attended the opening of the District
Office of Esit Electronic. Many guests and members of the pres
attended the opening ceremony. Adana governor Hüseyin Coş
examined Esit products one by one at the end of the ceremony
and said that domestic production was very important for Turkey
and it should be supported. Esit Electronic has two plants in Istanbul and Adapazarı-Hendek and two district offices in Ankara and
Izmir. The number of the district offices increased to three with
Adana District Office.
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Değirmencilikteki en önemli ve tartışmalı konularından olan randıman ve un kalitesi, bir un işleme tesisinin verimliliğinin ana göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak çeşitli
nedenlerle un fabrikaları, istenen randıman ve un kalitesinde üretim yapamamaktadır. Sektörün
önde gelen teknoloji firmalarının yetkilileri, bu sorunun nedenlerini ve çözümlerini dergimiz için
değerlendirdi.
Yield and flour quality, which are the most important and controversial issues in the milling industry, are considered to be among the main indicators of the productivity of a flour processing facility.
But flour plants cannot realize production at the desired yield and flour quality for various reasons.
Officials of leading technology companies in the sector evaluated the reasons and solutions of this
problem for our magazine.
Randıman, ayarlanmış un verimi düzeyi olarak tanımlanmakta ve
unun kalitesini ifade etmektedir. Randıman ölçüsü olarak da genellikle unun kül miktarı ele alınmaktadır. Teorik olarak yüzde 85
randımanla yüzde 0.5 küllü un elde edilebileceği belirtilse de bu
pratikte imkansız olarak değerlendirmektedir. Günümüzde uygulanan teknolojiye göre yüzde 0.5 küllü un, ancak yüzde 60 ile
yüzde 78 randıman aralığında elde edilebilmektedir. Değirmencilikteki en önemli ve tartışmaları konularından olan randıman ve
un kalitesi konusunu sektörün önde gelen teknoloji firmalarından
İmaş ve Uğur Makine’nin yetkilileriyle görüştük.
Bu iki firma gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslimi un fabrikası kurulumlarına imza atan ve bu
alanda başarılı kabul edilen firmalar arasında. Dergimizin randıman ve un kalitesi konusuyla ilgili sorularını İmaş Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Özdemir ve Uğur Makine CEO’su Okçul Barlık
yanıtladılar.

Yield is defined as the adjusted flour efficiency level and implies
the quality of the flour. Generally the ash content of flour is used
as the yield measurement. Although it is maintained that theoretically flour with 0.5 percent ash content can be produced at
85 percent yield, this is considered to be impossible in practice.
Flour with 0.5 percent ash can be obtained in the 60 - 70 percent
yield range based on the applied technology. We discussed the
issue of yield and flour quality, which is one of the most important
and controversial issues in the milling industry, with the officials
of İmaş and Uğur Makine, leading technology companies in the
sector.
These two companies build turn key flour plants in Turkey and
many other countries and are considered to be successful in this
area. İmaş Asistant General Manager Musfata Özdemir and Okçul
Barlık, CEO of Uğur Makine, answered our questions about yield
and flour quality.

VERİMLİ BİR DEĞİRMENDE RANDIMAN
YIELD AT A PRODUCTIVE MILL
Hangi randıman aralığında, ne düzeyde bir un kalitesi elde edilir ve bir değirmenin verimli olarak kabul edilebilmesi için minimum randıman aralığı ve un kalitesi ne olmalıdır?
What flour quality level can be achieved at which yield range, what must the minimum yield range and flour
quality be so that a mill can be regarded as productive?

Yüksek randıman elde etmek için 5 önemli kriterin üzerine hassasiyetle eğilmek gerekir. Bunları;
1. Buğdayın yüksek hektolitre ağırlığında (bin dane ağırlığı) olması,
2. Tanenin temiz ve arzu edilen çıktıya uygun cins ve fiziksel özelliklere sahip olması,
3. Arzu edilen ürünü elde edecek doğru diyagramın uygulanması,
4. Üstün teknolojiye sahip kaliteli ekipman kullanımı,
5. Öğütme işlemlerinin yetişmiş bir eleman tarafından etkin bir

5 important criteria must be attached particular importance in order to get high yield: These criteria can be listed as follows:
1. The hectolitre range of the wheat (a thousand grain weight)
should be high,
2. Grains should be clean, of the type and physical properties in
line with the desired output,
3. The right diagram enabling the production of the desired product should be implemented,
4. High technology and quality equipment should be used,
5. Grinding processes should be performed efficiently by quali-
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şekilde kontrolü olarak uygulanmasını sıralayabiliriz. % 0,5 külde
B1 giriş miktarına göre 68-72 aralığında randıman elde edilebilir. Ülkemiz ortalamalarına göre tip 550 un için 70 üzeri randıman kabul
edilebilir bir değerdir. Tip 650’de 76-78 aralığında un elde edilebilir.

fied personnel. At 0.5 % ash content, a yield range of 68-72 can be
achieved according to B1 input amount. According to national average values, 70 and higher yield is acceptable for type 550 flour.
In type 650, flour can be produced in 76-78 range.

Randıman aralığı ile un kalitesinin ana belirleyicisi, un fabrikasında öğütülecek buğdayın kalitesidir. Un kalitesi ve randıman için
buğdayı iyi bilmek gerekir. Buğday seçiminde, ne tip un üretileceği çok önemlidir. Yanlış seçim randıman ve un kalitesini % 100
etkilemektedir.

The main determinant of yield range and flour quality is the quality of the wheat that will be ground at the flour plant. Wheat must
be known well for flour quality and yield. The type of the flour
to be produced is highly important while selecting the wheat.
Wrong choice affects yield and flour quality by 100 %.

Buğday kalitesini belirleyen analizler:
Fiziksel analiz: Hasta tane, sağlıklı tane, kırık tane, test ağırlığı, yabancı madde, diğer hububattır.
Ayrıca;
• Nem 		
• Glüten
• Sedimantasyon
• İndeks		
• Düşme Sayısı
• Protein
• 1000 tane ağırlığı vb. testler buğday kalitesini
• Hektolitre
belirler.

Analyses for determining the wheat quality:
Physical analysis: Diseased grain, healthy grain, cracked grain, test
range, foreign substance, other cereals.
In addition tests such as;
• Humidity
• Gluten
• Index 		
• Sedimentation
• Falling Number • Protein
• 1000 grain weight tests etc. determine the
• Hectoliter
wheat quality.

Buğday seçiminden sonra un kalitesini belirleyen testler:
• Renk		
• Koku
• Nem 		
• Yabancı Madde
• İndeks
• Glüten		
• Elek Altı
• Sedimantasyon
• Su kaldırma Oranı vs..
• Kül		

The factor determining the flour quality after the wheat is selected:
• Colour 		
• Odour
• Humidity
• Foreign Substance
• Gluten 		
• Index
• Undersize grain • Sedimentation
• Ash		
• Water Lifting Ratio etc.

Kullanım alanına göre buğdayı üç ana gruba ayırabiliriz. Bunlar;
• Orta, sert, kırmızı - beyaz kış buğdayı: Özellikle ekmek ve genel
amaçlı kullanım,
• Yumuşak kırmızı-beyaz buğday: Kek, kraker, kurabiye ve hamur
işleri için,
• Durum buğdayı: Şehriye, makarna çeşitleri ve irmik için tercih
edilen buğday çeşitleridir.

Wheat can be divided into three main groups by area of use. These
are;
• Medium, hard, red – white winter wheat: Especially for bread and
general use,
• Soft red – white wheat: For cake, cracker, cookie and pastry,
• Durum wheat: For vermicelli, pasta varieties and semolina.

MAKSİMUM RANDIMAN ARALIĞI
MAXIMUM YIELD RANGE
Bazı kaynaklarda teorik olarak % 85 randımanla % 0.5 küllü un elde etmenin mümkün olduğu belirtilmektedir
ancak pratikte bu pek mümkün olamamaktadır. Bunun nedenini nasıl açıklarsınız? Bir değirmende ulaşılabilecek maksimum randıman aralığı nedir?
Some sources state that it is theoretically possible to produce flour with 0.5 % ash content at 85 % yield but this
is not possible in practice. How can you explain this? What is the maximum yield range that can be achieved at
a mill?
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Teorik olarak buğday tanesinin un olarak öğütülen kısmı endospermdir ve her buğday tanesinde % 83 oranında endosperm bulunur. Fakat kaliteli un ve kabul edilebilir kül oranı elde edebilmek
için randıman oranı genellikle % 72 ile % 78 aralığında değişmektedir. % 85 randıman ile % 0,5 kül elde etmek imkansızdır.

Theoretically, the part of wheat grain ground as flour is endosperm and every whet grain contains 83 % endosperm. But the
yield range for achieving quality flour and acceptable ash content
varies from 72% to 78% in general. It is impossible to achieve 0.5
% ash at 85 % yield.

Her ne kadar teorik olarak % 0.5 küllü, 82-85 randımanlı un
elde etmek mümkün görünse de pratikte elde edememenin
nedeni tanenin morfolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Kepek – unsu endosperm ayrışımının tam olarak gerçekleşmemesi ana nedendir. Kepeğin kabuk tabakasında % 3-4, aleuron
tabakasında % 8-9 kül vardır. Kullandığınız mekanik ve proses
teknolojilerinin üstünlüğüne bağlı olarak una geçen, bulaşan
kül miktarı değişir.

The reason why it is not possible in practice to produce flour with
0.5 % ash at 82-85 yield although it seems possible in theory is a
result of the morphological structure of the grain. The main reason is that the brand—mealy endosperm separation cannot be
realized completely. The shell layer of bran contains 3-4 % ash and
the aleuronic layer contains 8-9 % ash. The ash amount that transferred to the flour changes depending on the superiority of the
mechanical and process technologies we use.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMINDA EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜNÜN YERİ
THE ROLE OF EDUCATION FOR USING THE TECHNOLOGY CORRECTLY
Yüksek randıman ve un kalitesi için doğru ve uygun teknolojiler kullanılmasına rağmen, zaman zaman işletmeler
istenen verimi yakalayamamaktadır. Bu noktada eğitimli personelin rolü nedir? Türkiye’de ve dünyada değirmencilik sektörünün eğitimli personel konusundaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Although right and suitable technologies are used for high yield and flour quality, enterprises cannot achieve
the desired yield from time to time. What is the role of trained personnel at this point? How do you evaluate the
state of the milling industry in Turkey and in the world in terms of trained personnel?

İlk soruda belirttiğim maddeler evrenseldir. Eğer istenilen randıman yakalanamıyorsa bu maddelerden biri veya birkaçı eksiktir.
Bunun için konu bir bilim dalı titizliğinde ele alınıp, doğru bilgiye
ulaşmak gerekir.
Mekanik, biyolojik ve proses teknolojileri ile ilgili bilgi ve tecrübeye ulaşmak ve ortamını sağlayarak bunu uygulamak önemlidir. Bu
bakımdan bilgili ve tecrübeli elemanlara ve ilgili müteşebbislere
de ihtiyaç vardır. Eğitim ve yetişmiş eleman problemi çok disiplinli
olarak ele alınmalıdır. Dünya değirmenciliğinin bu hususta üniversite ve özel teşebbüs destekli önemli eğitim ve öğretim kaynakları
mevcuttur.
Dış ülke kaynaklı üniversite ve özel sektör destekli uygulamalı eğitimler, sektörün en çok tercih ettiği yöntem olarak görünmektedir.
Türkiye’de birkaç değirmencilik programı açılmasına rağmen yürütülememiş, kapanmışlardır.
Gençlerden ilgili bölümlere yeterli talep oluşturulamaması ve bu
mesleğin yeterince izah edilememesi gibi yanlışlar kapanmalara
neden olmuştur. Üniversal eğitimi YÖK engellemiş, un sanayicileri
bu güne kadar olumlu bir adım atamamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de
yeterince eğitim almış personel açığı olduğu söylenebilir. TUSAF’ın
bu açığı kapatma adına yapmış olduğu girişimleri dikkatle takip
etmekle birlikte, Üniversite – Sanayici işbirliği ile gençlerin uygula-

The guidelines I gave for the first question are universal. If the desired yield cannot be achieved, this means one or several of these
guidelines are missing. The matter should be dealt gingerly like in
scientific branches and the correct information should be found. It
is important to obtain the information and experience related to
mechanical, biological and process technologies, to provide the required environment and implement them. For this, informed and
experienced staff as well as interested entrepreneurs is needed.
The issues of training and qualified personnel must be handled
in a much disciplined manner. The world milling industry has
education and training resources supported by universities and
the private sector. Foreign-based applied trainings supported by
universities and the private sector are the most preferred method
in the sector. A few milling programs were opened in Turkey but
they had to be closed down. The wrong practices such as failing to form enough demand from young people and to explain
this profession properly led to the closing of such programs. Universal training was blocked by the Higher Education Council and
flour industrialists have not taken any positive steps so far. As a
result, we can say that there is a deficit of duly trained personnel in Turkey.I would like to point out again that it is important to
carefully follow the attempts of TUSAF (Turkish Flour Industrialists’
Federation) aimed at closing this deficit. Furthermore, young people should be led towards application under the cooperation of
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maya yönlendirilmesinin ve mesleğin cazipleştirilerek tercih edilir
hale gelmesinin önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim.

universities and industrialists and this profession should be made
attractive and preferable.

Uğur Makine CEO’su Okçul Barlık: Eğitimli ve tecrübeli personelin
fabrika verimliliğinde etkisi çok yüksektir. Daha önceki sorunun
yanıtında da belirttiğimiz üretim sürecindeki personelin, buğday
kalitesi ile un kalitesi arasındaki ilişkiyi iyi analiz edip, buğdayın
un olana kadar geçirdiği tüm aşamalarda fabrikadaki makinelerin
ve ekipmanların ayarlarını yapabilecek kapasitede olması gerekir.

Trained and experienced personnel have great effect on plant
productivity. As we stated in answer to the previous question, the
personnel in the production process should be capable of analyzing well the relation between wheat quality and flour quality as
well as adjusting the machines and equipment at the plant in all
stages undergone by wheat until it becomes flour.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
POINTS TO PAY ATTENTION
Bir değirmenden daha yüksek randımanla daha kaliteli un üretebilmek için değirmencilerin dikkat etmesi gereken diğer noktalar nelerdir?
What are the other points to which millers should pay attention in order to produce higher quality flour at
higher yield at a mill?

U: Doğru buğday, doğru makine parkuru, tecrübeli ve eğitimli personel en önemli noktalardır. Değirmencilerin dikkat etmesi gerekenleri daha açıklamalı olarak şöyle de sıralayabiliriz;
1. Buğdayın iyi tanınması,
2. Eğitimli ve tecrübeli personel çalıştırılması,
3. Un fabrikası için gerekli makinelerin satın alınması aşamasında,
konusunda uzmanlaşmış firmalar ile işbirliği yapılması,
4. Değirmen makineleri üreticilerinden randıman, kapasite ve
uzun ömürlülük açısından en iyi çözümü sunabilecek olanlarla
çalışması. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak çalışıldığında
randıman ve üretim kalitesi de artacaktır.

U : Right wheat, right machinery, experienced and trained personnel are the most important elements. The points to be considered
by millers can be listed in detail as follows;
1. Knowing wheat well,
2. Employing trained and experienced personnel,
3. Working with specialized companies while purchasing the machinery required for the flour plant,
4. Working with milling machine producers that can offer the best
solutions in terms of yield, capacity and long service life
When all these points are taken followed, yield and product quality will increase.

Yine ilk soruda özetle belirtmiş olduğum 5 ana madde dikkate
alınarak kısa kurslar, ön lisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans düze-

The five main guidelines I sated in answer to the first question
must be taken into account and education opportunities must be
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yinde eğitim imkânları sağlanmalı, sektöre hizmet eden elemanlar
bilinçlendirilmeli ve her bir değirmen uygulamalı birer okul gibi
kullanılmalıdır. Bu eğitimleri hem değirmen tesislerini üretenler ve
hem de değirmen işletenler almalıdır.

provided in by means of short courses, associate degree, undergraduate and non-thesis master’s degree programs, awareness
should be raised in personnel working in the sector and each mill
should be used as an applied school. These trainings must be received by both milling plant producers and mill operators.

RANDIMANIN EKONOMİK DEĞERİ
ECONOMIC VALUE OD YIELD
Randımanın ekonomik değeri, yani düşük randımanla çalışan bir değirmenin neden olduğu ekonomik kayıplar
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
What can you say about the economic value of yield, i.e. the economic loss caused by a mill operating at low
yield?

Bu durum, değirmencilikte öğütme kalitesi, öğütme envanteri ve öğütme değeri tabirleri ile açıklanır. Envanterde ne kadar
fazla miktarda düşük küllü beyaz un verimi alınırsa, ekonomik
kazanım o kadar yüksek olur. Öğütmede yan ürünlerin miktarca
azaltılıp birinci una kazandırılması, öğütme değerini ve karlılığı
önemli düzeyde artıracaktır. Örneğin, kepeğe % 1’lik bir un kaçağının, 100 ton kapasiteli bir değirmene günlük maliyeti yaklaşık
400 TL’dir.

In the milling, this is explained with “grinding quality”, “grinding
inventory” and “grinding values” terms. The more white flour with
low ash content is produced in the inventory the higher the economic profit will be. Decreasing the amount of side products in
the grinding stage and adding them to the first grade flour will
increase the grinding value and profitability to a great extent. For
instance, 1 % daily flour leakage to bran costs 400 TL for a mill with
a capacity of 100 tons.

İlk önce randımanın hangi nedenlerden düşük olduğu konusu
tespit edilmelidir. Yukarda değirmencilerin dikkat etmesi gereken
noktaları sıralamıştık. Bu noktalardan 4.sünde sözü geçen üç ana
husus da (randıman, kapasite ve uzun ömürlülük) göz önünde bulundurulur ise çözümleme çok kolay olacaktır.

First, the reasons of the low yield should be determined. I just listed the points that should be paid attention by millers. The solution will be easier if the three main aspects stated in the 4th point
(yield, capacity and long service life) are taken into account.

ÖĞÜTME KALİTESİ VE ÖĞÜTME DEĞERİ
GRINDING QUALITY AND VALUE
Öğütme kalitesi ve öğütme değeri nedir, açıklar mısınız?
Can you explain what grinding quality and grinding value mean?

Öğütme kalitesi; en düşük enerji sarfiyatı ile en yüksek miktarda,
paritesi en yüksek unun elde edilebilirliğini ifade eder. İlk madde
de verilen başlıkların tek tek dikkate alınarak öğütme kalitesinin
yükseltilmesi, hem işletmelerimizin hem de ülkemizin menfaatinedir. Unutmayalım, değirmencilerimizin yalnız randıman ve un
kalitesini değil, enerji sarfiyatını da dikkate almaları gerekir.
Öğütme değeri: Öğütme değerini kabaca, öğütme ürünlerinin
un bazındaki parasal karşılığı olarak açıklayabiliriz. Bu değerin
yüksek olması istenir. Elde edilen öğütme ürünlerinin parasal
kaşığının, kilogram kirli buğdaya göre sağladığı katma değerin
% miktarı, öğütme envanteri ve öğütme kalitesinin yüksekliğini
ifade eder.

Grinding quality means the ability to produce the highest amount
of flour with the highest parity and minimum energy consumption. It will be for the benefit of both enterprises and of the country to take into account the headlines given in the first point and
to increase the grinding quality. Remember that millers should
take into account not only the yield and flour quality but also energy consumption.
Grinding value: Grinding value can be defined as the monetary
equivalent of grinding products on flour basis. This value must be
high. The percentage of the added value of the monetary equivalent of the grinding products in proportion to dirty wheat/kg indicates the level of the grinding inventory and grinding quality.
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İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen IPACK IMA Fuarı’na katılan Parantez Group, birebir ziyaretçi görüşmeleriyle hem IDMA Fuarı’nın hem de Değirmenci Dergisi, Değirmencinin El Kitabı ve
Ekmek, Bisküvi ve Makarna Sektörü İhtisas Dergisi BBM’in tanıtımını yaptı.
Parantez Group attended IPACK IMA Fair held in Milan, Italy and promoted through one on one visits the IDMA Exhibition, Millers Magazine, Miller’s Handbook and Bread, Biscuits and Pasta Sector
Specialization Magazine.
IPACK-IMA Fuarı, 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde yapıldı. Fuara Türkiye’den katılan Parantez Group,
birebir ziyaretçi görüşmeleriyle hem 2013’te 5.si düzenlenecek
Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA’nın hem
de Değirmenci Dergisi, Değirmencinin El Kitabı ve Ekmek, Bisküvi
ve Makarna Sektörü İhtisas Dergisi BBM’in tanıtımlarını yaptı. Katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz dergi dağıtımı gerçekleştiren
Parantez Group’un, ilk sayısını yayınladığı BBM Dergisi, ilk kez
görücüye çıktığı IPACK IMA Fuarı’nda ziyaretçi ve katılımcılardan
yoğun ilgi gördü.

IPACK-IMA Exhibition was held from February 28 until March 3 in
Milan, Italy. Attending the exhibition from Turkey, Parantez Group
promoted through one on one meetings the 5th International
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed Milling Machinery and
Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition that will be held in
2013 as well as the Millers Magazine, Miller’s Handbook, and Bread,
Biscuits and Pasta Sector Specialization Magazine. BBM Magazine,
whose first issue was published by Parantez Group which handed
out free magazines to participants and visitors, drew intense attention from visitors and participants of IPACK IMA Exhibition.

It has been reported that over 54 thousand people visited the exAğırlıkla gıda işleme, paketleme ve taşıma sistemlerinin sergilen- hibition where mostly food processing, packing and carrying sysdiği fuara, 54 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği açıklandı. Gelen tems were exhibited. It is reported that 25 percent of the visitors
ziyaretçilerin yüzde 25’inin İtalya dışından, özellikle de Asya, Afrika were outside Italy, especially from Asia, Africa and America.
ve Amerika’dan olduğu belirtiliyor.
Guido Corbella, the CEO of IPACK IMA which hosted 1,300 firms in
Fieramilano fuar alanında 1.300 firmayı ağırlayan IPACK IMA’nın Fieramilano exhibition venue, says that the attendance was high
CEO’su Guido Corbella, katılımın yüksek olduğunu belirtiyor ve and adds that the exhibition exceeded the expectations in terms
fuarın uluslararası ziyaretçi katılımı açısından beklentileri aştığını of international visitor attendance.
ekliyor.
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Geride bıraktığımız 2011 yılının beklentilerini karşılamadığını söyleyen Unormak Değirmen Makineleri Genel Müdürü Mustafa Oral, 2012 yılından umutlu olduklarını ve hedeflerinin günlük 8 bin
ton un üretimi olduğunu vurguladı.
Mustafa Oral, the General Manager of Unormak Milling Machines, said that 2011 did not live up
to their expectations but they were hopeful about 2012 and aimed to produce 8 thousand tons of
flour per day.
Yurt içinde ve yurt dışında kurduğu tesislerle adından sıkça söz
ettiren firmalardan biri olan Unormak Değirmen Makineleri’nin
Genel Müdürü Mustafa Oral, firmalarının 2012 yılıyla ilgili hedeflerini dergimize açıkladı.

Mustafa Oral, the General Manager of Unormak Milling Machines
which has its name rather frequently mentioned thanks to its facilities at home and abroad, told our magazine about their aims
in 2012.

2010 yılında vergi rekortmeni olmalarına ve ihracatta altın madalya almalarına rağmen 2011 yılının firmaları açısından beklentileri karşılayan bir yıl olmadığını söyleyen Oral, 2012 yılından ise
çok umutlu olduklarını ve hedeflerinin 2012’de günlük 8 bin ton
(8.000 ton/24s) un üretimi olduğunu vurguladı.

Stating that 2011 did not live up to the expectations of their company whereas they had become the tax champion and won a
golden medal in export in 2010, Oral pointed out that they were
very hopeful about 2012 and aimed to produce 8 thousand tons
of flour per day.

“ARAP BAHARI” SEKTÖRDE KIŞ ETKİSİ YARATTI

THE “ARAB SPRING” HAD A WINTER
EFFECT ON THE SECTOR

Geride bıraktığımız yılın bir kriz havası içerisinde geçtiğini ve özellikle “Arap Baharı” olarak nitelendiren sürecin kendilerini son derece etkilediğini ifade eden Genel Müdür Oral, 2011 değerlendirmesinde şunlara vurguda bulundu: “Geride bıraktığımız 2011 yılının
bizim açımızdan çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bir kriz havası esti ve bu kriz havasından etkilenen sektörler oldu. Biz de sektör
olarak maalesef bu kriz dalgasının etkisi altına girdik.
Ortadoğu, 2011 yılında yeni bir kabuk arayışı içine girdi ve bu arayış “Arap Baharı” olarak adlandırıldı. Nihayetinde bir bahar havası

Stating that a crisis atmosphere was dominant the previous year
and especially the “Arab Spring” affected them very much, General
Manager Oral said evaluated 2011 as follows: “We cannot say 2011
was very pleasant for us. A crisis atmosphere was prevailing and
it impacted some sectors. Unfortunately, our sector was also affected by the crisis.
The Middle East started to look for a change in 2011 and this pursuit was called the “Arab Spring”. It is inevitable that finally there
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yaşanacağı kaçınılmaz, onda kimsenin şüphesi yok. Ancak bildiğiniz gibi bahar ayları, kış ayları yaşandıktan sonra gelir. Netice
olarak kış ayları sert geçer ve öyle de oldu. Pazar payları, yaşanan
krizin etkisi ile giderek azaldı. 2011 senesini baz alarak konuşacak
olursak, bu krizden etkilendiğimizi söyleyebiliriz.”

will be a spring atmosphere; that is for sure. But as you know,
spring comes only after the winter. Winter is always cold, which
was the case on this matter. Market shares gradually decreased
due to the crisis. Considering 2011, we can say that we were affected by the crisis.”

“2012 BİZİM İÇİN BİR SIÇRAMA YILI OLACAK”

“2012 WILL BE A LEAP FOR US”

“2012 senesi için çok umutluyuz.” diyen Mustafa Oral, firmalarının
2012 yılıyla ilgili hedeflerini ise şöyle açıklıyor: “2012 yılında üretmiş olduğumuz plan ve projelerimizi yavaş yavaş sahaya uygun
hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu projeler sayesinde de atağa geçmek istiyoruz. Şu anda devam eden AR-Ge projelerimiz var. En son
teknolojiyle makine ve ekipmanlarımızı modern hale getirmeye
çalışıyoruz. 2012 yılının bizim için bir sıçrama yılı olacağı kanaatindeyim.”

Mustfa Oral said “We are very hopeful about 2012” and explained
the 2012 aims of the company as follows: “We intend to make our
plans and projects gradually ready for field application in 2012.
We want to go on attack with these projects. We have ongoing
R&D projects. We are trying to modernize our machinery and
equipment using the latest technology. I believe that 2012 will be
a leap for us.”

“OUR FLOUR AND SEMOLINA FACTORIES ARE ENOUGH
IN NUMBER AND CAPACITY TO EXPAND ABROAD”
In answer to our question if they aimed to enter new markets in
2012, Mustafa Oral said “Every company dreams of expanding
to new markets and forming new fields there” and added: “We
want to open up to new fields and increase our market share too.
Considering the position we have reached, I can see that it is possible. That is because Unormak Değirmen has reached the daily
capacity of 8 thousand tons. Our flour and semolina factories are
enough in number and capacity to open up to foreign markets.
I think we will be on the rise in 2012 both at home and abroad. I
hope we are all going to see that in time.”

“UN VE İRMİK FABRİKALARIMIZ, DIŞ PAZARLARA
AÇILACAK SAYI VE KAPASİTEDE”
2012 hedeflerinde yeni pazarlar olup olmadığını sorduğumuz
Mustafa Oral, “Yeni pazarlara açılmak, oralarda yeni sahalar kurmak her firmanın hayalidir.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Biz de
geliştirmiş olduğumuz projelerimizle yeni sahalara açılmak, pazar
payımızı arttırmak istiyoruz. Gelinen noktaya bakarak konuşacak
olursak bunun mümkün olduğunu görüyorum. Çünkü Unormak
Değirmen, şu an itibariyle günlük 8 bin ton un üretim kapasitesini yakalamış durumda. Un ve irmik fabrikalarımız, dış pazarlara
açılacak sayı ve kapasitede. 2012 yılında yurt içinde olduğu kadar
yurt dışında da yükselen bir grafiğimiz olur kanaatindeyim. Bunu
zaman içinde hepimiz göreceğiz inşallah.”

“AMACIMIZ ‘UNORMAK’ MARKASINI
DÜNYAYA TANITMAK”
Amaçlarının Unormak markasını dünyaya tanıtmak olduğunu
söyleyen Unormak Değirmen Makineleri Genel Müdürü Mustafa
Oral, son olarak şu mesajı verdi: “Unormak olarak hep daha iyiyi
ve daha yeniyi yakalamanın gayreti içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hizmet politikamız ve ilkeli duruşumuz sayesinde,
ticaretin güzelliklerini halkımızla paylaşma fırsatı bulduk. Bundan
dolayı Unormak ailesi ile gurur duyuyorum. Biz performansımızı
her zaman alışılagelmiş ülke ve pazarlarda göstermek istemiyoruz. Bizim amacımız ‘UNORMAK’ markasını dünyaya tanıtmak. Bu
hedef ve kararlılıkla, kalkınma da öncelikli ülkelerde adımızdan ve
kalitemizden söz ettirmek istiyoruz. Bu çerçevede Unormak Şti.
olarak hedeflerimizi, planlarımızı yaşatmayı kendimize ve ülkemize bir borç sayıyoruz.”

“WE AIM TO INTRODUCE THE “UNORMAK”
BRAND TO THE WORLD”
Stating that they aimed to introduce the “Unormak” brand to the
world, Unormak Milling Machines General Manager Mustafa Oral
lastly gave the following message: “Unormak has always tried to
become better and we will continue to do so. Thanks to our service policy and principles, we have had the opportunity to share
the beauties of trade with our society. For this, I am proud of the
Unormak family.
We don’t want to see our performance always in the familiar countries and markets. Our goal is to introduce the “UNORMAK” brand
to the world. With this goal and determination, we want to demonstrate our name and quality in the main developing countries.
In this regard, we feel responsible to ourselves and our country for
realizing our goals and plans.”
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Kar ve sağanak yağışın kırmızı mercimeğin kalitesini arttırdığını belirten Mersin Ticaret Borsası
(MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl rekoltenin 450 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Mersin Commodity Exchange (MTB) Chairman Abdullah Özdemir said that snow and torrents
increased the quality of red lentil and that the yield would be around 450 thousand tons in the
next season.
Türkiye’nin ilk bakliyat borsasını bünyesinden barındıran Mersin
Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, kar ve sağanak
yağışın kırmızı mercimeğin kalitesini arttırdığını ve bu yıl dönüm
başına 100 kilogram kırmızı mercimek hasat edilmesinin beklendiğini söyledi.

Abdullah Özdemir, the chairman of Mersin Commodity Exchange (MTB) which boasts the first pulses exchange of Turkey,
said that snow and torrents increased the quality of red lentil
and the red lentil yield for the current period was 100 kg per
decare.

Özdemir, açıklamasında şunları dile getirdi: “Şu an kırmızı mercimeğin ekili olduğu alanlar ağırlıklı olarak karla kaplı. Bu yüzden
kar koruyucu etki yaparken, yağmur ise ürüne kardan süzülerek
ulaştığı için besleyici unsur oluyor. Kar ayrıca ürünü, soğuktan ve
diğer dış etkenlerden koruyor. Bu da ürünün kalitesinde artışı sağlar. Dolayısıyla bu yıl kırmızı mercimekte her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz.”

Özdemir stated the following: “The farmlands with red lentil are
mostly covered with snow at the moment. Snow protects the
plant while rain feeds it by reaching through the snow.

Bu yıl dönüm başına 100 kilogram kırmızı mercimek hasat edilmesinin beklendiğini dile getiren Özdemir, “Geçen yıl, önceki 2 yıla
göre daha iyi verim alınmıştı. Geçen yıl rekolte 350 bin ton civarında olmuştu. Bu yıl ise rekoltenin 450 bin tonun üzerine çıkacağı
tahmin ediliyor.” dedi. Türkiye’de yapılan bakliyat ihracatının yüzde 90’ının Mersin’den ve Mersin Limanı’ndan yapıldığını da hatırlatan Özdemir, Mersin’den yapılan bakliyat ihracatının yıllık 150-200
milyon Dolar olduğunu söyledi.

Stating that he expected 100 kg lentils per decare for this year,
Özdemir said “Last year’s harvest was better than the previous 2
years. The yield was about 350.000 tons last year. It is expected to
exceed 450.000 tons this year.”

Snow also protects the product from cold and external factors.
This increases the quality of the product. As a result, we believe
that everything will be better for red lentil this year.”

Reminding that 90 percent of the pulses export of Turkey is made
from Mersin and Mersin Port, Özdemir said that the annual value
of the pulses export from Mersin was 150-200 USD.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’nin 10 yıl önce yılda 2,1 milyon ton olan mısır üretiminin, yüzde 100 artışla 4,2 milyon tona çıktığını açıkladı.
The Ministry of Food, Agriculture and Livestock announced that the corn production of Turkey
increased by one hundred percent from 2.1 million tons 10 years ago to 4.2 Million tons.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada
Türkiye’nin mısır üretimin son 10 yılda 2 katına çıktığını açıkladı.
Buna göre; 10 yıl önce 2 milyon 100 ton mısır üreterek yıllık ihtiyacının yüzde 66’sını karşılayabilen Türkiye, alınan önlemler sayesinde yıllık 4 milyon 200 bin üretimle ihtiyacının yüzde 92’sini karşılar
hale geldi.
Bakanlık, mısır ekim alanlarının sadece yüzde 5 artmasına karşın üretiminin ikiye katlanmasında, sertifikalı tohum kullanımı, sulama şeklinin değiştirilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın verdiği teşviklerle uygulanan genel tarım politikalarının etkili olduğunu bildirdi.

The Ministry of Food, Agriculture and Livestock made a written
statement and announced that the corn production of Turkey
doubled in the last decade. According to the statement; Turkey
met 66 percent of its annual need with 2,100,000 tons of corn
production ten years ago and now it can meet 92 percent of its
need with 4,200,000 tons of production thanks to the precautions taken.

2002 yılında 1 milyon 790 bin ton olan Türkiye’nin mısır ithalatı,
2011 yılında 378 bin tona kadar düştü. Üretimin bu şekilde devam etmesi halinde Türkiye, yakın bir gelecekte yüzde 8’lik ithalatı da bitirerek mısır ihraç eder konuma yükselecek.

The Ministry stated that although the corn plantation areas increased only by 5 percent, the production doubled thanks to the
use of certificated seeds, change of irrigation methods and the
general agricultural policies implemented with the incentive
payments made by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. The corn import of Turkey decreased from 1,790,000 tons
in 2002 to 378,000 tons in 2011. If the production continues at
this rate, Turkey shall close the 8 percent import gap and start to
export very soon.

Yurt içinde tüketilen 5 milyon ton mısırın yaklaşık yüzde 75’inin
yem sanayinde, yüzde 15’inin ise nişasta, glikoz ve yağ sektöründe
kullanıldığı belirtiliyor. Geri kalan yüzde 10’luk kısım daha çok yöresel kullanımda kullanılıyor.

It is reported that about 75 percent of the 5 million tons of corn
consumed within the country is used in feed industry and 15
percent is used in the starch, glucose and oil sectors. The remaining 10 percent is used mostly for local consumption.
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ABD’den Çin’e, Rusya’dan Vietnam’a kadar dünyanın birçok ülkesine tam otomasyonlu un, irmik ve
yem fabrikaları kuran Ana Milling’in Genel Müdürü Korkmaz, Güney Asya ülkelerinde ağırlıklı olarak
tüketilen pirincin yerini ekmeğin almaya başladığına dikkat çekti.
Korkmaz, the General Manager of Ana Milling which establishes full automated flour, semolina and
feed plants in many countries such as the USA China, Russia, Vietnam etc., pointed out that bread
started to replace rice, which is predominantly consumed in South Asian countries.
Türkiye’nin önde gelen değirmen makineleri üreticilerinden olan
ve 1993’te Konya’da kurulan Ana Milling, ABD’den Çin’e, Rusya’dan
Vietnam’a kadar dünyanın birçok ülkesinde tam otomasyonlu un,
irmik ve yem üretimi yapan fabrikalar kuruyor.

Ana Milling, which is a leading milling machine producer founded
in 1993 in Konya, builds full automated flour, semolina and feed
production plants in many countries such as the USA, China, Russia, Vietnam etc.

Geçtiğimiz yıl Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 4 milyon
Euro’luk yatırımla kurduğu, 7 bin metrekaresi kapalı alandan oluşan 12 bin metrekarelik fabrikasına taşınan firma, kısa sürede ciddi
bir büyüme göstererek yılda, ortalama günlük 250 ton işlemeli 10
fabrika kurmaya başladı.

The company moved last year to its 12,000 m2 plant 7,000 m2
of which is enclosed area, founded with 4 million Euro worth of
investment in Antalya Organized Industrial Site. It achieved a significant growth in a short period and started to establish 10 plants
with 250 tons/day processing capacity every year.

Yeni teknolojiler ve dünyaya açılımın daha kolay olması nedeniyle Antalya’yı seçen Ana Milling’in Genel Müdürü Mustafa Kemal
Korkmaz, üretimlerinin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini ve ABD’den
Rusya’ya, Çin’den Güney Afrika’ya, Vietnam’dan Paraguay’a kadar
dünyanın birçok ülkesine bugüne kadar çok sayıda anahtar teslim
un, irmik ve yem fabrikaları kurduklarını hatırlattı.

Ana Milling chose Antalya due to new technologies and the ease
of expanding abroad. The General Manager Mustafa Korkmaz said
that they exported 95% of their production and established many
turn key flour, semolina and feed plants in many countries such as
the USA, Russia, China, South Africa, Vietnam and Paraguay.

ASYA’DA PİRİNCİN YERİNİ EKMEK ALIYOR
Açıklamasında Güney Asya pazarına değinen Korkmaz, Çin, Vietnam gibi dünyanın en yoğun nüfusuna sahi Güney Asya ülkelerinde, ağırlıklı olarak tüketilen pirincin yerini ekmeğin almaya

BREAD TO REPLACE RICE IN ASIA
Korkmaz mentioned the South Asia market and pointed out that
rice, which was heavily consumed in the most densely populated
South Asian countries such as China, Vietnam etc., started to be
replaced by rice. Stating that wheat bread became widespread

48

başladığına dikkat çekti. Su sorunu nedeniyle pirinç üretim ve
tüketimlerinin azaltıldığı bu ülkelerde, buğday ekmeğinin yaygınlaştığını anlatan Korkmaz, dünyadaki buğday ihtiyacının daha çok
artacağını dile getirdi. Korkmaz, bu nedenle de Ana Milling olarak
Antalya OSB’deki tesislerini iki kat büyüteceklerini açıkladı.

in those countries where rice production and consumption decreased due to water shortage, Korkmaz said the wheat need
would further increase in the world. Korkmaz said that Ana Milling would double its facilities in Antalya Organized Industrial Site
accordingly.

Dünyadaki yıllık buğday üretiminin 607 milyon ton, Türkiye’nin
yıllık buğday üretiminin ise 19 milyon ton civarlarında olduğunu
ifade eden Mustafa Kemal Korkmaz, çatışmaların yaşandığı Sudan,
Libya, Afganistan, Somali, Nijerya gibi ülkelerin un ihtiyacının da
çoğunlukla Türkiye’den karşılandığını vurguladı.

Stating that the annual wheat production was 607 million tons in
the world and 19 million tons in Turkey, Mustafa Kemal Korkmaz
said that the countries such as Sudan, Libya, Afghanistan, Somali,
Nigeria etc. which are engaged in armed conflicts meet their flour
needs mostly from Turkey.

MODEL TESİSTE ORGANİK UN ÜRETECEKLER

THEY WILL PRODUCE ORGANIC FLOUR AT
THE MODEL PLANT

Korkmaz, değirmen makineleri üretimlerinin yanı sıra Antalya
OSB’de model olarak kurdukları ve günlük 100 ton buğday işleme
kapasitesine tesislerinde Türkiye’deki ilk kez organik buğdaydan
un üretimi yapılacağını da duyurdu.
Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da çalışmalara başladıklarını belirten Mustafa Kemal Korkmaz, buralardaki üreticilerle
anlaşmalar yaparak gelecek yıldan itibaren, zirai ilaç kullanılmadan, tamamen organik buğday üretimine başlanacağını söyledi.
Korkmaz, bu çalışmaların ardından, 2- 3 yıl içinde de organik un
üreterek piyasaya sunulacaklarını dile getirdi.

Korkmaz announced that apart from the milling machines production, they will produce flour from organic wheat for the first
time in Turkey at their processing facility with 100 tons/day wheat
processing capacity established as a model in Antalya Organized
Industrial Site. Stating that they started works in Antalya, Isparta,
Burdur and Afyonkarahisar, Mustafa Kemal Korkmaz said that they
will make agreements with the producers in these cities and start
fully organic wheat production without using any agricultural
pesticides as of next year. Korkmaz said that they will produce organic flour and launch it onto the market within 2-3 years after the
works have been completed.

49

50

Dünyada buğdaydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl cinsi olan
çeltik, oldukça eski bir kültür bitkisidir. Çeltiğin gen merkezinin
Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilmektedir. İlk çeltik tarımının ise M.Ö. 3000’li yıllarda yapılmaya başladığı, Avrupa’ya M.Ö. 300’de, Amerika kıtasına 17. yüzyıl sonlarında,
Türkiye’ye ise yaklaşık olarak 500 yıl önce girdiği tahmin edilmektedir. Bileşiminde az protein bulundurmasına karşın beslenme için
gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde, buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.
Su içerisinde çimlenebilen tek tahıl cinsi olan ve suda erimiş oksijeni kullanarak gelişen çeltik, tuzlu ve alkali arazilerde yetişebilmesi, bu arazilerin ıslahında etkili olması ve bu topraklardan ekonomik verim alınması açısından da, Türkiye dahil birçok ülkenin
tarımında önemli bir yere sahiptir. Ancak dünya çeltik üretiminin
büyük bir bölümü, yetişme koşullarını sağlayan tropik ve ılıman
bölgelerde yapılmaktadır.

Rice, which is the most widely grown cereal in the world after
wheat, is a very old cultivation plant. The place of origin of rice
is considered to be India and China in the South-eastern Asia. It
is supposed that rice farming started in 3000s B.C. and spread to
Europe in 300 B.C., to the America continent in the late 17th century and to Turkey about 500 years ago. Although its protein level
is low, it is the most widely used cereal after wheat for human
nutrition as it is rich in the amino acid required fro nutrition.Rice,
which is the only cereal species that can germinate in water and
develops using the oxygen melted in water, holds an important
position in the agricultural activities of many countries including
Turkey as it can be grown in salty and alkaline soil, effective for
reclamation of these lands and as economic yield can be achieved
in these lands. However, most of the world rice production is carried out in tropical and mild regions that meet the cultivation requirements.

DÜNYA ÇELTİK ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER

WORLD RICE PRODUCTION AND
MAJOR PRODUCER COUNTRIES

Asya ülkeleri, dünya çeltik ekilişinin % 89’unu, üretimin ise %
90’ını gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti, dünya çeltik ekilişinin % 18.5’una, üretiminin ise % 29’una
sahiptir. FAO verilerine göre; Çin, çeltik üretim miktarında dünya
birincisidir. Hindistan ise % 27.3’lük ekiliş alanıyla dünyada en çok
çeltik eken ülke konumundadır. Çeltikte birim alandan elde edilen
verimlilik dünya genelinde sürekli artmaktadır. 2009 yılı verilerine
göre; dünya çeltik üretimi 2009 yılında, 1980’e göre yaklaşık % 45,
1990 yılına göre % 15 artmıştır. Dünya çeltik verimlilik ortalaması 420 kg/da’dır. Mısır, verimlilik bakımından 954 kg/da ile birinci
sırada yer almaktadır. Mısır’ı 670-750 kg/da verimlilik ile Japonya
ve ABD izlemektedir. Türkiye’de ise dekara verimlilik dünya ortalamasının üzerinde olup FAO ve resmi rakamlara göre 778 kg/da’dır.
Dünyada yıllık 430 ile 460 milyon ton arasında çeltik üretimi yapılmaktadır.

Asian countries account for 89 % of the rice plantation and 90 %
of the production. People Republic of China carries out 18.5 % of
the planting and 29 % of the production among these countries.
The data obtained from FAO reveals that China is the world leader
in rice production. Indian is the country that realizes the most rice
plantation with 27.3 % plantation area share.
The rice productivity per unit area is increasing in the world. According to 2009 data, the world rice production increased in 2009
by about 45 % compared to 1980 and by 15 % compared to 1990.
The world rice productivity average is 420 kg/da. Egypt ranks first
in terms of productivity with 954 kg/da. Egypt is followed by Japan and the USA with 670-750 kg/da. The productivity per decare
in Turkey is above the world average and 778 kg/da according
to FAO and official statistics. 430 – 460 million tons of rice is produced per year in the world.
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DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİNDE 2010/11 SEZONU

2010/11 WORLD RICE PRODUCTION SEASON

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat üretimi ve öngörüleriyle ilgili son raporunu 23 Şubat’ta açıkladı. Bu rapora göre;
2009/10 sezonunda 441 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin,
2010/11 sezonunda
9 milyon tonluk artışla 450 milyon tona
ulaştığı tahmin ediliyor. IGC raporunda,
2011/12 sezonu için
de 13 milyon tonluk
(459 milyon ton) bir
artış öngörüyor. Konsey, bu artışta başta
Çin ve Hindistan olmak üzere Asya’daki
üretimin artmasının etkili olacağını belirtiyor.

International Grains Council (IGC) published its last report on the
world grain production and estimations on February, 23. According to this report, it is estimated that the world rice production
was 441 million tons
in 2009/10 and it increased by 9 million
tons to 450 million
tons in 2010/11. IGC
report foresees an
increase of 13 million
tons (459 ¬million
tons) in the 2011/12
season. The council
states that the increase will be a result
of the production increase in Asia, particularly China and India.

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) istatistik biriminin Şubat 2012
yayınladığı raporda da, IGC öngörülerine yakın bir üretim tahmini
var. Dünya pirinç üretiminin 2010/11 sezonunda 451 milyon ton
olduğunu açıklayan USDA, 2011/12 sezonu için de 462 milyon
tonluk bir üretim öngörüyor.

The report published on February 2012 by the statistics division
of the U.S. Department of Defence (USDA) includes a production
estimate close to IGC forecasts. USDA announced that the world
rice production was 451 million tons in the 2010/11 season and
it forecasts 462 million tons of production in the 2011/12 season.
According to USDA report, China was the world’s biggest rice proSDA’nın raporuna göre; 2010/11 sezonunda Çin, 137 milyon ton- ducer in the 2010/11 season with 137 million tons of production.
luk üretimle dünya pirinç üretiminde ilk sırada yer alıyor. Çin’i 95 China was followed by India with 95 million tons, Indonesia with
milyon ton ile Hindistan, 35 milyon ton ile Endonezya, 33 milyon 35 million tons, Bangladesh with 33 million tons and Vietnam with
ton ile Bangladeş, 26 milyon tonla Vietnam takip ediyor.
26 million tons.
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Çin ve Hindistan’ın toplam üretimleri, dünya toplam üretiminin
yaklaşık yüzde 50’si olmasına rağmen, bu ülkeler ürettikleri pirincin çok büyük bir kısmını iç tüketim için kullanmaktadır.

Although the total production of China and India corresponds
to 50 percent of the total world production, these countries use
most of the rice for domestic consumption.

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ VE
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER

WORLD RICE CONSUMPTION AND
MAJOR CONSUMER COUNTRIES

Türkiye gibi ülkelerde temel besin maddesi olarak buğday tüketilirken, Asya ülkelerinin önde gelen besin maddesi pirinçtir. Dünya
pirinç üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren bu ülkeler, üretimlerinin büyük bölümünü iç pazarda tüketmektedirler.
IGC, Şubat raporunda; 2010/11 sezonunda 449 milyon ton olarak
tahmin ettiği pirinç tüketiminin, 2011/12 sezonunda 11 milyon
tonluk artışla 460 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir.
IGC ile hemen hemen aynı öngörüde bulunan USDA’nın raporuna
göre; pirinç üretiminde olduğu gibi tüketimde de 135 milyon ton
ile Çin ilk sırada yer almaktadır. Çin’i 90 milyon ton ile Hindistan, 39
milyon ton ile Endonezya, 34 milyon ton ile Bangladeş, 19 milyon
tonla Vietnam izlemektedir.

Rice is the main food of Asian countries as is wheat for countries
like Turkey. These countries realize 90 percent of the world rice
production and consume most of the production in domestic
markets.
IGC estimated in its February report that the rice production was
be 449 million tons in the 2010/11 season and will increase by 11
million tons to 460 million tons in the 2011/12 season.
According to the report of USDA, which has practically the same
estimation as IGC, China ranks first in rice production with 135 million tons as well as in production. China is followed by India with
90 million tons, Indonesia with 39 million tons, Bangladesh with
34 million tons and Vietnam with 19 million tons.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ

WORLD RICE TRADE

Dünya pirinç üretiminin ancak 30-35 milyon tonu, yani % 6-7’si
uluslararası ticarete konu edilmektedir. Uluslararası ticarete konu
edilen pirinç miktarının bu kadar az olmasının temel nedeni, yukarıda da değinildiği gibi üretimin büyük miktarını yapan Asya
ülkelerinin, aynı zamanda pirincin ana tüketicisi konumunda olmalarıdır. IGC’nin raporuna göre; 2009/10 sezonunda 31 milyon
ton olan uluslararası pirinç ticareti, 2010/11 sezonunda 35 milyon
ton olarak gerçekleşti.

Only 30-35 million tons, i.e. 6-7 percent, of the world rice production is used in international trade. The reason why the rice
used in international trade is so low is that the Asian countries
that produce most of the world rice are also the biggest rice
consumers as stated above. According to IGC report, the international rice trade volume was 31 million tons in 2009/10 and
35 million tons in 2010/11. IGC forecasts a decrease of 3 million
tons in 2011/12.
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IGC’nin 2011/12 öngörüsü ise 3 milyon tonluk bir düşüşe işaret
ediyor. Konseye göre; 2011/12 sezonunda uluslararası ticaret
konu olacak pirinç miktarı 32 milyon ton olacak. Konsey, dünya
pirinç ticaretinin 2012 yılında, Uzakdoğu Asya’daki pazarlara olan
yüklemelerdeki önemli azalma nedeniyle, belirgin bir şekilde (% 8
oranında) düşeceğini öngörüyor.

DÜNYA PİRİNÇ İTHALATI VE
BAŞLICA İTHALATÇI ÜLKELER
USDA raporlarına göre; Endonezya, 2010/11 sezonunda 2,7
milyon tonla ithalatçı ülkeler arasında ilk sırada gelmektedir.
Endonezya’nın 2011/12 sezonunda da 1 milyon ton pirinç ithal
edeceği tahmin ediliyor. 2010/11 sezonunda en çok pirinç ithal
eden ülkeler arasında Endonezya’yı sırasıyla; 2,3 milyon tonla Nijerya, 1,5 milyon tonla Filipinler, 1,4 milyon tonla İran ve Bangladeş takip etmektedir.
AB ülkelerinin de bazıları ithalatçıdır ancak AB ülkeleri ithalatı birbirlerinden ve az miktarda da ABD’den yapmaktadır. Türkiye ise
pirinç ithal eden ülkeler sıralamasında 22. sırada yer almaktadır.
Bölgesel açıdan pirinç ithalatına bakıldığında Afrika ve Orta

According to the council, the rice amount in the international
market will be 32 million tons in 2011/12. The council estimates
that the world rice trade will decline drastically (by 8 %) in 2012
due to the significant decrease in the loadings for the markets in
the Far East Asia.

WORLD RICE IMPORT AND
MAJOR IMPORTER COUNTRIES
According to USDA reports, Indonesia was the biggest importer
in 2010/11 with 2.7 million tons of import. It is estimated that Indonesia will import 1 million tons of rice in the 2011/12 season.
Apart from Indonesia, the biggest rice importers of 2010/11 are
Nigeria with 2.3 million tons, the Philippines with 1.5 million tons
and Iran and Bangladesh with 1.4 million tons.
Some EU countries import rice but they realize their imports from
each other and from the USA albeit in small amounts. Turkey is the
22nd biggest rice importer.
In regional terms, Africa and Middle East are the biggest rice
importers. The regions called Sub-Saharan Africa ranks first in
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Doğu’nun ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Sahra altı Afrika’sı
olarak nitelendirilen bölgeler, dünya pirinç ithalatında 2010/11
sezonunda 9 milyon tonluk ithalatla ilk sırada yer almaktadır. Orta
Doğu ise 5 milyon tonluk ithalatla ikinci sırada gelmektedir. Dünya
pirinç ithalatında Afrika ve Orta Doğu’yu Asya takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ İHRACATI VE
BAŞLICA İHRACATÇI ÜLKELER
Dünyada en fazla pirinç ihraç eden ülke Tayland’dır. 2010/11 sezonunda 10,5 milyon ton pirinç ihraç eden Tayland’ı, aynı sezonda 7
milyon tonla Vietnam, 4,2 milyon tonla Hindistan, 3,2 milyon tonla ABD izlemektedir. Dünya toplam pirinç üretiminin yalnızca %
1.4’ünü gerçekleştiren ABD, aynı zamanda dünya pirinç ihracatının
yaklaşık % 12’sini gerçekleştirmektedir. ABD’nin bu az üretimiyle
fazla miktarla ihracat yapmasında; ihracata yönelik üretiminin,
gümrük duvarlarının küresel şirketler lehine indirilme politikalarını savunmasındaki başarısının etkili olduğu düşünülmektedir.

2010/11 rice import with 9 million tons of import. Middle East is in
the second place with 5 million tons of import. Africa and Middle
East are followed by Asia in world rice import.

WORLD RICE EXPORT AND
MAJOR EXPORTER COUNTRIES
Thailand is the biggest rice exporter in the world. Thailand exported 10.5 million tons of rice in 2010/11. It was followed by Vietnam
with 7 million tons, India with 4.2 million tons and the USA with
3.2 million tons.
The USA, which realizes only 1.4 % of the world rice production, realizes about 12 % of the world rice export. It is assumed
that the reason why the USA realizes export in big amounts
is the success of the policy in favour of decreasing the tariff
wall levels in favour of global companies for export oriented
production.

TÜRKİYE’DE ÇELTİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

RICE PRODUCTION AND CONSUMPTION IN TURKEY

Pirinç, Türk insanı için temel bir besin maddesi değildir ancak tüketimi ve üretimi yıldan yıla artış gösteren bir üründür. Günümüzde
çeltik üretiminde yalnız kendine yeterlilik potansiyeli olan bir ülke
olan Türkiye’de, çeltikteki verimlilik yıllar itibarıyla arttırmaktadır.

Rice is not an essential nutrient for Turkish people but its consumption and production increases every year. The rice productivity of Turkey, which is a potentially self-sufficient country in
terms of rice production, increases every year.

Özellikle 2000 yıllında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
çabasıyla geliştirilen “Osmancık” çeşidinin üretimde devreye sokulmasıyla birlikte verimlilik artmıştır. 2000 yılında dekara 603

The productivity increases especially after the “Osmancık” kind
was developed with efforts of Thrace Agricultural Research Institute in 2000 and started to be cultivated. The rice productivity

55

kg olan çeltik verimliliği, 2010 yılında dekara 869 kg’a ulaşmıştır.
Ancak bu verimliliğe erişmek Türkiye’yi çeltik konusunda ithalatçı
ülke olmaktan henüz kurtarabilmiş değildir.
Türkiye’nin 1980’lerde pirinç üretimi 100 bin ton, kişi başına tüketimi ise 3,2 kilogram (kg) civarlarında seyretmekteydi. 2010 yılına
gelindiğinde ise üretim 516 bin tona, kişi başına tüketimin ise iki
kattan fazla artarak 8-9 kg’a (yıllık toplam pirinç tüketimi yaklaşık
600 bin ton) çıkmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; 2010 yılında
99 bin hektarlık alanda çeltik ekimi yapan Türkiye, 860 bin ton (pirinç karşılığı 516 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise üretimin, bir önceki yıla oranla % 5 civarında artış göstererek 900 bin ton (pirinç karşılığı 540 bin ton) civarında gerçekleştiği
tahmin edilmektedir.
Türkiye’de yıllara göre 100-120 bin hektar alanda çeltik tarımı yapılmaktadır ancak 180 bin hektar çeltik tarımı yapılabilecek arazi
bulunduğu belirtilmektedir. Çeltik ekiminin yapılabileceği arazilerin yaklaşık 80 bin hektarı Trakya bölgesinde bulunmakta ve bu
bölge dahilinde de Edirne’de yoğunlaşmaktadır. Edirne ili 2008
verilerine göre Türkiye çeltik ekilişinin yüzde 52,3’ünü, üretiminin

increased from 603 kg per decare in 2000 to 869 kg per decare in
2010. But reaching this productivity level has not been sufficient
for saving Turkey from being a rice importer.
The rice production of Turkey was 100 thousand tons in 1980s and
the per capita consumption was about 3.2 kg. The production increased to 516 thousand tons by 2010 and per capita consumption more than doubled to 8-9 kg (the annual rice production was
about 600 thousand tons).
According to the data of Turkish Statistical Institute (TÜİK), rice
was planted in 99 thousand hectares of land and 860 thousand
(516 tons of milled rice) tons of rice was produced in Turkey in
2010. It is estimated that the production in 2011 increased by
5 % to 900 thousand tons (540 thousand tons of milled rice) in
2011.
Rice cultivation land varies from 100 to 120 thousand hectares
by year in Turkey but it is reported that there are 180 hectares
of land suitable for rice cultivation. Approximately 80 thousand
hectares of the lands suitable for rice cultivation are in Thrace,
and most of this amount is in Edirne. 2008 data revealed that
Edirne accounts for 52.3 percent of rice planting and 53.1 percent of production.
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ise yüzde 53,1’ini karşılamaktadır. Edirne’nin ortalama çeltik veriminin ise 650-700 kg civarında olduğu belirtilmektedir. Edirne’de
çeltik tarımının yaygınlaşmasında ve uzun yıllardır sürüp gitmesindeki en büyük neden Meriç ve Ergene
nehirlerinin çeltikte önemli bir su kaynağı
olmasıdır.

It is reported that the average rice yield of Edirne is 600-700 kg.
The primary reason why the rice cultivation became widespread
and has been going on for years is that Maritza and Ergene rivers
are significant water sources for rice.
It is estimated that Turkey has an installed capacity enough for processing
2.5 million tons of rice. It is known that
more than 120 rice factories that were
operating across Turkey in 2009 worked
at 30 percent capacity and processed
700 thousand tons of rice (both produced and imported amounts included).

Türkiye’de 2,5 milyon ton çeltiği işleyebilecek kurulu kapasite bulunduğu tahmin
edilmektedir. 2009 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 120’den fazla çeltik
fabrikasının, yüzde 30 kapasiteyle çalışarak toplam 700 bin ton çeltik (üretilen ve
ithal edilen dahil) işlediği bilinmektedir.

TÜRKİYE PİRİNÇ İTHALATI VE
İHRACATI

RICE IMPORT AND
EXPORT OF TURKEY

Her ne kadar Türkiye çeltik veriminde ve
üretim miktarında son yıllarda ciddi artışlar sağlamış olsa da henüz kendi iç tüketimini karşılayamamaktadır. Bu yüzden
ihtiyaç duyulan pirincin bir miktarı yurtdışından ithal edilmektedir. TÜİK verilerine
göre; Türkiye 2011 yılında 91 bin ton pirinç ihracatına karşılık 349
bin ton (152 milyon dolar değerinde) ithalat gerçekleştirdi. Son 5
yılda gerçekleştirilen en yüksek ithalat miktarı ise 535 bin ton ile
2010 yılında gerçekleştirildi.

Although rice yield and production of
Turkey have increased significantly in
the last years, it cannot meet its own
need yet. Therefore, some of the rice
is exported from abroad. According to
TÜİK data, Turkey realized 349 thousand tons (152 million Dollars)
of rice import in return for 91 thousand tons of export in 2011. The
highest import amount of the last five years was 535 thousand
tons in 2010.

Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında ABD, Mısır, İtalya ve
Rusya Federasyonu ilk sıralarda gelmektedir. En yoğun pirinç ihraç
edilen ülke ise 2010 verilerine göre Suriye. Suriye’yi Irak, Ürdün ve
Sudan takip ediyor.

Turkey meets its import need mostly from the USA, Egypt, Italy
and Russian Federation. The most rice export is made to Syria
according to 2010 data. Syria is followed by Iraq, Jordan and Sudan.

Kaynaklar/Source:
1. Hububat Üreticileri Sendikası (Hububat-Sen), Dünyada Ve Türkiye’de Çeltik Üretimi Raporu, 2011
2. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Pirinç, Deniz Dönmez, Haziran 2007
3. İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Şubesi, Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünleri Ve Ekonomideki Yeri
4. Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu; “Çeltik Üretiminde Ne Zaman İstikrarı Yakalayacağız”, Dünya Gıda Dergisi, Aralık 2010
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Cinsine ve kalitesine göre alım esnasında randımanı kontrol edilen bir ürünün, iyi bir tesiste
işlenmesi halinde işleme randımanının giriş randımanından düşük olmayacağını söyleyen Turgay Yetiş, günümüzde farkında olmadan randıman kaybı yaşayan çok sayıda işletme olduğunu
vurguluyor.
Stating that the processing yield of a product which is checked while buying according to variety and quality will not be lower than input yield if processed at a good plant, Turgay Yetiş said
that many enterprises suffer from yield decrease without even noticing it.
Pirinç işleme teknolojileri ve pirinçteki randıman konusunu değerlendirmek için görüştüğümüz Türkiye Pirinç Değirmencileri Derneği ve Multigrain Türkiye’nin Başkanı Turgay Yetiş, günümüzde
pirinç işleme tesislerindeki ortalama randımanın yüzde 55 ile yüzde 60 arasında olduğunu ve pek çok işletmenin farkında olmadan
randıman kaybı yaşadığına dikkat çekiyor.
Randımanın öncelikle çeltiğin cinsi ve kalitesiyle ilgili olduğunu
söyleyen Yetiş, alımdan sonra randıman kaybına neden olan etkenleri ve bu alanda kullanılan teknolojileri dergimizin okurları
için anlattı.
Turgay Bey öncelikle bize dünya ve Türkiye pirinç üretimi ve ticaretiyle ilgili son durum hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Dünya pirinç üretimi 2011-2012 sezonunda 13 milyon ton artarak
462 milyon tona çıkmıştır. Türkiye’de ise pirinç üretimi rekor seviyeye çıkmış ve pirinç bazında 600 bin ton olmuştur.

We interviewed Turgay Yetiş, the Chairman of Turkey Rice Millers
Association and Multigrain Turkey, in order to evaluate rice processing technologies and rice yield. He said that the current average yield of processing plants was 55-60 percent and many enterprises were experiencing yield decrease without even noticing it.
Stating that yield is related most of all to the type and quality of
rice, Yetiş explained for the readers of our magazine the factors
that cause yield decrease after purchase and the technologies
used in the sector.
Mr. Yetiş, can you first give us some information about the current rice production and trade in Turkey and in the world?
The world rice production increased 13 million tons to 462 million tons in 2011/12. Rice production in Turkey reached record
amounts and milled rice production was 600 thousand tons. This
means we hold a significant position in the world production.
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Yani dünya üretiminde çok küçük bir noktadayız. Dünya pirinç ticareti tahmini ise aynı dönem için 33 milyon tondur. Türkiye üretimi ise tüketimin yüzde 85’ini karşılayacak duruma gelmiştir.

The world rice trade estimate for the same period is 33 million
tons. The production of Turkey became enough to meet 85 % of
the consumption.

Pirinçteki kalite sınıflandırması ve kalite kriterleri nelerdir? Türkiye pirinç kalitesinde dünyada hangi noktada?
Ülkemizde yeni Pirinç Gıda Kodeksi yayınlanış ve Ocak ayı itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu kodekse göre standartlar yüksektir.
Dünya standartlarıyla kıyaslandığında da standartlarımız bir
hayli yüksektir.

What are the quality classifications and criteria for rice? What is
the position of Turkey in terms of rice quality?
A new Rice Food Codex was published and entered into force as
of January. The standards are high according to this codex. Our
standards are considerably high compared to world standards.

Biraz da çeltiğin pirince işlenme sürecini, kullanılan teknolojileri ve bu süreçteki önemli dinamikleri anlatır mısınız?
Çeltik işleme teknolojilerinde gelişmeler devam etmektedir. Ancak pirinç, işleme sırasında kolay kırılabilen bir üründür ve de işleme teknolojisi ve makine kalitesi çok önemlidir. Bu yüzden konuya hakim ve eğitimli personel ile bilinçli çalışmak ve ileri teknoloji
makineler kullanmak gerekir.

Can you tell us a little bit about rice processing, the technologies used and the important dynamics in this process?
The developments in the rice processing technologies continue.
But rice can be easily cracked and the processing technology and
machine quality are very important. It is therefore necessary to
work consciously with specialized and trained personnel and to
use technologically advanced machinery.

Pirince işleme randımanı hakkında bilgi verir misiniz? Verimli ve kalite üretim için pirince işleme randımanı minimum ne
olmalıdır?
Normalde çeltiğin cinsine ve kalitesine göre alımında, randımanı
kontrol edilir. Randıman % 45 ile % 65 arasında olabilir. Alımda
yapılan kontrolden sonra alınan mal, eğer iyi bir tesiste işleniyorsa, işleme randımanı giriş randımanında aşağıda olmamalı,
hatta üstünde olmalıdır. Fakat günümüzde farkında olmadan
randıman kaybı yaşayan çok sayıda işletme mevcuttur. Pirinç
işleme tesislerindeki ortalama değerlere baktığımızda, randımanın daha ziyade yüzde 55 ile yüzde 60 arasında olduğunu görmekteyiz.

Can you give some information on milled rice production yield?
What must be the minimum milled rice production yield in
terms of productive and quality production?
Normally, the yield of rice is checked while buying according to
variety and quality. The yield can be between 45 % and 65 %. After
the check performed during the purchase, the processing yield
must be equal or even higher than the input yield if the product is
processed at a good plant.
But currently many enterprises are suffering from yield decrease
without noticing it. When we look at the average values in rice
processing plants, we see that the yield is between 55 percent and
60 percent.
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Çeltik üretimi ve pirince işleme sürecinde kaliteye etki eden unsurlar nelerdir? Özellikle çeltiğin işlenme sürecinde kullanılan
teknolojiler pirinç kalitesini nasıl etkiler?
Çeltiğin işlenmeden önce kurutulması sırasında kullanılan teknolojiler de çok önemlidir. Çünkü mal burada kırılmaya başlar.
Eğer iyi bir kurutma yapamazsanız, iyi randıman alamazsınız. Bunun için direk olmayan ısı yöntemi, kontrollü ve sabit ısı değeri
önemlidir.

What are the factors that affect quality during rice cultivation
and milled rice production? How do the technologies used especially for processing rice affect rice quality?
The technologies used for drying rice before processing are also
important. This is where the product starts to crack. Poor drying
prevents high yield. Indirect heat method, controlled and fixed
heat value are important in this sense.

Pirinç işlenirken ise; beyazlatma ve parlatma sistemlerinizde, malı
en düşük kırıkla işleyecek teknolojilere ihtiyaç vardır.

As for the processing stage, whitening and polishing systems
must be equipped with technologies that will process the good
with minimum damage.

Sanayiciler pirinçteki kalite kayıplarını minimum düzeyde tutmak için kullandıkları teknolojilerde ve de üretim sürecindeki
diğer dinamiklerde nelere dikkat etmelidir?
Kaliteli, ileri teknoloji makinelerin, doğru üreticilerden alınmış olması çok önemlidir. Ayrıca makinenin bakımı ve kullanımı da ayrı
bir önem arz eder.

What points must industrialists take into account regarding the
technologies used for minimizing the quality loss of rice and
the dynamics in the production stage?
High quality, state-of-the-art machines must be purchased form
the right manufacturers. Also the maintenance and use of machines are very important.

Son olarak Multigrain olarak sektöre sunduğunuz teknolojiler
ve varsa son yenilikleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Biz Multigrain olarak dünyadaki en gelişmiş ve ekonomik teknolojileri müşterilerinize sunuyoruz. Örneğin; kurutma sistemlerimiz
çeltikten çıkan kabuk ile çalışır. Yani yakıt kullanım maliyeti yoktur
ve kurutulan maldaki maliyet 1 tonda 1 TL’dir. Aynı zamanda malda kırılma ve bozulma da olmaz. Bu maliyet mazotlu bir makinede
bir tonda 30 TL’dir.

Lastly, can you give some information about the technologies and the latest innovations, if any, offered to the sector
by Multigrain?
Multigrain offers the world’s most sophisticated and economical
technologies to customers. For instance, our drying systems are
powered by the shell extracted from the rice. This means there
is no fuel cost and the cost of the dried good is 1 TL/ton. Furthermore, the good does not get cracked or distorted. If a diesel machine is used, the cost will be 30 TL.

Paketleme sistemleri olarak da hem ekonomik hem de yine maliyeti çok düşüren sistemler kuruyoruz. Pirinç işleme tesislerimiz ise
en yüksek randımanı alabilecek teknoloji ve sisteme sahiptir. Bildiğiniz gibi bu sektörler çok rekabetçidir. Para kazanabilmek için yukarıda saydığım özelliklerde işletmelere ve tesislere sahip olmak
gerekir. Biz hem Türkiye’de hem de yurtdışında, pirinç konusunda
anahtar teslimi tesisler kuruyoruz.

We set up economical packing systems that reduce costs to a great
extent. Our rice processing systems are equipped with the technology and system that enable the highest yield. As you know,
these sectors are quite competitive. Enterprises and plants with
the above mentioned properties are necessary for making money.
We set up turn key rice plants both in Turkey and abroad.

62

63

GİRİŞ

INTRODUCTION

Çeltik, buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryza cinsine aittir.
Oryza cinsine 23 tür dahildir. Bunlardan ikisi O. sativa ve O. glaberrima kültürü yapılan türlerdir. Ayrıca 21 yabani türü de bulunmaktadır. O. sativa türüne ait çeşitler dünyada çeltik yetiştirilen bütün
sahalarda yetiştirilmektedir. O. glaberrima’nın ekim alanı ise yalnız
Afrika kıtası ile sınırlıdır.

Rice belongs to Oryza species of the Gramineae family. Oryza species has 23 varieties. O. sativa and O. glaberrima are two cultivated
members of these varieties. It also has 21 wild varieties. The kinds
of O. sativa variety are grown in all farmlands where rice is grown
while the plantation area of O. Glaberrima is limited to the Africa
continent.

Kültürü yapılan Oryza sativa’nın üç alt türü
veya tipi mevcuttur. Bunlar İndica, Japonica
ve Javanica’dır. Genelde İndica tipleri tropikal bölgelerde bulunan Hindistan, Pakistan, Çin, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Güney
Amerika’da Brezilya, Surinam ve Guyana’da
yetiştirilmektedir.
Ayrıca ABD’de Kaliforniya hariç diğer eyaletlerde geniş alanlarda üretilmektedir. İndica tipi
çeşitler, ince uzun taneye sahiptirler (Foto-1) ve
piştiğinde taneler birbirlerinden ayrı ve kabarık durumdadır. Pişmiş pirinçleri soğuduğunda
sertleşir. Japonica tipi pirinçler ise genelde ılıman iklim bölgeleri olarak tarif edilen Japonya,
Güney Kore, Çin’in kuzey doğu kesimi, Himaleyaların yüksek kesimleri, Avrupa kıtasındaki
çeltik yetiştirilen ülkeler ile Mısır, Avustralya,
ABD’de Kaliforniya’da üretilmektedir.
Japonica çeşitleri kısa ve orta uzunlukta tane
yapısına sahiptirler (Foto-2). Bu çeşitler piştiklerinde rutubetli ve yapışkan bir hal alırlar. Javanica tipi çeşitlere, Tropikal Japonica tipi çeşitler
de denir. Endonezya, Malezya ve Filipinler’de
yetiştirilirler, kısa ve orta uzunlukta taneye sahiptirler, piştiklerinde rutubetli ve yumuşaktır,
soğuduğunda sertleşmez.

Cultivated Oryza has three sub kinds or types.
These are Indica, Japonica and Javanica. Indica
types are cultivated in India, Pakistan, China
and South-eastern Asia countries, which are in
the tropical region, as well as Brazil, Surinam
and Guyana in South America.
Besides, it is widely produced in the USA except
the California state. Indica types have thin long
leaves (Photo-1) and grains get separated and
swollen when cooked. Cooked rice becomes
hard when it cools.
Japonica type rice is mostly produced in mild
climate regions such as Japan, South Korea, the
north-east part of China, higher skirts of Himalayas, European countries where rice is grown,
Egypt, Australia and California state of the USA.
Japonica kinds have short and medium length
grains (Photo-2). These kinds get humid and
sticky when cooked. Javanica kinds are also
called Tropical Japonica. They are grown in Indonesia, Malaysia and Philippines, have short
and medium length grains. They get humid and
sticky when cooked and do not become hard when cooled.

64

PİRİNÇTE KALİTE KRİTERLERİ

QUALITY CRITERIA FOR RICE

Piritçe tane kalitesini tarif etmek çok zordur çünkü kalite tercihi
ülkeden ülkeye değişir. Yetiştirici, fabrikatör ve tüketici tarafından
tercih edilen bazı kalite kriterleri aynı olabilir veya bazı ayrı tercihlerde de bulunabilirler. Örneğin; fabrikatörler daha yüksek bir
pirinç randımanı isterler. Tüketiciler ise daha çok tane görünüşü,
tane boyutları, pişme özellikleri ve lezzet üzerinde dururlar.

Describing grain quality for rice is very difficult because quality
preference varies across countries. Some quality criteria accepted
by farmers, factory owners and consumers may be the same or
they may have different preferences. For instance, factory owners want higher rice yield. Consumers focus on grain appearance,
grain size, cooking features and taste.

Pişme kalitesi tercihi, ülkelere göre farklılık gösterir. Pirinç genelde, haşlanmış olarak tüketilen bir tahıl türüdür. Tercihler bir etnik
guruptan veya coğrafik bölgeden diğerine değişebilir. Pirinçte
kalite özellikleri; pişme ve yeme özellikleri, pirince işleme, tane
görünüşü ve boyutu olmak üzere üç gurup altında toplanabilir.
Tüketiciler pirinç satın alırken, bu özelliklerden yalnız tane uzunluğu ve şekli ile tane görünüşü gibi karakterler üzerinde dururlar.

Cooking quality preference varies from country to country. Rice
is generally consumed as boiled. Preferences may vary from one
ethical group or geographical region to another. Rice quality features can be divided into three groups: cooking and eating features, rice processing, grain appearance and size. Consumers look
at only grain length, shape and appearance while buying rice.

Tane Uzunluğu, Şekli ve Görünüşü
Tane uzunluğu 6 mm’nin üzerinde ve 2.5-3.0 arasında Uzunluk/
Genişlik oranı olan pirinçler, tüketiciler tarafından geniş kabul
görür. Ayrıca, tüketiciler hiç beyaz göbek veya tebeşirsilik içemeyen camsı görünüşte pirinçleri tercih ederler (Foto-3).

Tane boyutları ve şekline göre tercihler bir tüketici gurubundan
diğerine değişir. Bazı etnik guruplar, kısa yuvarlak taneli pirinçleri tercih ederler, bazıları orta uzunluktaki ve bazıları da ince uzun
yapıdaki taneleri tercih ederler. Uzun taneli pirinçler, Asya’da
Hindistan’da kabul görürken, güneydoğu Asya ülkelerinde orta
tane ile orta uzun taneli pirinçler geniş kabul görmektedir. Ilıman iklim bölgelerinde kısa taneli pirinçler yaygındır. Uluslararası pazarlarda uzun taneli pirinçler daha fazla talep edilmektedir.

Grain Length, Shape and Appearance
Rice with 6 mm grain length and a Length/Width ratio of 2.5-3.0
is widely used by consumers. Furthermore, consumers prefer rice
that looks like glass and does not have white belly or a chalky appearance (photo 3).

Preferences according to grain size and shape vary among consumer groups. Some ethical groups prefer rice with short round
grains, some prefer medium length leaves and some prefer grains
with long thin leaves. Rice with long grain is used in India in Asia
while rice with medium length and long grains is preferred in
south-eastern Asia countries. Short grained rice is widely used in
mild climates. Long grained rice is more in demand in the international market. Grain appearance is characterized by the glassy
and chalky appearance of the endosperm.
The grain appearance is mostly determined by the dullness of
the endosperm. The chalky part on the grain affects the grain
appearance. This is visible to the naked eye. The size of the
chalky part on the grain affects the market value of the product
(Photo 4).
Cooking and Eating Quality
Cooking and eating quality is determined by the qualities of the
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Tane görünüşünü, endospermin camsı ve tebeşirsi görünüşte olması belirler.
Tane görünüşü önemli ölçüde endospermin matlığı tarafından
belirlenir. Tane üzerindeki tebeşirsi kısım, tane görünüşünde etkili olur. Bu durum çıplak gözle yapılan değerlendirme ile belirlenir. Tane üzerindeki bulunan tebeşirsi alanın az ve çok olması,
ürünün pazar değeri üzerinde etkili olur (Foto-4).
Pişme ve Yeme Kalitesi
Pişme ve yeme kalitesi, tanenin % 90’nını oluşturan nişastanın
özellikleri tarafından belirlenir. Jelatinleşme sıcaklığı, amiloz
içeriği ve jel konsistensi gibi önemli nişasta özellikleri pişme ve
yeme kalitesi üzerinde çok etkilidir.
Jelatinleşme sıcaklığı, pirincin pişme süresini ifade eder ve endosperm nişastasının sıcak suda kristalize olduğu sıcaklık derecesi ile belirlenir. Bu sıcaklık, çeşitlere bağlı olarak 55 - 79 ºC
arasında değişir. Jelatinleşme sıcaklığı bakımından çeşitler şu şekilde sınıflandırılırlar; 55 - 69 ºC arası düşük, 70 - 74 ºC arası orta
ve 74 ºC’den yüksek olana yüksek jelatinleşme sıcaklıklı çeşitler
denir.
Pişme ve yeme kalitesinin çoğu, nişastanın iki önemli faktörü
olan amiloz ve amilopektin oranlarından etkilenir. Waxy (glutinous) çeşitlerde hemen hemen hiç amiloz yoktur ve piştiğinde
hacim artışı olmaz, parlak ve yapışkandır, katı şekilde kalır.
Tayland, Burma ve Hindistan’da üretilen pirinçler yüksek amiloz
içeriğine sahiptirler. Piştiğinde tane uzamasına gerek kalmaksızın yüksek derecede hacmi artar ve kabarır. Soğuduğunda kurur
ve sert bir hal alır. Düşük amiloz içeren pirinçler piştiğinde rutubetli ve yapışkandır.
Bütün Japonica çeşitler düşük amiloz içeriğine sahiptirler.
Filipinler’de, Malezya’da ve Endonezya’da yetiştirilen pirinçler
orta derecede amiloz içeriklidirler. Piştiğinde rutubetli ve yumuşaktır, soğuduğunda sertleşmez.
Amiloz içeriğine göre çeltik çeşitleri şu şekilde sınıflandırılırlar;
glutinous (amilozsuz) (% 0-2), çok düşük (% 3-9), düşük (% 1019), orta (% 20-25) ve yüksek (% 25’den fazla) amiloz içermektedir.

DÜNYADA ÖNE ÇIKAN BAZI ÖNEMLİ PİRİNÇ ÇEŞİTLERİ
Afrika Pirinci
Batı ve batı orta Afrika’da yetiştirilen pirinç çeşitleri, Asya’da yetiştirilenlerden tamamen farklıdır. Çünkü onlar O. glaberrime türüne dahildir ve Asya çeşitleri O. sativa türünden gelmektedir. Bu
çeşit pirinçlere dünyanın diğer ülkelerinde rastlanmamaktadır.
Bunun nedeni, bu çeşitlerin düşük verimli olması ve Afrika’ya yetecek miktarda üretilememesidir. Taneleri kısadan uzuna kadar
farklı uzunlukta olabilir.
Amerikan Uzun Tane Pirinç
Patna çeşidinden gelmektedir. Koloni yıllarında güney
Karolayna’da üretilip İngiltere’ye ihraç ediliyor ve oradan da Hol-

starch that forms 90% of the grain. The important starch features
such as gelatinization temperature, amylose content and gel consistency affect cooking and eating quality.
The gelatinization temperature indicates the cooking time of rice
and determined by the temperature at which the endosperm
starch crystallizes in hot water. This temperature varies from 55
to 79 ºC depending on kinds. Kinds are classified by gelatinization
temperature as follows: 55 – 69 ºC is low, 70 – 74 ºC is medium and
> 74 ºC is high gelatinization temperature.
Most of the cooking and eating quality is affected by amylose
and amylopectin rates which are two important factors of starch.
Waxy (glutinous) kinds have practically no amylose and their volumes do not increase when they are cooked. They are bright and
sticky and remain solid. Rice grown in Thailand, Burma and India
has high amylose content. When cooked, its volume increases to
a significant extent and it swells without the need for elongation
of grains. It gets dry and hard when cooled. Rice with low amylose
content gets humid and sticky when cooked. All Japonica kinds
have low amylose content. Rice kinds grown in the Philippines,
Malaysia and Indonesia have medium amylose content. They get
humid and soft when cooked and do not become hard when
cooled.
Rice kinds are classified as follows according to their amylose content; glutinous (amylose free) (0-2 %), very low (3-9 %), low (10-19
%), medium (20-25 %) and high (more than 25 %).

SOME PROMINENT RICE KINDS IN THE WORLD
Africa Rice
Rice kinds grown in the west and central West Africa are completely different from those grown in Asia. They are included in
the O. glaberrime variety while the Asian kinds come from O. sativa variety. These rice kinds are not cultivated in other countries.
The reason for this is that these kinds have low yield and cannot
be produced in an amount enough for Africa. Their grains may be
in different sizes from short to long.
American Long Grain Rice
It comes from the Patna kind. It was grown in Carolina and exported to England and from there to the Netherlands, Germany
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landa, Almanya ve Fransa’ya ihraç ediliyordu, ancak Amerikan
Devriminden sonra, İngiltere yerine doğrudan bu ülkelere ihraç
edilmeye başlanmıştır. Bu tip pirinçler Amerika’nın Arkansas, Texas, Louisiana, Missisipi ve Missuri eyaletleri ile güney Amerika’da
yetiştirilmektedirler. Bu tip pirinçler genelde ABD’de ve dünyanın
diğer bölgelerinde yemek yapımında kullanılır. Dünyada en fazla
üretilen çeşitlerdir. Bu pirinçler ince uzundur, uzunluğu genişliğinin 3-4 katıdır. Amiloz içerikleri % 22’nin üzerindedir. Piştiğinde
orta taneli çeşitler gibi yapışkan değildir. Jelatinleşme sıcaklığı
70 ºC’nin üzerindedir ve protein içeriği % 8’dir.

and France in the colonial period. After the American Revolution,
however, it started to be exported directly to these countries instead of England. Such rice types are grown in Arkansas, Texas,
Louisiana, Mississippi and Missouri states of the USA and in the
South America. Such rice types are usually used for meals in the
USA and other regions of the world. They are the most produced
kinds in the world. They are thin and long and their length is 3-4
times more than the width. The amylose content is more than
22 %. It does not become sticky like medium grain kinds when
cooked. The gelatinization temperature is more than 70 ºC and
the protein content is 8 %.

Orta Taneli Kaliforniya Pirinci
Orta taneli Japonica pirinci, aynı zamanda
“Carlos” olarak da bilinir (Foto-5). Bu tip
pirinçlerin Kaliforniya’da iki veya üç çeşidi
yetiştirilir (Bunlara orta taneli M401 çeşidi
dahil değildir), fakat bunlar birbirlerine
çok benzerler ve birbirlerinden ayırt edilemezler. Bu çeşitlerin, depolanma ve pirince işlenme sırasında birbirlerinden ayrı
tutulmasına gerek yoktur. Bu çeşitlerin yetiştirilmesi sırasında özel bir sıcaklık derecesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle
dünyada Japonya, Güney Kore, Çin’in Kuzey doğu kesiminde, Avustralya ve Akdeniz civarındaki bazı ülkelerde yetiştirilirler.
Piştiğinde yumuşak oluşu ve lezzet bakımından belki de dünyanın en iyi pirincidir. Ancak, tüketildiği ülkelerin çoğunda,
çok nadir olarak bir katkı maddesi ilave
edilmeden yenir. Orta taneli pirinçler kısa
tanelilerden daha kısa ve daha geniş tane
yapısına sahiptirler. Taneler genişliğinden
2 veya 3 kat daha uzundur. Orta taneli Kaliforniya pirinçlerinin amiloz içeriği % 18’dir.
Jelatinleşme sıcaklığı 60 ºC civarındadır. Ve
protein içeriği % 6.5’dir.
Arborio Pirinci
Arborio bir İtalyan çeşididir ve bu pirinç
“Rizotto” yapımında kullanılır. Görünüşü
ve yapı bakımından orta taneli Kaliforniya pirincine benzer. Tanesi iri ve beyaz
göbeklidir. Arborio pirinci piştiğinde, beyaz krem rengini alır ve sert bir yapıdadır.
Amiloz içeriği % 18’dir. Arborio pişirilmeden önce yıkanmamalıdır. Çünkü tane yüzeyindeki nişasta rizottonun yapısının bir
parçasıdır (Foto-6).
Baldo Pirinci
Baldo pirinç, Arborio ve Stirpe 136 çeşitleri
arasındaki bir melezden elde edilen, uzun
taneli bir İtalyan çeşididir. Akdeniz civarındaki ülkelerde çok popülerdir. Baldo
restoranlarda, Arborio’dan daha fazla kullanılır. Bunun nedeni;
Baldo’nun pirincinin pişirilip soğuduktan sonra, müşteri iste-

Medium-Size Grained California Rice
Medium-size grained Japonica rice is also
known as “Carlos” (Photo-5). Two or three
kinds of this rice are grown in California
(medium size grained M401 is not included) but they are very similar and cannot
be distinguished from each other. These
kinds do not need to be separated in the
storing and processing processes. A special temperature is needed while growing
such kinds. Therefore, they are raised in Japan, South Korea, the North-eastern part
of China as well as some countries around
Australia and Mediterranean. Maybe it is
the best rice in the world in that it becomes
soft and very delicious when cooked. However, it is seldom eaten without additives in
most countries. Medium-size grained rice
kinds have shorter and wider grains than
short grained kinds. The grain length is 2 or
3 times bigger than the width. The amylose
content of medium-size grained California
rice is 18 %. The gelatinization temperature
is about 60 ºC. Protein content is 6.5 %.
Arborio Rice
Arborio is an Italian kind and used for “Risotto”.
It looks like medium-size grained California
rice in terms of appearance and structure.
Its grain is big and with white belly. When
cooked, Arborio rice’s colour becomes white
cream and it hardens. Amiloz içeriği % 18’dir.
Arborio should not be washed before cooking.
That is because the starch powder on the grain
is a part of risotto composition (Photo-6).
Baldo Rice
Baldo rice is a long grain Italian kind produced from a hybrid of Arborio and Stirpe
136. It is highly popular in Mediterranean
countries. Baldo is used more than Arborio
in restaurants. That is because Baldo can be
heated and returned to its fresh state upon
the request of customers after it is cooked and cooled. Its grains
are 7 mm long and 3 mm wide (Photo – 7).
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diğinde tekrar ısıtılıp taze haline gelebilmesidir. Taneler 7 mm
uzunluk ve 3 mm genişliğe sahiptir (Foto-7). Ülkemizde kaliteli
pirinç dendiğinde akla Baldo gelmektedir. Baldo ismi bir ticari
marka olarak kullanılmaktadır.
Carnaroli Pirinci
İtalya’da Milano ve Torino arasındaki Po ovasında üretilir. Rizotto
yapımına en uygun pirinçtir. Arborio ile karşılaştırıldığında, taneler biraz daha uzun ve geniştir ve piştiğinde krem bir renk alır ve
tabağın ortasında yapısını muhafaza eder (Foto-8).

Baldo comes to mind in Turkey in terms of quality rice. The name
Baldo is used as a trademark.
Carnaroli Rice
It is grown in Po plain between Milano and Torino in Italy. It is
the most appropriate rice for risotto. Its grains are slightly longer
and wider compared to Arborio. Its colour turns to cream when
cooked and it preserves its structure in the middle of the plate
(Photo-8).
Egypt Rice
Rice cultivation started in the 7th century
in Egypt. Today Giza 177 (sort and thick
grains), Shakka 101/102/1013/1014 (sort
and thick grains), and Giza 178 (short and
thin grains) kinds are produced. They are
processed naturally and white rice is produced (Photo-9). In addition, “Camolino”
rice is produced by glazing it in oil.

Mısır Pirinci
Mısır’da pirinç yetiştirilmesine 7. yüzyılda
başlamıştır. Bugün Giza 177 (Kısa ve kalın
taneli), Sakha 101/102/103/104 (Kısa ve
kalın taneli) ve Giza 178 (Kısa ve ince taneli) çeşitler yetiştirilir. Bunlar tabi olarak
işlenip beyaz pirinç elde edilir (Foto-9).
Bunun yanında, yağ içerisinde parlatılarak “Camolino” pirinç de elde edilir. Kalın
taneli pirinçler Türkiye’ye, Akdeniz’in doğusundaki ülkelere, Arabistan’a ve yakın
doğu ülkelerinden gelen göçmenler için
Güney Kaliforniya’ya ihraç edilmektedir.
İnce taneli çeşitlerin pirinçleri, doğu ve
güney doğu Avrupa ülkeleri ile doğu ve
batı Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir.
İran Pirinci
Bomsiah, Binam, Hasani, Salari, Ambarboo, Sang Tarom, Hasan Sarai gibi çeşitler üretilir. Domsiah, İran çeşitlerinin
en prestijlisidir ve çok yüksek derecede
aromaya sahiptir ancak yüksek verimli
çeşitlerin yarısı kadar bir verim vermektedir. Aynı zamanda sap kurdu zararlısı
ve mantari hastalıklarına karşı hassastır.
İnce saplı olması nedeniyle, yatmakta ve
hasadı zor olmaktadır. Yukarıdaki listede
verilen çeşitler de aynı özelliklere sahiptirler fakat tüketici tercihi sebebiyle, toplam ekim alanının %
80’ini işgal etmektedirler. Yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi
çalışmaları devam etmektedir ancak, aromatik özelliğin muhafaza edilmek istenmesi nedeniyle, bu çalışmalar başarısız olmuştur.
Patna Pirinci
Kuzeydoğu Hindistan’da Patna şehri yakınlarında yetiştirilen
uzun taneli bir çeşittir. Basmati çeşidine benzer ve ondan daha
az aromatik özelliğe sahiptir. Bir zamanlar çok miktarda ihracatı yapılmaktaydı ve uzun taneli pirinçlerin temsili ismi olmuştu.
Patna tipi pirinç, ABD’de Karolayna’da ilk defa geniş alanlarda
yetiştirilen pirinçtir.
İspanya Pirinci
Bazı İspanyol çeşitleri, İspanyollara has bir yemek olan “Paella” yapımında kullanılır. Bunlar Granza, Senia, Bahai, Bomba ve
Valencia’dır. İspanyol tüketiciler, kısa ve orta tane yapısına sahip,

Thick grained rice kinds are exported to
Turkey, the countries in the East Mediterranean, Arabia and to South California for
the immigrants from the near east countries. The big grained kinds are exported
to east and south-east European countries as well as eastern and western Africa
countries.
Iran Rice
Kinds such as Bomsiah, Binam, Hasani,
Salari, Ambarboo, Sang Tarom, Hasan
Sarai are produced. Domsiah is the most
prestigious one among Iran kinds and
has high aroma content but its yield is as
mush as half of the high yield kinds. It is
also extremely sensitive to stalk warm and
fungal diseases. It lays down ¬due to its
thin stalks and that makes it hard to harvest. The kinds given in the list above have
the same features but account for 80 % of the total plantation areas due to consumer preferences. There are ongoing efforts for
improving high yield kinds but these works have failed due to the
desire to preserve the aromatic property.
Patna Rice
It is a long grained king grown near Patna city in the north-eastern
India. It is similar to Basmati kind but less aromatic. It was exported in abundant amounts once and it became the representative
name of long grained rice kinds. Patna rice is the first rice to be
grown in wide areas in Carolina, the USA.
Spain Rice
Some Spanish kinds are used for making “Paella” which is a meal
indigenous to the Spanish. These are Granza, Senia, Bahai, Bomba
and Valencia. Spanish consumers prefer short and medium grained
rice with white belly that become moderately hard when cooked.
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beyaz göbekli ve piştiğinde orta sertlikte bir yapıya sahip pirinçleri tercih ederler.
Japon Pirinci
Orta taneli doğu Asya çeşitlerini ifade eder. Bunlar Kaliforniya’nın
Carlos pirinçlerine benzer. Japonlar pirinç ithalatının önemli bir
kısmını Kaliforniya’dan Carlos pirinci olarak ithal etmektedirler.
Basmati Pirinci
Basmati pirinci aromatik bir kokuya sahiptir. Aromatik özelliği ve
lezzeti bakımından Tayland’ın Jasmine pirincinden farklıdır. Bazı
kişiler onun aromasını patlamış mısıra benzetirler. Hindistan ve
Pakistan’ın kuzey bölgelerinde yetiştirilir. Dünyada yetiştirilen
pirinçler arasında en yüksek fiyatla satılmaktadır.
Bazmati pirinci yüksek amiloz içeriğine sahiptir ve piştiğinde
kuru ve sert yapıdadır. Pirinç taneleri ince ve uzundur. Ancak
İndica çeşitlerinden biraz daha kısadır. Piştiğinde taneler üç kat
daha uzar ve ince uzun pişmiş taneler oluşur.
Basmati pirinçler, bir yıldan daha fazla bekletildikten sonra pişirildiğinde, daha sert bir yapı alır ve pişmiş tane uzunluğu artar.
Basmati pirinci Pakistan ve Hindistan tarafından başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.
Jasmine Pirinci
Jasmine pirinci Taylan’dan orijin almaktadır ve kuvvetli bir aromaya sahiptir. Amerikan uzun taneli pirinçlere benzerler. Piştiğinde taneler birbirinden ayrıdır ve Basmati kadar olmasa da, yumuşak ve kabarık bir yapıya sahiptir. 1/3 bardak pirinç, bir bardak
pişmiş pirinç meydana getirir.
Jasmine pirincinin en iyi tüketim zamanı, ürün hasadından hemen sonra tüketilmesidir çünkü zamanla sert bir yapı alır ve aromatik özelliği kaybolur. Jasmine pirinci Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğunda ve Filipinler’de tercih edilmektedir.
Siyah Pirinç
Çin’de eskiden sadece imparatorların tüketimi için kullanılan ve
diğer vatandaşların tüketimine yasaklanan bir pirinç olduğundan, “Yasaklı Pirinç” olarak da anılmaktadır. Siyah renkte, orta ve
uzun taneli olabilir (Foto-10). Piştiğinde
rengi çividi maviye dönüşür. Rengi ve
yapısı muhafaza edilerek, yalnız kargo pirinç olarak satılır ve tüketilir.

Japanese Rice
It stands for medium grained East Asian kinds. They are similar to
Carlos rice of California. Carlos rice from California accounts for
most of the rice import of Japan.
Basmati Rice
Basmati rice has an aromatic odour. It is different from the Jasmine rice of Thailand in terms of its aromatic feature and taste.
Some people compare its aroma to pop corn. It is grown in the
northern regions of India and Pakistan. It is the world’s most
expensive rice. Basmati rice is rich in amylose and becomes dry
and hard when cooked. Rice grains are thin and long. But it is
a little shorter than Indica kinds. When cooked, the grains get
three times longer and form thin and long cooked grains. When
cooked after one year of storage, Basmati rice becomes harder
and the cooked grain length increases. Basmati rice is exported
by Pakistan and India to Middle East and European countries
and Saudi Arabia in particular.
Jasmine Rice
Jasmine rice originates from Thailand and has a strong aroma.
It looks like long grained American rice. Its grains get separated
when cooked and it has a soft and swollen structure although to
a lesser extent than Basmati. 1/3 glass of rice becomes one glass
when cooked. The best consumption time of Jasmine rice is right
after the harvest because it gets harder and loses its aroma in
time. Jasmine rice is preferred in most South-eastern Asia countries and in the Philippines.
Black Rice
It is also called “banned rice” as it used to be grown only for emperors and the citizens were banned from using it. It is black and
may have medium and long grains (Photo 10). Its colour turns to
indigo blue when cooked. Its colour and structure are preserved
and it is sold and consumed only as cargo rice.
Besides China, also the Japanese have two black rice kinds, one
with black grains and the other with red grains. Thailand has clack
rice kinds as well. The Thailand kinds have short grains, get purple
when cooked and are a little sticky. They are sold as cargo rice in
order to preserve the colour. There many black rice kinds in China, Thailand and Indonesia. It started to be cultivated some 2000
years ago.
Comparison of black rice and white rice
1. Black rice contains low amount of antioxidant. Its cellulose content is more
ingestible than those of white rice and
it contains Vitamin B. Its sugar content is
lower than other nutrients containing antioxidant. 2. 100 g black rice contains 8.5
g protein, 3.5 g iron and 4.9 g cellulose.
Black rice has higher protein value compared to cargo (brown) rice and its cellulose content is twice as much as cargo rice.
3. Black rice is also a good nutrient as a
source of iron, zinc, selenium and other
minerals as well as amino acid.

Ayrıca, Çin yanında Japonlar da biri siyah
ve diğeri kırmızımsı taneye sahip iki siyah
pirinç çeşidine sahiptir. Tayland’ın da siyah
pirinç çeşitleri vardır. Tayland çeşitlerinin
tanesi kısadır ve piştiğinde mor renk alır
ve biraz yapışkandır. Rengini muhafaza
etmek için kargo pirinç olarak satılır. Siyah
pirincin Çin, Tayland ve Endonezya’da çok
sayıda çeşidi bulunmaktadır. Yaklaşık 2000
yıl önce kültüre alınmıştır.
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Siyah pirinç ile beyaz pirincin karşılaştırılması
1. Siyah pirinç, yüksek seviyede antioxidan içermektedir. Aynı zamanda beyaz pirinçten daha fazla hazmedilebilir selüloz ve B vitaminine sahiptir. Şeker oranı, antioxidan içeren diğer besin maddelerinden daha düşüktür.
2. 100 gr siyah pirinçte 8.5 gr protein, 3.5 mg demir ve 4.9 gr selüloz bulunur. Kargo (kahverengi) pirinç ile karşılaştırıldığında siyah
pirinç daha yüksek protein değerine sahiptir ve kargo pirincin iki
katı selüloz içerir.
3. Siyah pirinç aynı zamanda demir, çinko, selenyum ve diğer mineral maddeler ile amino asit kaynağı olarak iyi bir besin maddesidir.
Yabani Pirinç (Zizania palustris, Zizania aquatica)
Kuzey Amerika’da bataklıklarda tabi olarak yetişen Gramineae
türleridir. Manchuria’da yetişen Z. Latifolia türü de vardır. Yabani
çeltik, resmi olarak çeltik kabul edilmez, fakat farklı bir Gramineae türü olarak derin su içerisinden yukarıya doğru fırlayarak
gelişir.
Yabani pirinçler, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey ve
Kanada’nın güney kesimlerinde göllerde yetişir. Hintli göçmenler, önceleri yabani çeltikleri kayıklarla
hasat edip, elde ettikleri taneleri kavurarak satıyorlardı.
Minnesota’da hala yabani pirincin hasadı
ve kavurma işlemi, eskisine benzer şekilde yapılmaktadır. Kavurma işlemi yabani
pirince farklı bir lezzet vermektedir. Bütün yabani pirinçler, üzerindeki kepek
tabakası ile birlikte kargo pirinç olarak
satılır ve bu ona siyah bir görünüş verir
(Foto-11).
Son zamanlarda ıslahçılar, tane dökmeyen ve çeltik tarlalarında ticari olarak
yetiştirilebilen tiplerini geliştirmişlerdir. Ancak yabani pirinç
üretimi yapan yerliler, bu durumdan memnun olmamışlardır.
Çünkü onlar, yabani pirinci yüksek fiyatla satıyorlardı. Şu
anda ABD’de yabani pirinç ihtiyacı, Kaliforniya çiftçileri ve
Minnesota’da bulunan yerliler tarafından karşılanmaktadır. Doğal olarak yetiştirilen yabani pirinçlerin lezzet ve yapı bakımından
hala üstün özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak önceki gibi yüksek fiyatla satılamamaktadır. Aynı zamanda Avustralya
ve Macaristan’da da yabani pirinç üretimi yapılmaktadır.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİP PAZARLANAN
PİRİNÇ ÇEŞİTLERİ
Ülkemizdeki tüketiciler, tane uzunluğu 6-7 mm arasında değişen
uzun taneli çeşitlerin pirinçlerini tercih ederler. Tane Uzunluk/
Genişlik oranının, 2-3 arasında olması istenir. Tanelerin camsı,
beyaz göbeksiz (tebeşirsi kısmı olmayan) ve mat görünüşte olması tercih edilir. Amiloz içeriği bakımından düşük amiloz içeriği ve jelatinleşme sıcaklığı olarak da düşük veya orta derecede

Wild Rice (Zizania palustris, Zizania aquatica)
It has Gramineae varieties grown naturally in the swamp lands of
North America. It also has Z. Latifolia variety grown in Manchuria. Wild rice is not officially recognized as rice but it develops
upwards through deep water as a different Gramineae kind. Wild
rice is cultivated in the Northern regions of the USA and southern
regions of Canada.
Indian immigrants used to harvest wild rice using boats and sell
the grains as baked. Harvest and baking of wild rice is carried out
like in the past in Minnesota. Baking gives a different flavour to
the wild rice. All wild rice kinds are sold as
cargo rice with the bran on them and this
bran makes it look black (Photo-11).
Plant breeders have recently developed
types that do not shed their grains and
can be grown commercially in paddies.
But native people producing wild rice
were not satisfied with that.
That is because they sold wild rice at high
prices. The current wild rice need of the
USA is met by the Californian farmers and
the native people in Minnesota. Wild rice
kinds grown naturally are considered to
have superior features in terms of flavour and structure. But they
cannot be sold at high prices as before. Wild rice is also grown in
Australia and Hungary.

RICE KINDS GROWN AND MARKETED IN TURKEY
The consumers in our country prefer rice of the kinds whose grain
length varies between 6-7 mm. They want a grain length/width
ratio of 2-3. Grains are preferred as glassy, without white belly
(without the chalky part) and in dull colour. Kinds with low amylose content and low or medium gelatinization temperature are
preferred. According to the rice notice used for rice marketing in
Turkey and published on 7 January 2011 on the Official Gazette
No 27808, rice kinds are classified by grain length and length/
width ratio according to the values given in Chart 1.
Rice Kinds Grown in Turkey
As can be seen in Chart 1, long grained TYPE A rice kinds represents rice products longer than 6.7 cm and with Length/Width
ratio of 2-3.
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jelatinleşme sıcaklığına sahip pirinçler tercih edilir.
Ülkemizde pirinç pazarlamasında kullanılan ve 7
Ocak 2011 tarihinde, 27808 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Pirinç Tebliğine göre; pirinç çeşitleri,
tane uzunluğu ve Uzunluk/Genişlik oranı bakımından Çizelge-1’de verilen değerlere göre sınıflandırılırlar.
Ülkemizde Üretilen Pirinç Çeşitleri
Çizelge-1’de görüldüğü gibi uzun taneli TİPA pirinçler, 6.7 mm’nin üzerinde uzunlukta ve Uzunluk/Genişlik oranı ise 2-3 arasında olan pirinç mahsullerini
ifade eder.
Bu ürün gurubuna genelde; ülkemizde “BALDO”
olarak pazarlanan, tane uzunluğu 6.9 - 7.1 arasında değişen ve tane genişliği 3 mm civarında olan,
Uzunluk/Genişlik oranı 2.3-2.4 arasında değişim
gösteren pirinç mahsulleri girmektedir.
Uzun taneli TİP B’ye giren pirinçler, genelde tropikal bölgelerde
veya Asya ülkelerinde üretilen İndica gurubuna dahil çeşitlerin
pirinçlerini ifade etmektedir. Ülkemizde tescilli olan çeşitlerden
yalnızca AROMATİK-1 isimli aromatik pirinç çeşidi bu guruba girmektedir. Ancak, bu guruba giren pirinçler ülkemizde tüketiciler tarafından pek tercih edilmemektedir. Uzun taneli TİP C pirinçler ise, tane uzunluğu 6.0 mm ile 6.7 mm arasında değişen
ve Uzunluk/Genişlik oranı 2-3 arasında olan pirinç mahsullerini
ifade etmektedir. Bu guruba giren pirinçler ülkemizde OSMANCIK ismi altında pazarlanmaktadır.
Ülkemizde üretilen iri, uzun ve geniş taneye sahip çeşitler TİP
A’ya girmektedir. Bu tip pirinçler; EDİRNE, GÖNEN, NEĞİŞ, KIRKPINAR, TUNCA, PAŞALI ve BEŞER çeşitlerinden elde edilmektedir. Çizelge-2’de ülkemizde üretilen bazı pirinç çeşitlerinin kalite özellikleri verilmiştir.

This product group generally includes rice products marketed under the name of “BALDO” with 6.9-7.1 grain length, about 3 mm
grain width and a Length/Width ratio of 2.3/2.4. Rice kinds in the
long grained TYPE B group represent the rice kinds included in the
Indica group generally grown in tropical regions and Asian countries. Only AROMATIK-1 rice kind among the kinds registered in
Turkey is included in this group.
However, the rice kinds in this group are not preferred by the consumers living in Turkey. Long grained TYPE C rice kinds represent
rice products with 6.0 – 6.7 mm grain length and a Length/Width
of 2-3. Rice kinds in this group are marketed under the name OSMANCIK in Turkey. Kinds with big, long and wide grains produced
in Turkey are included in TYPE A. These rice types are produced
out of EDIRNE, GÖNEN, NEĞİŞ, KIRKPINAR, TUNCA, PAŞALI and
BEŞER kinds. Chart 2 shows the quality properties of some rice
kinds produced in Turkey.
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TİP C’ye giren çeşitler ise OSMANCIK-97, GALA, DURAĞAN, KIZILTAN, HALİLBEY, ÇAKMAK, EFE VE HAMZADERE gibi çeşitlerin
pirincini ifade etmektedir.
Orta taneli çeşit olarak, ülkemizde yalnızca ŞUMNU çeşidi üretilmektedir. Bunun yanında, ABD ve Avustralya’dan orta taneli
Carlos pirinci ithal edilip pazarlanmaktadır. Kısa taneli pirinç olarak, Mısır ve Rusya’dan kısa taneli pirinçler ithal edilerek “Pilavlık
Pirinç” ismi altında pazarlanmaktadır.

ETNİK TERCİHLER
Tayland:
Taylandlıların çoğu, Hindistan’ın Basmati pirincine benzeyen, uzun taneli pirinçleri tercih eder. Tercih edilen çeşitler ise
Jasmine’dir ve tuz ilave edilmeden pişirilir. Çünkü tuzda fermente edilmiş balık veya mevsimlik tuzlu yiyeceklerle tüketilir.
Ülkenin kuzeyinde, Laoslular kısa taneli tatlı pirinçleri tüketirler.
Bunlar çubukla kolayca yenebilir.

The kinds in TYPE C represent the kinds such as OSMANCIK-97,
GALA, DURAĞAN, KIZILTAN, HALİLBEY, ÇAKMAK, EFE and HAMZADERE.
ŞUMNU is the only medium grained kind produced in Turkey. On
the other hand, Carlos rice is imported from the UAS and Australia
and marketed. As for short grained rice, short grained types are
imported from Egypt and Russia and sold as “Pilaf Rice”.

ETHNICAL PREFERENCES
Thailand:
Most people living in Thailand prefer long grained rice looks like
Basmati rice of India. Jasmine kinds are preferred and they are
cooked without adding salt. That is because they are consumed
with fish fermented in salt and with seasonal salty food. Laotians
in the north of the country consume short grained rice. They can
be eaten easily with sticks.

İtalya ve İspanya:
Arborio gibi orta taneli pirinçleri tercih ederler. Bu pirinçler piştiklerinde krem rengini alırlar ve pişme sırasında pirincin içerisine başka besin maddeleri de karıştırılır. İtalya’da “Rizotto” ve
İspanya’da ise “Paelle” yapımında kullanılır.

Italy and Spain:
They prefer medium grained rice kinds such as Arborio. The colour of these kinds becomes creamy and other nutrients are added
to the rice while cooking. They are used for preparing “Risotto” in
Italy and “Paella” in Spain.

Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Burma:
Tuzla piştiğinde kuru ve yumuşak hal alan uzun taneli pirinçleri
tercih ederler. Bu Patne tipi veya daha pahalı olan Basmati pirinci
olabilir. Tuzsuz yemeklerle servis yapıldığı için tuzlu pişirilmektedir.

India, Pakistan, Sri Lanka and Burma:
They prefer long grained kinds that become dry and soft when
cooked with salt. Patne or Basmati, which is more expensive, are
used. They are cooked with salt as they are served along with salt
free meals.

Malezya, Endonezya ve Vietnam:
Piştiğinde orta derecede kuru ve yumuşak olan Tayland’ın Jasmine pirincine benzer uzun taneli pirinçleri tercih ederler. Tuzsuz
olarak pişirilir. Çünkü tuzlu olarak hazırlanan soslu balık, soslu
karides, fasulye ve benzeri yiyecekler ile birlikte tüketilir.

Malaysia, Indonesia and Vietnam:
They prefer long grain rice kinds that look like Jasmine rice and
get moderately dry and soft when cooked. The rice is cooked
without salt. That is because it is consumed along with salty food
such as sauced fish, sauced shrimp, bean etc.

Japonya ve Güney Kore:
Tuzsuz olarak pişirilen kısa taneli pirinçleri tercih ederler. Pirinçler piştiğinde katı ve taneler birbirine tutunmuş halde olmalıdır.
Bu şekilde çubuklarla kolayca yenebilir. Japon ve Koreliler yerli
üretim pirinçleri tercih ederler. Ancak Japonlar ihtiyaçları olan
pirinç açığını kapatmak için Kaliforniya’dan bir miktar orta taneli
Carlos pirinci ithal etmektedirler.

Japan and South Korea:
They prefer short grained kinds that are cooked without salt.
Rice must be hard and grains must cling onto one another when
cooked. This way, they can be eaten easily with sticks. The Japanese and Korean people prefer domestic rice. But the Japanese
import some Carlos rice from California in order to make up their
rice deficiency.

Laos:
Laoslular, diğer ülkelerde tatlı, sarma ve dolma yapımında kullanılan, kısa taneli ve yapışkan pirinçleri tercih ederler. Bu pirinçler
piştiğinde yapışkan halinde birbirine tutunmalıdır. Bu şekilde çubuk ile parçalar halinde alınıp yenebilmektedir.

Laos:
Laotians prefer short grained and sticky rice kinds that are used
for preparing dessert, wrapped and stuffed food. These kinds
should cling onto one another in a sticky state when cooked. This
way, they can be grabbed in parts and eaten with sticks.

Türkiye:
Uzun taneli pirinçler pilav yapımında kullanılmaktadır. Orta ve
kısa taneli pirinçler sarma, dolma, tatlı ve çorba gibi yemeklerin
yapımında kullanılmaktadır.

Turkey:
Long grained rice kinds are used fro preparing pilaf. Medium
and short grained rice kinds are used for preparing wrapped and
stuffed food, dessert and soup.
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Türkiye 1980’lerde kişi başı 3 kg pirincin tüketildiği, 100 bin tonlar civarında çeltiğin üretildiği, pirinçte kendine yeterli bir ülkeydi! Bu kendine yeterlilik üretim fazlalığından değil, döviz yetersizliği ve ithalatın yüksek gümrük vergileriyle korunmasından
ötürüydü.

Turkey was a self-sufficient country in 1980’s in which 3 kg rice
was consumed per capita and about 100 thousand tones of paddy were produced. This self-sufficiency is not the result of production surplus; it is just because of the sufficiency in foreign exchange and continuing high customs taxes for import.

24 OCAK KARARLARI

24 JANUARY DECISIONS

- Ekonomi politikalarının değiştiği Özal’lı hükümetler döneminde tarım politikaları da değişti. Fiyatları aşağı çekmek için “terbiyevi ithalat” adı altında özellikle tarım ürünleri ithalatında önemli kolaylıklar sağlandı.
- Bu kolaylıklar Türkiye’ye ucuz pirincin girmesine neden oldu.
Ucuz pirinç, tüketim artışına neden oldu.
- 1980’lerin 2. yarısından sonra Türkiye yılda 130-150 milyon Dolar karşılığı 280-300 bin ton pirinç ithal eder hale geldi.
- Bu kadar çok ithalatın yapılması, Türk insanın en sevdiği yemeklerden biri olan pilavın ithal pirinçlerle yapılmasını sağlayamadı.
Çünkü Türk insanı dolgun taneli pirinçten yapılan pilavı her zaman sevdi.
- İthal pirinçlerle de pilav yapıldı, ancak yapılan pilavlar neredeyse hiçbir zaman Türk insanının damak zevkine uymadı. Halen bu
durum devam etse de ithal pirinçler pazarda mevcutlar.
- 2000’li yıllara yaklaşırken üretimde çok önemli gelişmeler oldu.
En önemli gelişme birim alan verimi yüksek olan Osmancık tohumunun Türkiye’nin tüm çeltik tarlalarında kullanılmaya başlanması oldu. Bu sayede Türkiye neredeyse 10 yıllık bir periyotta
pirinç üretimini 2’ye katladı.

- During the period of Özal’s governments in power when the
economy policies were changed, the agricultural policies were
changed as well. A number of important facilities were provided
particularly for the import of agricultural products under the
name of “educational import” with a view to reducing the prices.
- These facilities led to entering cheap rice to Turkey. The cheap
rice caused an increase in its consumption.
- Turkey became a country which imported 280-300 thousand rice
with the cost of 130-150 million US dollars annually after the second half of 1980’s.
- Such a great amount of import could not ensure that the rice
dish, which is one of the meals Turkish people love most, was
cooked with the imported rice. Because Turkish people have always preferred the rice dish with big rice.
- The rice dishes were cooked with the imported rice; but these
dishes were not for the taste of Turkish people. Although it is still
valid, there is imported rice on the market.
- Many outstanding developments have been made in the field
of production while approaching the years of 2000. The most important development is that the Osmancık seed, whose product
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ÜRETİMİ VE SORUNLARI ARTAN BİR ÜRÜN: PİRİNÇ
2009 hasadını hatırlayalım...
- Türkiye geneli çeltik üretiminde önemli bir sorun yoktu.
- 2009 hasadında çeltik fiyatı 120 -130 kuruş civarındaydı.
- Sonra ne oldu fiyat 90 kuruşa indi

per unit area is very high, began to be used in all the paddy fields
in Turkey. By this way, Turkey increased its rice production twice
during a period of almost 10 years.

A PRODUCT WHOSE PRODUCTION AND
PROBLEMS ARE INCREASING: RICE

2010 hasadını hatırlayalım...
- Fiyat 120 kuruş olarak başladı.
- Sonra ne oldu, ithal çeltik ve pirincin aşırı baskısıyla fiyat 80 kuruşlara düştü.
- 2010 yılı verilerine göre Türkiye, tarihinin en fazla çeltik ve pirinç
ithalatını yaptı (264,5 milyon Dolar - 47,4 milyon Dolar ihracat)

Let’s remember the harvest of 2009…
- There was not any important problem on paddy cultivation
throughout Turkey.
- The price of paddy was about 120-130 piaster for the harvest of
2009.
- What happened then? The price decreased to 90 piaster.

Fiyat yüksek miydi? Kesinlikle kayır. Yıllardır düşük gümrük vergileriyle ithalat baskısı altında yaşayan, TMO’nun dengesiz alım politikalarıyla piyasaların oturmadığı buna rağmen üreticilerin kendi
çabalarıyla ve Osmancık çeşidinin ıslahıyla artan bir üretim söz
konusuydu.

Let’s remember the harvest of 2010…
- At first, the price of it was 120 piaster.
- What happened then? The price decreased to 80 piaster due to
the excessive pressure of the imported paddy and rice.
- According to the data in 2010, Turkey made the highest import
of paddy and rice compared to the previous years (264,5 million
US dollars- 47,4 million US dollars export).

Yüksek olan bir şeyler hep vardı; MALİYETLER. Dünyanın en pahalı
mazotunu, gübresini, ilacını kullanan çiftçiler, Türkiye’de…
Peki neden Türkiye çeltikte, üretimini arttırdı? Cevap çok basit;
Çünkü İpsala, Uzunköprü, Meriç, Havsa, Biga ve Gönen’deki üreticiler alnının teriyle, tüm varlığını borçlanıp suya gömen çiftçiler,
her şeye rağmen üretiyorlar ama para kazanamıyorlar ya da para
kazandıklarını sanıyorlar, onların yerine kazananlar var… Üretimde başarı tamamen çiftçinindir.

ÇELTİKTE NEDEN POLİTİKA OLUŞTURMALIYIZ?
Türkiye net pirinç ithalatçısı bir ülkedir. 2000’li yılların başından
beri artan yurtiçi üretim, tüketimin % 30’unun ithalat yoluyla karşılanmasının önüne geçememiştir.

ÇİFTÇİMİZ NEDEN ÇELTİK ÜRETMEK İSTİYOR?
Üreticiler sıkıntılı ve zorlu bir üretim şekli olan çeltik üretmekten
mutludurlar. Çeltik üretimi bölgedeki üreticiler için bir yaşam biçimi olmuştur. Çeltik üretimi çok karlı gibi gözükse de maliyetleri
çok yüksek olan bir üretim biçimidir. Çünkü üretici çeltikten kazandığını yine çeltiğe yatırmıştır.
Türkiye’de pirinç ve çeltik üretimine yönelik devletin özel bir tarım
politikası yoktur. Buna rağmen 1990’ların ikinci yarısından itibaren
üretimde olağanüstü artışlar görülmüştür. Bu artışlar mekanizasyonda teknolojinin kullanımı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen “Osmancık” isimli çeşidin tüm Türkiye genelinde
kullanımından gerçekleşmiştir. Mekanizasyonda lazerli tesviye
aletleri, uçakla yapılan ilaçlama, hem maliyetleri azaltmış hem de
çeltik üretiminden elde edilen geliri artırmıştır.

Was the price high? No it wasn’t absolutely. There was an increasing cultivation by means of breeding of Osmancık type and the efforts of the producers on their own although the markets tried to
survive under the import pressure arising from low customs taxes
and could not achieve stability because of the unstable purchasing policies of Turkish Grain Board (TMO).
There was always something high. COSTS. The farmers, who use
the most expensive diesel oil, fertilizer and pesticide in the world,
are in Turkey.
So why did Turkey increased the cultivation of paddy? The answer
is very simple. Because the farmers in Ipsala, Uzunköprü, Meriç,
Havsa, Biga and Gönen, who work with all they have and take
loans and commit them to the ground, are producing in all circumstances but they cannot earn money or they think they are
earning. Indeed there are people earning instead of them…The
success in production belongs entirely to the farmers.

WHY SHOULD WE DEVELOP A POLICY ON PADDY?
Turkey is an importer country of rice. The domestic cultivation,
which has been increasing since 2000, could not prevent that 30%
of the consumption was met by means of import.

WHY DO OUR FARMERS WANT TO GROW PADDY?

NEDEN İTHALATÇIYIZ?

The producers are happy to grow paddy that is a troubling and difficult type of production. The paddy growing is a way of life for the
producers living in the region. Although it seems that the paddy
growing is profitable, the costs are very high on this area. Because
the producers invest on the paddy what they earn from it.

Türkiye’nin ekolojisi de çeltik tarımına uygundur. En önemlisi birim
alandan alınan verim dünya ortalamasının üzerindedir. Sorun maliyetlerin aşağıya çekilebilmesidir. Türkiye 1 ton çeltiği yaklaşık 330
Dolar’a mal ederken ABD 1 ton çeltiği yarı yarıya (160 Dolar) mal
etmektedir. Bu sorunun çözümü sadece üreticilerde değil devletin
uyguladığı politikalardadır. Devletin uyguladığı politikalar üreti-

The government does not have any special agriculture policy for
the production of rice and paddy in Turkey. Despite it, extraordinary increases have been made on their production as from the
second half of 1990s. These increases originated from the use of
technology in mechanization and of “Osmancık” type developed
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min artışı yerine ithalatı teşvik edicidir. Bir ülke kendi üretemediği ürünleri ithal edebilir. Bir ülke herhangi bir ürün ithal etmekle
ekonomik olarak sıkıntıya düşmeyebilir. Ancak kendi üretebileceği
ürünleri dışarıdan almayı, izleyeceği akılcı politikalarla önleyebilir.
Gelişmekte olan ülkeler sınıfında olan Türkiye’nin döviz kaybının
önlenmesi bakımından çeltik üretiminin artırılması zorunludur.
Sahip olunan tarımsal kaynaklar üretimin artırılmasını sağlayabilecek düzeydedir.
Türkiye’de çeltikte uygulanabilecek bilinçli ve tutarlı tarım politikaları, geniş bir tüketici kitlesi tarafından tüketilen pirincin daha
fazla tüketimini de sağlayabilir. Çünkü tüketim rakamları incelendiğinde nüfus artışı ile birlikte pirinç tüketiminin de arttığı
görülmektedir. Pirinç tüketicileri daha çok yerli pirinç tüketmek
istemektedirler. Yerli pirince olan talep, bu ürünün fiyatının ithal
pirince oranla daha fazla olmasına neden olmaktadır. TMO Genel
Müdürlüğü, ucuz pirinç almak için oluşan metrelerce uzunluğundaki pirinç kuyruklarının medyada yer almaması için çalışanlarına
emir verdi.

by Thrace Agricultural Research Institute in all over Turkey. The
leveler with laser in mechanization and applying pesticides by the
planes not only reduced the costs but also increased the income
made from the paddy production.

WHY ARE WE IMPORTERS?
The ecology of Turkey is also suitable for paddy agriculture. The
most important issue is that the product per unit area is over the
average level in the world. The matter is to be able to decrease
the costs. While Turkey produces 1 ton of paddy at the cost of approximately 330 US dollars, USA produces the same amount with
the cost of 160 US dollars. The solution of this problem depends
on not only the producers but also the policies implemented by
the government. The policies implemented by the government
encourage the import instead of increasing the production.
A country may import the products that she cannot produce. A
country may not suffer financially because she makes importation
of a product. However she can prevent importing the products
that she can produce by the sound policies to be implemented. It
is imperative to increase the production of paddy so as to avoid
the loss of foreign exchange of Turkey which is one of the developing countries. The agricultural resources in the country are of
the level that can lead increase in production.
The conscious and consistent agriculture policies for paddy to be
implemented in Turkey can ensure greater consumption of rice
by a wide consumer mass. Because when we examine the consumption figures, it can be observed that the rice consumption is
increasing together with the population growth. The rice consumers want to consume local rice more and more. The demand on
local rice causes an increase in the price of this product compared
to the one of imported rice. TMO General Directorate instructed
its employees that several meters of queue to buy cheap rice is
not seen on media.

WHERE IS THE SOURCE OF PROBLEM?

ASIL SORUN NEREDE?
Türkiye ekonomisi pirinçten yılda 900 milyon Dolar katkı sağlıyor,
ancak önemli bir üretici bölge olan İpsala’nın cebine 300 milyon
Dolar giriyor. 600 milyon Dolar nereye gidiyor?
Üreticide 1.5 TL olan pirinç markette 5 TL…
Üretici-aracı-toptancı-perakendeci-tüketici… Pirinç çok fazla el
değiştiriyor. Peki üretimi 2 katına çıkarırsak ne olacak? Daha fazla
mı para kazanılacak?

The Turkish economy gets 900 million US dollars from rice annually; however İpsala which is an important producer region gets
300 million US dollars. Where is 600 million US dollars?
The price of rice is 1.5 TL in the hands of the producers; but its
price is 5 TL in markets.
Producer- mediator- wholesaler- retailer- consumer…Rice passes
in other hands so many times. What if we increased the production twice, what will happen? Does the amount of money they will
earn increase?

NOT ONLY PADDY BUT
ALSO OUR AGRICULTURE IS TROUBLING

SADECE ÇELTİK DEĞİL TARIMIMIZ SORUNLU

The collapse began with the import of agricultural crops in the
agriculture sector in Turkey as from 1980s. A process of dissolution
initiates increasingly after the years of 2000 with the institutions
such as IMF and World Bank, which assist the global capital.

Türkiye tarımında 1980’li yıllarla tarım ürünleri ithalatı ile çöküş
başlamıştır. 2000’li yıllardan sonra artan bir şekilde IMF ve Dünya
Bankası gibi aslında küresel sermayeye yardımcı olan bir tasfiye
sürecine girilmiştir.

The agriculture sector is actually the silent majority. They witness
such an attitude to ensure that they are offended against the land.
The educational level is low since the State cannot deal with the
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Tarım kesimi aslında sessiz çoğunluktur. Sahipsizdirler. Toprağa
küstürülmek istenmektedirler. Eğitim düzeyleri Devletin köylere
bir türlü yetişememesi nedeniyle düşüktür. Şehirlere ulaşımı, dolayısıyla sağlığa, eğitime, sosyal hayata ulaşımları çok sınırlıdır. Bu
durum tamamen köylerde doğmalarının bir sonucudur.

BU DURUMA NASIL GELİNDİ
TMO’nun, tarımsal KİT’lerin kooperatif birliklerinin piyasaya müdahale güçleri azaltılmıştır. Bazı tarımsal KİT’ler (TEKEL, TİGEM,
TŞFAŞ, SEK, EBK vb.) tasfiye edilmiştir.

TARIMIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU-2010
Bütçeden tarıma ayrılan destekler giderek azaltılmıştır. IMF ile yapılan anlaşma gereği tarımsal desteklemeler GSMH’nın % 1’i ile sınırlandırılmıştır. 2010’da bütçenin % 0.5’ i tarıma ayrılmıştır. “Çiftçi
borç kapatmak için bir bankadan aldığını diğer bankaya yatırıyor.”

TRAKYA’DA ÇELTİK ÜRETİMİNİ NEDEN ARTIRMALIYIZ
1. Türkiye’de yıllara göre 100-120 bin hektar alanda çeltik tarımı
yapılmaktadır. Halbuki Türkiye’de 180 bin hektar çeltik tarımı yapılabilecek arazi bulunmaktadır. Ekilebilecek arazilerin yaklaşık 80
bin hektarı Trakya bölgesindedir.
2. Türkiye’de 2.5 milyon ton çeltiği işleyebilecek kurulu kapasite
bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren
120’den fazla çeltik fabrikası (üretilen ve ithal edilen dahil) toplam
700 bin ton çeltik işlemişlerdir. Yani 2009’da Türkiye’deki çeltik fabrikaları yaklaşık % 30 kapasite ile çalışmıştır.

villages in a sufficient way. The access to the cities, therefore to
health, education, and social life is vey limited. This situation is
completely the result of the fact that they are born in villages.

HOW DID IT COME TO SUCH A POSITION?
The intervention powers to the market of TMO, agricultural KİTs
(State Economic Enterprises) and cooperative associations were
reduced. Some agricultural KİTs (such as TEKEL, TİGEM, TŞFAŞ, SEK,
EBK) were dissolved.

CURRENT POSITION OF AGRICULTURE- 2010
The agricultural subsidy, which is allocated from the budget, is reduced day by day. It is limited to 1% of GDP in accordance with the
agreement concluded by IMF. 0.5% of the budget is allocated to
the agriculture in 2010. “The farmers take loans from one bank so
as to pay their loans to the other bank”.

WHY SHOULD WE INCREASE
THE PADDY PRODUCTION IN THRACE?
1. The paddy cultivation is made in an area of 100-120 thousands
hectares annually. However there is a land of 180 thousands hectares in Turkey to carry out the paddy agriculture. Almost 80 thousands hectares of arable land is in Thrace region.

3. Her şeye rağmen pirinç tüketimi artmaktadır. 2009 yılındaki tüketim 1980 yılına oranla yaklaşık 2 kat artmıştır. 1980 yılında kişi
başına 3.2 kg olan pirinç tüketimi 2009 yılında iki kattan daha fazla
artarak 8 kg’a ulaşmıştır.

2. Turkey has a capacity of 2.5 million tones of paddy to process.
Over 120 paddy factories operating in Turkey processed 700 thousands tones of paddy totally (including produced and imported
paddy) in 2009. In other words, the paddy factories in Turkey
worked with almost 30% capacity in 2009.
3. The rice cultivation increases despite everything. The consumption in 2009 increases as much as twice compared to the level in
1980. The rice consumption was 3.2 kg per capita in 1980; on the
other hand it increased twice and reached 8 kg in 2009.

4. Türkiye özellikle 1980’lerden 1990’ların sonuna kadar çeltikte
üretim artışı sağlayacak politikalar yerine ithalatı özendirici politikalar uygulamıştır. Türkiye pirinç üretimi Trakya bölgesinde geliştirilen Osmancık pirinç çeşidi ile yüksek verim elde etmiş ve yerli
üretimin artmasına neden olmuştur.

4. Turkey implemented encouraging policies instead of the policies that would provide increase in paddy cultivation especially
from 1980s to the end of 1990s. The rice production in Turkey has
gained high return with Osmancık rice developed in Thrace region and led an increase in domestic production.
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5. Marmara bölgesinin çeltik üretiminde söz sahibi olmasının en
büyük nedeni Trakya kesiminde yapılan çeltik tarımıdır. Bu kesimdeki çeltik tarımı Edirne ilinde yoğunlaşmıştır. Edirne ili 2008
verilerine göre Türkiye çeltik ekilişinin % 52.3’ünü üretiminin ise
% 53.1’ini karşılamaktadır. Edirne ilinin ortalama çeltik verimi 650700 kg civarındadır. Edirne’de çeltik tarımının yaygınlaşmasında
ve uzun yıllardır sürüp gitmesindeki en büyük neden Meriç ve
Ergene nehirlerinin çeltikte önemli bir su kaynağı olmasındandır.
Özellikle Meriç nehri kenarındaki ilçe ve köylerde çeltikten başka
ürünün tarımı yapılmamaktadır.
6. Birim alandan parasal getirisi, diğer tarla ürünlerine göre daha
yüksek olan çeltik bitkisinin üretimi, özellikle Meriç ovasında İpsala, Meriç, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. Üretilen çeltik ürününün pirince işlendiği 35 fabrikadan çoğu
Uzunköprü, Edirne, Merkez, Keşan, İpsala ve Meriç ilçelerinde toplanarak buralarda önemli bir istihdam sahası ve ekonomik canlılık
kaynağı oluşturmaktadır.

5. The biggest reason of the fact that the Marmara Region is predominant in the field of paddy production is the paddy agriculture made in Thrace region. The paddy agriculture in this area
focuses on Edirne. According to the data in 2008, Edirne provides
52.3 % of paddy planting and 53.1% of paddy production in Turkey. The average paddy return is about 65-700 kg in Edirne. The
major reason of intensifying and persisting of the paddy agriculture for long terms in Edirne is that Meriç and Ergene Rivers are
important water sources for the paddy cultivation. Especially the
districts and villages around the Meriç River do not deal with the
other plants apart from the paddy.
6. The cultivation of paddy plant whose financial income per unit
is higher than the other crops is made especially in İpsala, Meriç,
Enez and Uzunköprü in the Meriç Plain intensively. There are 35
paddy processing factories in Uzunköprü, Edirne, Merkez, Keşan,
Ipsala and Meriç; these factories provide a significant employment area and a source of financial boom there.
7. Another important aspect of the paddy for Edirne is that the
area with salty soil is reformed and it is possible to carry out agricultural activities on the land with high level of groundwater. Especially since the level of groundwater is high in an area of 170 km
near Meriç River, which is the border between Turkey and Greece,
it is not possible to cultivate the other crops apart from paddy.
Therefore these lands are used as the fields of paddy. The cultivation areas are under the influence of low prices and water shortages.

CONCLUSION RELATED TO THE PADDY
A country may import the products that she cannot produce. A
country may not suffer financially because she makes importation
of a product. However she can prevent importing the products
that she can produce by the sound policies to be implemented. It
is imperative to increase the production of paddy so as to avoid
the loss of foreign exchange of Turkey which is one of the developing countries.

7. Çeltiğin Edirne ili için diğer önemli bir yönü, tuzlu toprak yapısına sahip arazilerin iyileştirilmesi ve taban suyu yüksek topraklarda
tarımının mümkün olmasıdır. Bilhassa Türkiye ile Yunanistan sınırını çizen Meriç nehri kenarında bulunan 170 km’lik alanda taban
suyunun yüksek olması nedeniyle çeltikten başka diğer tarla ürünlerinin yetiştirilmesi mümkün olmadığından bu yerler çeltik yetiştirilerek değerlendirilmektedir. Ekim alanları bazı yıllar fiyatların
düşüklüğünden bazı yıllarda su yetersizliğinden etkilenmektedir.

ÇELTİK İLE İLGİLİ SONUÇ
Bir ülke kendi üretemediği ürünleri ithal edebilir. Bir ülke herhangi bir ürün ithal etmekle ekonomik olarak sıkıntıya düşmeyebilir.

The agricultural resources in the country are of the level that can
lead increase in production. The conscious and consistent agriculture policies for paddy to be implemented in Turkey can ensure
greater consumption of rice by a wide consumer mass. Because
when we examine the consumption figures, it can be observed
that the rice consumption is increasing together with the population growth. The rice consumers want to consume local rice more
and more.

FUTURE OF RICE IN THRACE
The producers and the owners of the factories should be organized; a brand should be created; the retailer sector should be entered; the income should be shared (IT IS A BIG PROJECT but IT IS
NOT IMPOSSIBLE). If the technology is the same with the one in
USA, the share can be the same with the one there (for example,
Rice Federation)

HOW SHOULD THERE BE AN AGRICULTURE POLICY?
While developing agriculture policy, the policies which do not

78

79

Ancak kendi üretebileceği ürünleri dışarıdan almasını izleyeceği
akılcı politikalarla önleyebilir. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında
olan Türkiye’nin döviz kaybının önlenmesi bakımından çeltik üretiminin artırılması zorunludur.

change according to the governments, are of a focus on producing, protect the interest of the country and takes into account
the full independence on the international relations should be
adopted.

Sahip olunan tarımsal kaynaklar üretimin artırılmasını sağlayabilecek düzeydedir. Türkiye’de çeltikte uygulanabilecek bilinçli ve
tutarlı tarım politikaları, geniş bir tüketici kitlesi tarafından tüketilen pirincin daha fazla tüketimini de sağlayabilir. Çünkü tüketim
rakamları incelendiğinde nüfus artışı ile birlikte pirinç tüketiminin
de arttığı görülmektedir. Pirinç tüketicileri daha çok yerli pirinç tüketmek istemektedirler.

The GOVERNMENT should allocate more shares to the agricultural
subsidy. Because all the countries in the world consider the agriculture as a strategic sector. For instance the countries in European Union allocate 40% of their common budgets to agriculture.
There should be the policies targeting the production. Turkey is
a country whose agricultural potential and industrial capacity
based on agriculture is high. Instead of the income economy and
the economy of hot money, the agriculture and economy policies
targeting production should be implemented by the GOVERNMENT in order to benefit from the potential mentioned above.
Organization and participation should be ensured in every field.
Sometimes the producers must market their crops on their own
which they have just cultivated. Then they may be deprived of
a power that can influence on the market. Any legal measure,
including collective cultivation and marketing for the farmers,
should be taken by the GOVERNMENT.

TRAKYA’DA PİRİNCİN GELECEĞİ…
Üretici ve fabrikacılar örgütlenmeli, marka yaratılmalı, perakende
sektöre girilmeli, gelir paylaşılmalı (BÜYÜK BİR PROJE ancak OLANAKSIZ DEĞİL). Teknolojide ABD yakalandıysa, paylaşımda da yakalanabilir (Rice Federation örneği).

NASIL BİR TARIM POLİTİKASI OLMALI?
Tarım politikası oluşturulurken hükümetlere göre değişmeyen,
üretim odaklı, ülke çıkarlarını koruyan ve uluslararası ilişkilerde
tam bağımsızlığı dikkate alan politikalar benimsenmeli.
Tarımsal desteklemelere DEVLET bütçede daha fazla pay ayırmalıdır. Çünkü tüm dünya ülkeleri tarımı stratejik sektör olarak görürler. Örneğin AB ülkeleri ortak bütçelerinin % 40’ını tarıma ayırırlar.
Üretimi hedef alan ekonomi politikaları olmalı.
Türkiye tarımsal potansiyeli ve tarıma dayalı sanayi kapasitesi yüksek olan bir ülkedir. Bu potansiyeli kullanabilmesi için rant ekonomisi ve sıcak para ekonomisini değil üretimi hedef alan tarım ve
ekonomi politikaları DEVLET tarafından izlenmelidir.
Her alanda örgütlülük ve katılımcılık sağlanmalı. Üreticiler ürettikleri ürünü tek başına pazarlamak durumunda kalmakta ve bundan
dolayı da piyasayı etkileyebilecek bir güçten mahrum kalabilmektedirler. Çiftçilerin birlikte üretimlerinden birlikte pazarlamasına
kadar gerekli her türlü yasal tedbir, DEVLET tarafından alınmalıdır.
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri bağımsız ve özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Hükümetlerin birlik yönetimlerine müdahalesi (genel müdür ve
diğer üst düzey yöneticilerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca değiştirilmesi, genel kurullara müdahale vb), zaten özel kuruluşlar olan
kooperatiflerin özelleştirilmeye çalışılması, birliklerin tesis sahibi
olmalarının önlenmeye çalışılması, birliklere mali yardım yapılmaması gibi uygulamalar hem kooperatifçiliğin ve hem de tarımın
aleyhinedir.
Devlet desteği; üretici ortaklara, birim kooperatiflere ve birliklere
teknik bilgi ve proje desteği, uygun koşullu kredi sağlama vb. şeklinde olmalıdır.
Teknolojiden yararlanma olanakları geliştirilmeli. Sulama altyapısı,
tohumluk ıslah çalışmaları, ürünlerin nitelik ve niceliklerinin arttırılması vb. konular titizlikle ana politikalar haline getirilmeli.

Agriculture Sale Cooperatives Associations should have an independent and autonomous structure. There are some actions
which are unfavorable to both cooperatives and agriculture such
as the intervention of the government in the administration of
the associations (replacing the general managers and the other
senior administrators by the Ministry of Industry and Commerce,
intervention in general assemblies, etc.), making efforts privatize
the cooperatives that are already private institutions, preventing
the associations possessing assets, not providing financial assistance to the associations. The government assistance should include the support of technical information and project and a opportunity to provide credits with appropriate requirements to the
producing partners, the unit cooperatives and the units.
The opportunities should be developed so as to benefit from
technology. The issues such as irrigation facilities, seed breeding
works, increasing the quality and quantity of the products should
be the major policies with a careful way.
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Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat kaydının, 2012 yılı Ocak ayında yüzde 43,5 (51 milyon dolar) arttığı bildirildi.
It was stated that the export record of Central Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products
Exporters Union increased by 43.5 percent (51 million USD) in January 2012.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)’nden yapılan açıklamaya
göre; OAİB’e bağlı şirketlerin 2012 yılı Ocak ayı toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında artarak 622.6 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti. OAİB Genel Sekreterliği’ne bağlı
Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat artışı ise yüzde 43,5 (51 milyon dolar)
olarak açıklandı.

According to the statement of Central Secretariat of Central Anatolian Exporters Union (OAİB), the total export of OAİB companies in January 2012 increased by 5.5 percent compared to the
previous year and reached 622.6 million Dollars. The export increase of Central Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products
Exporters Union, which is a member of OAİB General Secretariat,
was announced to be 43.5 percent (51 Million Dollars).

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bağlı birliklerin, 2012 yılı Ocak ayı döneminde, serbest bölgeler dahil 177
ülkeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi. Genel Sekreterliğin toplam ihracatından en fazla payı yüzde 8.7 ile Irak alıyor. Irak’ı yüzde 8.7 ile Almanya, yüzde 6.5 ile Azerbaycan, yüzde 5.8 ile ABD,
yüzde 5 ile İngiltere, yüzde 3.9 ile Rusya Federasyonu, yüzde 3.6
ile İtalya, yüzde 3.4 ile İran, yüzde 3.4 ile Türkmenistan ve yüzde
2,9 ile Tunus takip ediyor.

It was stated that the Unions within Central Secretariat of Central Anatolian Exporters Union exported goods to 177 countries including free zones in January 2012. The biggest share of
the total export of the General Secretariat belongs to Iraq by
8.7 percent. Iraq is followed by Germany with 8.7 percent, Azerbaijan with 6.5 percent, the USA with 5.8 percent, the United
Kingdom with 5 percent, the Russian Federation with 3.9 percent, Italy with 3.6 percent, Turkmenistan with 3.4 percent and
Tunisia with 2.9 percent.
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Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat kaydının, 2012 yılı Ocak ayında yüzde 43,5 (51 milyon dolar) arttığı bildirildi.
It was stated that the export record of Central Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products
Exporters Union increased by 43.5 percent (51 million USD) in January 2012.
Osmancık Sanayici ve İş Adamları Derneği (OSMİAD)’nin organizasyonuyla bir araya gelen Çorum’un Osmancık ilçesindeki çeltik
üreticileri, fabrika sahipleri ve pirinç tüccarları, pirinçteki KDV oranına dikkat çektiler.

Rice producers, factory owners and rice merchants in Osmancık,
Çorum gathered at an organization of Osmancık Industry and
Business Association (OSMİAD) and drew attention to the VAT
rate of rice.

Çeltik sektörünün sorunlarının konuşulduğu toplantıda konuşan
OSMİAD Başkanı Sakin Bilge, pirinçteki KDV oranının diğer tahıllara göre yüksek olmasının hem üreticiyi hem de fabrika sahipleri ile pirinç tüccarlarını zor durumda bıraktığını vurguladı. Çeltik
sektörünün her geçen yıl zayıfladığını ifade eden Bilge, pirinçteki
KDV’nin diğer tahılların seviyesine düşürülmesini istedi ve şunları ekledi: “İlçemizdeki en gelişmiş sektör olan çeltik sektörü, Türkiye için küçümsenmeyecek derecede önem arz eden ve dikkat
çeken bir sektördür. Ülkemizde pirinç tüketiminin yaklaşık yüzde
30’unu ilçemiz karşılamaktadır. Bugün Osmancık pirincinin ünü
ülkemizin sınırlarını aşmış durumdadır. Ancak ilçemizdeki pirinç
üreticisi, fabrika sahipleri ve pirinç tüccarları her geçen gün daha
zor şartlarda ticaret yapmaktadır. 2011 yılında pirinçteki randımanın yüksek olmasına rağmen hem ekim alanlarımızın daralması hem de piyasadaki anormal dengeler nedeniyle çeltik sektörü yeni yıla zor şartlar içerisinde girmiştir. Ülkemiz için önemli
olan bu sektörün sıkıntıları dikkate alınmalı ve acil olarak pirinçte
yüzde 8 olan KDV, aynı buğdayda ve diğer tahıllarda olduğu gibi
yüzde 1 oranına düşürülmelidir.”

OSMİAD Chairman Sakin Bilge made a speech at the meeting
where the problems of the rice sector were discussed and he
pointed out that the VAT rate of rice was higher than other grains,
putting producers, factory owners and rice merchants in a difficult situation. Stating that the rice sector was weakening every
year, Bilge requested that the VAT rate of rice be decreased to
the same level as other grains and added: “The rice sector, which
is the most advanced sector in our district, is a significantly important and noticeable sector in Turkey. Our district accounts
for about 30 percent of the national rice production. The fame of
Osmancık rice has expanded beyond the country. However, the
rice producers, factory owners and rice merchants in our district
do their business under aggravating conditions. Although the
rice yield was high in 2011, the rice sector entered the New Year
under difficult conditions due to both the decrease of plantation
areas and the abnormal balances on the market. The troubles of
this vital sector of the country must be taken seriously and the
8 percent VAT rate must be urgently decreased to 1 percent just
like in wheat and other grains.
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Dünya buğday ithalatında ilk 5 ülke arasında yer alan Cezayir, 1990’lı yılların başlarında 1 milyon ton
civarında ithalat ile dünyanın en büyük un ithalatçılarından biriydi. Ancak son yıllarda ülkedeki un
fabrikalarının kapasitelerini arttırması nedeniyle artık ithalatta yoğunlukla buğday tercih edilmektedir. Ülkenin 2011/12 sezonunda 6.4 milyon ton buğday ithal edeceği tahmin edilmektedir.
Algeria, one of five biggest wheat exporter countries, was one of the biggest flour importers in
the world in early 1990s with about 1 million tons of import. But now mostly wheat is preferred
in import as the flour plants in the country have increased their capacities. It is estimated that the
country will import 6.4 million tons of wheat in 2011/12.
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Orta ve İç Afrika’ya açılan bir kapı olarak nitelendirilen Cezayir,
coğrafi açıdan Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden birisi olmasına rağmen, toplam alanın yaklaşık yüzde 85’inin çöllerle kaplı olması ve ancak yüzde 3’lük bir alanın tarıma elverişli oluşu nedeniyle, hububat gibi tarımsal ürünlerin üretiminde sınırlı kalmaktadır.

Defined as a gate opening to Middle and Inner Africa, Algeria is
one of the largest countries in the Africa continent. However, its
production of agricultural products such as cereals is limited as
approximately 85 % of its surface area is covered with desert and
only 3% of the lands are arable.

Son yıllarda tarıma kısmen elverişli olan alanlarda özellikle bakliyat üretimini artırıcı yönde önemli teşvikler getirilmesine rağmen
hububat üretiminde olduğu gibi bakliyat ürünlerinin üretiminde
de beklenen noktaya ulaşamamıştır.

Although some incentives have been provided recently especially
for increasing the pulses production in areas that are partly arable,
the expected improvement could not be achieved in pulses production, just like in the case of cereal production.

Bu nedenle Cezayir, hububat ve bakliyatta iç tüketim ihtiyacının
çok büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktadır. Özellikle
buğday, Cezayir’in ithalat kalemleri arasında ilk sıralarda gelmektedir.

Therefore, Algeria meets most of its domestic cereal and pulses
need by means of import. Especially wheat is among the most imported items by Algeria.

CEZAYİR’İN EKONOMİK DURUMU

Algeria is a medium-low revenue country and its economy is
mostly based on natural gas deposits and other hydrocarbons.
The hydrocarbon sector accounts for 98 percent of the export revenue and almost 46 percent of the GDP.

Alt orta gelirli bir ülke konumunda olan Cezayir’in ekonomisi,
büyük oranda doğal gaz yataklarına ve diğer hidrokarbonlara dayalıdır. Hidrokarbonlar sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde
98’ini ve GSYİH’nin yüzde 46’sına yakınını sağlamaktadır.
Tarım ise ülkede, ortalama yıllarda GSYİH’nın yüzde 9-10’unu, kurak yıllarda ise yüzde 8’ini oluşturmaktadır. Ayrıca tarım sektörü,
işgücünün yüzde 15’ini istihdam etmektedir. Kamu hizmetleri,
GSYİH’nin yüzde 10–11’ini, sanayi ise yüzde 6-7’sini oluşturmaktadır.
Devletin en önemli uğraşlarından biri, hidrokarbonlar dışında kalan sektörlerde özel yatırımın teşvik edilerek ekonominin çeşitlendirilmesi ve kronik işsizlik sorununun çözülmesidir.

ECONOMIC SITUATION of ALGERIA

Agriculture constitutes 9-10 percent of the GDP in average years
and 8 percent in dry years. Furthermore, the agricultural sector
employs 15percent of the labour force. Public services constitute
10-11 percent of the GDP and 6-7 percent of the industry.
One of the most important challenges of the country is to diversify economy by encouraging private investment in the sectors
other than the hydrocarbon sector and to solve the chronic unemployment problem.

Cezayir’in bağımsızlıktan sonraki ekonomisi, hem tarım hem de
sanayide katı ve verimsiz olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde, devletin önderliğinde kalkınma planlaması tarzındaki
ekonomi politikalarına önem verilmiştir. Petrol endüstrisi 1971’de
millileştirilmiş ve tarım kollektif mülkiyete alınmıştır.

The post-independence economy of Algeria is considered to the
strict and unproductive both in agriculture and in industry.In this
period, the focus was on economy policies in the form of development planning under the leadership of the state. The petrol industry was nationalized in 1971 and agriculture was taken under
common ownership.

1980’lerin ortasında düşük petrol fiyatları ve artan dış borç yükü,
1989 yılında Cezayir hükümetini IMF ile stand-by anlaşması görüşmeleri yapmaya zorlamıştır. 1995 yılında 3 yıllık 1.8 milyar $
tutarında IMF kredisi almıştır. Bu kredi Cezayir’in makroekonomik
düzeyde beklenmedik bir başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

The low petrol prices and increased foreign loans in the middle
1980s forced Algeria to make stand-by negotiations with IMF. It
took out 1.8 billion $ loan from IMF in 1995. That loan enabled
Algeria to achieve an unexpected success at the macroeconomic
level.

CEZAYİR’DE TARIM

AGRICULTURE IN ALGERIA

Cezayir, 2.4 milyon km2 yüzölçümü ile Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ülke olmasına rağmen, toplam arazisinin yüzde 3.4’üne
tekabül eden, 8.4 milyon hektar ekilebilir alana sahiptir. Ürün yetiştirmeye Cezayir’in dar ancak verimli kıyı bölgeleri elverişlidir.
Resmi tahminlere göre, ekili alanların toplam potansiyel tarım
alanına oranı yüzde 18.5’dir ve bu oranın kontrolsüz şehirleşme
nedeniyle daha da azalacağı tahmin edilmektedir. Ekilebilir alanın
1/3’ünün mülkiyeti kamunun olmakla birlikte, özel sektör tarafından işletilmektedir. Hükümet sulanabilir arazi miktarını ve ileri sulama teknikleriyle üretimi artırmayı planlamaktadır. Tarım sektörü
GSYİH’nın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmakta olup, toplam işgücünün ise ¼’ü söz konusu sektörde istihdam edilmektedir.

Although Algeria is the second largest country in the Africa continent with its 2.4 million km2 surface area, only 8.4 million hectares
of the land corresponding to 3.4 percent of the total area is arable.
Narrow but fertile coastal regions of Algeria are arable. According
to official estimations, the ratio of the planted area to the potential agricultural area is 18.5 percent and this ratio is expected to
further decrease due to uncontrolled urbanization. 1/3 of the arable area is owned by the public sector but used by the private
sector. The government is planning to increase the amount of irrigable lands and production through advanced irrigation techniques. The agricultural sector constitutes about 10 percent of the
GDP and ¼ of the total labour force is employed in this sector.
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Hükümet ülkenin önceki dönemde uyguladığı kendine yeterlik
politikasından kademeli olarak uzaklaşmaya başlamış ve daha
serbest tarımsal piyasaların oluşmasına yönelmiştir.

The government started to gradually abandon the previous selfsufficiency policy and focused on forming freer agricultural markets.

Ancak tarım alanları yüzölçümüne göre çok az ve kurak olması sebebiyle, ülke gıda sektöründe dışa bağımlıdır. Özellikle kurak geçen yıllarda gıda tüketiminin büyük kısmını ithal etmektedir. Taze
hurma ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri durumundadır. Kıyı bölgelerinde ve yerleşim yerlerine yakın ovalarda sürdürülen tarımsal faaliyetler; tarımsal işletmelerin küçüklüğü (toplam
işletmelerin % 67’si 5 hektarın altında), son 20 yıl boyunca devam
eden kuraklık, toprağın tuzlanması gibi tabiat koşulları, tarımsal
arazilerin yetersizliği, son 10 yılda kimyasal gübre kullanımındaki azalma ve yetersiz makineleşme gibi nedenlerle önemli ölçüde terk edilmiş ve tarım marjinal hale gelmiştir. Bu sektörde uzun
vadeli finansman imkanlarının sağlanmamış olması da yatırımları
zayıflatmaktadır.

However, as the agricultural lands are very little and barren, the
country is foreign-dependent in the food sector. It imports most
of the consumed food especially in dry years. Fresh palm is one of
the primary export items of the country. The agricultural activities,
which are performed in the coastal regions and plains near settlements, have been abandoned to a great extent and agriculture
became marginal due to small agricultural enterprises (67 % of
the total enterprises are below 5 hectare), natural conditions such
as the drought that has been going on in the last twenty years
and salt formation on lands etc., the deficiency of the agricultural
lands, the reduction of chemical fertilizer use in the last decade
and insufficient mechanization. Also the absence of long-term financing facilities in the sector weakens the investments.

Cezayir’in başlıca ürünleri temelde buğday ve arpa olmak üzere
tahıllar, patates ve baklagillerdir. Tahıl ve baklagil üretimi yıllık yağış miktarına göre yıllar içerisinde farklılık göstermektedir. Patates
üretiminde ise genelde istikrar mevcuttur. Hurma ise Cezayir’in
tüm tarımsal ürün ihracatının yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır.

The main products of Algeria are grains, wheat and barley in particular, potato and pulses. Grain and pulses production varies
from year to year depending on the annual rainfall amount. On
the other hand, potato production is generally stable. Palm accounts for about 1/3 of the agricultural product export of Algeria.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION

Cezayir, yukarıda da değinildiği gibi coğrafi açıdan Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden birisi olmasına rağmen toplam alanın
yaklaşık yüzde 85’inin çöllerle kaplı olması ve ancak yüzde 3’lük
bir alanın tarıma elverişli oluşu nedeniyle, hububat gibi tarımsal
ürünlerin üretiminde sınırlı kalmaktadır.

As stated above, Algeria is geographically one of the largest countries in the Africa continent. However, its production of agricultural products such as cereals is limited as approximately 85 % of
its surface area is covered with desert and only 3% of the lands
are arable.
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Son yıllarda tarıma kısmen elverişli olan alanlarda özellikle bakliyat üretimini artırıcı yönde önemli teşvikler getirilmesine rağmen
bakliyat ürünlerinin üretiminde de beklenen gelişmeler sağlanamamıştır.

Although some incentives have been provided recently especially
for increasing the pulses production in areas that are partly arable, the expected improvement could not be achieved in pulses
production.

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) istatistik biriminin verileri,
Cezayir’in 2010/11 sezonundaki buğday üretiminin 3.1 milyon
ton olduğunu göstermektedir. Ülkenin son 10 yıllık buğday üretimi miktarlarına bakıldığında en yükse üretimin 3.5 milyon ton
ile 2009 yılında gerçekleştirildiği görülmektedir. Ülkenin 2011/12
sezonunda da 2.8 milyon ton buğday üretimi gerçekleştireceği
tahmin ediliyor. 2011 yılında 1.3 milyon ton arpa üreten Cezayir’in
mısır ve pirinç üretimi ise yok denecek niteliktedir.

The data of the statistics division of U.S. Department of Agriculture
(USDA) indicate that the wheat production of Algeria in 2010/11
season was 3.2 million tons. The highest wheat production of the
country in the last decade was in 2009 with 3.5 million tons. It is
estimated that the country will produce 2.8 million tons of wheat
in 2011/12. Algeria produced 1.3 million tons of barley in 2011
and its corn and rice production was very low.

Ülkedeki üretim düşüklüğüne rağmen tüketim, özellikle de buğday tüketimi son derece yüksektir. Cezayir, 2010/11 sezonunda
8.7 milyon ton buğday tüketimiyle dünya buğday tüketiminde 11.
sırada yer almaktadır. 2011/12 sezonunda da tüketimin yaklaşık
200 bin ton artışla 8.9 milyon ton seviyesinde seyredeceği tahmin
edilmektedir. Mısır ise, 2.7 milyon tonla 2010/11 sezonunda buğdaydan sonra en çok tüketilen tahıl ürünüdür.

Despite the low production in the country, especially wheat
consumption is very high. Algeria was the 11th biggest wheat
consumer in the 2010/11 season with 8.7 million tons of wheat
production. It is estimated that consumption will increase about
200,000 tons to 8.9 million tons in 2011/12. Corn was the second
most consumed grain after wheat with 2.7 million tons of consumption in 2010/11.

CEZAYİR’DE DIŞ TİCARET

FOREIGN TRADE IN ALGERIA

Cezayir’in ihracat kazançları büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı
olarak değişmektedir. 2003 yılından sonra artan petrol fiyatları sayesinde hükümet yatırım programına başlayabilmiş, bu durum da
ithalatta artışa neden olmuştur. Cezayir, 2007 yılında 32,5 milyar
Dolar, 2008 yılında ise 39 milyar Dolar, 2009 yılında 5,9 milyar Dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Bir yandan tarımsal üretimin, diğer
yandan sanayi alt yapısının yetersizliği dolayısıyla pek çok tüketim
mamulünü dışarıdan almak durumunda kalan Cezayir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yıllar itibariyle sürekli artan miktarlarda ithalat
yapmaktadır. Avrupa Birliği, Cezayir’in en önemli ticaret partneri
konumundadır.

The export income of Algeria changes depending mostly on oil
prices. Thanks to the increase in the oil prices as of 2003, the country was able to start an investment program and that increased the
imports. Algeria had foreign trade surplus at 32.5 billion Dollars in
2007, 39 billion Dollars in 2008 and 5.9 billion dollars in 2009.
Due to the insufficiency of the agricultural production and the industrial infrastructure, Algeria has to import many consumption
goods. It imports goods in increasing amounts every years in order to meet its needs. The European Union is the most important
trade partner of Algeria.
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DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
Cezayir’in hububat üretiminin tüketiminin çok altında kaldığını belirtmiştik. Bu yüzden Cezayir, iç tüketim ihtiyacının çok büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktadır. Özellikle buğday,
Cezayir’in ithalat kalemleri arasında ilk sıralarda gelmektedir. Dünya buğday ithalatında da Cezayir çok önemli bir yere sahiptir.
USDA’nın verilerine göre; Cezayir’in 2010/11 sezonunda gerçekleştirdiği buğday ithalatı 6.4 milyon tondur. 2011/12 sezonunda
da ithalat miktarının çok değişmeyeceği tahmin edilmektedir.
Cezayir’in hububat ithalatında ikinci sırayı mısır almaktadır.

THE PLACE OF CEREALS AND FLOUR IN FOREIGN TRADE
We have said that the cereal production of Algeria is fairly less
than its consumption. Therefore, Algeria meets most of its domestic consumption need by means of import. Especially wheat
is among the most imported items by Algeria. Algeria has a highly
important position in the world wheat import.
According to the data from USDA, Algeria imported 6.4 million
tons of wheat in the 2010/11 season. It is estimated that the import amount will not change much in the 2011/12 season. Corn
holds the second place in the cereal import of Algeria.
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Yılda ortalama 2 milyon ton mısır ithal eden Cezayir’in 2011/12 sezonunda da 2.6 milyon ton ithalat gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. Cezayir’in hububat ihracatı ise yok denecek niteliktedir.

Algeria imports 2 million tons of corn in average annually and is
expected to import 2.6 million tons of corn in the 2011/12 season.
Algeria realizes hardly any cereal export.

1990’lı yılların başlarında 1 milyon ton civarında ithalat ile dünyanın en büyük un ithalatçılarından biri olan Cezayir, artık yoğunlukla buğday ithal etmeyi tercih etmektedir. Çünkü 1990’lı yıllardan
bu yana ülkedeki un fabrikaları kapasitelerini artırarak kendi iç
tüketimini karşılayacak unu, kendisi üretmektedir. 1990’lı yıllarda
1 milyon ton un ithal eden ülkenin, 2006 yılında sadece 420 ton
buğday unu ithal ettiği bilinmektedir.

Algeria, which was one of the biggest wheat importers in the
world with 1 million tons of import in the early 1990s, now prefers to import mostly wheat. That is because the flour plants in
the country have increased their capacities since 1900s, enabling
Algeria to produce enough flour to meet its domestic consumption. It is known that the country imported 1 million tons of flour
in 1990s and this amount decreased to 420 tons in 2006.

Cezayir’in ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ise Fransa, Çin ve
İtalya ilk sıralarda gelmektedir. Gümrük vergileri açısından Avrupa
Birliği ülkelerinin sağladığı avantaj nedeniyle, bu ülkeler Cezayir’in
ithalatında öncelikli sıradadır. Türkiye ise Cezayir’in ithalat yaptığı
ülkeler arasında 7. sıradadır.

France, China and Italy are the main countries from which Algeria imports goods. These countries have priority in Algeria’s
import thanks to the advantage provided by the European Union in terms of customs duties. Turkey ranks seventh among
the countries from which Algeria imports goods.

CEZAYİR PAZARININ POTANSİYELİ

THE POTENTIAL OF THE ALGERIAN MARKET

Cezayir gerek coğrafi konumu gerekse içinde yer aldığı Mağreb
Birliği sayesinde tüm Orta-İç Afrika’ya açılan bir kapı durumundadır ve Türkiye’nin de Afrika’daki en önemli ticari partnerlerinden
biridir.

Algeria is a gate opening to the whole Middle-Inner Africa thanks
its geographical location and its membership at Maghreb Arab
Union and is one of the primary trade partners of Turkey in Africa.

Özellikle ekonomik alanda liberalizasyon sürecinin başlatılması,
ülkenin hemen her alanda yatırım ve tüketim mallarına olan ihtiyacı, terör olaylarının azalması, ihracatçılar için Cezayir’i cazip bir
pazar haline getirmiştir.
Ülkedeki potansiyel ithalat kalemleri arasında gıda ve gıda işleme
teknolojilerini saymak yanlış olmaz çünkü Cezayir gıda ihtiyacının
yaklaşık yarısını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Cezayir’de hububat ve bakliyat üretiminin oldukça düşük olması nedeniyle, yurtiçi
tüketimi karşılamak amacıyla her yıl yüksek miktarlarda ithalata
başvurulmaktadır.

Especially the starting of the liberalization process in the economy, the need of the country for investment and consumption
goods practically in every field, and the decrease in the terrorist
attacks turned Algeria into an attractive market for exporters. It
would be correct to count food and food processing technologies
among the potential import items of the country because Algeria
meets almost half of its food need by means of import.
As the cereal and pulses production of Algeria is rather low, import
is realized in high amounts every year in order to meet the domestic consumption need. Therefore, Algeria market is important in
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Bu yüzden Cezayir pazarı hububat ve bakliyat ürünleri ile işleme
teknolojileri açısından önemli bir pazar niteliğindedir. Ülkenin son
yıllarda un ithalatından ziyade buğday ithal etmeye yönelmesi ve
ithal ettiği buğdayı kendi ülkesinde işleyip pazarlaması da bunun
önemli göstergeleri arasında değerlendirilebilir. Cezayir, bakliyat
ürünleri, özellikle de nohut ve kırmızı mercimek ve kısmen de kuru
fasulye açısından da önemli pazar niteliği taşımaktadır.

terms of cereal and pulses products and processing technologies.
The fact that the country has focused on wheat import rather
than flour import lately and processes and markets the imported
wheat inside the country is one of the significant indications of
this. Algeria is an important market in terms of pulses, particularly
chick pea and red lentil and partly haricot beans.

8–10 yıl öncesine kadar bakliyatta Cezayir pazarının önemli bir ihracatçısı olan Türkiye, daha sonraki yıllarda pazardaki konumunu
kaybetmiştir. Önceki yıllarda Cezayir kırmızı mercimek ve nohut
pazarının en büyük ihracatçılarından biri olan Türkiye, kırmızı mercimekteki pazarını Kanada’ya, nohuttaki pazarını ise Kanada ile
birlikte Meksika’ya kaptırılmıştır.

Turkey was a significant pulses exporter for the Algerian market
until 8-10 years ago but it lost its market share in the later years.
Turkey, which was one of the biggest exporters in the Algerian red
lentil and chick pea markets, lost the red lentil market to Canada
and the chick pea market to Canada and Mexico.

Özellikle son yıllarda Türkiye’den Cezayir’e çok sınırlı miktarlarda
kuru fasulye ihracatı gerçekleşmiştir. Ancak son yıllarda Türkiye’de
havaların kurak geçmesi nedeniyle bakliyat üretiminin azalması
hem genel ihracata hem de Cezayir’e olan ihracata olumsuz yansımış olmakla beraber, önümüzdeki dönemde kuraklığın azalması
durumunda Cezayir’e olan bakliyat ihracatında artışlar beklenmektedir.
Cezayir, şekerli ve çikolatalı mamuller ithalatını da en fazla
Türkiye’den gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine göre
gümrük vergileri açısından dezavantajlı durumda bulunmasına rağmen, bu ürün grubunda ithalatın yaklaşık dörtte biri
Türkiye’den gerçekleşmektedir.
Bu ülkede fırıncılık mamullerine yönelik talebin artmasıyla da,
özellikle ekmek mayasında önemli bir potansiyel olduğu düşünülmektedir.

The bean export of Turkey to Algeria has been very limited especially in recent years. The pulses production of Turkey has dropped
lately due to the arid climate conditions and that had a negative
effect both on general export and the export made to Algeria. But
the pulses export to Algeria is expected to increase again if the
drought is reduced in the next period.
Algeria realizes most of its sugar and chocolate products import
from Turkey. About ¼ of the import in this group is realized from
Turkey despite its disadvantage against European Union members in terms of the customs taxes. Especially the bread yeast
sector is considered to have significant potential as the country’s
demand for the bakery products has increased.
Kaynak-Source:
1. Algeria Country Report, T.R. Prime Ministry Undersecretariat of Foreign
Trade, Export Promotion Centre, April 2011
2. Milling Products Sector Report, General Secretariat of Central Anatolian Exporters Union, June 2010
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Antepfıstığı Türkiye’nin en önemli tarımsal ve ekonomik ürünlerinden biridir. Türkiye antepfıstığı üretiminde dünyada üçüncü sırada
yer almakta ve yıllık yüzlerce ton antepfıstığı üretimi yapılmaktadır. Bu nedenle hasattan sonra antepfıstığının uygun koşullarda
depolanması büyük önem kazanmaktadır. Depolama esnasında
zararlı böcek ve küf aktivitesi ve bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan bozunmaların önlenmesi, ürün kalitesini koruduğu gibi
ekonomik kayıpların da önüne geçmektedir.

Pistachio nut is an important agricultural and economical product
in turkey. Turkey is the third largest country in the world engaded
in pistachio production and annually, several hundred tons of pistachio nuts are produced in turkey. Therefore, storage of pistachio
after harvesting at favorable and optimum conditions is an important subject. The prevention of some chemical reactions, mold
growth and insect preservation results in saving the quality and
preventing the economical losses.

Türkiye’de Antepfıstığı genel olarak çuvallar içinde, çiftçilerin
ambarlarında uygun olmayan şartlarda depolanmaktadır. Bu depolama mantığı hem ürünü risk altına almakta hem de ticari faaliyetlerde sorun yaratmaktadır. Her çiftçide parça parça halde
depolanan ürünler, endüstriyel bazda da üretimi etkilemektedir.
Bu bağlamda, antepfıstığının çelik silolarda depolanma olasılığı
önem arz etmektedir. Antepfıstığı yüksek besin değeri ve kendine has eşsiz lezzeti ile en popüler çerezlerin başında gelir. Ham
veya kavrulmuş çerez olarak tüketildiği gibi çikolata, dondurma,
pastacılık, et ürünleri gibi birçok sektörde katkı maddesi olarak da
kullanılmaktadır. Dünyada üzerindeki başlıca antepfıstığı üreticileri İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Yunanistan ve
İtalya’dır. Türkiye antepfıstığı üretiminde İran ve ABD’ den sonra
üçüncü sırada yer almaktadır. Özelikle Amerika’da antepfıstığının
depolanmasında, hububat çelik siloları kullanılmaktadır. Ancak,
Türkiye’den farklı olarak, Amerika’da antepfıstığı yaş olarak işlendikten ve kurutulduktan sonra havalı çelik hububat silolarında
depolanmaktadır.

Pistachios in Turkey in general, in sacks, farmers stored in unsuitable conditions holds. The logic of storage and put at risk by taking this product, and commercial activities is a problem. Although
farmers in parts of each piece of stored products, industrial basis,
affect the production. In this context, the possibility of pistachio
steel silos, storage is important.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’deki üretimin % 90’ını karşılamaktadır. Türkiye’de en çok antepfıstığı üretiminin yapıldığı iller
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Siirt illeridir.
Sadece Şanlıurfa ve Gaziantep illerindeki üretim Türkiye üretiminin % 60’ını oluşturmaktadır (DİE,2002). Türkiye en çok üretilen
uzun, kırmızı, halebi ve Siirt çeşitleri farklı lezzet ve renklerinden
dolayı özellikle Amerika ve birçok Avrupa ülkelerinde tercih sebebi olmaktadır.
Antepfıstığı yağ içeriği yönünden çok zengin olmakla beraber
(%50-60) insan sağlığı açısından çok önemli olan ve vücut tarafından üretilemediği için besin yoluyla alınması gereken linoleik ve
linolenik yağ asitlerini de içermektedir. İçeriğinde yaklaşık olarak
%53,2 yağ, %19,6 protein, %19 karbonhidrat, %5,6 su; ayrıca yüksek miktarlarda K, P ve değişik miktarlarda Ca, Mg ve Fe bulunmaktadır. Yağ asitleri kompozisyonuna bakıldığında %54,4-71,8
oleik asit, %16,7-35,3 linoleik asit, %7,2-10,5 palmitik asit, %0,9-2,5
stearik asit ve %2’den az miktarda linolenik asit ihtiva ettiği görülmektedir (Gamily ve Hayoglu, 2007). Hasadın en uygun zamanda
yapılması, hasattan sonraki kabuk soyma ve kurutma (%6-8 neme
kadar) işlemlerinin en kısa zamanda yapılması ve depolamanın
uygun koşullarda yapılması ürün kalitesini korumadaki en önemli
faktörlerdir.

ANTEP FISTIĞININ DEPOLAMA STABİLİTESİ
Kuruyemişlerde nem miktarının %11’in altına düşürülmesi kalite
ve tadın korunması yönünden çok önemlidir. Antepfıstığı için 21
ºC’deki güvenli nem seviyesi % 2,2 ile % 8,2 arasındadır (Beuchat
1978). Amerika Gıda ve İlaç İdaresi, küf aktivitesinin önlendiği “gü-

Pistachio (Pistachio vera L.) is one of the most popular nuts in the
world with its high nutritional value and unique flavor as a snack
and a food ingredient. It is consumed as a raw or roasted snack
and also used as an ingredient in many sector such as chocolate,
ice cream, pastry, sausage etc.
Pistachio is grown mainly in Iran, USA, Syria, Turkey, Greece and
Italy. Turkey is the third largest biggest country in the world engaged in the pistachio trade after Iran and USA. Especially in
America pistachio storage, grain steel silos are used. However, unlike Turkey, the United States as the years have been processed
pistachios and dried air is stored in steel grain silos.
Southeastern region meet the 90 % of pistachio production of
Turkey. The main production areas are in the Gaziantep, Şanlıurfa,
Adıyaman, Kahramanmaraş and Siirt cities. Şanlıurfa and Gaziantep meet the 60 % of the production of Turkey (DIE, 2002). Uzun
and Siirt are the main pistachio varieties in Turkey. Turkish pistachios are preferred by many European and USA markets due to
their distinct flavor and uniform green kernels.
Kernels are rich source of oil (50-60 %) and contain linoleic and
linolelic fatty acids, essential for human diet. It contains around
53,2 % oil, 19,6% protein, 19% carbohydrate and 5,6 % moisture
and also high amounts of K and P, and various amounts of Ca, Mg
and Fe (Ferguson at al., 1998). The fatty acid composition of the
nut is 54.4–71.8% oleic acid, 16.7–35.3% linoleic acid, 7.2–10.5%
palmitic acid, 0.9–2.5% stearic acid and less than 2 % linolenic acid
(Gamlı and Hayoglu, 2007).
Harvesting at optimum maturity, avoiding delays between harvest and hulling and drying (to 4-6 % moisture), storage at optimum conditions, are important factors insuring good quality.

STORAGE STABILITY OF PISTACHIO NUT
Drying nuts to moisture level below 11 % is important for safety
as well as flavour. The safety moisture level ranges between 2,2
and 8,2 % at 21 ºC for pistachio nut (Beuchat 1978). The Food and
Drug Administration (FDA) has defined “safe moisture levels” the
moisture content which will not support fungal growth, as a water activity level that does not exceed 0.70 to 25°C. This equals
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venli nem seviyesi”ni 25 ºC’deki su aktivitesinin 0,7’yi aşmaması
olarak tanımlamıştır. Bu da ürün içerisindeki %7’lik nem miktarına
denk gelmektedir (Ferguson ve ark., 1998). Antepfıstığının nem
miktarı yaklaşık olarak %34-40 (yaş baz) arasındadır. Kabuk soyma
ve ayrıştırma işlemlerinden sonra güvenli bir depolama ve proses
için bu oranın yaklaşık %5’e (yaş baz) kadar düşürülmesi gerektiği
Hsu ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (1991).
Kuruyemişler uygun koşullarda 2 ile 5 yıla kadar güvenli bir şekilde
saklanacağı gibi, uygun olmayan koşullarda küf ve haşerelerin verdiği zararlardan, tat ve renkteki olumsuz değişiklikler ve kimyasal
bozulmalardan dolayı bir ay gibi kısa bir sürede bile yenilmez bir
duruma gelebilir (Pattee ve ark., 1971; Labuza, 1982). Antepfıstığının depolanması esnasında oksijen, ışık ve değişken sıcaklık; tat,
aroma, renk ve besin maddelerini kötü yönde etkileyebilir. Kontrollü depolama kalitenin korunması için büyük önem arz etmektedir.

2009 yılında Maria ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma,
depolama süresinin yağ stabilitesini etkilediği gibi klorofil a, klorofil b ve lutein gibi pigment stabilitelerinin de ayrıca depolama
sıcaklığından etkilendiğini göstermiştir. %4-6’lık nem miktarına
kadar kurutulan antepfıstığı kararlı bir özellikte olup, 20 ºC gibi
yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir kalite kaybı olmadan 12 aya
kadar güvenli bir şekilde depolanabilmektedir. Ortamdan oksijenin çıkarılması, fumigasyonla haşere kontrolü, depolama silolarında kontrollü atmosfer uygulaması ve düşük sıcaklarda depolama,
kalitenin korunmasındaki diğer önemli faktörlerdir (Kader ve ark.,
1982).

moisture content of about 7% (Ferguson et al.1998). The moisture
content of pistachios vary between 34-40 % (wet basis) after dehulling and separation processes, it must be reduced about 5%
(wet basis)for safe storage and further processing (Hsu, Mannapperuma and Singh, 1991).
Nuts may be held for up to 2-5 years under optimum conditions,
but under unsuitable storage conditions become inedible within
a month due to mould, insects, discoloration and absorption of
foreign flavors, staleness or rancidity (Pattee et al 1971; Labuza
1982).During the storage of pistachio, oxygen, light and variable temperature can degrade taste, flavor, color and nutritional
components. Controlled storage is very important for preserving
pistachio quality. A study by Maria G. et al (2009) showed that oil
stability is influenced by length of storage and pigment stability
(chlorophyll a and chlorophyll b and lutein) was also influenced
by storage temperature.

Pistachio nuts dried to 4-6% moisture are very stable and could be
held for up to 12 months at temperatures as high as 20 ºC without
significant losses in quality attributes.
Other factors that enhance nut quality in storage are exclusion
of oxygen and insect control through fumigation, controlled atmospheres or lowered temperatures in the storage bins, and insect-proof packaging (Kader et al. 1982). Fats and oils are quite
unstable substances. When stored for any considerable length of
time, especially when the temperature is high and the air has free
access to them, they deteriorate and spoil.
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Yağlar kararsız yapılarından dolayı uzun süre ve özellikle yüksek
sıcaklıklarda depolandıklarında atmosferik oksijenle tepkimeye
girerek bozunmaya uğrarlar. Antepfıstığı %50 oranında yağ içerdiğinden, bu sorun antepfıstığının depolanması esnasında görülmektedir.
Bu bozunmalar hidrolitik ransidite (yağlardaki ester bağlarının lipase ve moisturase enzimleri tarafından hidrolizi), oksidatif ransidite (doymamış yağ asitlerinin özelikle çoklu doymamış yağ asitlerinin atmosferik oksijen ile oksidasyonu) ve lipoksidase ransiditi
(doymamış yağ asitlerinin enzimatik oksidasyonu) yolu ile olabilir.
Bunların en önemlisi olan oksidatif ransidite, esas yağ asitlerinin
yıkımına (linoleik ve linolenik asitler), vitamin kaybına ve kötü
koku ve tat oluşumuna neden olmaktadır. Yapılarında bulunan
çok sayıdaki çift bağlardan dolayı doymamış yağlar, oksidasyona
daha çok duyarlıdırlar.
Oksidatif ransiditede, ortamda oksijen bulunması gerektiği için
depo ortamından oksijenin çıkarılması koruyucu bir etki yapmaktadır. Maskan ve Karataş tarafından 1998 yılında yapılan bir çalışmada, antepfıstığının CO2 gazı altında depolanması, yüksek stabilite sağlamakta, yağ asidi kaybını, serbest yağ asidi oluşumunu ve
peroksit oluşumunu büyük oranda önlemektedir.

Deterioration is big problem during storage of pistachio because
it has nearly 50 % of oil. Deterioration may be occur through the
hydrolytic rancidity(hydrolysis of ester linkage of the oil in the
nut by lipase and moisture), oxidative rancidity (oxidation of unsaturated fatty acid glycerides in atmospheric oxygen especially
polyunsaturated fatty acids) and lipoxidase rancidity (enzymatic
oxidation of unsaturated fatty acid glycerides) Oxidative rancidity is the most important one which results in the destruction of
essential fatty acids (linoleic and linolenic acids) , development of
pungent and offensive off-flavor and destruction of vitamins.
Unsaturated fatty acids are more susceptible to oxidation due to
the high number of unsaturated linkages. Oxygen is necessary for
oxidative rancidity. Therefore the removal of oxygen in the storage area exerts protective effect. A study by Maskan and Karatas
(1998) on whole storage of pistachio under CO2 showed that storage of pistachio under CO2 provides the high stability in terms of
fatty acid loss, peroxide and free fatty acid formation. The vacuum
packing of pistachio also minimizes the oxidation and the formation of free fatty acids (Yaman et al 2003).
Lower temperature slows lipid oxidation which results in rancidity, prevents mold growth, and greatly reduces insect activity.
Temperatures between 0 and 10 °C are recommended for pistachios depending upon expected storage duration; the lower the
temperature, the longer the storage life. Pistachios are more stable and have a longer storage potential than almonds, pecans or
walnuts. Low oxygen atmospheres (<0.5%) aid in maintenance
of flavor quality. This procedure is rarely used commercially, but
controlled atmosphere storages are available and are used for a
few fruit crops. In the final product the atmosphere may be modified by vacuum packaging or by flushing with nitrogen to exclude
oxygen (Ferguson et al.1998).

SHELF LİFE

Yaman ve arkadaşları tarafından 2003 yılında yapılan bir çalışmada ise antepfıstığının vakumla paketlenerek depolanmasının,
oksidasyon ve serbest yağ asitlerinin oluşumunu minimuma düşürdüğü görülmüştür. Düşük sıcaklıklar oksidasyon hızını azalttığı
gibi küf ve zararlı böcek aktivitesini de önlemektedir. Depolama
süresinin uzunluğuna bağlı olarak 0 ile 10 0C arasındaki sıcaklıklar
antepfıstığı depolaması için en uygun sıcaklıklardır.
Fakat sıcaklık ne kadar düşürülürse raf ömrü de o kadar uzayacaktır. Düşük oksijenli depolama (<%0,5) tat ve kalitenin korunması
yönünden büyük avantaj sağlamaktadır.
Fakat bu yöntem ticari olarak pek kullanılmamakta, bunun yerine
kontrollü atmosfer depolaması bazı ürünler için kullanılmaktadır.
Son üründe ortamda bulunan oksijen vakumlama veya nitrojen

Shelf life of pistachio changes depending on storage conditions.
Pistachio nut is separated from other shelled nuts because pistachio nut is generally stored without dehulling process with red
cover on its shell and that supplies advantage to prevent the fruit
from outside effects and damages. It is possible to increase shelf
life of shelled nuts to 2-5 years with storing at low temperatures.
Decrease in storage temperatures by 20 oC can increase the shelf
life 2-3 times. Hard shelled fruits can be kept for 9-24 months at
1-10 oC and 65-75% relative humidity, 1-2 years in vacuum or
modified atmosphere packages at 1-10 oC and 3 years at -18 oC
(Bas, 1990). Pistachio nuts dried to 4-6% moisture are very stable
and could be held for up to 12 months at temperatures as high
as 20 ºC without significant losses in quality attributes. (Kader et
al.1982). Also Yaman et al (2003) showed that dehulled pistachio
can be stored safely for 3 years at 5ºC and 65 % relative humidity;
2.5 years at 10 ºC and 65% relative humidity and 1,5 years at market conditions in Gaziantep

STORAGE CONDITIONS
The storage conditions play important role on the quality of
stored pistachio. The prevention of quality losses and providing
safety during storage depends on the maintenance of low tem-

98

yıkaması yoluyla ortamdan uzaklaştırılabilmektedir (Ferguson ve
ark., 1998). Ceviz, badem ve pekan ile karşılaştırıldığında antepfıstığının uzun süreli depolama için daha uygun bir ürün olduğu da
görülmektedir.

peratures and low humidity. At the optimum temperature and humidity, the product can be stored safely for a long time. Relative
humidity above 60 % cause activation of enzymes .Also molds are
activated at relative humidity above 70%.

RAF ÖMRÜ

The temperature of 1-10 oC and relative humidity of 50-60% is
optimum for the storage of pistachio. (Bas, 1990) Above the optimum conditions, quality losses occur due to the enzymatic and
mold activity. The circulation of the air must be well adjusted to
get same temperature and humidity all around the storage house.
To supply proper air movement in warehouse, the product must
be stowed with a distance 10-20 cm from each other and 30-50
cm from ceiling. The ideal motion of the air is 0,2 m/s. Also products must be stowed on grates (Bas, 1990).

Antepfıstığında raf ömrü depolama şartlarına göre değişmektedir.
Antepfıstığı diğer kabuklu ürünlerden farklı olarak kırmızı kabuğu
ile beraber depolanmakta ve bu da meyve içini dış etmenlerden
koruyarak depolama için avantaj sağlamaktadır. Kuru kabuklu
meyvelerin raf ömürleri düşük sıcaklıklarda depolama ile 2-5 yıl
kadar uzatılabilmektedir. Depolama sıcaklığındaki 20 0C’lik bir
düşüş, raf ömrünün 2-3 kat uzamasını sağlamaktadır. Sert kabuklu meyveler 1-10 0C ve % 65-75 bağıl nemde 9-24 ay; vakumlu
veya modifiye atmosfer paketlemesi yapılmış olarak 1-10 0C’de
1-2 yıl; ve -18 0C’de 3 yıla kadar herhangi bir kalite kaybı olmaksızın güvenli bir şekilde depolanabilmektedir (Baş, 1990). %4-6’lık
nem miktarına kadar kurutulan antepfıstığının kararlı bir özellikte
olduğu, 20 ºC’lik yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir kalite kaybı
olmadan 12 aya kadar güvenli bir şekilde depolanabildiği Kader
ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (1982). Yaman ve arkadaşları
tarafından yapılan bir çalışma ise vakumlanmış iç antepfıstığının
5 ºC ve 65 % bağıl nemde 3 yıl, 10 ºC ve %65 bağıl nemde 2,5 yıl,
market koşullarında (Gaziantep) ise 1,5 yıla kadar güvenli bir şekilde depolanabileceğini göstermiştir.

DEPOLAMA KOŞULLARI
Depolama koşulları depolanan ürünün kalitesi üzerinde önemli
rol oynar. Güvenli depolama süresinin uzatılması ve kalite kaybının önlemesi depo ortamında düşük sıcaklık ve düşük bağıl nem
ortamının sağlanması ile doğrudan ilgilidir. Optimum sıcaklık ve
bağıl nemde ürün uzun süre güvenli bir şekilde depolanabilir. Bağıl nemin %60’ın üzerine çıkması, enzim aktivasyonuna, %70’in
üzerine çıkması ise küf aktivasyonuna neden olmakta ve bozulmaları hızlandırmaktadır. Antepfıstığı için en uygun depolama 1-10
ºC sıcaklık ve %50-60 bağıl nemli depo ortamında yapılabilmektedir (Baş, 1990). Bu değerlerin üzerinde enzimatik ve mikrobiyolojik
aktiviteden dolayı kalitede düşüşler olmaktadır. Deponun her yerinde sıcaklık ve bağıl nemin aynı olması için hava sirkülasyonun
iyi bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Depoda uygun bir hava
sirkülasyonunun sağlanması için istifler arasında 10-20 cm, tavan
ile istif arasında ise 30-50 cm boşluk bırakılmalıdır. Depodaki ideal
hava hızı 0,2 m/s olmalıdır. Ayrıca ürünün yerle temasını kesmek
için ızgara kullanılmalıdır (Bas, 1990).

DEPOLAMA VE ZARARLILAR
Antepfıstığının depolama esnasındaki başlıca zararlıları portakal
kurdu (Amyelois transitella), kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), kuru incir kurdu (Ephestia Cautella) ve iç fındık güvesidir
(Paralipsa Gularis) (Anonim, 2008). Depoda böceklere yuva olacak
kırık ve çatlakların kapatılması, depo duvarlarının sıvanıp boyanması bu zararlılara karşı alınacak önlemlerin başında gelmektedir.
Portakal kurdu, antepfıstığının hasattan sonraki en büyük zararlısıdır. Metil bromid fumigasyonu hasat edilmiş fıstıklardaki bu
zararlıyı kontrol etmek amacıyla kullanılabilir (Hartsell ve ark.,
1986). Fakat bu kimyasalın kullanılması kısıtlanmaya başlanmıştır.
Laboratuar testleri ürün kurutmasıyla bu zararlının çok az kısmının

STORAGE AND INSECT PRESERVATION
The main pests of pistachio nut during storage are Navel Orangeworm (Amyelois transitella), Indianmeal Moth (Plodia interpunctella), dried currant moth (Ephestia Cautella), stored nut
moth(Paralipsa Gularis) (Anonymous, 2008). Some precautions
must be taken against this pests such as repairing the all splits
which may be shelter to pests, plastering the whole store house
and whitewashing before storage.
The navel orangeworm (NOW; Amyelois transitella Walker), a primary field pest, is the major insect problem after harvest. Methyl
bromide fumigation can be used to control NOW in harvested
pistachios (Hartsell et al., 1986), but the use of this fumigant is being phased out. Laboratory tests of NOW survival during pistachio
processing indicate that very few of the insects survive nut drying
(Johnson et al., 1996). Projections indicate that survival of NOW is
insufficient to be a problem in stored nuts, particularly because
reinoculation of nuts due to insect reproduction within the dried,
stored nuts is likely to be virtually non-existent (Johnson et al.,
1992).
The successful storage of product is related with the disinfection
of store house. The store house must be cleaned and disinfected
absolutely before storage. Disinfection can be done by using 2 liters of 40 % of formaldehyde for a warm house of 100 m3 and the
store house must be kept closed for 3-4 days after the application
Also the packing materials and equipments should be washed
with the solution of 4% NaOH (Baş, 1990).
Fumigation before storage is important to preserve the quality of
product. For this purpose 2-3 kg of metil bromid can be used for a
storage area of 100 m3.The amaunt of metil bromid changes depending on the temperature of storage area, stowage, fullness of
the storehouse and time of fumigation. İn general, Fumigation for
24 hours is enough (Tekin et al, 2001).
Insects in stored pistachios can be controlled also by fumigation
with phosphine. Alternative methods of insect control include insecticidal, controlled atmospheres or irradiation. Storage of nuts
in 0.5% oxygen and 10% carbon dioxide killed all instars of stored
product pests and NOW (navel orangeworm) after 2-5 days at 81°F
(27°C). Temperatures near freezing, 32°F (0°C), or between 104 –
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yaşamını devam ettirdiğini göstermiştir (Johnson ve ark. 1996).
Kurutulmuş üründe portakal kurdunun çoğalması gözlemlenmediği için zararlının yaşamaya devam etmesi büyük bir problem olmamaktadır (Johnson ve ark., 1992). Başarılı bir ürün depolaması,
depo alanının dezenfeksiyonu ile doğrudan ilgidir. Ürün depoya
konmadan önce depo mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir.
Dezenfeksiyon, 100 m3’lük bir depo alanı için 2 litre %40’lık formaldehit uygulanması ile yapılabilir. Bu dezenfeksiyondan sonra
depo 3-4 gün kapalı tutulmalıdır. Ayrıca paketleme materyalleri ile
alet ve ekipmanlar, %4’lük NaOH ile yıkanabilir (Baş, 1990).
Ürünün fumigasyonu da zararlı mücadelesinde önemli bir etkendir. Bunun için de 2-3 kg metil bromid 100 m3’lük bir alan için
kullanılabilir. Kullanılan kimyasalın miktarı depo sıcaklığına, ürünün istif şekline, depo doluluğuna ve fumigasyon süresine göre
değişmektedir (Tekin ve ark., 2001). Depolanmış antepfıstığındaki
zararlılar, ayrıca phospine fumigasyonu ile kontrol altına alınabilmektedir. İrradyasyon ve kontrollü atmosfer uygulamaları, zararlı
kontrolünde kullanılan diğer alternatif metotlardandır. Kabuklu
kuru gıdaların, 27 0C ve %0,5 oksijen ve %10 karbondioksit içeren
ortamda depolanmalarının, yaklaşık 2-5 gün içerisinde portakal
kurdu da dahil ürün içerisindeki bütün zararlı böcekleri öldürdüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca 0°C veya 40-50 °C’deki depolamanın
da etkili bir şekilde böcekleri öldürdüğü bilinmektedir. Fumigasyondan sonra böceklere dayanıklı paketleme maddeleri kullanılmalıdır (Ferguson ve ark., 1998).

120°F (40-50°C) also effectively kill insects. After fumigation the
use of insect-proof packaging is essential to prevent reinfestation
(Ferguson et al.1998).

AFLATOXIN CONTAMİNATİON
Aflatoxin for the first time in 1960 discovered in England when
more than thousands turkeys and ducks died within a few months,
this disease between birds had been propagated with the symptoms of having no appetite, being sleepy, bended neck and loin,
and weakness in wings.
Simultaneously the same report for ducks, pheasants and trout
had been appeared in different places around the world, after this
happen researching group decided to separate Asperilous Flavus fungus from feed of the birds, then fed its poison separately
to some animals as a experience, afterwards they saw the same
symptoms as before, so they named this poison aflatoxin.(Abdolahi, 2005) Aflatoxins are highly toxic and carcinogenic secondary
funga metabolites and have been detected in various food commodities including pistachio nuts.

AFLATOKSİN OLUŞUMU
Aflatoksin ilk olarak 1960 yılında İngiltere’de binlerce hindi ve
ördeğin ölümü üzerine keşfedilmiştir. Bu hastalık kuşlar arasında
iştahsızlık, uykululuk durumu, eğik boyun ve bel, güçsüz kanat
semptomları ile kendini göstermiştir. Aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki ördek, sülün ve alabalıklarda da bu semptomlar görülmüştür. Araştırıcıların bu kuşların yemlerinden Aspergillus Flavus küfünü izole etmeleri ve bu mikroorganizmanın zehri
ile aynı hayvanları beslemeleri sonucu aynı semptomlar görülmüş
ve bu zehir aflatoksin olarak adlandırılmıştır (Abdolahi, 2005). Aflatoksin antepfıstığı da dahil çeşitli gıdalarda tespit edilen yüksek
oranda zehirleyici ikincil fungus metabolitleridir. Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus küfleri tarafından üretilir.
Aflatoksin terimi Aspergillus (A) Flavus (fla) isminden türetilmiştir.
Bilinen 14 çeşit Aflatoksin olmasına rağmen bunların çoğu hayvanlarda metabolize edilmesi sonucu oluşan metabolitlerdir. En
çok bilinen aflatoksinler Aflatoksin B1, Aflatoksin B2, Aflatoksin
G1 ve Aflatoksin G2’dir. Aflatoksin B1 ve B2 ultraviole ışık altında
mavi; Aflatoksin G1 ve G2 ise yeşilimsi sarı bir ışık yayarlar (Wogan
& Busby, 1980).
Aflatoksinin sebep olduğu hastalık olan aflatoksikozis akut karaciğer hasarına, siroza, tümör oluşumuna, merkezi sinir sisteminin
zayıflamasına, deri hastalıklarına ve hormon bozukluklarına sebep
olmaktadır (Pitt, 1989).
Antepfıstığı tarımında da aflatoksin büyük bir problemdir. Yapılan
çalışmalar antepfıstığında Aspergillus bulaşmasının meyve gelişim zamanında olduğunu göstermiştir (Denizel ve ark., 1976). Af-

Aflatoxin is produced by fungi, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. The term aflatoxin is derived from Aspergillus (A-)
flavus (-fla-) and toxin There are fourteen known aflatoxins but
most of these are metabolites formed endogenously in animals.
The well-known ones among these are aflatoxin B1, aflatoxin B2,
aflatoxin G1 and aflatoxin G2. Aflatoxins B1 and B2 are so designated because of their strong blue fluorescence under ultraviolet
light and aflatoxins G1 and G2 show greenish yellow fluorescence
(Wogan & Busby, 1980). Aflatoxicosis (ill effect of aflatoxin) causes
acute liver damage, liver cirrhosis, induction of tumors, impaired
central nervous system, skin disorders and hormonal defects (Pitt,
1989). In the field of agriculture also aflatoxin is the major problem.
It is revealed that the infection of the pistachio by the Aspergillus
species occurs during nut developmental phase in orchard (Denizel et al., 1976). Aflatoxin is produced during this period or in postharvest processing stages.
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latoksin de bu dönemde veya daha sonraki işleme aşamalarında
oluşmaktadır. Bu nedenle fıstıkta Aspergillus küfünün varlığının
takip edilmesi aflatoksin oluşumu bakımından önemlidir.
Araştırmalar A. parazitikus küfünün tamamının, A.Flavus küfünün
ise %40’ının potansiyel aflatoksin üreticileri olduğunu göstermiştir (Yu ve ark., 2004). Mısır, pamuk çekirdeği, yerfıstığı ve baharatlar aflatoksin bulaşımı bakımından riskli olan diğer ürün gruplarıdır.Aflatoksin oluşumunu etkileyen birçok çevresel faktör vardır.
Bunların en kritik olanları ise sıcaklık ve bağıl nem miktarıdır. Antepfıstığı ve fındık üzerinde yapılan çalışmalar aflatoksin oluşumu
için en uygun sıcaklığın 25-30 0C, bağıl nemin ise %97-99 olduğunu göstermiştir (Diener ve Davis, 1967). Küf aktivitesini ve aflatoksin oluşumunu etkileyen diğer faktörler ise su aktivitesi, nem
miktarı, substrate miktarı (Sakai ve ark., 1984), depolama süresi,
böcek aktivitesi (Schatzki ve Ong, 2001), meyvenin kabuklu veya
kabuksuz oluşu (Ayerst ve Budd, 1960) olarak sıralanabilir.

Therefore, the presence of Aspergillus species in pistachio nuts
should be seriously monitored for aflatoxin contamination. Previous studies have shown that all A. parasiticus isolates and 40%
of the A. flavus isolates are potential aflatoxin producers in agricultural commodities (Yu et al., 2004). The other commodities
with the high risk of AF contamination include corn, peanut, cottonseed, Brazil nut, spice etc. Several environmental factors are
known to influence AF production, but temperature and relative
humidity (RH) are considered to be the most critical ones. Studies
performed on hazelnuts and pistachios suggested that optimum
temperature and RH for AF production is 25–30C and 97–99%, respectively (Diener and Davis 1967).
Additional factors such as water activity, moisture, substrate composition (Sakai et al. 1984), storage time, insect damage (Schatzki
and Ong 2001) and presence of a shell (Ayerst and Budd 1960)
also influence on fungal growth and AF production.

Gıdalarda aflatoksin miktarı ince tabaka gas ve likit kromatografisi,
spektroflometre ve spekrofotometrelerle ölçülebilmektedir (Lebiedzinska ve Ganowiak, 1995). Dünya üzerindeki aflatoksin limitleri aflatoksin B1 için 1-20 ppm ve toplam aflatoksin için ise 0-35
ppm’dir (FAO,2004). Türkiye için ise bu limitler AFB1 için 5 ppm,
toplam aflatoksin için 10 ppm’dir.

The aflatoxin content in food has been determined so far mostly
by conventional analytical techniques such as: thin layer, gas or
liquid chromatography, spectrofluorometry and spectrophotometer (Lebiedzinska and Ganowiak 1995). Currently, worldwide
range of limits for AFB1 and AFT are 1–20 ppm and 0–35 ppm,
respectively (FAO 2004). Aflatoxin limits in Turkey are 5 ppm for
AFB1 and 10 ppm for AFT

ANTEPFISTIĞI İÇİN SİLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

PISTACHIO SILO FOR HANDLING SYSTEMS

Antepfıstığı toksin oluşumuna açık bir ürün durumunda olduğu
ve birim fiyatı yüksek olduğu için taşıma ayrı bir önem kazanmaktadır. Taşıma sisteminde, helezon tipi taşımalar yerine (helezonların alt kısmında ürün kalma ve çapraz bulaşma sebebinden dolayı), daha çok zincirli veya bant tipi taşıma sistemleri kullanılması
daha uygundur. Ayrıca, antepfıstığı kırılgan bir ürün olduğu için
elevatör ve diğer taşıma sistemlerinde seçilen mekanizma ve taşıma hızı buna göre ayarlanması gerekmektedir.

Pistachio in the case of a product on the formation of toxin and a
separate unit price is high for the move is important. Transportation system, rather than screw-type transport (from the augers at
the bottom of the product, and for reasons of cross-contamination), but rather is more suited to the use of chain or belt-type
transport systems. In addition, the pistachio nut brittle is a product of elevator and other transport systems and the transport
speed of the selected mechanism must be adjusted accordingly.
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Yel
değirmenlerine
karşı

Don Kişot

Buhar gücünden çok önceleri rüzgar da, su ve hayvan gücü gibi
insanlığın hizmetindeydi. Gerçi suyun gücüyle kıyaslanamazdı
ama çarkları döndürecek akarsular yoksa, rüzgarla çalışan yel değirmenleri tek çareydi.
Don Kişot’un büyük aşkı Dulsinya uğruna savaş açtığı yel değirmenlerini kullanmayı ilk akıl edenler 16. yüzyıl sonlarında Hollandalılardı. Ancak sanıldığının aksine pek de sevinçle karşılanmadı
yel değirmenleri... 1768’de bir grup işçi, Don Kişot gibi hayali değil,
“işsizlik” gibi somut bir nedenle, bir yel değirmeninin çalıştırdığı
ağaç kesme makinesine saldırdılar. Parçaladılar da...
Ancak yine de yel değirmenlerini durdurmayı başaramadılar. 1840
yılına gelindiğinde yel değirmenlerinin sayısı İngiltere ve Galler’de
10 bini, Hollanda’da ise 7 bini buldu. Bu aygıtlardan, un üretiminde olduğu kadar maden çıkarmada, su iletmede ve ağır cisimlerin
kaldırılmasında da faydalanılıyordu. Ayrıca, ağaç kesmeye yarayan hızar makinelerini de yel değirmenleri aracılığıyla çalıştırmak
mümkündü.
Bir dönem de “hak-hukuk” konusu oldu değirmenler. Sorun, öğütülen unun ne kadarının değirmenciye kalacağıydı. Bu sorun da
yeni birtakım ölçeklerin doğmasına yol açtı. Bu hakkın miktarını
saptamak üzere, değirmenciler belirli hacimlerde ölçekler geliştirdiler. Örneğin; 1558′de Liverpool yöresindeki bütün değirmencilere, ölçeklerini Belediye Başkanı’na götürüp doğruluk derecelerini kontrol ettirmek zorunluluğu getirildi. Bunu yapmayanlara
belirli para cezaları uygulandı. Bu uygulama bir anlamda dünyada,
ağırlık ve hacim ölçen aygıtların ilk denetimi ve ayarlanması olarak
kabul edilir.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yel değirmenlerinin önemlerinde bir azalma başladı. Ama rüzgâr gücü, yine de birçok alanda
insana yararlı olmaya devam etti. Amerika’nın batı kesimlerinde,
demiryolu şirketleri, yel değirmenlerinden lokomotifler için su
çıkarılmasında yararlandılar. Yerliler ise, sulama işlerinde bu aygıtlardan büyük faydalar sağladılar. Suyu olmayan pek çok kırsal
bölgeye, yel değirmenleri aracılığıyla su gönderildi. Bugün, Güney
Afrika’nın Karoo bölgesinde olduğu gibi, birçok bölgede su sağlayabilmek için bu yöntem işlevini hâlâ sürdürüyor.
Türkiye’ye gelince, bir yanda son teknoloji makinelerden yararlanılırken, öte yandan hala karasabanın izine rastlamak mümkün.
Türkiye’de insanlar hayvan gücünden bir türlü vazgeçememiş de,
rüzgar gücüne nedense pek itibar etmemiş... Bu yüzden Türkiye’nin
sayılı yel değirmenlerinin hemen hemen hepsi Bodrum’da toplanmış… Aslında yel değirmeni Hollanda’nın olduğu gibi bir zamanlar Bodrum’un da simgesiymiş ancak günümüzde bu değirmenler
birer birer satın alınıp, ev haline getiriliyor Bodrum’da.
Avrupa’nın bazı ülkelerinde de yel değirmenlerinden vazgeçilmezken bazılarında izine bile rastlanmıyor. Örnek mi? Avusturya’da var
ama Yunanistan’da, Bulgaristan’da yok...
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Don Quixote
versus
windmills

Wind, water and animals were at humankind’s disposal long before the steam power. It could not be compared with the power of
water but wind-operated windmills were the only solution when
there was no river to turn the turbines.

their scales to the Mayor and have them checked for precision. Pecuniary fine was imposed on those who did not fulfil that obligation. This application is regarded in a sense as the first inspection
and adjustment of devices measuring weight and volume.

The Dutchmen became the first community in the late 16th century to use windmills, against which Don Quixote declared war
for his big love Dulcinea. However, windmills were not welcomed
very much as opposed to the expectations. A group of workers
attacked at a tree cutting machine operated by a windmill in 1768
for the concrete reason of “unemployment”, not an imaginary reason as Don Quixote. They broke it into pieces…

As of the second half of the 19th century, the importance of windmills started to decrease. But wind power continued to serve humankind in many areas. In the western parts of America, railway
companies used windmills to extract water for locomotives. Natives benefited very much from those devices in their irrigation
activities. Water was conveyed to many arid rural areas by means
of windmills. Today this method is still used to provide water in
many regions such as the Karoo region of West Africa.

But they could not stop the windmill. By 1840, the number of
windmills reached 10,000 in England and in the Wales and 7,000
in the Netherlands. These devices were used not only for flour production but also for mining, water carriage and for lifting heavy
objects. Furthermore, windmills could be used to operate whipsaws used for cutting trees.
Mills became a legal issue in a certain period in history. The issue
was the share of the milled flour kept by the miller. That issue gave
rise to invention of some scales. In order to determine the percentage of the right, millers developed scales of specific volumes. An
obligation was imposed in 1558 on all millers in Liverpool to take

As for Turkey, state-of-the-art technology machines are created
while there are some traces of the wooden plough. Turkish people
could not give up using animals but they somehow did not show
much interest in wind power. That is why practically all of the few
windmills in Turkey are located in Bodrum. In fact, windmill was
once the landmark of Bodrum as it was of the Netherlands but
these mills are now bought and turned into houses one by one.
Windmills are still in use in some European countries while some
countries have no sign of them. Example? Australia has windmills
but Greece and Bulgaria don‘t …
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